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ค าน า 
 
                             ประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรานั้น บรรพบุรุษของไทยได้สละเลือดเนื้อและชีวิตจาก
การท าศึกสงคราม เพื่อรวบรวมดินแดนให้เป็นปึกแผ่นรักษาไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของผืนแผ่นดินแห่งนี ้
เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของลูกหลานไทยและเพื่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรไทยตลอดมา การรบแต่ละ
ครั้งได้ท าให้เราทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนและข้อบกพร่องของกองทัพ ทราบข้อดีข้อเสียในการวางแผน การ
ปฏิบัติ การด าเนินกลยุทธ และปัญหาต่าง ๆ ท้ังของฝ่ายเราและฝ่ายตรงข้าม ซึ่งหากได้รวบรวมแล้วสรุปเป็น
บทเรียนจากการรบและข้อวิเคราะห์ต่าง ๆ ให้อนุชนรุ่นหลังศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีอาจ
เกิดขึ้นอย่างเช่นในอดีตได้แม้ปัญหาเทคโนโลยี และปัจจัยต่าง ๆ เพราะบทเรียนจากการรบและข้อวิเคราะห์
ต่าง ๆ ในอดีตให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ท่ีจะน าไปพัฒนาต่อแนวความคิดใหม่ ๆ ได้ไม่มีท่ีส้ินสุด 
                          กองวิชาประวัติศาสตร์การสงคราม สวท.รร.จปร. ได้ด าเนินการจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอนโดยหยิบยกเอาเฉพาะการยุทธครั้งส าคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้ผู่รักการสอนได้
ศึกษาค้นคว้าเป็นพื้นฐานในการศึกษาข้ันสูงต่อไป ส าหรับในขั้นนี้เราจะศึกษาในหัวข้อ ความเป็นมาของชน
ชาติไทย หลักการรบของไทย   การทัพครั้งส าคัญสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
และสมัยปัจจุบัน 
                        เอกสารประกอบการสอนวิชาประวัติศาสตร์การสงครามไทยเล่มนี้ จะให้ความรู้อันเป็น
ประโยชน์        แก่ ผู้รับการสอนและผู้สนใจ ค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์การสงคราม เพื่อน าความรู้ท่ีได้ไปใช้
ให้เปน็ประโยชน์แก่กองทัพบกไทยและเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติของเราสืบต่อไป 
  
                                                                                       กองวชิาประวตัศิาสตรก์ารสงคราม 
.                                                                                                      สวท.รร.จปร. 
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ล าดับพระมหากษตัรยิไ์ทย 
สมยัราชอาณาจกัรสุโขทยั – ราชวงศพ์ระรว่ง 

พระเจ้า ( พ่อขุน ) ศรีอิทราทิตย์ 
(  พ.ศ. ๑๗๘๑ - ? ) 

 
พระเจ้า (พ่อขุน)รามค าแหงมหาราช (น้อง)                              พระเจ้า ( พ่อขุน ) บาลเมือง(พี่) 
        ( พ.ศ. ๑๘๒๒ – ๑๘๔๒ )                                                      ( พ.ศ. ? – ๑๘๒๒ ) 
พระเจ้า  ( พระยา ) เลอไท 
       ( พ.ศ. ๑๘๔๒ – ๑๘๙๑ ) 
พระมหาธรรมราชาท่ี ๑ ( พระเจ้าลิไท ) 
        ( พ.ศ. ๑๘๙๑ – ๑๙๑๒ ) 
พระมหาธรรมราชาท่ี ๒ ( พระเจ้าไสยลือไท ) 
        ( พ.ศ. ๑๙๑๓ – ๑๙๓๑ ) 
พระมหาธรรมราชาท่ี ๓ 
       ( พ.ศ. ๑๙๓๑ – ๑๙๖๒ ) 
พระมหาธรรมราชาท่ี ๔ 
       ( พ.ศ. ๑๙๖๒ – ๑๙๘๑ ) 
หมายเหตุ   ได้มีนักประวัติศาสตร์ปัจจุบันบางท่านท าการค้นคว้าและเสนอพระนามพระมหากษัตริย์    
                   เพิ่มอีกพระองค์  คือ  หลังรัชการพระเจ้าเลอไท  มีพระยางัวน าถม ( พ.ศ. ? – ๑๘๙๑ ) แต่    
                   ท้ังนี้ยังมิได้รับการรับรองเป็นทางการว่าถูกต้องแน่นอน 

สมยัราชอาณาจกัรศรอียธุยา 
ราชวงศอ์ูท่อง (เดมิเรยีกราชวงศเ์ชยีงราย) 

๑. สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑  (อู่ทอง) 
 ( พ.ศ.๑๘๙๓ – ๑๙๑๒ ) 
๒. สมเด็จพระราเมศวร (สมัยท่ี ๑) 
 ( พ.ศ. ๑๙๑๒ – ๑๙๑๓ ) 

หมายเหตุ   ยอมถวายราชสมบัติแก่สมเด็จพระ 
บรมราชาธิราชท่ี ๑ (พะงั่ว) ผู้เป็นพระมาตุลา (ลุง) 

ราชวงศส์พุรรณภมู ิ
 ๓. สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี ๑  (พะงั่ว)( พ.ศ. ๑๙๑๓ – ๑๙๓๑ ) 
 ๔. เจ้าทองลัน ( พ.ศ. ๑๙๓๑ – ๑๙๓๑ ) 
หมายเหตุ   ถูกปลงพระชนม์เพราะสมเด็จพระราเมศวรชิงราชสมบัติคืน 

ราชวงศอ์ูท่อง 
 สมเด็จพระราเมศวร ( สมัยท่ี ๒ )( พ.ศ. ๑๙๓๑ – ๑๙๓๘ ) 
หมายเหตุ   พระองค์เดียวกับพระมหากษัตริย์อันดับท่ี ๒ 
 ๕. สมเด็จพระรามราชาธิราชท่ี ๒  ( พ.ศ. ๑๙๓๘ – ๑๙๕๒ ) 
หมายเหตุ   สละราชสมบัติถวายสมเด็จพระเจ้านครินทราธิราชแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ 
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ราชวงศส์พุรรณภมู ิ
 ๖. สมเด็จพระนครินทราธิราช  ( พ.ศ. ๑๙๕๒ – ๑๙๖๗ ) 
 ๗. สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี ๒ (เจ้าสามพระยา )  ( พ.ศ. ๑๙๖๗ – ๑๙๙๑ ) 
 ๘. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  ( พ.ศ. ๑๙๙๑ – ๒๐๓๑ ) 
 ๙. สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี ๓  ( พ.ศ. ๒๐๓๑ – ๒๐๓๔ ) 
          ๑๐. สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๒ ( พระเชษฐา )  ( พ.ศ. ๒๐๓๔ – ๒๐๗๒ ) 
หมายเหตุ  ทรงเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี ๓ 
 ๑๑. สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี ๔ ( หน่อพุทธางกูร ) 
  ( พ.ศ. ๒๐๗๒ – ๒๐๗๖ ) 
 ๑๒. พระรัษฏาธิราช 
  ( พ.ศ. ๒๐๗๖ – ๒๐๗๗ ) 
 ๑๓. สมเด็จพระไชยราชาธิราช( พระเฑียรราชา ) 
  ( พ.ศ. ๒๐๗๗ – ๒๐๘๙ ) 
  พ.ศ. ๒๐๘๑ ท าศึกเมืองเชียงกราน 
หมายเหตุ  เป็นพระปิตุลา  (อา)  ของพระรัษฏาธริาช 
 ๑๔. พระยอดฟ้าหรือพระแก้วฟ้า( พ.ศ. ๒๐๘๙ – ๒๐๙๑ ) 
หมายเหตุ   พระโอรสสมเด็จพระไชยราชาชิราช กับท้าวศรีสุดาจันทร์ ( ๑๑  พรรษา ) ถูกขุน วรวงศาธิราชชิง
ราชบัลลังก์  และปลงประชนม์  ขุนวรวงศาธิราชครองราชย์อยู่เพียงภายใน ปี่ พ.ศ. ๒๐๙๑  ก็ถูกจับประหาร
ชีวิตและพระราชพงศาวดารไม่นับขุนวรวงศาธิราชอยู่ในจ านวนพระเจ้าแผ่นดินไทย  เพราะถือเป็นโจรชิงราช
บัลลังก์  ( ครอง ๔๒ วัน ) 
           ๑๕. สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ  ( พ.ศ. ๒๐๙๑ – ๒๑๑๑ ) 
เป็นพระปิตุลา (อา) ของพระยอดฟ้าหรือพระแกว้ฟ้า เสียสมเด็จพระศรีสุริโยทัย  พ.ศ. ๒๐๙๑  เป็นพระอนุชา
ต่างพระชนนีกับสมเด็จพระไชยฯ  ( พระเฑียรราชา ) ปี พ.ศ. ๒๐๙๖ พระเจ้าบุเรงนอง 
ขึ้นครองราชย์หงสาวดี ปี พ.ศ. ๒๑๐๖ บุเรงนองตีเมืองพิษณุโลก และหัวเมืองเหนือ และล้อมกรุงศรีฯ  ท าศึก
ช้างเผือก น าสมเด็จพระมหาจักรพรรด์ิและพระราเมศวรไปหงสาวดี 
           ๑๖. สมเด็จพระมหินทราธิราช ( พ.ศ. ๒๑๑๑ – ๒๑๑๒ ) ปี พ.ศ.๒๑๑๒  เสียกรุงครั้งท่ี ๑  

ราชวงศส์โุขทยั 
หมายเหต ุ ไม่เรียกราชวงศ์พระร่วง  เพราะทราบเพียงว่าเป็นเช้ือสาย 
 ๑๗. สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ( พ.ศ.๒๑๑๒ – ๒๑๓๓ )  (พระศรีสรรเพชญ/ 
เจ้าฟ้าสองแคว บุตรเขยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระเจ้าบุเรงนองสถาปนาให้ครองกรุงศรีอยุธยา 
 แล้วน าพระนเรศวร(๙ ขวบ)และพระสุพรรณเทวีไปกรุงหงสาวด ี
 ๑๘. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พ.ศ. ๒๑๓๓ – ๒๑๔๘)พ.ศ.๒๑๒๗ ทรงประกาศ 
อิสรภาพ ปี พ.ศ.๒๑๓๓ ขึ้นครองราชย์ (๓๕ พรรษา) 
 ๑๙. สมเด็จพระเอกาทศรส(พ.ศ.๒๑๔๘ – ๒๑๖๓)  เป็นพระอนุชาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 ๒๐. เจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์ (สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์)  (พ.ศ. ๒๑๖๓ – ๒๑๖๓) ถูกพระพิมลธรรม
เป็นกบฏปล้นบัลลังก์ปลงพระชนม์ 
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๒๑. สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม  ( พระอินทราชา ) (พ.ศ. ๒๑๖๓ – ๒๑๗๑ ) เป็นพระอนุชาของ
เจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์ เกิดแก่สนม ปี พ.ศ.๒๑๖๕  พม่าตีเมืองทวาย 
 ๒๒. สมเด็จพระเชษฐาธิราช(พ.ศ. ๒๑๗๑ – ๒๑๗๒ )   โอรสองค์ใหญ่พระเจ้าทรงธรรม 
ถูกพระเจ้าพระยากลาโหมกบฏปล้นพระราชวังปลงพระชนม์( ๑๐ พรรษา ) 
 ๒๓. สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ ( พ.ศ. ๒๑๗๒ – ๒๑๗๒ )  ทรงเป็นอนุชาของสมเด็จพระเชษฐาธิราช 

ราชวงศป์ราสาททอง 
 ๒๔. สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง   (พระยาศรีวรวงศ์) 
  (พ.ศ. ๒๑๗๒ – ๒๑๙๙) 
 ๒๕. สมเด็จเจ้าฟ้าไชย     ถูกพระปิตุลา (อา)ปลงพระชนม์ 
  (พ.ศ. ๒๑๙๙ – ๒๑๙๙) 
 ๒๖. สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา  ถูกพระนารายณ์ปลงพระชนม์ 
หมายเหตุ   เป็นพระปิตุลา (อา) ของสมเด็จเจ้าฟ้าไชย 
 ๒๗. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช(พ.ศ. ๒๑๙๙ – ๒๒๓๑) 
  พ.ศ.๒๒๐๔ – ๕   ตีเมืองเชียงใหม่ 
  พ.ศ.๒๒๐๖  ตีเมืองไทรโยค 
  พ.ศ.๒๒๐๗  ตีเมืองพม่า 
หมายเหตุ   เป็นพระภาคิไนย (หลานอา) ของสมเด็จพระศรีสุธรรมราชา 
                                                         ราชวงศบ์้านพลหูลวง 
 ๒๘. สมเด็จพระเพทราชา ( พ.ศ.๒๒๓๑ – ๒๒๔๖) 
 ๒๙. สมเด็จพระเจ้าเสือ (หรือขุนหลวงสรศักดิ์) 
     (พ.ศ. ๒๒๔๖ – ๒๒๕๑) 
           ๓๐. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ(พ.ศ. ๒๒๕๑ – ๒๒๗๕) 
(สมเด็จพระภูมินทรราชา  ขุนหลวงท้ายสระ/พระเจ้าเพชร)                 
  ๓๑. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ(พ.ศ.๒๒๗๕ – ๒๓๐๑) 
(สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช /ขุนหลวงบรมโกศ) เป็นพระอนุชาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระท าศึกกับ
โอรสของพระเจ้าท้ายสระชนะ 
  ๓๒. สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร  (ขุนหลวงหาวัด) (พ.ศ.๒๓๐๑ – ๒๓๐๑ ) 
  ๓๓. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระท่ีนั่งสุริยาศน์อมรินทร์ หรือสมเด็จพระเจ้าเอกาทัศ 
 (เจ้าฟ้า กรมขุนอนุรักษ์มนตรี/สมเด็จพระบรมราชาธิราช/ขุนหลวงเอกาทัศ/ขุนหลวงสุริยาส์นอม 
รินทร/ขุนหลวงขี้เล้ือน) (พ.ศ.๒๓๐๑ - ๒๓๑๐) เป็นพระเชษฐาของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร 
                            สมยัราชอาณาจกัรธนบรุี 
                        สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
                             (พระยาวชิรปราการ) 
                             (พ.ศ.๒๓๑๐ - ๒๓๒๕) 
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                      สมยัราชอาณาจกัรรตันโกสนิทร ์
 ๑. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (เจ้าพระยาจักรี/สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก)   
(พ.ศ.๒๓๒๕ – ๒๓๕๒)  ท าศึกกับพม่า ๗ ครั้ง  ศึกใหญ่คือ พ.ศ.๒๓๓๖ พม่าได้ทวาย  มะริด  ตะนาวศรี และ
สงคราม ๙ ทัพ 
 ๒. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (พ.ศ.๒๓๕๒ – ๒๓๖๗) ปี พ.ศ.๒๓๕๒ พม่าตีเมืองถลาง 
 ๓. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.๒๓๖๗-๒๓๙๔) พ.ศ.๒๓๖๗ ช่วยอังกฤษตีพม่า 
 ๔. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.๒๓๙๔ – ๒๔๑๑)   ปี พ.ศ.๒๓๙๕ ตีเมืองเชียงตุงปี 
พ.ศ.๒๔๑๐ ฝรั่งเศสได้เขมรตอนกลาง 
หมายเหต ุ  ทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
          ๕. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (พ.ศ.๒๔๑๑ – ๒๔๕๓)ปี พ.ศ.๒๔๓๑ ฝรั่งเศสได้สิบ
สองเจ้าไทย   ปี พ.ศ.๒๔๓๕ อังกฤษได้ฝ่ังใต้แม่น้ าสาละวิน ปี พ.ศ.๒๔๓๖ ฝรั่งเศสได้ลาวทั้งหมด  ปี พ.ศ.
๒๔๔๗ ฝรั่งเศสได้จ าปาศักดิ์  ปี พ.ศ.๒๔๕๐ ฝรั่งเศสได้ศรีโสภณ เสียมราฐ  พระตะบอง  ปี พ.ศ.๒๔๕๒ 
อังกฤษได้ไทรบุรี กลันตัน 
 ๖. พระบาทสมเด็จพระมงกูฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  (พ.ศ.๒๔๕๓ – ๒๔๖๘ )          
๒๒ ก.ค.๒๔๖๐  รบในสงครามโลก (๑) 
 ๗. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  (พ.ศ. ๒๔๖๘ – ๒๔๗๗ ) 
หมายเหต ุ  ทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงสละราช 
                   บัลลังก์ใน พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๘. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล (พ.ศ.๒๔๗๗ – ๒๔๘๙)      ปี  พ.ศ.๒๔๘๔ พิพาทอิน
โดจีนฝรั่งเศส  ปี พ.ศ.๒๔๘๔  สงครามเอเชียบูรพา “WW.๒  “  ทรงเป็นพระภาคิไนย (หลานอา) ของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ๙. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  (พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๕๕๙ ) ทรงเป็นสมเด็จพระ
อนุชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  ปี พ.ศ.๒๔๙๓  สงครามเกาหลี   ปี พ.ศ.๒๕๐๘  รบท่ี
นาแก ปี พ.ศ.๒๕๐๘ – ๑๘  สงครามเวียตนาม  ปี พ.ศ.๒๕๑๐  รบท่ีทุ่งช้าง ปี พ.ศ.๒๕๑๑  เขาค้อ (๑)ปี 
พ.ศ.๒๕๑๙  รบท่ีหล่มสัก    ปี พ.ศ.๒๕๒๓ – ๔ เขาค้อ (๒) ผาเมืองเผด็จศึก  
  ปี พ.ศ.๒๕๒๘ – ๓๐ ยุทธการช่องบก 
 ๑๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูล (พ.ศ.๒๕๕๙ – ปัจจุบัน) 
เป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   
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บทที่  ๑ 

ความเปน็มาของชนชาตไิทยและการทหารยคุตา่ง ๆ 

ความเปน็มาของชนชาตไิทยและการทหารยคุตา่ง ๆ 

การตัง้ถิน่ฐานของไทย 

พอ่                 ขุนรามค าแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยข้ึนเมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๖ ประวัติศาสตร์ของไทย      
จึงได้เริ่มจดบันทึกเป็นหลักฐานแน่นอนโดยคนไทย            แต่ก็ไม่อาจยึดถือศักราชเป็นของแน่นอนได้ 
เรื่องราวของไทยเผ่าต่างๆพอจะยึดเป็นหลักประมาณ พ.ศ. ๑๗๕๐  เป็นต้นมาฉะนั้นเรื่องของชนชาติไทยก่อน
หน้านั้นยิ่งนานขึ้น ไปเท่าใดก็เป็นเรื่องสันนิษฐานมากยิ่งขึ้นไปตามล าดับ     การเคล่ือนย้ายของชนชาติไทยมี
หลายความเห็นเช่น  
ความเหน็ที ่  ๑  
           ไทยอพยพจากเหนือลงใต้ จากภูเขาอัลไตในใจกลางทวีปเอเซียลงมายังน่านเจ้า แล้วอพยพต่อ
ลงมายังประเทศไทย นักประวัติศาสตร์ บางคนไม่เช่ือในความเห็นนี้ 
ความเหน็ที ่  ๒ 
              ไทยพร้อมกับพวกฟิลิปปินส์   มาเลเซีย   และอินโดนีเซีย   อพยพจากเส้นศูนย์สูตรขึ้นมาถึง 
ประเทศไทย แล้วเลยต่อขึ้นไปถึงจีน เรื่องนื้มีทฤษฎีภาษาศาสตร์ของ เบเนดิกส์   สนับสนุนอยู่ เช่น ค าว่า
ฟิลิปปินส์ ปะตาย แปลว่า ตาย อากู  แปลว่า กู คาราบาวแปลว่า กระบือ เป็นต้น นักภาษาศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่
ยอมรับวิธีการของเบเนดิกส์     เพราะน าภาษาปัจจุบันของฟิลิปปินส์มาเทียบกับไทย แทนท่ีจะสานค ากลับไป
ว่า เมื่อ ๑๒๐๐ ปีมาแล้ว  ค าไทยควรจะเป็นอย่างไร  และค าฟิลิปปินส์ควรจะเป็นอย่างไร   แล้วจึงน ามา
เทียบกันได้  
ความเหน็ที ่๓ 
      ไทยอยู่ในประเทศไทยมาหลายพันปี     และมีคนไทยกระจายอยู่ท่ัวไปในอินเดีย  พม่า จีน 
ไทย ลาว และ เวียดนาม บางคนถือว่าบ้านเชียงก็เป็นคนไทย แต่ยังไม่มีผู้ใดเคยพิสูจน์ว่า วัฒนธรรมของมนุษย์
ก่อนประวัติศาสตร์ท่ีบ้านเชียงเหมือนกับวัฒนธรรม ของคนไทยในปัจจุบันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร 
หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุลทรงอ้างความเห็นของกอร์แมนว่า   โครงกระดูกคนบ้านเชียงคล้ายกับกระดูกมนุษย์
ท่ีอยู่ตามมหาสมุทรแปซิฟิก อีกประการหนึ่ง จารึกในแหลมทองเป็นอักษรมอญ ภาษามอญมาจนถึงประมาณ 
พ.ศ.๑๗๓๐ ไม่เคยมีจารึกภาษาไทยเขียนด้วยอักษรใด ๆ ก่อนจารึก พ่อขุนรามค าแหงมหาราชเลย  
ความเหน็ที ่๔  
                  ปัจจุบันนักภาษาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ นานาชาติส่วนใหญ่สนับสนุนความเห็นของ
ศาสตราจารย์ เก็ดนีย์ว่า ถิ่นก าเนิดของภาษาไทยอาจจะอยู่ตามเส้นเขตแดนระหว่างมณฑลกวางสีของจีนกับ
เมืองแถง   หรือเดียนเบียนฟูในเวียดนาม    หรือไม่ก็อยู่ ข้างบนหรือข้างล่างใกล้เส้นแบ่งเขตแดนนี้  
     ดินแดนท่ีเป็นประเทศไทยปัจจุบัน มีผู้คนอยู่อาศัยมานานนับหมื่น ๆ ปี ดังท่ีปรากฎหลักฐาน
ส าคัญ คือ โครงกระดูกมนุษย์และข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆท่ีพบในท่ีฝังศพ ผู้คนดังกล่าวได้สร้างสมความเจริญ
และพัฒนาต่อเนื่องจากยุคหิน สู่ยุคโลหะ อยู่รวมกันเป็นชุมชนและคิดต่อกับโลกภายนอกท่ีส าคัญคือ อินเดีย 
จีน ครั้นถึงพุทธศตวรรษท่ี ๑๑  ก็เริ่มมีการก่อตั้งเป็นแคว้น เป็นอาณาจักรขึ้น มีกษัตริย์เป็นผู้ปกครอง นับถือ
ศาสนาพราหมณ์ พระพุทธศาสนา ผสมผสานกับความเช่ือด้ังเดิมในเรื่องการนับถือผี วิญญาณ ธรรมชาติ 
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อาณาจักรแรก ๆ  ท่ีเกิดขึ้นในบริเวณภาคกลางท่ีอุดมสมบูรณ์ คือ ทวาราวดี ความเจริญรุ่งเรื่องของทวาราวดี 
โดยเฉพาะพระพุทธศานาได้แผ่ออกไปท่ัวทุกภาคของผืนแผ่นดินไทย อาณาจักรต่าง ๆ ในระยะเริ่มแรกที่ต้ังอยู่
บนแหลมทองต่างได้รับอิทธิพลทางอารยธรรมจากทวารวดี  ผู้คนท่ีอยู่บนผืนแผ่นดินไทยดังเดิมเป็นคนไทย
หรือไม่ยังมีความเห็นท่ีแตกต่างกันในเรื่องนีน้ักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์บางคนมีความเช่ือว่า คนไทย
อยู่อาศัยบนผืนแผ่นดินไทยต้ังแต่แรก แต่บางคนเช่ือว่าไทยอพยพเคล่ือนย้ายสู่ผืนแผ่นดินไทยในภายหลัง 
ความเห็นท่ีมีหลักฐานและน่าเช่ือถือมากท่ีสุด คือคนไทยเคล่ือนย้ายลงมาจากทางตอนใต้ของจีน เพราะใน
ปัจจุบันยังมีคนไทย (หรือคนไท คือคนไทยด้ังเดิม)ต้ังถิ่นฐานในอาณา บริเวณแผ่จากทางเหนือของเวียดนาม
ทางใต้ของจีน ทางเหนือของพม่า จนถึงอัสสัมของอินเดีย และถ้าพิจารณาจากการเคล่ือนย้ายของคนไทยจะ
เห็นว่ามีการเคล่ือนย้ายลงต้ังเมืองหลวงจากเหนือลงใต้ คือ กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และ
กรุงเทพมหานคร 
           การเคล่ือนย้ายของบรรพบุรุษไทย เป็นการหาดินแดนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การ
สร้างบ้านแปลงเมือง คือ เหมาะสมท้ังการตั้งถิ่นฐาน การท ามาหากิน นี่คือมรดกส าคัญท่ีบรรพบุรุษไทยได้
ให้แก่เรา   การเคล่ือนย้ายของบรรพบุรุษไทย ไม่ใช้เรื่องท่ีท าได้ง่ายหรือไม่มีอุสรรค ดังท่ีกล่าวมาแล้วว่า ด่ิน
แดนท่ีเป็นประเทศไทยปัจจุบันมีผู้คนต้ังถิ่นฐาน มีอาณาจักรของตนมาเป็นเวลานานแล้ว และในบางเวลายังมี
อาณาจักรอื่น ๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียง แผ่ขยายอ านาจเข้ามาด้วย ท่ีส าคัญ คืออาณาจักรขอม  ซึ่งมีศูนย์กลางอ านาจ
อยู่ท่ีเมืองพระนคร(นครวัด) ซึง่ต้ังอยู่ในเขตจังหวัดเสียมราฐ ในราชอาณาจักรกัมพูชาปัจจุบัน ดังนั้นบรรพบุรุษ
ไทยในยะยะแรก ๆ ท่ีเคล่ือนย้ายลงมาก็ต้องยอมอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าของถิ่นเดิม หรือ ยอมอยู่
ภายใต้อ านาจของขอมเมื่อขอมแผ่ขยายอ านาจเข้ามา แต่เราก็พบว่าบรรพบุรุษไทยเหล่านั้นคิดถึงอิสรเสรีของ
ตนอยู่ตลอดเวลา เมื่อใดท่ีมีโอกาสบรรพบุรุษไทยก็จะรวมก าลังขับไล่ผู้ปกครองต่างชาติออกไป  แล้วปกครอง
ตนเองความรักอิสรเสรีจึงเป็นคุณลักษณะประจ าชาติของคนไทยตราบจนถึงปัจจุบัน 
         ในกลางพุทธศตวรรษท่ี ๑๘     ขอมได้แผ่อ านาจเข้ามายังดินแดนท่ีเป็นประเทศไทย   ปัจจุบัน
อีกครั้งหนึ่ง   เพราะมีกษัตริย์ท่ีเข้มแข็งและมีความสามารถ คือพราเจ้าชัยวรมันท่ี ๗ (พ.ศ.๑๗๒๕-๑๗๖๑)ท า
ให้ขอมมีอ านาจเหนืออาณาจักรต่าง ๆ และคนไทยก็ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของขอมด้วย แต่คนไทยก็
พยายามจะมีอิสรภาพอยู่เสมอ ซึ่งกษัตริย์ขอมก็ทราบดี จึงใช้วิธีการผูกมัดน้ าใจของผู้น าคนไทย โดยยกพระ
ราชธิดา คือพระนางสิขรมหาเทวี ให้อภิเษกกับพ่อขุนผาเมือง พระราชโอรสองค์ใหญ่ของพ่อขุนศรนีาวน าถม 
ผู้น าชนชาติไทยแถบลุ่มน้ ายมและน่าน พร้อมท้ังพระราชทานพระขรรค์ชัยศรีและต าแหน่งอันเป็นเกียรติ คือ 
“กมรเต็งอัญศรีอินทรปตินทราทิตย์” ให้พ่อขุนผาเมืองอีกด้วย แต่ผู้น าของไทยก็ไม่ได้หลงช่ืนชมส่ิงท่ีกษัตริย์
ขอมมอบให้กลับรวมรวมก าลังกันขับไล่อ านาจของขอมออกไปได้ส าเร็จและต้ังอาณาจักรสุโขทัยข้ึนเมื่อ พ.ศ. 
๑๗๙๒ 
           กรุงสุโขทัยได้รับการสถาปนาเป็นอาณาจักรของคนไทยเอง พ.ศ. ๑๗๙๒ มีราชวงค์สุโขทัย 
หรือราชวงศ์พระร่วง ปกครองสร้างความเจริญรุ่งเรืองต่อกันมาถึง ๒๐๐ กว่าปี(ดูล าดับพระมหากษัตริย์ไทย) 
ความร่วมมือและความเสียสละของพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองนับเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่คนไทยใน
เรื่องของความสามัคคีและความเสียสละเพื่อประโยชน์ของชาติโดยไม่เห็นแก่อ านาจส่วนตัว เพื่อความเป็น 
เอกราชของชาติและอิสรภาพของคนไทย ท าให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่น  ดังจะเห็นได้ในสมัย
ต่อ ๆ มา  
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หลกัการรบและการสงครามในอดีตของไทย 

    หลกัการรบของไทย (ยุทธวธิไีทย) 
        ทหารในสมยัโบราณ ทีพ่อจะทราบไดม้ ี๒   สมยั 
               ๑.  สมัยสุโขทัย เริ่มต้นราว พ.ศ. ๑๘๐๐- ๑๙๒๑ 
                            - การแบ่งพื้นท่ีการปกครอง   การป้องกันเมือง  การเตรียมพล   การแบ่งกองทหาร             
                               การจัดหน่วยทหาร 
               ๒.   สมัยศรีอยุธยา เริ่มต้นราว พ.ศ. ๑๘๙๓ - ๒๓๑๐ 
                                ระเบียบแบบแผนของกองทัพบกไทย ส่วนมากจะมาจากอินเดีย ตามคติพราหมณ์ 
โดยแบ่งทหารออกเป็น  ๔ เหล่า เรียกว่าจตุรงค์เสนา คือ 
                                -    เหล่า พลเท้า   เรียก  พลานึก  
                                -    เหล่า พลม้า    เรียก  หัยนึก 
                                -    เหล่า พลช้าง  เรียก  คชานึก 
                                -    เหล่า พลรถ    เรียก  รถานึก  
     เหลา่ พลเทา้ ( ทหารราบ ) เรียก  พลานึก 
                     พลเท้า เป็นหน่วยหลักของกองทัพ มีจ านวนมากกว่าเหล่าอื่น ๆ ลักษณะทหารพลเท้าใน
สมัยโบราณ คือ ตัวสูง ตาแดง ผมงอ หูใหญ่ จรแหลม คาง หนวด ร่องฟัน ฝ่าตีนส้ัน น่องใหญ่ ท้องใหญ่ ใจ
เห้ียม เนื้อเป็นก้อน ตะโพกผาย ตาหูไว หลังใหญ่ เจรจาฉะฉาน  ต้องมาจากชายฉกรรจ์ เรียกว่า พลสกันล า
เครื่อง เด็กหนุ่มอายุ  ๑๘ ปีข้ึนไป ต้องไปเป็นพวก เลขสม เลขสัก สังกัดเป็นหมู่ หมวด สามารถเรียกตัวได้เมื่อ
เกิดสงคราม ใครสังกัด หมู่ หมวดใด ถืออาวุธอะไร ก็จัดหามาเองเสร็จ และฝึกมาเองต้ังแต่ครั้งอยู่ท่ีบ้านด้วย
ตัวเองตามนิสัยท่ีตนถนัด และนิสัยคนไทยนั้นชอบหัดการต่อสู้เมื่ออยู่ว่างๆอยู่แล้ว จากวัด ส านักสงฆ์ หรือ 
ส านักครูดาบ เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาวุธประชิดตัวซึ่งมักเป็นกันแทบทุกคน เมื่อทางราชการเรียกเข้ามาก็
สามารถท าการรบได้เลย เรียก เข้าประจัญบานกับข้าศึก 
                    * อาวุธทหารเดินเท้านี้ก็คือ มีด หอก แหลน หลาว  ดาบสองมือ ดาบเขน ดาบต้ัง ดาบโล่ห์ 
ปืนคาบศิลา  ปืนใหญ่ 
                    * นายหมู่ นายหมวด มักใช้คนในสังกัด กรมพระต ารวจหลวงไปเป็นนายหมู่ นายหมวด  
                     ทหารเดินเท้าประจ าการ มีอยู่   ๓ พวก คือ 
                           พวกท่ี  ๑   กรมพระต ารวจหลวง 
                           พวกท่ี  ๒  กรมอาสาใหญ่ 
                           พวกท่ี  ๓  ทหารร่วมราชหฤทัย  
                    พวกที ่  ๑    กรมพระต ารวจหลวง  แบง่เปน็   ๘    เหล่า เรยีกกนัวา่ ๘    ต ารวจ คอื  
                                   -   กรมพระต ารวจหลวงใน       ขวา ซ้าย 
                                    -   กรมพระต ารวจหลวงใหญ่   ขวา ซ้าย 
                                     -   กรมพระต ารวจหลวงนอก    ขวา ซ้าย 
                                     -   กรมพระต ารวจหลวงสนมทหาร ขวา ซ้าย 
                            และกรมต ารวจหลวง  นี้ยงัมีอีก ๑๐ หน่วย คือ  
                                     -   พลพัน                        ขวา ซ้าย                             
                                     -   ทนายเลือก                  ขวา ซ้าย 
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                                     -   รักษาพระองค์ พลพัน ขวา ซ้าย 
                                     -   สนมกลาง                   ขวา ซ้าย                             
                                     -   ทหารใน                      ขวา  ซ้าย 
                       พวกที ่  ๒   กรมอาสาใหญ ่แบง่เปน็  ๒    เหลา่ทพั คอื 
                                     -   เหล่าเดโช (ออกญาเดโช) 
                                     -   เหล่าท้ายน้ า  (พระท้ายน้ า) 
                     ในเหล่าหนึ่งมี ๓ กอง จึงเรียก กองอาสา ๖ เหล่าก าเนิดของทหารอาสาเริ่มมาแต่บุคคลท่ี 
ไม่ใช่เช้ือชาติไทย เข้ามาสวามิภักด์ิ รับราชการอยู่กับพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งมักเป็นชนชาติประเทศใกล้เคียง เช่น 
ญวน มอญ เขมร ลาว จาม แขก  ได้เป็นนายหมู่ นายหมวด มียศศักดิ์เป็นข้าราชการไทยท้ังส้ิน พวกคน
ต่างชาตินี้ถ้าไม่อาสาเข้ารับราชการ ก็มักมาท าการค้าขาย การท่ีชาวต่างชาติมาอาสาเป็นทหารนี้ ก็เพื่อได้รับ
สิทธิยกเว้นเรื่อง พิกัด อากร ขนอนตลาด(เงินค่าส่ิงของผ่านตลาด)น้ าละหาร หัวป่า ค่าเชิงเรือน ตาม
พระราชบัญญัติ 
                       พวกที ่ ๓   ทหารรว่มพระราชหฤทยั ม ี ๖   กอง (ใกล้ชดิตายแทนพระมหากษตัรยิไ์ด้) 
                                       ฝ่ายไทย มี    ทหารดาบ   ทหารการ  องค์รักษ์   จักรนารายณ์ 
                                       ฝา่ยรามญั มี  กรมอาทฆต   กรมดาบสองมือ 
                         มีกองย่อยอีก  ๒   กองคือ   กองเกณฑ์หัดอย่างฝรั่ง    กองแม่นปืนอย่างฝรั่ง 
                        การแต่งกายของพลเดินเท้าทหารราบนี้ สวมกางเกงขาลีบ เส้ือทรงกระบอก แขนยาว 
หมวกใช้สีต่างๆ เช่น เหลือง เขียว แดง ชมภู และนิยมแบ่งทหารออกไปตามอาวุธท่ีถือ และยังมีทหารพิเศษ 
จัดตามโอกาส และเหตุการณ์ท่ีจะใช้ เช่น กองแล่นกอ อาจารย์ กองแก้วจินดา กองสิป่าย กอง ๓ หอก กอง ๗ 
หอก ทหารทศ ฯลฯ 
เหลา่ พลม้า ( ทหารมา้ ) เรียก  หัยนึก 
                 - ลักษณะม้าศึก เท้าท้ัง ๔ กลมยาว เอวกลมตะโพกผาย หูท้ังสองชัน ปลายปากยาว เข้ียวเล็ก
แหลมดุจเข้ียวหมี เสียงร้องดุจเสียงนกกระเรียน เล็บแดง มีก าลังเร็วดั่งจักร หางเล้ือยปกส้นเท้า หน้าดุจหงษ์ 
เดินเร็วเสมอมิได้หยุด  ล้ินดุจกลีบสัตบุษขาว  
                 - หน้าท่ีส าคัญของทหารม้า คือ  รักษาปีกทหารราบ จึงอยู่ทางปีกเสมอ ใช้เดินกับวิ่งเรียบประ
จับบานก็วิ่งเรียบ การยิงบนหลังม้าถือว่าส าคัญนอกจากนี้ยังใช้รักษาด่าน เข้าตีโอบ รบกวน ลาดตระเวน 
รักษาปีก  ส่งข่าว 
                 - อาวุธท่ีใช้มี  ดาบ หอก ทวน ปืน   
                 - การแต่งกาย  มีท้ังแต่งกายคน  และแต่งกายม้า 
เหลา่  พลชา้ง ( ทหารช้าง ) เรียก  คชานึก 
                   ลักษณะชา้งศกึ สูง งวงยาว งายาว   โขมดหัว(ช้างสีดอไม่มีงา ตัวผู้เรียกช้างพลาย มีงา ตัวเมีย
เรียกช้างพัง ไม่มีงาหรือมีแต่ส้ัน ๆ เรียกขนาย) เท้าท้ัง ๔ มั่นคง  หลังด่ังเกาทัณฑ์   ตาด่ังดาว  งาท้ังสองด่ัง
งอนรถ  หูใหญ่  คางสะบ้า  หูดุจจามร  งวงและหางถึงดิน  มีน้ ามันหน้าหลัง  เสียงด่ังฟ้าร้อง  ด าปลอด  
เดินด่ังราชสีห์  ใช้ท าการรบเรียก ยุทธหัตถี (เป็นกระบวนยุทธวิธีต่อต้านบนหลังช้าง  พระมหากษตัริย์หรือแม่
ทัพ ขณะท่ีอยู่บนคอช้างศึกสามารถท่ีจะร าของ้าวเข้าฝาดฟันอริราชศัตรูได้ทุกขณะ ถือเป็นการสู้รบท่ีทรง
เกียรติยศยิ่ง)และยังใช้บรรทุกเสบียงยุทโธปกรณ์ ช้างศึกคือช้างชนะงาท่ีได้รับการฝึกมาให้ท าการรบได้  ปกติ
ของช้างศึกจะมีอาการซับมันอยู่เป็นนิจ เหมาะจะเข้าบุกรุกข้าศึก 
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               กรมชา้งที่สงักดักรมพระกลาโหม แยกช้างออกเปน็  ๒   ประเภท คอื 
                  ประเภท ๑   กรมช้างต้น เรียกว่าช้างระวางใน เป็นช้างท่ีทรงคุณอันว่าด้วยพระคชลักษณ์ เช่น 
ช้างเผือกช้างสีปลาด 
                  ประเภท  ๒   กองช้างนอก จัดเป็นกระบวนช้างศึก ซึ่งมีรูปริ้วพระคชาธาร ดังนี้ 

         - ช้างดัง้ เป็นช้างท่ีนัง่ละคอ คือมีหมอช้างนั่งคอช้าง ควานช้างนั่งอยู่ท้ายช้าง 
 ควานกลางหลังนั่งอยู่กลางหลัง เดินอยู่ตอนกลางแนวริ้วข้างหน้า 
                              - ช้างกนั มีลักษณะเดียวกับช้างด้ัง  แต่เดินอยู่ตอนกลางแนวริ้วข้างหลัง 

     - ช้างแทรก ลักษณะเช่นเดียวกับช้างด้ัง แต่ไม่มีควานท้าย มีหน้าท่ีตรวจตราริ้ว 
 นอกท้ังสอง ข้างทางซ้ายและขวา 
                              - ช้างแซง ลักษณะอย่างเดียวกับช้างแทรก เดินเป็นริ้วทั้งสองข้างทางซ้ายและขวา 
                              - ช้างลอ้มวงั  เป็นช้างผูกสัปคัปโถง มีหน้าท่ีแวดล้อมพระคชาธาร 
                              - พระคชาธาร เป็นช้างผูกเครื่องมั่นมีเศวตฉัตรคัดดาน ๗ ช้ัน อยู่กลางกระบวน 
                              - ช้างค้ า ชา้งคา่ย เรียกให้เต็มว่า ช้างต้นเชือกค่าย ปลายเชือกค้ ามี ๑๐ ช้างด้วยกัน 
ช้างค่ายมี ๖ ช้าง เดินข้างหน้าช้างพระคชาธารจัด ๒ แถวๆ ละ ๓ ช้าง ช้างค้ าเดินคล้ายมาข้างท้ายพระ
คชาธาร จัด  ๒ แถว ๆ ละ ๒  ช้าง ผูกสัปคับโถง มีทหารแม่นปืนสัปคับละ ๑ คน มีหน้าท่ีเป็นองครักษ์ เดิน
อยู่วงในของช้างล้อมวัง 
                               - ช้างพงัคา เป็นช้างผูกเครื่องมั่น ส าหรับพระยาเสนาบดีและเจ้าประเทศราช เดิน
เคียงคู่กับช้างพระคชาธารทางซ้ายและทางขวา ข้างละ ๔ ช้าง 
                               - ช้างพระไชย เป็นช้างผูกจ าลอง หลังคากันยา ส าหรับประดิษฐานพระพทุธ 
รูปเดินหน้าพระคชาธาร 
                               - ช้างพระทีน่ัง่กระโจมทอง เป็นช้างผูกสัปคับ กูบ(ประทุนหลังช้าง)รูปเรือนวิมาน
เป็นพระท่ีนั่งรองและใช้ประทับเวลารอนแรมในขบวนช้าง 
                               - ช้างโคตรแลน่ เป็นช้างซับมัน เดินอยู่ท้ายขบวน เว้นระยะจากท้ายขบวนช่ัวเสียง
สังข์ เสียงแตร  เพื่อมิให้อาละวาด 
                      พระคชาธารหรือช้างเครือ่งมัน่ เป็นช้างส าหรับแม่ทัพขี่ออกรบ ถ้าแม่ทัพเป็นกษัตริย์ ช้างนี้
จะขึ้นระวางเป็นพระยาช้างต้น ประดับด้วยคชาธาร เศวตฉัตร พระแสงสรรพาวุธ กษัตริย์ประทับอยู่คอช้าง 
กลางช้างมี จางวางกลมพระแสงตน้ เรียกว่า กลางชา้ง กลางช้างมีหน้าท่ีคอยส่งอาวุธ และโบกแพนหางนกยงู    
เป็นอาณัติสัญญาณตามพระราชด ารัสส่ัง ท้ายช้างมีควานช้าง ท้ายช้างท าหน้าท่ีบังคับช้าง และช่วยช้างเมื่อ
ข้าศึกเข้ามาทางข้างหรือทางหลังช้างทรงนี้มีทหารประจ าเท้าช้างเท้าละ ๒ คน คนนอกถือหอก คนในถือดาบ 
เรียกว่า จตรุงคบาท โดยมากข้าราชการกรมพระต ารวจหลวง เลือกจากผู้มีฝีมือ ซื่อสัตย์ วิ่งเร็ว การแต่งกาย
ช้าง และคน 
เหลา่  พลรถ   เรียก  รถานึก 
                 ลักษณะรถศึก คือ มีวงดุมท้ัง ๔ เท่ากัน เสมอวงละ ๑ วา เอาเหล็กหุ้มเอาหนังเสือดาวจุระ มี
ธงไชยประดับด้วยแก้วเงินทอง มีส าเนียงดุจเสียงฟ้า ม้าเทียมรถอ้วนสมบูรณ์ 
                 ในยามสงครามพลรถมี ๒ กอง คือ  กองเกียกกาย  กองยุกรบัตรมี เกวียน ระแทะ วัวต่าง คน
ต่าง มีหน้าท่ีขนเสบียงและอาวุธยุทโธปกรณ์และมีกองโขลงกระบือ ใช้รบในท่ีลุ่มข้ามห้วยหนองคลองบึง 
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               ยามปกติพลรถมีหน้าท่ี  
                        ๑. กองเกียกกาย ท าหน้าท่ีเกี่ยวกับอาหารเสบียง 
                        ๒. กองยุกรบัตร ท าหน้าท่ีเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ 
ยงัมทีหารอกี  ๒   เหลา่ เขา้รว่มรบดว้ยอกี คือ 
              ๑. เหลา่ทหารชา่ง   เรียกว่าทหารช่างในไทย ทหารช่างนี้ได้มาจากกรมพระต ารวจหลวงซึ่งคัดมา
จากเหล่าพลเดินเท้า ท าหน้าท่ีทางช่างของกองทัพ เช่น ขุดคู สร้างป้อมค่าย หอรบ ขุดอุโมงค์ ท าสะพาน ต่อ
เรือ ปลูกพลับพลา(ท่ีประทับ) จัดรวมอยู่กับเหล่าพลเดินเท้า ทหารแต่ละคนคัดให้ท าหน้าท่ีช่างตามความ
ช านาญของตน  
                     ทหารช่างสมยัอยธุยามี ๒ พวก คือ 
                         -  ทหารช่างในไทย      มีหน้าท่ีเกี่ยวกับช่างของทัพบก 
                         -  ทหารช่างในญวน     มีหน้าท่ีเกี่ยวกับช่างของทัพเรือ 
             ๒. เหล่าทหารปนืใหญ ่ อยู่รวมกับพวกเดินเท้า มีหน้าท่ี ท าการยิง เผาเรือน กับเผาก าปั่น 
                         -   ยิงเผาเรือน คือ ใช้ยัดดินแล้วเอาผ้าม้วนเข้าเท่าลูกกระสุน ยัดเข้าไปให้ถึงดินแล้วเอา
กระสุนเผาให้แดง แล้วเอาคีมคีบใส่ 
                         -   ยิงเผาก าป่ัน ให้เอาผ้าชุบน้ ามันยางม้วนให้แน่น เอาตะปูน้อยๆตรึงให้รอบผ้าม้วนนั้น  
แล้วจึงยิง เมื่อถูกก าปั่นตะปูนั้นจะติดประดุจตรึง และให้ปืนกระบอกอื่นต้ังจังก้ายิงคนท่ีจะ ออกมาดับอย่าให้
ดับได้ 
              ส าหรับต าราพิชัยสงครามในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีเรื่องของเวทย์มนต์และการอยู่ยงคง
กระพันชาตรีเข้ามาแทรก ท าให้เรื่องของยุทธศาสตร์และยุทธวิธีแท้ ๆ ลดน้อยลงไป 
 ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในหลวงรัชกาลท่ี ๓ ได้ทรงช าระต าราพิชัยสงครามอีกครั้งหนึ่ง 
โดยทรงด ารัสว่าต าราพิชัยสงครามนี้ ท่านท่ีเป็นทิศาปราโมกข์ และผู้รู้คัมภีร์พรหมศาสตร์ทางไสยเวท ควรท่ี
จะช าระคัมภีร์พยากรณ์ฤกษ์ล่าง ฤกษ์บน วิธีวิชาไสยมนต์ เลขยันต์เงินอาถรรพ์ และไม้ข่มนาม  ต าราพิชัย
สงครามชุดนี้เป็นพระสมุดพระราชต าหรับ ๑๔ เล่มด้วยกัน 
 ต าราพิชัยสงครามเป็นต าราจึงมักจะปกปิดกัน ด้วยถือว่าเป็นต าราส าหรับแม่ทัพนายกองเท่านั้น  
อนึ่ง ในสมัยนั้นยังไม่มีการพิมพ์หนังสือ จึงคงจะมีต้นฉบับหรือคัดไว้เพียง ๒-๓ ชุด ครั้นกรุงศรีอยุธยาเสียแก่
พม่า ต าราพิชัยสงครามฉบับสมบูรณ์ เช่น ฉบับหอหลวง ก็เลยสูญไป เหลือแต่ตอนท่ีคัดลอกไว้อย่าง
กระท่อนกระแท่น และมักเป็นต าราท่ีแต่งใหม่ในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นพื้น  เมื่อมารวบรวมจัดท ากันอีก
ในสมัยรัตนโกสินทร์ จึงมักซ้ า ๆ กัน และเลอะเลือน ต าราพิชัยสงครามท่ีรวบรวมช าระกันในครั้งนี ้แม้จะเป็น
หนังสือกว่า  ๑๐ เล่มสมุดไทย แต่ยังไม่สมบูรณ์อยู่ดี 
 ในสมัยรัชกาลท่ี ๓ กรมพระราชวังบวร ฯ สมเด็จพระบวรเจ้ามหาศักด์ิพลเสพย์ กับ
คณะกรรมการ ทรงช าระต าราพิชัยสงครามอีกครั้ง โดยแบ่งออกเป็น ๓ ภาค คือ 

ภาคที่  ๑    วา่ดว้ยเหตแุหง่สงคราม 
ภาคที่  ๒   วา่ดว้ยอบุายแหง่สงคราม 
ภาคที่  ๓   วา่ดว้ยยทุธศาสตรแ์ละยทุธวธิี 

 ยุทธศาสตร์ในสมัยโบราณตามต าราท่ีช าระนี้ ได้ก าหนดไว้ไม่สู้ตรงกับหลักหรือวิธีท าสงครามนัก  
ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของแม่ทัพและก าลังพลเสียมากกว่า กล่าวคือ 

*  การน าทพัดี  กล้าหาญ อดทน ไม่หลงผิด 
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*  ก าลงัพล  มีขวัญดี  ส่งก าลังบ ารุงดี 
*  ขา่วด ี รู้ก าลังข้าศึก การเคล่ือนไหวของข้าศึกทุกสถานการณ์ 
*  มคีวามรู้ทางวิชาการ ช านาญเชิงยุทธ 
 *  ทางยทุธการ รู้วิธีต้ังค่าย ศูนย์ยุทธการ 

         ลกัษณะของผูน้ าทพัที่ช านาญศกึตามคมัภรีย์ทุธยอ่มจะไมฉ่งนฉงายเพลยีงพล้ าแก่ขา้ศกึทัง้นีห้ากวา่ 
๑. หนต้นพึงแตกฉานในบท สามญัอบุาย คือ รู้ท่ัวถึงในกิจการสงครามให้กระจ่างชัด 
๒. พึงแตกฉานในอุบายท่ีเรียกว่า นกิะ คือ รู้ประกอบ ฤกษห์านาที ท่ีจะแพ้และชนะ  

  ได้เปรียบและเสียเปรียบ 
๓. ท้ังรู้ราชวัตรตาม คมัภรีร์าชาสาทกึ 
๔. รู้ คัมภรีค์าโรวาท 
๕. รู้ คมัภรีค์หปฏวิตัร 
๖. ต้องแตกฉานใน เลห่์อบุาย คือ รู้ในเล่ห์ เขาคดให้คดตาม เขาซื่อให้ซื่อตาม 
๗.  ให้ฉลาดในเชิง กลา่วโวหาร ปลุกใจพลตน และเชิงตัดก าลังของข้าศึก 
๘.  พึงแตกฉานใน โบราณเสฐา คือ รู้จักภูมิประเทศว่าท่ีนี้เป็นมงคลท่ีนี้มิใช่เป็นมงคล  

 ส าหรับก าหนดการตั้งทัพตามโบราณสืบมา 
๙.  พึงแตกฉานในหัตถี อศัสะเสฐา คือ รู้ศิลปศาสตร์อันพึงบังคับม้าบังคับช้างท้ังปวงได้ 

๑๐.  พึงมั่นใน สรุยทุธงั คือ เมื่อยืนในสมรภูมิท่ามกลางสงครามแล้วให้แสดงลักษณะองอาจ  
 มิใหห้วาดไหวคร้ามเกรงปัจจามิตรพลฝ่ายข้างตัวจะร่าเริง 

๑๑.  ข้อสุดท้าย อันเป็นหัวใจของผู้ช านาญทัพ คือ พึงมั่นใน นิสมัมะการ ี คือ จะท าการอย่างใด
อย่าเล็งเห็นแต่ความข้างได้  ให้เล็งผลข้างเสียก่อน และให้ไตร่ตรองหน้าหลังด้วยปัญญาโดยถ่ีถ้วนจึงท าลงไป 
  อย่างไรก็ดี หลักการรบในอดีตของไทยเท่าท่ีปรากฎในต าราพิชัยสงคราม สมัยรัชกาลท่ี ๑ และ
น่าจะวิเคราะห์ได้จากกลศึกหรือกลยุทธ ๒๑ ประการ ดังใจความท่ีเกลาส านวนให้เข้าใจได้อย่างย่อ ๆ แล้ว
ต่อไปนี้ 
กลศกึที่ ๑ ฤทธ ี    -ให้มีก าลังกล้าแข็ง สดช่ืน ฝึกอบรมให้มีความรู้ความช านาญ และขยันหมั่นเพียร 
กลศกึที่ ๒ สีหจกัร์    -บ ารุงรักษาก าลังพล ประมาณก าลังฝ่ายเราและข้าศึกให้ถูกต้อง วางก าลังโดยรอบ 

อย่าให้เคล่ือนไหวเป็นท่ีสังเกตของข้าศึก 
กลศกึที่ ๓ ลักษณซ์อ่นเงือ่น     -วางก าลังเป็นรูปปีกกา แล้วใช้ก าลังเข้ารบล่อให้ข้าศึกหลงกลไล่ติดตาม

เข้ามาอยู่ในวงล้อม ก าลังท่ีซุ่มอยู่เข้าตีทุกด้านให้ข้าศึกพ่ายแพ้ 
กลศกึที่ ๔ เถือ่นก าบงั     -เมื่อมีก าลังน้อยให้ซุ่มก าลังไว้ในปา่ 
                        แล้วเข้าโจมตีข้าศึกโดยท าเสียงกึกก้องให้เข้าใจว่า 
                        เป็นก าลังมาก พอข้าศึกถอยจึงเข้าตีโฉบฉวย 
 
กลศกึที่ ๕ พงัภผูา     -เมื่อปะทะกับข้าศึกอย่าโหมก าลังเข้าสู้รบ ให้ใช้ก าลังแต่น้อย ซ่อนก าลังส่วนใหญ่

ไว้ในป่า  ถ้าสู้ข้าศึกไม่ไหวจึงให้ก าลังส่วนใหญ่เข้าโจมตีโดยทันที 
กลศกึที่ ๖ มา้กนิสวน   -ใช้ก าลังลอบไปจับกุมชาวบ้าน ข้าศึกก่อกวนไม่ให้อยู่อย่างสงบบ่อย ๆ เก็บ

ผลิตผลเอามา ให้ชาวบ้านเดือดร้อนหนีไป 
กลศกึที่ ๗ พวนเรอืโยง     -ผูกสัมพันธ์กับข้าศึกเป็นมิตรไมตรีให้สนิทเพื่อเอาเป็นพวก 
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กลศกึที่ ๘ โพงน้ าบอ่-เมื่อข้าศึกจะรุกรานก้าวร้าวดูหมิ่นเราให้โอนอ่อนค่อยเจรจาแล้วข้าศึกก็จะอ่อนลง 
กลศกึที่ ๙ ล่อชา้งป่า   -ถ้าข้าศึกคึกคักเข้มแข็งให้ดัดแปลงภูมิประเทศให้เป็นส่ิงกีดขวางหลาย ๆ แห่ง 
กลศกึที่ ๑๐ ฟา้ง าดนิ      -ให้ก าลังมีขวัญดี อาจหาญ คล่องแคล่ว ใช้อาวุธได้อย่างช านาญอย่าให้ก าลังพล

พลัดหลง ปฏิบัติตามค าส่ัง บ ารุงเล้ียงก าลังพลช้างม้าให้ดี 
กลศกึที่ ๑๑ อนิทรพมิาน   -ให้อาจารย์ประสิทธิประสาทความรู้ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และเป็นโทษด้วยความ

ยินดี เอาอกเอาใจก าลังพลและผู้อาสาสมัคร 
กลศกึที่ ๑๒ ผลาญศตัรู      -เมื่อข้าศึกเข้มแข็ง ให้ระดมก าลังและเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์ให้พร้อมปลุกใจ

ให้กระหายสงครามคอยฟังค าส่ังและรวมพลไว้อยา่ให้กระจัดกระจาย 
กลศกึที่ ๑๓ ชพูษิแสลง    -เมื่อข้าศึกมีก าลังมากคิดรุกรานให้ใช้อุบายแอบเอาเงินรางวัลแม่ทัพ หัวเมือง

ข้าศึกเพื่อมาเข้าข้างเราให้ข้าศึกไม่ไว้ใจ ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
กลศกึที่ ๑๔ แขง็ใหอ้อ่น     -เมื่อข้าศึกยกก าลังเข้ามา ให้พิจารณาภูมิประเทศให้ดีสร้างส่ิงกีดขวางตามท่ี

คับขันเตรียมเผาป่าวางขวากหนามตามท่าข้ามล าน้ า เผาเสบียงอาหารให้หมด ไม่มีเหลือไว้ให้
ข้าศึกเมื่อไม่มีเสบียงข้าศึกก็จะอ่อนแรง 

กลศกึที่ ๑๕ ยอนภเูขา    -เมื่อข้าศึกเข้ามาเตรียมสะสมเสบียงในเมืองเรา ให้ทุกฝ่ายช่วยกันท าลายและ
โจมตีค่าย วางขวากหนาม 

กลศกึที่ ๑๖ เย้าให้ผอม    -ให้ส ารวจก าลังพลและช้างม้าผลัด 
                         เปล่ียนกันท าการลาดตระเวน ส่งข่าวลวงว่าทัพ 
                         หลวงจะยกมาชาวนาไม่ท านาคนท่ีถูกใช้ให้ท า 
                         งานก็แสร้งท า ข้าศึกจะเสียก าลังในการควบคุม  
                         ขาดเสบียงอาหาร ทหารหนีทัพ 
กลศกึที่ ๑๗ จอมปราสาท     -ตรวจตรารักษาท่ีมั่นไม่หวั่นไหว เตรียมอุปกรณ์และยานพาหนะให้พร้อม

และสมบูรณ์ ก าลังพลอยู่ดีมีก าลังใจ ปฏิบัติการตามหลักวิชาอย่างรอบคอบ 
กลศกึที่ ๑๘ ราชปญัญา     –ท าการสอดแนมดูท่าทีข้าศึกท าการก่อกวนให้กังวล ฝึกซ้อมก าลังให้คอยฟัง

ค าส่ังให้ไล่ให้หนีวางก าลังถอยล่อข้าศึกให้ติดตามแล้วโจมตีด้วยก าลังกองช้างและม้า 
กลศกึที่ ๑๙ ฟา้สนัน่เสยีง   -ท าการรบอย่างองอาจเมื่อไล่ติดตามข้าศึกไม่ลืมตนเวลารุกให้รุกดุจสายฟ้าฟาด 

ให้บ าเหน็จรางวัลแก่ก าลังพล ทหารช้างม้ามีความช านาญในการรบ 
กลศกึที่ ๒๐ เรยีงหลกัยนื   –เมื่อเตรียมพร้อมการรุก การตั้งรบั และร่นถอย จะท าการรุกอย่างรุนแรง วาง

ก าลังอย่างแข็งแรง มีใจสู้แบบปักหลักสู้ สุดแต่ว่าผู้บังคับบัญชาจะส่ัง 
กลศกึที่ ๒๑ ปนืพระราม    -อย่าได้มีความโกรธเมื่อมีศึกใหญ่ ให้ก าลังพลหนักแน่นอย่าหวั่นไหวเมื่อได้ชัย

ชนะแล้วกลับคืนได้โดยปลอดภัย จัดฉลองชัยชนะให้ศัตรูเศร้าใจท่ัวทุกเจ้าเมือง เกรงขาม 
                 จะเห็นได้ว่ากลศึกหรือกลยุทธ ๒๑ ประการเหล่านี้ ค่อนข้างจะสับสนปนเป มิได้ก าหนดให้เป็น
หมวดหมู่ของการปฏิบัติการ หรือก าหนดกฎเกณฑ์ของการรบแต่อย่างใด รู้สึกว่าจะมุ่งให้ช่ือของกลศึกคล้อง
จองติดต่อกันไปเสียมากกว่า การปฏิบัติในกลศึกต่าง ๆ ก็ซ้ าซ้อนกันอยู่หลายกลศึก บางกลศึกมีการปฏิบัติท่ีไม่
สู้จะเกี่ยวกันหรือตรงตามช่ือของกลศึก  อย่างไรก็ตาม นี่เป็นกลศึกตามต าราพิชัยสงครามเม่ือ ๒๐๐ กว่าปีท่ี
แล้ว ซึ่งการเรียบเรียงต าราต่าง ๆ คงจะเป็นไปในลักษณะเช่นนี้ผิดกับในปัจจุบัน 
                 อย่างไรก็ดี ในหนังสือเรื่องหลักการรบของไทย ในตอนท้ายได้อธิบายเปรียบเทียบกลศึกหรือกล
ยุทธข้างต้นไว้ มีใจความโดยย่อดังต่อไปนี้ 
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 กลศกึที่ ๑  ฤทธี  ที่ ๑๐ ฟา้ง าดนิ และที่ ๑๙ ฟา้สนัน่เสยีง จะมีคุณค่าเท่ากัน (เข้ากันได้) คือ 
กลยุทธฟ้าง าดิน หมายถึง ฟ้าครอบแผ่นดินอยู่ เช่นเดียวกับการล้อมข้าศึกอยู่โดยรอบ และไม่ให้ข้าศึกเห็นตัว 
โดยอาศัยภูมิประเทศปกปิดก าบังข้าศึกท่ีถูกล้อมจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อถูกยิงเสียงดังราวกับฟ้าร้องอนัเป็นกลยุทธ
สนั่นเสียง เมื่อท าการล้อมและยิงข้าศึกจึงเป็นการแสดงฤทธีให้เห็นปรากฏอันเป็นกลยุทธฤทธี 
 กลศกึที่ ๒ สีหจกัร ที่ ๑๑ อนิพมิาน และที ่๒๐ เรยีงหลกัยนื  จะมีคุณค่าเท่ากัน (เข้ากันได้) คือ 
กลยุทธแบบ ราชสีห ์จะท าการเคล่ือนไหวอย่างช้า ๆ แต่เมื่อมีเหตุการณ์จะคล่องแคล่วปราดเปรียว เวลาหยุด
อยู่ก็จะระแวดระวังรอบตัวและนอนหรือพักแรมกจ็ะมีการระวงัป้องกันโดยนอนในถ้ า การปฏิบัติเหล่านี้จะ
หมุนเวียนเป็นปกติดุจจักรกล  ส่วนกลยุทธ อินทรพมิาน นัน้ หมายถึง การวางก าลังอย่างแข็งแรงปลอดภัย
เหมือนวิมานของพระอินทร์ข้าศึกไม่กล้าเข้าโจมตี ส าหรับกลยุทธ เรยีงหลกัยนื หมายถึง เมื่อพร้อมท่ีจะท าการ
รุกและรับแบบราชสีห์และวางก าลังแข็งแรงดุจวิมานพระอินทร์ จึงเท่ากับเป็นการเรียงหลักยืนหรือหลักสู้ 
 กลศกึที่ ๓ ลกัษณซ์อ่นเงือ่น  ที่ ๑๒ ผลาญศตัร ูและที ่๒๑ ปนืพระราม  มีคุณค่าเท่ากัน (เข้ากัน
ได้) คือ กลยุทธลักษณ์ซ่อนเงื่อนเป็นการเก็บซ่อนแผนการและความลับต่าง ๆ ใช้เล่ห์กลหลอกล่อข้าศึก 
ส าหรับกลยุทธปืนพระราม หมายถึง การยิงหรือท าลายข้าศึกต้องแม่นย าตรงท่ีหมาย ซึ่งจะได้ผลแน่นอน  
ส่วนกลยุทธผลาญศัตรู ก็คือ การท าลายข้าศึกให้ส้ินไป 
 กลศกึที่ ๔ เถือ่นก าบงั กบัที ่ ๑๓ ชพูษิแสลง  มีคุณค่าเท่ากัน (เข้ากันได้) กลยุทธเถ่ือนก าบัง 
หมายความว่าไกลและเข้าไปได้ยากคือ ป่าทึบ  ส่วนกลยุทธชูพิษแสลงดูแมงป่องจะชูพิษท่ีหาง ไม่ได้โอกาส
หรือจังหวะก็จะไม่ต่อย 
 กลศกึที่ ๕ พงัภผูา กบัที ่ ๑๔ แขง็ใหอ้อ่น หมายถึง เมื่อเข้าตีท่ีหมายแข็งแรงไม่ได้ ก็ต้องถอย
หมดทุกจุดจนข้าศึกไม่รู้ว่าน่าจะเข้าท าลายเราตรงไหน ขณะข้าศึกลังเลอยู่นี้หรือไล่ตามเราผิดทาง เราก็จะฉวย
โอกาสเข้าตีใหม่ทันที 
 กลศกึที่ ๖ มา้กนิสวน กบัที ่๑๕ ยอนภเูขา มีคุณค่าเท่ากัน (เข้ากันได้) คือ ม้ากินสวน หรือการ
ใช้หน่วยแทรกซึมเข้าไปก่อกวนหรือหาข่าว หรือการผูกมิตรให้ได้ข่าวและความลับต่าง ๆ   ส าหรับการ
ปฏิบัติการรบ คือ การยอนภูเขาหลังจากท่ีได้ข่าวข้าศึกท่ีเปรียบเหมือนภูเขาแล้ว 
 กลศกึที่ ๗ พวนเรอืโยง กบัที ่ ๑๖ เยา้ใหผ้อม มีคุณค่าเท่ากัน (เข้ากันได้) กลยุทธพวนเรือโยง 
เป็นการรบแบบกองโจรหรือการรบนอกแบบท่ีค่อยๆท าไปแล้วจึงท าการรบตามแบบภายหลัง ส่วนกลยุทธเย้า
ให้ผอม คือ การก่อกวนให้ข้าศึกหมดแรง แล้วจึงโจมตีท าลายก็จะชนะได้โดยง่าย 
 กลศกึที่ ๘ โพงน้ าบอ่ กับที ่๑๗ จอมปราสาท มีคุณค่าเท่ากัน (เข้ากันได้) กลยุทธโพงน้ าบ่อเป็น
การหาปลาหรือประโยชน์ต้องใช้เล่ห์เหล่ียมดุจเหล่ียมของปราสาทจึงเข้ากันได้กับกลยุทธจอมปราสาท ซึ่งใช้
เล่ห์เหล่ียมอย่างเต็มท่ีหรือจนสุดยอด 
 กลศกึที่ ๙ ลอ่ชา้งปา่ กับที ่๑๘ ราชปญัญา  มีคุณค่าเท่ากัน (เข้ากันได้) กลยุทธล่อช้างป่า เป็น
การล่อข้าศึกให้เข้ามาอยู่ในอุ้งมือหรือที่มั่นแข็งแรงของเรา ซึ่งจะต้องใช้หลักวิชาทุกประการ หรือใช้ปัญญา
อย่างเต็มท่ีดุจปัญญาของพระราชาหรือปัญญาช้ันยอด 
 แต่ตามท่ีให้ค าอธิบายเปรียบเทียบมาท้ังหมดนี้ ความหมายของกลยุทธต่าง ๆ ไม่สู้จะตรงกับ
ความหมายของกลศึกท่ีเรียงล าดับไว้ตั้งแต่ 1 ถึง 21 ในตอนต้น จึงขอติงไว้เป็นข้อสังเกต  อย่างไรก็ดี การ
อธิบายเปรียบเทียบนี้ นับว่าได้ช่วยให้เข้าใจและมองเห็นลักษณะของกลยุทธเพิ่มขึ้นได้บ้างส่วนจะถูกผิด หรือ
สมควรประการใดนั้น ไม่ใช่เรื่องท่ีจะต้องวิเคราะห์วิจารณ์กัน ณ ท่ีนี้ 
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  อนึ่ง ในต าราพิชัยสงครามนี้ ยังได้กล่าวถึงการจัดรูปขบวนท าการรบไว้ ๑๒ แบบ(พยู่ห)ด้วยกัน 
กล่าวคือ (พยู่ห = การจัดรูปขบวนทัพ (Battle Order ) 

๑.  สกพยูห่           - ใช้เมื่อจะเข้าสู้รบ โดยต้องระวงัป้องกันทางหลังด้วย รูปขบวนเป็นรูป 
                                                       สามเหล่ียมแหลมหน้า 

๒. ทนัภลงันามพยูห่  - ใช้เมื่อจะให้ก าลังเข้าสู้รบพร้อมกัน 10 หมู่ รูปขบวนเป็นรูปตัว U  
๓. มหงิษพยูห่       - ใช้เวลาต้ังทัพในท่ีลุ่ม รูปขบวนเป็นรูปเขาควาย  
๔. นกัตรตีาพยูห่    - ใช้ในเวลาเดินทางหรือรบในป่า รูปขบวนเป็นรูปคดเค้ียวหักไปหักมา 
๕. โกธาพยูห่         - ใช้เมื่อจะข้ามล าน้ า โดยให้พลเท้า(ทหารราบ)อยู่บนเขา 

                                                      (คงจะเพื่อท าการระวังป้องกนั) 
๖. ครฑุพยูห่         - รูปขบวนของทัพใหญ่ท่ีจะมีทัพหน้า ทัพหลวง และทัพหลัง  
๗. มงักรพยูห่        - เมื่อจะข้ามล าน้ าจัดเป็นรูปขบวนตัวยู แต่เมื่อจะเข้าสู้รบจัดเป็นรูป  

                                           สามเหล่ียมแหลมหน้า โดยมีกองหนุนท่ีฐานของสามเหล่ียมอีกด้วย   
๘. เพ็ชรพยูห่         -  ใช้เมื่อต้ังในป่าซัง(ป่าไผ่) รูปขบวนเป็นรูปดาวว่าวระวังหน้าระวงัหลัง 
๙. ประทมุพยู่ห      -  ใช้เมื่อต้ังทัพกลางทุ่ง รูปขบวนเป็นรูปวงกลม (ต้ังรับ)  

๑๐. กากพยูห่           -  แยกก าลังเป็นรูปปีกกา รูปขบวนเป็นรูปตัววาย  
๑๑. โตบตุรดาพยูห่   -  ใช้เมื่อถอยและข้าศึกตามลักษณะรูปขบวนมีส่วนหน้าและส่วนหลัง 
๑๒. ศรีหะเดชะพยูห่   -  ใช้ต้ังพลตีนเขา ถ้ามีแม่น้ าอยู่ตีนเขาก็ต้องห่างแม่น้ าออกมา 

 พึงสังเกตว่าช่ือของรูปขบวนต่าง ๆ ส่วนมากคนสมัยนี้ไม่ค่อยเข้าใจความหมาย และการเขียน
ค าส่ังต่าง ๆ ของสมัยนั้น บางครั้งจึงท าให้เกิดความไม่แน่ใจว่าเขียนถูกหรือผิด 
 
หลกัการจัดทพัทหาร 
        การจัดทพัทหารไทย ในสมยัโบราณ  
                   การจัดทหารไทยสมัยโบราณ เราถือเรื่องสกุลเป็นหลักในการจัด คือหัวหน้าสกุลสังกัดทหาร
หมูไ่หน ลูกหลานก็สังกัดหมู่นั้น   เมื่อเจ้าเมืองส่ังไปรบนายบ้านก็คุมก าลังไปมีอาวุธ  พาหนะ  สเบียงพร้อม 
ถ้ามีชัยชนะก็แบ่งทรัพย์  แบ่งเชลย ต่อมาในสมัยสุโขทัย สมเด็จพระเจ้ารามค าแหงมหาราช ได้จัดระเบียบการ
ปกครองบ้านเมือง  โดยแบ่งพื้นท่ีเป็น ๓   เขต คือ 
                       -   เขตชัน้ใน คือ ราชธานี   
                       -   เขตชัน้กลาง คือ เมืองรอบราชธานี 
                       -   เขตประเทศราช หรือเขตช้ันนอก เมืองรอบนอกไปอีก 
                   เขตชัน้ใน พระมหากษัตริย์ทรงบงัคับบัญชา พระมหากษัตริย์เป็นท้ังเจ้าเมืองและจอมพลของ
ทัพหลวง ชายฉกรรจ์ต้องเป็นทหารทุกคน ราชการฝ่ายทหาร และพลเรือนใช้ทหารท าท้ังนั้น 
                   เขตชัน้กลาง พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังเช้ือพระวงศ์ หรือข้าราชการท่ีมีความชอบไปปกครอง 
เมื่อเกิดสงครามข้ึน ก าลังพลไหนมากก็ให้เมืองท่ีมีก าลังน้อยมารวม ณ เมืองนั้นแล้วฟังค าส่ังจะให้ไปสมทบทัพ
หลวง     หรืออยู่ตามล าพัง 
                   เขตประเทศราช หรือเขตช้ันนอก ยอมให้เจ้านายชนชาตินั้นปกครอง ตามประเพณีของชาติ
นั้น เมื่อเกิดสงครามจะให้เกณฑ์กองทัพมาช่วยก็ต่อเมื่อเป็นศึกใหญ่ ปกติเอาไว้ป้องกันช้ันนอก มิให้ชาติอื่นมา
รุกราน  
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 การจดัทหารสมยัอยธุยา เมือ่ พ.ศ. ๑๙๙๑    มกีารเปลีย่นแปลงดงันี ้คอื  
         ไม่เปล่ียนแปลงจากสมัยสุโขทัยมากนัก มีเปล่ียนครั้งส าคัญๆ อยู่  ๕   ครั้ง คือ 
               ๑.   สมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนารถ 
                     ก.  ต้ังท าเนียบหน้าท่ีกระทรวง ทบวง กรม คือแบ่งหน้าท่ีราชการเป็นฝ่ายทหารและพล
เรือน 
                             ฝ่ายพลเรอืน   มีอัครมหาเสนาบดี สมุหนายก กรมมหาดไทย เป็นหัวหน้า และมี
หัวหน้าช้ันรองลงไปคือเสนาบดีอีก 4 คน เรียก  จตุสดมภ์  คือ ( ท่ีเรียกท่ัวไปว่า เวียง วัง คลัง นา )  
                                  -   พระนครบาล             มีหน้าท่ีบัญชาการสันติสุขในพระนคร 
                                  -   พระธรรรมาธิกรณ์      มีหน้าท่ี บัญชาการในราชส านักและการศาลยุติธรรม 
                                  -   พระโกษาธิบดี           มีหน้าท่ี บัญชาการคลัง เก็บส่วย รักษาทรัพย์ 
                                  -   พระเกษตราธิราการ    มีหน้าท่ี บัญชาการกสิกรรม สะสมอาหาร เก็บอาหาร
อันเกิดแก่ท่ีดิน 
                            ฝ่ายทหาร   มีอัครมหาเสนาบดีสมุหกลาโหม เป็นหัวหน้า มีเสนาบดีช้ันรอง ได้แก่  
แม่ทัพ  คือ  ต าแหน่งสีหราชเดโช   ต าแหน่งท้ายน้ า   และมีต าแหน่งรองลงมาอีก คือ  
                                   ๑.  นายกองพลทหารช้าง มี ต าแหน่งเพทราชา    ต าแหน่งสุรินทราชา 
                                   ๒.  นายกองพลทหารราบ มี  ต าแหน่งพิไชยสงคราม  ต าแหน่งรามค าแหง 
  ต าแหน่ง พิไชยชาญฤทธิ์   ต าแหน่งวิชิตณรงค์  
                       ท าเนียบข้าราชการจึงใช้เรียกตามต าแหน่ง เช่น สมุหพระกลาโหม ก็มีช่ือเรียกว่า  
เจ้าพระยามหาเสนาบดี   สมุหนายกก็มีช่ือว่า พระยามหาจักรีศรีองครักษ์ 
                      ข.  ต้ังท าเนียบ ยศศักดิ์ เป็นการก าหนดยศ หรือเรียกว่าต้ังท าเนียบศักดินา  คือ กฎหมาย
ว่า บุคคลใดมีนาได้เท่าใด เช่น ก าหนดว่า พลเมือง ๑ คน มีนาได้ ๑๐ ไร่ขึ้นไปจนถึง เจ้าพระยาเสนาบดี มีนา
ได้ ๑๐,๐๐๐ ไร ่
                      ค. ต้ังท าเนียบหัวเมือง ได้จัดให้หัวเมืองฝ่ายเหนือขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกับหัว
เมืองช้ันกลาง และเรียกเมืองพระยามหานครเป็นการขยายเขตราชธานีให้กว้างออกไป คือเมืองใดท่ีใกล้ราช
ธานี ก็เอาเป็นเมืองในราชธานี เมืองใดไกลออกไปตรวจยากก็ให้เป็นเมืองพระยามหานคร 
                     เมืองพระยามหานครในกฎมณเฑียรบาล คือเมืองนครราชสีมา นครศรีธรรมราชตะนาวศรี 
ทวาย พิษณุโลก  สุโขทัย สวรรคโลก ก าแพงเพชร รวมเป็นเมืองพระยามหานคร ๘ เมือง  เมืองท่ีอยู่นอก
ออกไป ก็เป็นเมืองประเทศราชอย่างเดิม ผลปรากฏ เจ้าเมืองพระยามหานคร แย่งอ านาจกัน พระยามหา
กษัตริย์ต้องทรงส่งกองทัพออกไปปราบ เมื่อปราบได้แล้ว สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงทรงพระด าริว่าการ
เลิกมณฑลราชธานีฝ่ายเหนือ มาเป็นเมืองพระยามหานครนั้นเป็นการปฏิบัติท่ีผิด จึงทรงแต่งต้ังหัวเมืองฝ่าย
เหนือเป็นมณฑลอย่างเดิม และส่งอุปราชไปคุมอยู่ท่ีเมืองพิษณุโลก 

                     สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ทรงต้ังบรรดาศักดิ์ข้าราชการตามล าดับส าหรับสามัญชนพ.ศ. 
๑๙๙๘ ดังนี้  เจ้าพระยา  พระยา   พระ   หลวง   ขุน(สัญญาบัตร)   หมื่น    พัน    ทนาย    ไพร่      (ไพร่
สม-ไพร่หลวง)   
                     นอกจากนั้น พ.ศ. ๒๐๐๑ ทรงต้ังกฎมณเฑียรบาลซึ่งเป็นกฎหมายส าหรับการปกครอง
บ้านเมืองแบ่งเป็น  ๓ แผนก คือ 
                            ๑.    พระต ารา   ว่าด้วย แบบแผน เช่น การพระราชพิธีต่าง ๆ 
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                            ๒.   พระธรรมนญู ว่าด้วย ต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
                            ๓.    พระราชก าหนด  เป็นข้อบังคับส าหรับพระราชส านัก 
            
            เมือ่เกดิศกึสงคราม ทัง้ฝา่ยทหารและพลเรอืนจะตอ้งเข้าประจ ากองทพัรว่มกนั 
 
 
 
 
 
 
  
 
            
                              กองทัพต่าง ๆ 
                              กองฝกึทหารต่าง ๆ  
                              กองอาสาต่าง ๆ 
                              สุรัสวดี(สัสดีปัจจุบัน) 
 
 
 
 
๒.   สมยัสมเด็จพระรามาธบิดีที ่ ๒ พระราชโอรสสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถเมื่อปี พ.ศ.  ๒๐๓๙  
ได้มีพระราชกรณียกิจ ดังนี ้
                        ก.   ทรงท าต าราพิชัยสงคราม โดยทรงรวบรวม 
                        ข.   ทรงท าสารบัญชี คือต้ังกรมพระสุรัสวดี เป็นผู้ท าบัญชีท้ังทหาร และพลเรือน 
                        ค.  การท าพิธีตามหัวเมือง มีต าแหน่งสัสดีประจ าอยู่ทุกเมือง ต าแหน่งขุนพล ขุน
มหาดไทย มีตามมณฑล   มณฑลจึงต้องจัดกองทัพเอง เรียกว่าท าพิธีทุกหัวเมือง  เพื่อตรวจสอบความพร้อม
รบของก าลังพล   สมัยนี้มีโปรตุเกสเข้ามาเมืองไทย ไทยจึงรับปืนไฟและวิชาทหารจากฝรั่งเป็นครั้งแรก และ
เป็นครั้งแรกที่มีฝรั่งอาสาไปรบกับไทยเมื่อคราวตีเมืองเชียงกราน 
                       ต าราพิชัยสงคราม  โปรดเกล้าให้จัดท าต าราพิชัยสงครามข้ึนมีสาระส าคัญดังนี้ 

            -     อุบายการสงคราม 
-     ยุทธศาสตร์และยุทธวิธี 
- วิธีการจัดกระบวนทัพ 
- การยกทัพ 
- การตั้งค่าย 
- การด าเนินกลยุทธ 

การปกครอง
ส่วนกลาง 

(พระมหากษตัริย)์ ฝ่ายทหาร 
เจา้พระยามหา
เสนาบดี 
     (สมุหพระ
กลาโหม) 

ฝ่ายพลเรือน 
เจา้พระยาจกัรีศรี
องครักษ ์

(สมุหนายก) 

เสนาบดี 
จตุสดมภ ์

นครบาล 
(กรม

เมือง) 

ธรรมาธิกรณ์ 
(กรมวงั) 

โกษาธิบดี 
(กรมพระคลงั) 

เกษตราธิการ 
(กรมนา) 
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                      การจัดท าต าราพิชัยสงคราม พระองค์มีความประสงค์จะปรับปรุงยุทธวิธีการท าสงครามให้
มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเป็นแบบแผน เพื่อเป็นแบบฉบับในการศึกษาถ่ายทอดให้กับแม่ทัพนายกอง ถือเป็น
การพัฒนาทางการทหาร 
                    กรมสรุสัวดี  ทรงโปรดให้ต้ังในราชธานี โดยออกราชสุภาวดี เป็นเจ้ากรมและแยกเป็น  
                           -  พระสุรัสวดี  ฝ่ายขวา เป็นพนักงานบัญชีพลหัวเมืองฝ่ายเหนือ 
                           -  พระสุรัสวดี  ฝ่ายซ้าย เป็นพนักงานบัญชีพลหัวเมืองฝ่ายใต้ 
                     กรมพระสุรัสวดีมีหน้าท่ีจัดท าบัญชีไพร่พลฝ่ายทหารและพลเรือนท่ีสังกัดเจ้านายและขุนนาง 
ท่ีเป็นมูลนายหรือ กรมกองต่าง ๆ บัญชีนี้เรียกว่า ” บญัชหีางวา่ว”  จุดประสงค์เพื่อสะดวกในการเรียกคนเข้า
กองทัพควบคุมให้มีการขึ้นทะเบียนไพร่พลให้ถูกต้อง แจกจ่ายก าลังพลไปตามกรม กองและพิจารณาคดี
เกี่ยวกับการขึ้นสังกัดของไพร่ ไพร่ หลวงหนีการขึน้ทะเบียนเป็นต้น 
                     ๓.  สมยัสมเดจ็พระเจา้จกัรพรรด์ิ ได้ต้ังเมืองช้ันในเพิ่มขึน้ คือ นนทบุรี สาครบุรี
(สมุทรสาคร) นครไชยศรี ส าหรับรวมผู้คนเวลามีศึกจะได้เร็วขึ้น และดัดแปลงเรือแซ เป็นเรือไชยและเรือ
ศีรษะสัตว์ เพราะเรือแซใช้แต่บรรทุกคน และสัมภาระ จึงดัดแปลงให้ติดปืนใหญ่ท าการยิงได้ โดยเสริมการท า
แท่นต้ังยิงปืนใหญ่ขึ้น นอกจากนั้นก็ท าการสะสมยานพาหนะและวิธีเรียกคนมาเป็นทหารโดยข้ึนทะเบียน
ทหาร ท าบัญชีส ามะโนครัวแล้วสักเลข 
                     ๔.  สมยัสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ได้เลิกมลฑลฝ่ายเหนือ โดยจัดให้หัวเมืองต่างๆ เป็น
เมืองขึ้นกรุงศรีอยุธยาท้ังนั้น แล้วก าหนดหัวเมืองต่างๆ เป็นเมืองช้ันเอก โท ตรี และเมืองช้ันใน  เมืองช้ันใน
ขึ้นอยู่กับราชธานีอย่างเดิม เมืองช้ันเอก โท ตรี มีเมืองเล็กๆขึ้นอีกชั้นหนึ่ง  ในสมัยพระเอกาทศรถ เนื่องจาก
สมเด็จพระนเรศวรทรงท าสงครามไว้มาก จ านวนทหารจึงน้อยลง สมเด็จพระเอกาทศรถต้องรับชาว
ต่างประเทศมาเป็นทหารอาสา เช่น กรมอาสาญี่ปุ่น อาสาจาม การอาศัยทหารอาสานี้ ในสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์เกือบจะเสียทีฝรั่ง แต่พระเพทราชารวมก าลังขับไล่ออกไปได้  
                      ในสมัยสมเด็จพระนเรศวร  เปล่ียนยุทธศาสตร์จากการต้ังรับในกรุงมาเป็นการรุกก่อนนอก
กรุงโดยใช้หน่วยจู่โจมเข้าท าการเพื่อท าลายขวัญและข้าศึกเสียกระบวนทัพใช้ก าลังน้อยล่อข้าศึกเข้ามายังท่ี
วางก าลังซุ่มไว้ จึงระดมก าลังท้ังหมดเข้าตีทุกทิศทาง ทรงริเริ่มการใช้วิธีรบแบบกองโจร จัดต้ังหน่วยทหาร
พิเศษข้ึน ๒  หน่วย คือ หน่วยทหารราบพิเศษ และหน่วยทหารม้าพิเศษ 

                    ๕.   สมยัพระเพทราชา ได้จัดให้หัวเมืองฝ่ายเหนือขึ้นกับมหาดไทย หัวเมืองปักษ์ใต้ขึ้นกับ
กลาโหม ท าให้การจัดทหารต้องเปล่ียนตามไปด้วย 
 
หลกัการเกณฑท์หาร 
                         ชาวไทยต้องเป็นทหารท้ังนั้น ชาติอื่นเกิดในไทยต้องเป็นไทย นักบวชไม่ว่าศาสนาใดไม่
ต้องเป็นทหาร คนต่างชาติแบ่งเป็น ๒ พวก คือ             ก.  พวกค้าขาย ไม่เกณฑ์ทหาร  
                         ข.  พวกมาอยู่ประจ าในพระนคร รับเป็นทหารอาสา 
                      การเข้ารับราชการทหาร จะเริ่มต้ังแต่อายุ ๑๘ ปี ถึง ๖๐ ปี จึงปลด แต่ถ้าลูกชายเข้าเป็น
ทหารได้ ๓ คน ผู้เป็นพ่อก็ปลดก่อนได้  การขึ้นทะเบียนทหาร เริ่มเริ่มต้ังแต่อายุ ๑๙ ปี ถึง ๒๐ ปี เรียกว่าไพร่
สม เข้ารับราชการท าการฝึกหัดได้ พออายุเกิน ๒๐ ปีแล้ว ก็เป็นทหารได้ เรียกว่า ไพรห่ลวง ต้องเข้ามา
ประจ าการปีละ ๖ เดือน  เรียกว่าเข้าเวรแล้วลดลงปีละ ๔ เดือน แล้วลดลงเป็นไม่ต้องเข้ามาเป็นทหาร แต่ใช้
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เงินแทน เดือนละ ๖  บาท     เรียกว่าเงินข้าราชการ ( ค่าราชการ ) ”ไพร่หลวง” แบ่งเป็น ๒ พวก คือผู้ท่ีจะ
รับราการทหารตามกฎหมายตามเวลาปกติ และผู้ท่ีไม่สามารถรับราชการทหารเพราะมีข้อขัดข้อง วันส าคัญ
ต้องมีของมาให้ราชการแทนการเข้ารับราชการเรียกว่า”ไพรส่ว่ย” 
                          ผิดกับส่วย ส่วย นี้เป็นส่ิงของ เช่นส่งดินประสิวมาแทนตัว เรื่องส่วยนี้ต่อเมื่อยอมให้เป็น
เงินได้เฉพาะเวลาปกติเท่านั้นการควบคุมทหาร แต่เดิมก าหนดเอาหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ควบคุม คือบิดาอยู่
กรมไหนบุตรหลานก็ต้องอยู่กรมนัน้ การควบคุมต่อมาอีกชั้นหนึ่ง เรียกว่า กอง คือหลายครอบครัวเอามา
รวมกัน และเอากองมารวมกนัอีกเรียกว่า กรม กรมเป็นหลักในการท าทะเบียน กรมมีเจ้ากรมเป็น
ผู้บังคับบัญชา ปลัดกรมเป็นผู้ช่วย สมุหบัญชีเป็นผู้ท าบัญชี และมีนายกองลงมาเรียกว่า ขุนหมืน่ 
                     กรมแบ่งออกเป็น ๔   ช้ัน คือ  
                               -   กรมพระ     เป็นกรมช้ันท่ี  ๑ 
                               -   กรมหลวง    เป็นกรมช้ันท่ี ๒ 
                               -   กรมขุน       เปน็กรมช้ันท่ี  ๓ 
                               -   กรมหมื่น     เป็นกรมช้ันท่ี ๔         
                     กรมยังจัดเป็นขวา ซ้ายอีกคล้ายกับจัด ๑ กรมเป็น ๒ กองพนันั่นเอง กรมช้ันสูงมีต าแหน่ง
จางวาง บังคับอีกช้ันหนึ่ง เป็นนายพลเวลามีศึกจะเรียกเกณฑ์เป็นกรมๆ    กรมยงัแบ่งออกเป็น ๒   ฝ่าย(แต่
เวลามีศึกก็รวมกัน) คือ  ฝ่ายทหาร     ขึ้นกับกลาโหม   ฝ่ายพลเรอืน  ขึ้นกับมหาดไทย 
                     กรมท้ังหลายต่างก็จัดทหารรักษาพระองค์ขึ้น เช่น กรมช้างต้น กรมม้าต้น พระมหากษัตริย์
เป็นประธานท้ังหมด รองลงมา คือ  
                        -   อัครมหาเสนาบดี ท่ี สมุหนายก ซึ่งมี ( มหาดไทย )   แผนกพล  แผนกช่าง แผนกม้า  
แผนกทาง 
                           -   อัครมหาเสนาบดีท่ีสมุหกลาโหมซึ่งมี ( กลาโหม )   แผนกพล   แผนกเรือ  แผนก
ต าหนัก  แผนกเครื่องสรรพาวุธ 
                        -    กรมพระสุรัสวดี ท าบัญชีพลท้ังในกรุงและหัวเมือง 
                        -   หัวเมืองมีเจ้าเมือง และเป็นนายทหารท้ังนั้น หัวเมืองเอก โท ตรี รวมเป็นกองทัพ
เฉพาะแล้วแต่ว่าราชธานีจะส่ังให้สมทบ หรือเป็นอิสระ เจ้าเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาเมืองนั้น 
                        -   เมืองช้ันใน ก็ขึ้นกับราชธานี กองทัพราชธานีแบ่งเป็น ๓ ทัพ คือ 
                                 ก.  ทัพหน้า มีอุปราชเป็นผู้บังคับบัญชา 
                                 ข.  ทัพหลวง มีพระมหากษัตริย์   เป็นผู้บังคับบัญชา 
                                 ค.  ทัพหลัง มีกรมพระราชวังหลัง เป็นผู้บังคับบัญชา 
 

ววิฒันาการแหง่การทหาร และศาสตราวธุ 
ในกองทพับกไทยสมยัโบราณ 
                ในสมัยสุโขทัย ยังไม่มีปืนไฟใช้คงใช้ธนู หน้าไม้ ศร ในเรื่องปืนไฟ เริ่มใช้ครั้งแรกในสมัยพระราเม
ศวร ในสมัยอยุธยา อาวุธของกองทัพบกในสมัยสุโขทัยใช้อาวุธฟันแทง เช่น มีด ง้าว กริช หอก ทวน ดาบ  
เมื่อมีสงครามเกิดขึ้น ผู้ถูกเกณฑ์มารบ ต้องน าอาวุธติดตัวมาด้วยทุกคน 
อาวธุทีใ่ชใ้นทพับกไทยสมยัสโุขทยั และอาวธุม ี๓   อย่าง คอื  
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             ๑.   อาวธุฟนัแทง  ใช้ตะลุมบอน ประจัญบาน มีดาบ กระบี่ กั้นหยั่น ทวน หอก ง้าว โตมร แหลน 
หลาว ตะบอง มีด กริช 
                    ดาบ     มีหลายชนิด เช่น ดาบสองมือ ดาบเขน ดาบด้ัง ดาบโล่ ดาบมีศูนย์น้ าหนักค่อนข้าง
อยู่ทางปลาย 
 ฝักดาบท าด้วยโลหะ หนัง ไม้ ข้างในมีหนังหรือไมอ้่อน 
                    กระบี ่    มี ๒ คม ใช้แทงมากกว่าฟัน ศูนย์น้ าหนักอยู่ท่ีด้าม ไม่ยาวนัก ค่อนข้างเบา  เพื่อ
ใช้ได้คล่องแคล่ว ฝักกระบี่เช่นเดียวกับฝักดาบ 
                    กัน้หยัน่  คือ ดาบจีน เบากว่าดาบไทย และมีคมท้ังสองข้าง  
                    หอก     เป็นอาวุธทหารราบมีกระบังก็มี ไม่มีกม็ี ใช้แทงอย่างเดียว มีเหล่ียมส่ีเหล่ียม น้ าหนัก
ไม่เกิน ๒ กก. ยาว ๒ เมตรขึ้นไป ศูนย์น้ าหนักอยู่ชิดกับมีดปลายแหลมต้องอยู่ตรงแนว แกนทาง ยาว หอกมี
หลายชนิด เช่น  หอกใบข้าว  หอกชัด  หอกต ารวจ 
                    ทวน      เป็นอาวุธทหารม้า ไม่มีกระบัง แต่ท่ีคอมีภู่ขนสัตว์ ผูกไว้เป็นพวงใช้แทงอย่างเดียว 
                     ง้าว      คล้ายมีดยาว สองเล่มซ้อนกันอยู่ ปลายโค้ง สันหนา ด้ามง้าวเช่นเดียวกับด้ามหอก  
ส่วนมากใช้รบหลังช้าง 
                    ของา้ว    เป็นอาวุธประเภทเดียวกับง้าว แต่มีขอส าหรับสับช้างอยู่ติดกับตัวง้าว 
       อาวธุทีเ่กีย่วขอ้งกบัชา้งม ี4 อย่าง คอื 
                    ก.   ของา้ว  
                    ข.  ขอเกราะ เช่นเดียวกับของ้าว แต่ท่ีตัวง้าวเป็นรูปหอก เป็นอาวุธของควานท้ายช้าง 
 ใช้ป้องกันช้างอื่นชนท้าย และเกี่ยวหูช้างให้หันหน้าสู้ข้าศึก 
                    ค.   ขอไมเ้ทา้  เป็นไม้ขอของเจ้าหน้าท่ีกรมช้าง ใช้ถือในงานพิธีช้าง  
                     ง.   ขอละเม็ด เป็นขอท่ีถอบเปล่ียนเป็นหอกได้ อาวุธท่ีใช้ประจ าการทหาร(ต่อ) เช่น 
                           -  โตมร    คือสามง่าม  ด้ามมีลักษณะเช่นเดียวกับหอก เป็นอาวุธใช้พุ่งอย่างเดียว 
                           - แหลน   เป็นอาวุธใช้พุ่ง  และแทงด้ามมีลักษณะเช่นเดียวกับหอก ตัวแหลนเป็น
แหลมยาวเรียว 
                          -   หลาว    เป็นไม้รวก เส้ียมปลายเป็นปากฉลามใช้พุ่ง 
                          -   ตะบอง   ท าด้วยไม้หรือเหล็ก ใช้ทุบ ตี ยาวกว่ากระบองและถือได้สองข้าง 
                          -   พลอง    ท าด้วยไม้หรือเหล็ก ใช้ทุบ ตี ลักษณะส้ัน ปลายโต 
                          -   มีด       ใช้ฟัน แต่ส้ันกว่าดาบ และกระบี่ ตัวมีดท าด้วยเหล็กสันหนา คมบางตอน
ปลายแหลม และมน ด้ามสันโค้ง ด้ามมีดใช้ไม้ผ่าซีกประกับตัวเหล็กด้ามมีดไว้ มีปลอกเหล็กรัด  หมุดย้ า ท่ีกั้น
มีดและท้าย มีดมีฝักสวมท าด้วยหนัง หรือไม้ 
                            -  กรชิ     ตัวกริชเป็นรูปเรียวแหลม แหลมบ้าง คดงอบ้าง เป็นอาวุธใช้แทงอย่าง 
เดียว ไทยรับจาก เขมร ชวา มลายู 
                  เครือ่งปอ้งกนัอาวธุ ม ี 
                        ก.  ดัง้  รูปร่างคล้ายกาบกล้วย ตัวดั้งท าด้วยหนัง หวาย ไม้ เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืน 
ผ้า มีห่วงสอดแขน ติดกับแผ่นหนังอยู่ภายใน ส่วนมากใช้กับดาบ 
                        ข.  เขน  เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าแต่ไม่โค้งเหมือนด้ัง ใช้กับดาบ เรียกว่าดาบเขน  
ถ้ามีแถบลวดลายทอง เรียกว่า เขนทอง 
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                        ค. โลห่์   เป็นรูปกลม ใช้กับดาบ เรียกดาบโล่ห์ 
              ๒.   อาวธุยงิ    มี ธนู เกาฑัณฑ์  ศร  ปืน 
                         ศร  คือ ธนู เกาฑันฑ์ท าด้วยไม้หรือโลหะ เอามาดัดเป็นรูปครึ่งวงกลม ขึงไว้ด้วยเอ็นหรือ
เชือก ใช้กระสุน ลูกศร เหล็ก  ปลายแหลม  ใส่เข้าท่ีแหล่ง  ดึงเชือกดีดลูกออกไปได้ ในสมัยโบราณคิดอาวุธท่ี
จะให้ไปได้ไกลท่ีสุด เช่น ธนู และในเรื่องรามายนะ อาวุธนี้เรียก ปนื เช่น นารายณ์ถือศร เราเรียกว่านารายณ์
ทรงปืน  เมื่อเกิดปืนอย่างใหม่ข้ึน เราจึงเรียกว่า ปนืไฟ เพราะใช้ยิงด้วยไฟ และเรียกธนูว่า ปนืยา เพราะอาบ
ยาพิษ  อาวุธท่ีใช้ก่อนปืนเล็กคือกระสุน มีรูปร่างคล้ายธนู ใช้ดีดกระสุนซึ่งปั้นด้วยดินเหนียวให้ไกลออกไปได
ประมาณ ๑๐๐ เมตร บางชนิดท ารางเล็งได้คล้ายหน้าไม้เราใช้อาวุธชนิดนี้กันมาจนถึงสมัยรัชกาลท่ี ๕ เช่น 
เรียกว่า พลกระสนุ ต่อมาก็เป็นธนู มีรูปร่างคล้ายกระสุน แต่ใช้ลูกเป็นไม้ปลายแหลมเผาไฟอาบยา และท่ีท้าย
มีขนนก สามารถทะลุของอ่อนๆได้  และเลิกใช้เมื่อ รัตนโกสินทร์ ศก. ๑๓๐  ต่อมาก็เป็นหน้าไม้ โดยดัดแปลง
จากธนู ยิงได้ไกลขึ้น ท าเป็นแบบล่ันไกคล้ายนกปืน อาจจะต้องใช้แรงคนหลายคน 
                      ไทยมีปืนเล็กใช้ก่อนโปรตุเกสเข้ามา และสร้างปืนใหญ่ในยุคเดียวกับฝรั่ง คือประมาณสมัย
พระราเมศวร ปืนเล็กเราก็สร้างได้ในสมัยสมเด็จพะราเมศวร โปรตุเกสเข้ามาในสมัยพระรามาธิบดีท่ี ๒  เมื่อ
โปตุเกสเอาปืนเล็กเข้ามา คงจะดีกว่าของไทย เราจึงหันไปใช้ปืนโปรตุเกส และจ้างฝรั่งมาสอนและฝึก ต่อมาก็
สามารถประดิษฐปืนเล็กได้ดี โดยไม่ต้องพึ่งฝรั่ง ไทยเคยส่งปืนใหญ่ และกระสุนดินด าไปถวายโชกุนแห่งญี่ปุ่น 
โชกุนพอใจมีสารมาซื้อปืนใหญ่จากประเทศไทย 
                      ปืนเล็กของไทยท่ีใช้เวลานั้น เป็นปืนไม่มีเกลียว ท้ายปืนมีจานใส่ดินด าติดต่อกับดินท่ีบรรจุ
ในล ากล้อง เวลาจะยิง ก็เอาชุดจุดดินด าให้ลุกขึ้นไปดินในกระบอกท าให้ปืนล่ันออกไป ต่อมามีผู้คิดให้สะดวก
กว่าจุด คือคิดเป็นนกติดกับปลายชุด เมื่อยิงโดยใช้นิ้วดึงนก ชุดก็จะจุดดินด า(แก๊บ) เรียกว่าปืน  นกสบัคาบชดุ 
ใช้ในแผ่นดินพระมหาธรรมราชาธิราช ต่อมาเป็น ปนืคาบศลิา(นกสับตีชุดเหล็กไฟเกิดประกายติดดินปืน) 
เข้าใจว่าชาวฮินดู เป็นผู้คิดแล้วแพร่หลายมาหลายประเทศใกล้เคียง คือ มีจานชนวนนก และศิลา 

               ต่อมาเหน็ปนืฝรัง่ด ีเราจงึมาใชป้นืฝรัง่ ตามล าดบั ดงันี ้  
                           -   ปืนเอ็นเฟิล ไม่มีเกลียว เป็นปืนบรรจุปาก มีนกสับ ต้ังศูนย์ได้ ๑๐๐ เมตร น ามาใช้
ในสมัยรัชกาลท่ี  ๔ 
                           -   ปืนกริช บรรจุท้าย มีซองกระสุน เป็นบานพับ เปิดปิดได้ เป็นปืนชนิดนกสับ บรรจุ
ท้ายทีละนัดใช้ในปลาย รัชกาลท่ี ๔ ต้นรัชกาลท่ี ๕ 
                          -  ปืนสไนเดอร์ บรรจุท้าย มีซองกระสุน เป็นบานพับ เปิดปิดได้ เป็นปืนชนิดนกสับ 
บรรจุทีละนัด 
                            -   ปืนวินเชสเตอร์ เป็นปืนท่ีมีเครื่องกลไกจุกจิก บรรจุได้คราวละ ๑๒ นัด 
                             -  ปืนมาตินี่เฮนรี่ ใช้ท่ีกรมทหารเรือก่อน เครื่องบรรจุเป็นบานพับสะพานหกลงล่าง  
 เมื่อ ร.ศ. ๑๐๕ ทัพบกจึงตกลงใจน ากลับมาใช้บ้าง 
                             -   ปืนมัลลีเดอร์ มีศูนย์ยิง ๒,๕๐๐ เมตร บรรจุกระสุนได้ ๕ นัด 
                             -   ปืนเมาเซอร์ มีลูกเล่ือนกระสุนได้คราวละ ๑ นัด เป็นปืนเยอรมัน              
                             -  ปืน ร.ศ. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๕ ส่ังซื้อจากเดนมาร์ค เมื่อ พ.ศ. 
๑๔๔๔ จ านวน ๔ กระบอก เพื่อเอามาเป็นตัวอย่างและเมื่อทดลองใช้ดูมีประสิทธิภาพดีจึงทรงซื้อมา ใช้ใน
กองทัพ เมื่อ ร.ศ.๑๒๑ เรียกกันท่ัวไปว่าปืน ร.ศ.แต่ต่อมาทางราชการได้ต้ังช่ือว่าปืนเล็ก ยาวแบบ ๔๔ เหตุท่ี
เรียกกันว่าปืน ร.ศ. เพราะน ามาใช้ในสมัยท่ีไทยยังใช้ รัตนโกสนิทรศ์ก อยู่  
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             -   ต่อมาเป็นปืนเล็กยาวแบบ ๖๖    
             -   ต่อมาเป็นปืนส้ันบรรจุเอง แบบ ๘๗                                                 

                            -   ต่อมาเป็นปืนเล็กยาวบรรจุเอง แบบ ๘๘ 
                            -   ต่อมาเป็น M. ๑๖  HK ๓๓ 
                      เรื่องปืนใหญ่ของไทยเรานั้น เราเริ่มมีครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จพระรา
เมศวร เมื่อ พ.ศ. ๑๙๓๑ - ๑๙๓๘ ปืนใหญ่เริ่มมีครั้งแรกในยุโรปเมื่อ พ.ศ. ๑๙๑๘   ปืนใหญ่ในสมัยอยุธยา
เรียกตามชนิดและขนาด เช่น ปืนบะเหรี่ยม ปืนจ่ารงค์ ปืนมณฑก ปืนนกสับ ปืนจินดา  ปืนหามแล่น ปืน
ตะแบงแก้ว ปืนเหล่านี้กระสุนวิถีตรง กระสุนเป็นลูกกลม ท าด้วยโลหะบ้าง ไม้บ้าง ยัดดินด าทางปาก แล้วยัด
หมอน แล้วบรรจุกระสุน แล้วใช้ไม้กระทุ้งให้แน่นแล้วจุดชนวนยิงไป 
                
            ปนืเหล่านีม้ลีกัษณะ ดงันี ้
                      -   ปนืบะเหรีย่ม เป็นปืนใหญ่ทหารราบ 
                      -   ปนืจา่รงค์     เป็นปืนใหญ่ทหารราบ  ใช้ลากไป 
                      -   ปนืมณฑก    เป็นปืนใหญ่ทหารราบ  ใช้ลากไป 
                      -   ปนืนกสับ     เป็นปืนใหญ่ทหารราบ มีขาหยั่ง ๒  ขา บางทีเรียกปืนขานกยาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                      -   ปนืจนิดา      เป็นปืนใหญ่ทหารราบ  
                      -   ปนืหามแลน่  เป็นปืนใหญ่เบา  ใช้รบบนภูเขา 
                      -   ปนืตะแบงแกว้ เป็นปืนใหญก่รมต ารวจ 
                      ในสมัยพระบรมไตรโลกนารถ ปืนใหญ่ของเรามีลักษณะคล้ายกระบอกไม้ไผ่ซึ่งเป็นแบบของ
อินเดีย ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๒ ฝรั่งได้เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงวิวัฒนาการไปตามแบบยุโรปโดยจ้างชาว
โปรตุเกสมาเป็นครู  
                      ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ เราหล่อปืนใหญ่ได้ดี จึงน าไปถวายพระเจ้าหลุยส์ท่ี ๑๔ จ านวน 
๒ กระบอกของไทยนี้ ยงัได้ช่วยปราบจลาจลในฝรั่งเศสด้วย  ปืนใหญ่ไทยตกไปอยู่ต่างประเทศมากในคราว
เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี ๒ 
                      ในสมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้า ฯ ได้โปรดให้สร้างปืนใหญ่ขึ้นป้องกันปากน้ า 
เช่น ท่ีสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา  จันทบุรี สงขลา และหาซื้อปืนใหญ่จาก
ต่างประเทศไม่ทันการ จึงโปรดเกล้า  ให้หล่อขึ้นในกรุงเทพ ฯ และโปรดให้เกณฑ์ขุนหมื่นกรมต่างๆ ท้ังฝ่าย
ทหารและพลเรือน ผลัดเปล่ียนเวรมาฝึกหัดปืนใหญ่ในสมัยนี้ได้ช่างหล่อเหล็กมาจากเมืองจีน จึงสร้างด้วย
เหล็ก แต่ปืนใหญ่สร้างในสมัยอยุธยาจนถึงรัชกาลท่ี  ๒  สร้างได้แต่ปืนใหญ่ทองเหลือง   
                  ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๔ ได้ปรับปรุงปืนใหญ่ให้มีประสิทธิภาพดีข้ึน เช่น บรรจุ
กระสุนทางท้าย ล ากล้องมีเกลียว แต่เราไม่มีอุปกรณ์ในการสร้างได้ดีเท่ายุโรป เราจึงซื้อปืนใหญ่จากฝรั่งแต่นั้น
เป็นต้นมา ตลอดจนจ้างครูฝรั่งมาฝึกด้วย 
                  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๕ ได้ทรงจัดหน่วยทหารปืนใหญ่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๙ 
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ต าราพชิยัสงครามของไทย 

       ต าราพิชยัสงครามสมยัรัชกาลที ่1 
      การเลอืกชะตาแม่ทพั  เมือ่จะเกิดสงคราม 
                       มีการเตรียมเรื่องอาวุธ เช่น ปืนใหญ่ หน้าไม้ เกาฑันฑ์  แหลน หลาว ทวน ง้าว ตาว จรี 
กันถัด อาลักษณ์รับราชโองการ ส่ังมหาดไทยเร่งสัสดี พระ หลวง ขุน หมื่น พัน ทนาย ท้ังทหาร พลเรือน 
ชุมนุมรวมกัน นาหมื่นถึงนาพนัพร้อมกนัท่ีศาลาลูกขุน ไพร่หลวง สมนอก สมใน ซ้ายขวา เมืองเอก โท ตรี 
จัตวา เข้ามาทุกกระทรวง เจ้าพระยา พระยา พระ หลวง ตามหัวเมืองก็เข้ามา อาลักษณ์แต่งต้ังทัพ มีนายกอง 
ยุกรบัตร เกียกกาย กองแล่น ช้าง ม้า รถ ใช้เสนาผู้มีปัญญาไปราชการสงคราม หาวันเวลาเลือกเอานามผู้ไป
ปฏิบัติการยุทธจงดีมีไชย และชะตาผู้นั้นให้คุณแก่ท้าวไทย ให้คุณแก่เมือง มีโชคจตุรงค์ ให้ต้ังสวัสดีเป็น
ประธาน ลบ บวก  คูณ หาร เอาเศษท่ีต้องด้วยนามนายกอง ท้ังยุกรบัตร เกียกกาย  นายทัพ นายกอง ก็คูณ 
หาร บวก ลบ เอาเศษต้องตามต าราเช่นกัน ช้าง ม้า ให้นามเป็นศรี ปลูกศาลาชัย ฉัตรธงไสว ธูปเทียนชวาลา
ใบศรีเจ็ดช้ันบูชาเทวา อารักษ์ เส้ือเมืองทรงเมือง  นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระปริต ๓ วัน ลาพระราชาเอาน้ าล้าง
พระบาทใส่เหนือหัว เอาน้ าชุบพระแสงท าสัตย์กิน  และสระหัว   ช้าง ม้า อาวุธ เอาน้ าพระพุทธมนต์ปะพรม 
ไหว้ พ่อแม่ ครู อาจารย์ได้ฤกษ์ให้ยกพล  

         การแตง่พลออกรบ หรอืการจัดทพั 
                   โหราศาสตร์ พิชัยสงคราม มีแจ้งทุกนาย จะเรียนให้รู้แต่งพล  ให้แต่งทวยหาญชาญกล ณรงค์
ปลอมปน องอาจไปลาดลอบดูทัพค่ายฝ่ายศึกศัตรู เขามาต้ังอยู่ท่ีนั้นจะเป็นนามใด  
                         -   มีเขาจอมปลวกต้นไม้ ต้นหนึ่งสูงใหญ่ นามครฑุ อย่าได้อางขนาง 
                         -   ถ้าต้ังแนวป่าริมทาง นามพยคัฆ์โดยปาง 
                         -  เสียงปีนประเปรี้ยงเวียรวนั ฝีไม้สามต้นเรียงรัน ภูเขาหิมวัน จอมปลวกอันใหญ่มหึมา 
ดังนี้  อาจารย์  อัตถาภิปรายต ารา ช่ือ สหีราชนามสถาน ใกล้บ้านแทบทางโบราณ สุนักข ์ ห้าวหาญ             
ต้ังรายทางซึ่งไป  ใกล้คลองห้วยแม่น้ าไหล บังคับใช้ช่ือว่า นากนาม  ดินโพลงปลวก ล่าอาหาร   มุสกินาม
สถาน ต าแหน่งมุกติอาศัยกลางทุ่งฝูงเนื้อเคยไกล แสดงต านานในก าหนดว่าช่ือ อัชนาม 
                         -  ถ้าหญ้าแกมไม้ไผ่หนาม อาจารย์แนะน า คชาอาณาอาศัย ถ้าผู้ใดท าตามจะเกิดสวัสดี
แก่เรา 
* การตัง้ทพั  ต้ังทัพให้พินิจเลือกสรรค์ ถ้าทัพเขานั้นต้ังชัยภูมิ ราชสหี์ ทัพเราให้ต้ังจงดี ชัยภูมิอันมีนาม  
ราชสีห์เหมือนกัน 
                        -   เขาต้ัง คชสาร ตัวไกล อีกพยัคฆ์ฤาชัย กล้าแข็งก าแหงนักหนา เราต้ัง สีหนามฤทธา  
จึงปราบ พยัคฆาและคชสารปราชัย 
                        -   เขาต้ังท่ี นาค ฤาไกร  เราต้ังให้ใหญ่ ท่ี ครุฑเหิรเวหา  
                        -   เขาต้ังท่ี สนุัขขา ให้ต้ังโดยตรา พยัคฆ์นาม ฤทธิ์ไวย 
                        -   เขาต้ัง อัชนาม โดยนัย ให้ต้ังชัยภูมิ สวัสดี มีพิพัฒน์ไชยศรี 
           
 * การตัง้คา่ย     ครั้นค่ ากองเพลิงเรียงรัน แมวเซาผลัดกัน ฉวยฉาบรวบรัดมัดเอา  ผู้คนในค่ายฝ่ายเรา กอง
เพลิงนั่งเฝ้า สองช้ันผลัดกันนั่งยามปกป้องกระเวนห้ามปราม ผู้คนไอจาม ส าเนียงครางกรน หลับนอน ข้าศึก
ปลอมปนจงอย่าอื้ออึง จงอาจจับพลัน อย่าให้โห่ร้องท่ีนั่น ถ้าโจมทับขัน  แต่ออกให้ครันตีเอา ครั้นดีได้ฤกษ์
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ยามเช้า จะเดินพลเล่าให้แต่งทหารจงดี สามหอกเจ็ดหอกโดยมี กองร้อยจรลี หน้าหลังระวังอย่าไกล สามหอก
เดินตามกัน ข้าศึกน้อยไซร้ จงช่วยกันจับเอามา กองร้อยเร่งหนุนอย่าคลา ทหารกองหน้า รุกร่นเร่งดีประนงั 
นายกองแต่งกลอย่ายั้ง ทหารกองหลังอย่าช้าแบ่งช่วยโดยมีแบ่งรักษาค่ายหน้าท่ีท าเนียบอันมี   ต าราหน้าท่ี
กองหลัง ศึกมาถ้าพอก าลังเกล่ือนกล่นอย่ายั้ง ให้เร่งรุกรน้ไล่เอา  ถ้าเห็นมามากโอยเอา อย่ารุกร้นเอา ด าริเร่ง
ป้องกันตัว  ป้องกันอย่าได้เกรงกลัว ให้ท าแก่ตัวประดุจพระยาราชสีห์ จงคุกค ารามวาที ใจด่ังยักษี จะเข่นจะ
ฆ่ากินคน โกรธแล้วคลายหลังบันดล อ่อนเอาใจคนท้ังปวงและไพร่จึงกลัว แบ่งคนท าค่ายกันตัว เป็นแผนยังช่ัว  
มิได้สีด้านแต่เดียว อย่าได้ลนลานแลเหลียว อย่าหนีทีเดียว ข้าศึกจึงย่ามได้ใจ ถ้าหนีให้หนีทางไล่ ทดแทนให้ได้ 
จึงค่อยถอยถดลงมา ไพร่พลปรีเปรมสหัสสา คลายใจโศกา เร่งคิดก็น่าเต็มใจ ปืนใหญ่หน้าไม้เรียงไว ้ธนูหางไก่ 
ดาบ แหลนและโล่ห์ เกาฑันฑ์ หอกทวนง้าว หลาวเรียงรัน นกสับธนูคัน และเครื่องศาสตราเรียงราย เครื่อง
ช้างม้าผูกท้ังหลาย อย่าเปล้ืองแก้คลาย จงผูกไว้ประจ าการ ท าค่ายรอบแล้วอย่านาน  อัศวราชเครื่องอาชาให้
ต้ังเป็นกองสิบ กองร้อย กองพัน กองหมื่น กองแสน กองคอย เมื่อเดินทางหรือเข้าแดนข้าศึก ให้ต้ังกองเจ็ด
หอกใกล้กองสามสิบแต่สามเส้นไว้กองสามสิบใกล้กองร้อยแต่ห้าเส้น ไว้กองร้อยใกล้กองพันนั้นแต่ห้าเส้น ไว้
กองพันใกล้ใกล้กองสามพันตามอัธยาศัย กองหมื่นก็ดี ย่อยก็ดี ให้แต่งกองร้อย กองพัน กองสามพันจงเต็มแล 
ถ้าจะแต่งให้ไปแก้ศึกไซร้ ให้ยกหมู่สันทัดไป อย่าเอาคนไร้ไปแก้ศึก 
                     เมื่อจะปลงทัพอยู่ไซร้  ไว้ให้กองเจ็ดหอก กองสามสิบ ไว้นอกทัพแต่กลางวัน ไว้เป็นค่าย 
ครั้นคร่ าไซร้เอามาไว้ในค่าย  เมื่อจะปลงทัพให้เอาค่ายวง แล้วจงถอดหอกดาบถ้าท่ีกว้างไซร้ให้อยู่คอยไกลค่าย
สิบห้าเส้น ถ้าท่ีนั้นจวนป่าจวนเข้าไซร้ ให้เอาท่ีนั้นเป็นช้างถ้าถึงกลางคืนให้ออกไปนั่งไกลค่ายเส้นหนึ่ง ให้กอง
ไฟอยู่ไกลผู้นั้นเส้นหนึง่  เมื่อรายคอยไซร้ ว่าซึ่งหน้าลงมาจนกองสามสิบ ถ้าจะห้ามไฟ ห้ามแต่ไกล คอยศึกพ้น
เส้น เมื่อจะเดินทางไซร้ เดินแต่ห้าร้อยเส้นลงมา เมื่อจะเดินก็ดี อยู่ก็ดี ถ้ากองศึกไซร้ ให้กองเจ็ดหอกถอยถึง
กองสามหอก ถ้ามาไซร้ให้ถอยถึงกองร้อย ถ้ามากไซร้ถอยถึงกองพัน กว่านั้นท่านมิถอยเสียเลย แม้นจะให้ผู้ใด
ไปแก้ก็ดี ขุนพลจะไปแก้เองก็ดี ให้ไว้หลังดุจเดียวนั้นแล 
                    การไปคุมคอย ถ้าเขาส่วนหนึ่ง ให้แต่งไปสามถึงส่ีส่วน เมื่อจะไปไซร้ ให้แต่งผู้สันทัดจง
รอบคอบ ให้ส าคัญจงแม่นจึงจะเข้า ออก  ถ้าแลได้เชลย ถ้าผู้ชายไซร้ให้ถือตัวต่อตัว แล้วไว้เชือกแต่พอถึง
ปลายดาบ ถ้าผู้หญิงสามคนต่อผู้ถือหนึ่งคน ถ้าเชลยแลคาถอยมากว่าเราไซร้ แลไกลประมาณส่ีร้อยเส้นไซร้
อย่าให้ช้านัก ถ้าไกลประมาณพันเส้น ช้าหน่อยหนึ่งมิเป็นไร  ถ้าถอยออกมาไซร้ เอาเชลยมาหน้าขุนพล ถ้าศึก
หาญให้กองพันอยู่หลัง เอาเชลยรุกมาหน้า ท่ียืนช้างและขุนพลอยู่กระทงหอก ช้างยืนท่ีห้าวา ม้ายืนท่ีสามวา 
เมื่อเดินพลก็ดี จะคอยก็ดี ให้ไว้คนท่ีอยู่คอยทางแลพัน ปืนจบป้อมแลออกไปเดินเทียบทางช้าง 
   *  การแตง่พลออกรบ  
                    ผิวขุนพลรู้โอบอ้อม      พลทหารพร้อมชอบปอง พาทีพร้อมปราศรัยใครมีชัย 
ชอบเล้ียง บ าเหน็จเพียงพอมัน ครั้นเกียจกลฤาคลา ขุนพลแต่งจงกล้า ท้ังพลคชาสารส าเหนียกชาญชนผู้ รอบ
รู้แล่นว่องไว เชิงม้าคล่องแคล่วรวดเร็ว กลการกวดลวงล่อ ไพรพลพอใจไปสอนส่ังได้จ าค า 
                   ขุนพลต้องโอบอ้อมอารี คอยปกป้องพลทหารมีการเล้ียงและให้บ าเหน็จผู้ท่ีความดี มีการสอน
และการไต่ถามถึงเล่ห์กลในการรบ รู้อุบายและการลวงใน ๑๒ พยู่ห ซึ่งต้ังโดยหมู่โดยนาม ๒๑ กล และอุปเท่ห์
อีก ๑๘ ประการ 
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         ความประพฤตทิหาร ๑๖ ประการ 

                                ๑.   จงเพียรราชการอย่ายาม เข้ายุทธสงคราม อย่าขลาดควรรู้ ควรผจญ 
                                ๒.   ความรู้เรียนให้ยิ่งคน อาสาจุมพล ท่นท้าวจะเล้ียงโดยธรรม 
                                ๓.   เล้ียงพวกพ้องเผ่าพันธ์ พระราชรางวัล จะกินบ่ส้ินเหลือตรา  
                                ๔.    ซื่อต่อวรราชราชา ฝูงไท้เทวา จะเล้ียงรักษาทุกประการ 
                                ๕.   ด ารัสตรัสใช้การงาน การถวายนมัสการทุกค่ าเช้าอย่าลืมตน 
                                ๖.   อย่าคบคนพาลอกุศล ใจมันทุรชน อย่าท าสนิทจงผัน 
                                ๗.   ซื่อตรงต่อเจ้าชีพเป็นธรรม ใครนึกร้ายมัน จะแพ้อ านาจแก่เรา 
                                ๘.   ถือวาจาสัตย์ล าเนา ความเท็จอย่าเดา จงมีอ านาจฤาไกร                              
                                ๙.  เรากินข้าวแดงผู้ใด อาสาท้าวไท้ ท าตามฉบับโบราณ แต่ก่อนโบราณท่านสร้าง
สมภารมามากเอนก  ยิ่งคน 
                                 ๑๐.   อย่าหมิ่นแก่ราชกิจจา 
                                 ๑๑.   เอาเดชภูบาลปกเกศเกล้าคลาไคล 
                                 ๑๒.   อันทหารดุจใจนักเลง  พอใจท าเพลง ดีดสีตีเป่าขับร า 
                                 ๑๓.   จงมีความเพียรสังวร สังวัทยาย กลอน อันกล่าวให้ส้ินเสร็จกล  
                                 ๑๔.   ต้ังทัพให้เป็นมงคล ท าศึกยกพล มาตีแพ้แก่เรา 
                                 ๑๕.   ท าตามฤกษ์ยามท่านนาย บุญเรามากหลาย มิตายจะกลับได้ดี 
                                 ๑๖.   จงเรียนอาจารย์วิธี ให้เสร็จคัมภีร์ มโนก าหนดพยากรณ์ 
                    จักข้ามแม่น้ าห้วยหนอง คชสารล าพอง  จะข้ามไปก่อนหัวที จักข้ามอัศดรโดยมีตามคชหัตถี
และข้ามเสบียงไพล่พล จึงข้ามโยธาสากล ถึงแล้วบัดดล จึงข้ามนิกรทัพชัยป่าดงพกชัฏร าไร คชสารคลาไคล  
อัศวราชตามล าดับ  ธนูหน้าไม้ปืนนกสับ ปืนใหญ่ประดับให้ไว้หน้าทัพนายกอง เกาทันโล่เขนทวนทอง แซงข้าง
ท้ังสอง เร่งไประวงั 
     * การแตง่พล จตรุงค์เสนา อาศยัโหรเปน็ตา ลีลาให้ชอบนาคทกุภมูิ ฯ 
                    -   ถ้าป่าทึบ ใช้ช้างตัดไปก่อน คนตามรอยช้าง ต่อมาจึงรถ ต่อมาก็ม้า  
                    -   ถ้าเป็นท่ีราบ ให้ม้าไปก่อน คนให้ลัดเลาะไป รถไปหลังคนเดินเท้า 
                    -   ถ้าขึน้เขา ให้เอาพลเดินเท้าขึ้นไปก่อน โดยใช้พลดาบต้ังไปข้างหน้า พลอาวุธตามไปข้างหลัง 
                    -   ถ้าเข้าสะพัง เข้าถ้ า เหว น้ า ล าธาร ใช่พลเดินเท้าไปสองข้าง ต่อไปก็ช้าง ต่อไปก็ม้า 
                    -   ถ้าจะเข้าปีนปล้นตีเอาเมือง เอาช้างมาท้ิงไว้แต่ไกล เอาพลเดินเข้าปฏิบัติงานพร้อมท้ังปืน
ใหญ่ ค่อยๆเคล่ือนเข้าไป ใช้ทหารม้าลาดตระเวนรอบนอกเมืองเพื่อหาเสบียง แล้วเข้าประชิดเมือง ถ้าตีไม่  
 ได้ก็ชวนเจรจา ปลิดส่ิงส าคัญของข้าศึกให้ค่อยๆหมดไป 
                    -   กองครัวต้องส่งข้าว และมีอาวุธป้องกันตัวเอาไปด้วย และรู้ก าลังพลเสมอว่ามีเท่าใด ไป
เท่าใดอยู่เท่าใด มาใหม่เท่าใด 
                     -   พลอาสาต้องรู้การลวงล่อ รู้การต่อสู้และหลบหลีก รู้การขับไล่หรือเล่ห์เล้ียวให้หลงกล 
                     -   พลม้า ต้องว่องไวและใช้อาวุธหลายชนิดมีท้ัง ปืน หอก ดาบ ทวน รู้เชิงไล่เชิงหนีบางทีท า
ให้ฉงน 
                     -   พลช้าง รู้เล่ห์ข้าศึก ท่ีจะเข้าล้อม พลตีนช้างมีช้ันเชิง ท่ีจะรักษาเท้าช้าง 
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                     -   พลล้อมอัศวฉันใด พลไกรล้อมเชิงมา แล่นไคลคลาเชิงชิดให้ตามติดไต่เต้าเชิงม้าเท้าจะ
พล า พลาดเชิงผิดท าบ่าย พลหาญฝ่ายล้อมม้า เข้ารบร้าช่วยรณ จงเป็นกลเชิงชาย 
                     -   หัวหน้าต้องโยกย้าย กล ให้เป็นกลท่ีสู้กันได้ และองอาจกล้าหาญ  
                     -   พลหน้าไม้ ต้องรู้จักใช้ภูมิประเทศ เพื่อต่อสู้กับปืน ให้เข้ามาในช่องยิง  
                     -   พลธนู ใช้ความเร็ว เข้าประกอบกับกล  
                     -   พลโล่ห์ดาบ ใช้เมื่อเข้าระยะท่ีจะฟัน และรู้สถานท่ีจะเข้าท าการหรือหลบหลีก 
                     -   พลเขนทอง ใช้ป้องกันตัวในระยะใกล้ ด้วยกลอุบายลวงล่อให้ข้าศึกเข้าประชิด 
                     -   พลปืนไฟ ต้ังเป็นหมู่ หรือเป็นแถวตับ เคล่ือนท่ีเป็นรูปขบวน มีพลโล่ห์ทวนช่วยป้องกัน
ด้วย 
                     -   ปีกซ้าย ปีกขวา ให้ดูเย่ียงกา ท่ีโบยบิน เข้าฉาบเฉี่ยว  เหยื่อต้องเร็ว เพื่อเก็บเหยื่อได้ทัน 
                     -   กองร้อยก็คล้ายปฏิบัติการของกา สามารถลวงล่อทางซ้าย ขวาได้รวดเร็วและสามารถรู้
กลข้าศึก กลเรา เข้าแก้กันได้ทันที 
                     -   พลช านาญฆ้อง ( ส่ือสาร ) ต้องรู้ทิศทางใดหนัก ทิศทางใดเบา รู้จุดอันตรายของเรา ของ 
ข้าศึก เมื่อได้จังหวะดี ต้องล่ันฆ้องให้เหล่าพลเข้าท าการ และให้เสียงฆ้องกลองเป็นตะบะเข้าท าการช่วยเสริม
ให้ได้ผลดีขึ้นอีก 
         * การใหส้ญัญาณ 
                            ก.   ถ้ายกธงชายเดียว ให้เร่งพลพยู่หปืนไฟขึน้รบตามกระบวน 
                            ข.   ถ้ายกธงสามชายบนหลังม้า ทางซ้าย ขวา ให้พลม้าซ้าย ขวา เข้ารบถ้าจะให้รบท้ัง
ซ้ายและขวาให้ยกธงตรงกลาง 
                            ค.   ถ้ายกธงห้าชาย บนหลังช้างทางซ้าย ขวา ให้พลช้าง ซ้าย ขวา ขึ้นรบถ้าจะให้เข้า
รบท้ังซ้ายและขวาให้ยกธงตรงกลาง  
                            ง.   กลองชัยให้ใส่หลังช้างตีเร่งพล 
                    -   กองสามหอก ให้จัดคนหอกเป็น  ๓  กอง ๆละ ๓ คน อยู่ใกล้หน่วยทหารพอแลเห็น ถ้าไม่
พบข้าศึกให้ชูหอกข้ึน ถ้าพบข้าศึกจ านวนน้อยเอาปลายหอกลงดิน ถ้าพบข้าศึกจ านวนมากให้แกว่งหอก
รอบตัว นายกองหลวงเมื่อทราบข่าวก็ส่งข่าวต่อไปยังจตุรงคเสนาเพื่อเตรียมรบ ส่วนกองสามหอกนั้นให้
ซอกแซกเอาตัวรอด 
       
 
   *  ลักษณะศกึ      
                     -   ลักษณะศึก ดุจเมฆ ให้น าพล โดยจตุรงคเสนาตามไป 
                     -   ลักษณะศึก ดุจงูเหลือม ให้พลช้าง ม้า รถ เดินเท้า เดินตามล าดับกันไป 
                     -   ลักษณะศึก ดุจมณฑล  ให้พลหอก ดาบ ธนู หน้าไม้ อยู่ระหว่างจตุรงค์เสนา 
                     -   ลักษณะศึก ดุจสีห์  ให้ทัพหลวงต้ังกลาง จตุรงค์เสนาอยู่ ๔ ด้าน       
                     -   ลักษณะศึก ดุจปากโพงพาง ให้พลเดินเท้าน าหน้า ทัพหลวง และพลช้างตามหลัง  
                     -  ลักษณะสึก ดจุปลวก  ใหพ้ลท้ัง ๔ หมู่ หน้าติดกันไปก่อน ให้ทัพหลวง และพลช้าง
ตามหลัง 
                     -   ลักษณะศึก ดุจผึง้ ให้จตุรงค์เสนา และพลท้ังปวง กลุ้มกันไป 
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                     -  ลักษณะศึก ดุจหงษ์ ให้ทัพหลวงและพลช้างไปก่อน จตุรงค์เสนาแยกไปซ้าย ขวา หลังเป็น 
๓ หมู ่ตามหลังทัพหลวง แล้วตั้งทัพหลวงเฉ่ียวฉวัดหกคืนมาอยู่หลัง  
                     -  ลักษณะศึก ดุจเขางอก ให้เรยีงพลท้ัง ๔ หมู่เลือกเอาทหารช้าง ม้า รถ เดินหน้ารายกันอยู่
เป็นแห่ง 
                     -   ลักษณะศึก ดุจจกัรเ์พลงิ ใหจ้ตุรงค์เสนาท้ัง ๔ หมู่บ่ายหน้าศึกออกไปยกพร้อมกันรวดเร็ว
ด่ังจักร 
                     -   ลักษณะศึกนั้น ๆ ต้องสัมพันธ์กับการแต่งพลออกรบ เช่นการตั้งทัพใกล้น้ าห้วย ล าธาร 
ภูเขา ให้วางช้างรถอยู่ช้ันใน ม้าและพลเดินเท้าอยู่ช้ันนอก ให้ขุดคูรอบท าหอรบบนก าแพง การล้อมเมืองให้
แต่งช้าง ม้า รถ พลเดินเท้า อยู่ประจ าทุกประตูทหารล้อมช้ันใน ทัพหลวงล้อมช้ันนอก ให้ขุดพูนดิน ไขน้ าให้
แห้ง และแต่งแนวที่ ๔ เข้าไปถ้าท้ังสองฝ่ายท าการยุทธกัน ฝ่ายหนึ่งแพ้ฝ่ายชนะอย่าติดตามโดยฉับพลัน ให้
พิจารณาตกแต่งจนครบ จึงคอยตาม ให้ดูเย่ียงประมงลากปลา วงริมอวนท้ังสองเข้าไว้ แล้วต้อนปลาเข้าใน
อวน การติดตามให้แบ่งพลออกเป็น ๒ เหล่า คือเหล่าติดตาม และเหล่าขนาบ 
การทหารของไทยกอ่นสมยักรงุสุโขทยั 
                         การทหารของไทยก่อนสมัยกรุงสุโขทัยนั้น   เท่าท่ีปรากฏเป็นหลักฐานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและ
ยังคงสภาพให้ศึกษาค้นคว้ากันต่อไปนั้น ได้แก่ ภาพจ าหลัก ท่ีระเบียงปราสาทนครวัด  ประเทศกัมพูชา  ซึ่งได้
จ าหลักไว้ในรัชสมัย พระเจ้าชัยวรมัน ท่ี ๗ (พ.ศ. ๑๗๒๔-๑๗๖๑) เป็นภาพขบวนพยุหยาตราของ
กองทัพ  พระเจ้าสุริยวรมันท่ี ๒ (พ.ศ. ๑๖๕๖-๑๖๙๕) ในภาพดังกล่าวมีกองทหารซึ่งอยู่ทางตอนหน้าของ
ขบวนทัพ มีอักษรจารึกไว้ว่า เป็นหน่วยทหารเสียมกุก คือ กองทัพของชาว เสยีม (สยาม) ตอนหนึ่ง และชาว
ละโว้ตอนหนึ่ง   รูปชาวละโว้แต่งกายเหมือนกับพวกขอม แต่รูปชาวสยามนั้น แต่งกายแปลกออกไปอีกอย่าง
หนึ่ง  
                      นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสคณะหนึ่งกล่าวว่า  หน่วยทหารของสยาม ในฐานะท่ีเป็นพันธมิตร 
ได้เป็นกองระวังหน้า ในกองทัพ พระเจ้าสุริยวรมันท่ี ๒ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ท่ียกไปตีอาณาจักรจามปา 
เมื่อปี พ.ศ. ๑๖๘๘  และสามารถยึดเมืองวิชัยราชธานีของจามไว้ได้  
                        นักโบราณคดีไทยบางท่านกล่าวว่า  กองทัพชาวเสียมนั้น มาจากลุ่มแม่น้ ากก ซึ่งมี ขุน
เจ๋ือง (ท้าวฮุง) กษัตริย์แห่งอาณาจักรเงินยาง   ซึ่งครองเมืองพะเยาอยู่ เป็นผู้รวบรวมก าลังชาวไทย (ลาว) และ
อาจมีชาวข่าร่วมด้วย  ส่งก าลังดังกล่าวไปช่วยพระเจ้าสุริยวรมันท่ี ๒ รบกับพวกจาม แต่มีบางท่านเห็นว่า 
ทหารเสียมจากภาพจ าหลักท่ีนครวัด แต่งกายแปลกไปจากชาวไทยในถิ่นอื่นมาก ตรงท่ีใส่ต่างหู และนุ่งผ้า
แหวกข้างหน้า และยังประดับพู่ห้อยรอบเอว  จึงน่าจะเป็นพวกชนเช้ือชาติมอญโบราณมากกว่า เพราะถ้าเอา
พู่ท่ีห้อยประดับรอบเอวออกแล้ว การแต่งกายภาพจ าหลักนั้น ก็จะเหมือนกับภาพจ าลองการแต่งกายของ 
ผู้ชายในภาคกลางของประเทศไทยในสมัยทวาราวดี เมื่อพุทธศตวรรษท่ี ๑๑-๑๖  
                         ภาพจ าหลักกองทัพชาวเสียมนั้น เป็นทหารเดินเท้า แต่ละคนเกล้าผมทรงสูงไว้กลาง
กระหม่อม รวบผมรัดด้วยเกี้ยว ๒ หรือ ๓ ช้ัน  บนยอดสุดประดับพู่  เชิงผมถักเป็นหลอดท้ิงปลาย ให้ยาวลง
มาประบ่าท้ังด้านข้างและด้านหลัง ใส่ต่างหู แขวนพวงดอกไม้ นุ่งผ้าท้ังผืนต้ังแต่เอวห่อพันมาบรรจบไว้
ข้างหน้า ปล่อยชายล่างลงมาปิดเข่า รอบเอวมีพู่ห้อยด้วยสายเส้นเล็ก ๆ  ปลายพู่เกือบถึงเข่า  ถัดจากขอบเอว
ลงมามีเข็มขัดแผ่นโต อาจท าด้วยทองหรือเงินจ าหลักลายคาดอยู่หลวม ๆ สวมเส้ือรัดรูป แขนส้ันเพียงข้อศอก 
ผ่าอกตลอด  มีก าไลประดับท่ีต้นแขน บางคนมีกรองคอ มือขวากุมหอกด้ามยาว ปลายประดับพู่ มือซ้ายถือ
โล่ห์แบบกาบกล้วย โค้งยาวพอท่ีจะปิดศีรษะตลอดเท้าได้มิดในขณะยืน ผู้ท่ีเป็นายข่ีช้างโดยยืนอยู่บน
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สัปคับ  มือถือธนูศร  มีกลดด้ามยาวชูกันแดดและเป็นเครื่องประดับยศ ควาญหน้าถือหอก  ปลายประดับพู่
หลายช้ัน ท้ังหมดไม่สวมรองเท้า  
                         ภาพจ าหลักดังกล่าวนี้ มีรายละเอียดให้เราได้ทราบถึง การจัดกองทัพของชาวเสียมในยุค
นั้นได้เป็นอย่างดี ในหลายๆ ด้าน 

การทหารสมยัสโุขทยั(พ.ศ. ๑๘๐๐ - ๑๘๙๓) 
                       ประวัติการยุทธสมัยกรุงสุโขทัยปรากกฎตามหลักศิลาจารึกและพระราชพงศาวดารว่า 
นอกจากจะมีการยุทธขับไล่ชนชาติเขมรเพื่อสถาปนาราชอาณาจักรไทยแล้ว ยังมีการยุทธอีกหลายครั้ง แต่เป็น
การรบระหว่างไทยต่อไทยด้วยกันเอง มอียูค่รัง้เดยีวทีไ่ทยไดร้บกบัขอมหรอืเขมรผูต้ัง้ตวัเปน็นายเหนอืไทยคอื
ครัง้พอ่ขนุบางบกลางท่าวกบัพอ่ขนุผาเมอืงรว่มกนัขบัไล่เขมร การรบนัน้เช่ือว่า องค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
จอมทัพบัญชาการทหารโดยตรง แล้วรอง ๆ ลงมาจึงถึงแม่ทัพเสนาบดีและไพร่พลตามล าดับ มีอาณาเขต 
เหนือจดหลวงพระบาง เวียงจันทร์ เวียงค าทางใต้ จดนครศรีธรรมราช ตะนาวศรี ทิศตะวันตกจดกรุงหงสาวดี 
พุกาม จะมีหัวหน้าแห่งหมู่บ้านก็เป็นนายกองนายทัพขึ้นตรงกับองค์พระมหากษัตริย์ มียุทธศาสตร์การตั้งรับ 
อาศัย น้ า และแผ่นดินในการป้องกันชาติมาตลอด มีหลักนิยม คือ สร้างคันดินเป็นก าแพง ๓ ช้ัน (เรียกว่า ตรี
บูร) สร้างคูเมืองเป็นน้ า ๒ ช้ัน สร้างป้อมท้ัง ๔ ด้านของก าแพงดิน                                                                                                                                                             
                       กิจการทหารของไทย มีอยู่ควบคู่กับประวัติศาสตร์ชาติไทยตลอดมา  ต้ังแต่ชนชาวไทยได้
รวมกันเป็นแว่นแคว้นในสุวรรณภูมิ มีต านานเล่าขานสืบมาช้านาน  มีแบบอย่างท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเองท่ี
ได้ประยุกต์มาจากภูมิปัญญาของไทย เมื่อเกิดอาณาจักรสุโขทัยข้ึนในปลายพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ จากหลักฐาน
ทางศิลาจารึกพบว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้บังคับบัญชาทหารโดยตรง และทรงน ากองทัพเข้าสงครามด้วย
พระองค์เองในฐานะเป็นจอมทัพ บรรดาชายฉกรรจ์ท้ังปวงจะเป็นท้ังพลเมืองและทหารในกองทัพหลวง ตาม
กรมกองท่ีตนสังกัด การฝึกหัดทหาร จะใช้หัวหน้าสกุลในแต่ละหมู่บ้าน เป็นผู้ควบคุมฝึกสอนวิชาการ
ต่อสู้  เมื่อเกิดศึกสงครามทหารทุกคน จะมีอาวุธคู่มือท่ีตนได้ฝึกซ้อมไว้ช่ าชองดีแล้ว พร้อมท่ีจะใช้งานส่วน
เสบียงอาหารก็จะเตรียมไว้เฉพาะตน  ในขั้นต้น มีความสมบูรณ์ในตนเอง  พร้อมท่ีจะออกศึกได้ทันที การ
สร้างค่าย คู ประตู หอรบนั้น จะมีอยู่ท้ังท่ีต้ังปกติ  คือเมืองซึ่งจะมีการสร้างอย่างถาวร สมบูรณ์แข็งแรงตาม
ขนาด และความส าคัญของเมืองนั้น ๆ และจะสร้างอย่างช่ัวคราว เมื่อยกทัพไปท าศึกและต้องหยุดทัพต้ังมั่น 
ดังจะเห็นได้จากเมืองโบราณทุกแห่ง ส าหรับกรุงสุโขทัยซึ่งเป็นเมืองหลวง จะมีการสร้างคันดินคูน้ าเป็นก าแพง
เมือง  และมีคูเมืองล้อมรอบอยู่สามช้ันเรียกว่า ตรีบูร มีป้อมประจ าประตูเมืองท้ังส่ีทิศ อาณาเขตของกรุง
สุโขทัย ในระยะท่ีชนชาวไทยต้ังตนเป็นอิสระในปี พ.ศ. ๑๘๐๐ นั้น มีแคว้นส าคัญท่ีอยู่โดยรอบดังนี ้ ด้าน
เหนือ   ติดกับแคว้นล้านช้างและล้านนา แคว้นล้านนา   ประกอบด้วย เมืองต่าง ๆ  ท่ีชนชาวเผ่าไทยปกครอง
ตนเอง เป็นส่วนใหญ่เช่น เมืองเชียงราย เมืองพะเยา เมืองน่าน เมืองแพร่ และเมืองหริภญุชัย (ล าพูน) ซึ่ง
ปกครองด้วยราชวงศ์จามเทวี (มอญ) แคว้นล้านช้าง   ซึ่งเป็นถิ่นของชนชาวเผ่าไทย เช่นกัน แต่เรียกช่ือว่าลาว 
มีเมือง ชวา (หลวงพระบาง) เป็นราชธานี ในระยะนัน้ท้ังสองแคว้นคือ ล้านนาและล้านช้าง ยังมีฐานะเป็น
เมืองส่วยของอาณาจักรกัมพูชา ด้านตะวันออก   มีอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งราชวงศ์ขอมปกครองอยู่  และยังมี
อ านาจแผ่เข้ามาปกครองหัวเมืองในภาคอีสานของไทยในปัจจุบัน แต่อยู่ในสภาพท่ีอ่อนแอลงไปมาก ด้าน
ใต้    มีแคว้นละโว้ซึ่งยงัอยู่ในปกครองของขอม ประกอบด้วยเมืองอโยธยา เมืองสุพรรณบุรี เมืองกาญจนบุรี 
เมืองเพชรบุรี เมืองราชบุรี  เมืองศรีวิชัย (นครชัยศรี) และเมืองนครศรีธรรมราช ด้านตะวันตก   มีอาณาจักร
พุกามของพม่า ประกอบด้วยเมืองตะนาวศรี  เมืองทวาย  เมืองเมาะตะมะ เมืองตองอ ู มีชนพื้นเมืองเป็นชาว
มอญกระหนาบอยู่  และมีเมืองฉอด  ท่ีมีชนเผ่าไทยปกครองอยู่  
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                            ในช่วงระยะเกือบ ๒๐๐ ปี (พ.ศ. ๑๘๐๐-๑๙๘๑)  อาณาจักสุโขทัย ได้แผ่ไพศาลไป
อย่างกว้างขวางในรัชสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช (พ.ศ. ๑๘๒๒-๑๘๖๒)  จากศิลาจารึกหลักท่ี ๑ ดังนี้  
                                   ทิศเหนือ                ได้เมืองหลวงพระบาง  
                                   ทิศตะวันออก          ได้เมืองเวียงจันทน ์ และเมืองเวียงค า  
                                   ทิศใต้                    ได้เมืองนครศรีธรรมราช  ไปจนสุดแหลมมาลายู  
                                   ทิศตะวันตก            ได้เมืองหงสาวดีไว้ในอ านาจ  

การจดักองทพั                                                                                                                                                       

-   กองทัพหลวงเป็นพระมหากษัตริย์เป็นจอมทัพอยู่กรุงสุโขทัย                                                                                                                                                        
-  กองทัพหัวเมืองมีท้ัง ๔  ทิศ คือ ศรีสัชนาลัย พิจิตร พิษณุโลก ก าแพงเพชร                                                             
-  กองทัพประเทศราช คือหลวงพระบาง นครศรีธรรมราช ตะนาวศรี                                                                     

         การใช้กองทัพหัวเมืองและกองทัพประเทศราชสมทบในกรุงหรือช่วยตีกระหนาบสงครามยุทธหัตถี ขุน
สามชนเจ้าเมืองฉอดยกทัพมาตีเมืองตากซึ่งขึ้นกับกรุงสุโขทัย ข่อขุนศรีอิทราทิตย์พร้อมพระโอรส(อายุ ๑๙ 
พรรษา) คือพ่อขุนรามค าแหง พ่อขุนศรีอินทราทิตย์เสียที พระโอรสเข้าช่วยใช้ช้างช่ือ เนกพล     
ประวัติศาสตร์ชาติไทยเรามีสงครามยุทธหัตถี ๓  ครั้ง คือ พระเจ้ารามก าแหง  พระศรีสุริโยทัย สมเด็จพระ
นเรศวร นิยมใช้ช้างรบกันเป็นหนึ่งในโลก                                                                                           

                 ยุทธวธิี       ต่อสู้แบบประจัญบาน  สร้างถนนพระรว่ง(ใช้เคลือนท่ีเร็ว)จากสุโขทัยถึง สวรรค
โลก ระยะทาง ๒๐  กม. ผลการรบถ้าชนะแบ่งทรัพย์สิน แบ่งเชลย                                                                          

                      อาณาจักรสุโขทัยได้เส่ือมลงเมื่อพ.ศ. ๑๙๒๑ ต่อมาเป็นเมืองขึ้นกรุงศรีอยุธยา แต่ก็ยังมี
กษัตริย์ราชวงศ์เชียงรายสุโขทัยได้ครองครองกรุงศรีอยุธยาหลายพระองค์ 

 

การทหารสมยักรงุศรอียธุยา 

                          วิวัฒนาการแห่งการยุทธในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีการดัดแปลงแก้ไขเมื่อรัชสมัยสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนารถ ทรงให้แยกแบ่งกิจการทหารกับพลเรือนแยกออกจากัน เช่น ขุนนางต าแหน่งทางทหาร
ให้เป็นสมุหพระกลาโหม เอาพลเรือนเป็นสมุหนายก เอาขุนเมืองเป็นพระนครบาลเมืองเขาขุนวังเป็นพระ
ธรรมธิกรณ์ เอาขุนนาเป็นพระเกษตร เอาขุนคลังเป็นพระโกษาธิบดี ให้จัดทหารเป็น ๔ เหล่า เรียกว่าจตุรงค์
เสนาได้แก่  พลเท้า (พลานึก) พลม้า(หยนึก) พลช้าง (คชานึก) พลรถ (รถานึก) เป้นต้น ผู้ท าหน้าท่ีขนล าเลียง
ส่งเสบียงอาหาร พลรถท่ีกล่าวเรียกว่า เกียยกกาย และยุกรบัตร ยามศึกสงครามทุกคนทุกหน้าท่ีต้องท าการ
รบท้ังหมด มีการท าบัญชีพล เรียกคนเข้ารับราชการทหารมีกรมพระสุรัสวดีรับผิดชอบ มีทหารอาสาจาก
ต่างประเทศ ช่วยท าสงครามและน าอาวุธปืนเข้ามาสนับสนุน เช่น อาสาฝรั่ง อาสาญี่ปุ่น อาสาจาม มีการจัด
รูปขบวนรบโดยมีรากฐานมาจากพฤติกรรมาของสัตย์ คิดค่ายกลศึกหลายอย่าง 
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ด้านยทุธศ์าสตร ์  

                การเปลีย่นแปลงดา้นยุทธศาสตร ์ สมเด็จพระจักรพรรด์ิทรงเห็นว่า บรรดาป้อมปราการท่ีมี
อยู ่ของเมืองพระยามหานครนัน้ เปรียบเหมือนดาบสองคม ถ้าฝ่ายเราสามารถรักษาไว้ได้ก็จะเป็นประโยชน์
แก่ฝ่ายเรา  แต่ถ้าป้องกันไว้ไมไ่ด้ เมื่อข้าศึกยึดได้แล้ว ก็จะเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายข้าศึก  ดังนั้นจึงทรง
ด าเนินการดังนี ้ให้รื้อป้อมปราการเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนพม่า และอยู่ห่างจากกรุงศรีอยุธยา ทาง
กรุงยกก าลังไปช่วยไม่ใคร่จะทันท่วงที แต่ทางด้านเหนือคือเมืองพิษณุโลกและเมืองก าแพงเพชร ซึ่งแม้จะอยู่
ห่างจากกรุงศรีอยุธยามาก แต่ก็อยู่ห่างจากชายแดนพม่ามากกว่า ฝ่ายไทยสามารถยกก าลังไปป้องกันได้
ทัน  จึงมีการเสริมสร้างป้อมปราการให้แข็งแรงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวกรงุศรีอยุธยาเอง ก็ได้มีการ
เสริมสร้างป้อมปราการให้สามารถป้องกันปืนใหญ่ได้ เพราะเดิมก าแพงเมืองของกรงุศรีอยุธยาเป็นก าแพง
ดิน  จึงโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างเป็นก าแพงก่ออิฐถือปูน สร้างป้อมเพิ่มข้ึนและทันสมัยข้ึน โดยใช้ช่างชาวยุโรป สูง 
๓ วา หนา ๑๐ ศอก ใบเสมาสูง ๒ ศอกคืบ กว้าง ๒ ศอก หนาศอกคืบ และขยายคูเมืองรอบพระนครให้กว้าง 
และลึกยิ่งขึ้น เพื่อท าให้กรุงศรีอยุธยาแข็งแรง ท้ังโดยธรรมชาติและท่ีสร้างเสริมข้ึนใหม่  จึงได้ใช้กรุงศรีอยุธยา
เป็นท่ีมั่นส าคัญ ในการท าศึกท่ียกมารุกราน  โดยปล่อยให้ข้าศึกยกเข้ามาล้อมกรุงแล้วคอยเวลาให้ถึงหน้า
น้ า  เมื่อน้ าเหนือหลากลงมาท่วมพื้นท่ีโดยรอบกรุง ฝ่ายข้าศึกไม่สามารถต้ังอยู่ได้ ต้องถอยกลับไปเอง  
                การเปลีย่นแปลงทางยุทธวธิ ี   เมื่ออาวุธทันสมัยข้ึน คือมีการใช้ปืนไฟ คือปืนใหญ่ และปืนเล็ก 
ในการรบของท้ังสองฝ่าย คือท้ังไทยและพม่า ท าให้การใช้รูปขบวนในการรบ และยุทธวิธีในป้อมค่าย
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  ท่ีมีแต่อาวุธส้ันเป็นอาวุธประจ ากาย และไม่มีอาวุธหนักเป็นอาวุธประจ าหน่วยและใช้
สนับสนุนท่ัวไป  เช่น ปืนใหญ่ ในครั้งนั้นเรือสินค้าโปรตุเกสติดต้ังปืนใหญ่ไว้ในเรือ สามารถยิงจากเรือไปยังท่ี
หมายท่ีต้องการได้ จึงได้เริ่มใช้เรือสินค้าโปรตุเกส  แล่นไปยิงค่ายพม่าท่ีล้อมกรุงศรีอยุธยาอย่างได้ผล  จึงได้มี
พระราชด าริให้ดัดแปลง เรือแซ คือเสริมกราบเรือ ท าแท่นท่ีต้ังปนืใหญ่ไว้ยิงข้าศึก  และบรรดาเรือรูปสัตว์ เช่น 
เรือครุฑ และเรือกระบี่จะมีปืนใหญ่ไว้ที่หัวเรือทุกล า นับว่าเรือรบไทยเกิดมีข้ึนในครั้งนั้นเป็นครั้งแรกท่ีปรากฏ
เป็นหลักฐาน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช   ทรงเริ่มปรับปรุงกิจการทหารมาต้ังแต่ก่อนขึ้นครองราชย์ คือ
ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๑๑๒  ซึ่งเป็นห้วงเวลาแห่งการกอบกู้เอกราช  ได้ทรงน าวิธีการรบใหม ่ ๆ มาใช้หลายประการ
อย่างได้ผล  พอประมวลได้ดังนี ้ 
 เปลีย่นแผนยทุธศาสตรใ์นการท าสงคราม   ได้ด าเนินการท้ังในเชิงรุกและเชิงรับ ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เดิมจะใช้กรุงศรีอยุธยา  เป็นท่ีมั่นต้ังรับอย่างเดียว ก็เปล่ียนเป็นใช้ก าลังออกไปยับยั้ง
ข้าศึกตั้งแต่ชายแดนเข้ามา ดังท่ีทรงส่งก าลังทหารม้าไปยับยั้งกองทัพกัมพูชา ท่ียกเข้ามาบริเวณปากช่อง ดง
พญากลาง เมื่อปี พ.ศ. ๒๑๒๓  
                ใชห้ลกัยทุธศาสตรก์ารเดนิทพัเสน้นอกและเสน้ใน   มีปรากฏเป็นครั้งแรกในประวัตศิาสตร์การ
สงครามของไทย ดังท่ีทรงเป็นจอมทัพ น าทัพเข้าตีเมืองละแวก ราชธานีของกัมพูชา เมื่อปี พ.ศ. ๒๑๓๖  โดย
ใช้เส้นทางเดินทัพเข้าตีหลายทิศทาง นับเป็นการเดินทัพทางเส้นนอก และการใช้ก าลังเข้าตีกองทัพพระยา 
พะสิม และกองทัพพระเจ้าเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๑๒๗-๒๑๒๙ โดยการเข้าตีทีละครั้ง ไม่ให้ท้ังสองทัพรวมกัน
ได้  นับเป็นการเดินทัพเส้นใน  
 ด้านก าลงัทางเรอื  ได้มีการยกก าลังทางเรือ ไปตีเมืองบันทายมาศ หรือเมือง ฮาเตียน 
(Hathien) ในปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. ๒๑๓๖ รัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ ในรัชสมัยของพระองค์ 
ราชอาณาจักรไทย เกือบจะไม่มีสงคราม  เพราะไทยกับพม่าได้ท าสงครามกันมาอย่างหนัก ในรัชสมัยสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช รวมทั้งด้านกัมพูชาก็เช่นกนั  การเปล่ียนแปลงกิจการทหารในห้วงนี้คือ การรับชาว
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ต่างประเทศมาเป็นทหาร โดยต้ังเป็นหน่วยทหารอาสาต่างชาติ เรียกว่ากรมทหารอาสา เช่น กรมทหารอาสา
ญี่ปุ่น กรมทหารอาสาจาม กรมทหารแม่นปืน (ชาวโปรตุเกสเดิม) หน่วยทหารเหล่านี้มีหน้าท่ีรักษาพระองค์
และรักษาพระนคร 
 
รชัสมยัตอ่มาจนถงึเสยีกรงุศรอียธุยา เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๐  
                 กิจการทหารของกรุงศรีอยุธยาเส่ือมลงเป็นล าดับ เนื่องจากวังหน้าได้เพิ่มอ านาจทางทหารของ
ตนมากขึ้น จนถึงขั้นเกิดสงครามกลางเมือง ระหวา่งวังหน้ากับวังหลวง  และระหว่างเจ้านายท่ีทรงกรมต่าง ๆ 
หลายครั้ง ความอ่อนแอทางทหารมีมากในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ  จนถึงกับพวกจีนได้คุมก าลัง
กัน  เข้าปล้นวังหลวงได้อย่างง่ายดาย  สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ  ทรงสันนิฐานว่า เพราะเหตุท่ี
กิจการทหารเส่ือมลงมากจนไม่มีใครอยากเป็นทหาร จึงเกิดวิธีการท่ีทางราชการยอมให้คนเสียเงินค่าจ้างแทน
การเข้าเวรได้  
                 สรุปการสงครามไทย-พม่า สมัยอยุธยาเกิดข้ึนท้ังหมด ๒๔  ครั้งในจ านวนนี้เป็นการรบท่ีพม่ายก
เข้ามาโจมตีดินแดนไทย  ๑๗  ครั้ง และฝ่ายไทยยกไปรบพม่ายังดินแดนพม่าหรือเขตอิทธิพลของพม่า ๗ ครั้ง
รายการสงครามท้ัง ๒๔ ครั้งมีดังต่อไปนี้ 
                        ๑.   พม่าตีเมืองเชียงกราน    พ.ศ.๒๐๘๑ 
                       ๒.   สงครามคราวเสียพระศรีสุริโยทัย    พ.ศ.๒๐๙๑ 
                        ๓.   สงครามช้างเผือก     พ.ศ.๒๑๐๖ 
                       ๔.   สงครามครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งท่ี ๑  พ.ศ.๒๑๑๒ 
                       ๕.   สงครามประกาศอิสรภาพของไทย    พ.ศ.๒๑๒๗ 
                      ๖.   รบพม่าท่ีเมืองสุพรรณบุรี    พ.ศ.๒๑๒๘ 
                      ๗.  ศึกพระเจ้าเชียงใหม่    พ.ศ.๒๑๒๘ 
                      ๘.  สงครามครั้งพม่าล้อมกรุงศรีอยุธยา    พ.ศ.๒๑๒๙ 
                      ๙.   ศึกพระมหาอุปราชา    พ.ศ.๒๑๓๓ 
                      ๑๐.   สงครามครั้งพระนเรศวรทรงกระท ายุทธหัตถี     พ.ศ.๒๑๓๕ 
                     ๑๑.   ไทยตีเมืองทวาย-ตะนาวศรี    พ.ศ.๒๑๓๕ 
                     ๑๒.   รบพม่าในหัวเมืองมอญ    พ.ศ.๒๑๓๗ 
                      ๑๓.    พระนเรศวรตีเมืองหงสาวดี ครั้งท่ี  ๑    พ.ศ.๒๑๓๘ 
                      ๑๔.    พระนเรศวรตีเมืองหงสาวดี ครั้งท่ี  ๒    พ.ศ.๒๑๔๒ 
                      ๑๕.    ศึกครั้งสุดท้ายของสมเด็จพระนเรศวร    พ.ศ.๒๑๔๘ 
                      ๑๖.    ศึกพม่าตีเมืองทวาย ครั้งท่ี  ๑       พ.ศ.๒๑๕๖ 
                      ๑๗.    พม่าตีเมืองเชียงใหม่     พ.ศ.๒๑๕๗ 
                      ๑๘.    พม่าตีเมืองทวาย ครั้งท่ี  ๒     พ.ศ.๒๑๖๕ 
                      ๑๙.    ไทยตีเมืองเชียงใหม่     พ.ศ.๒๒๐๔ - ๒๒๐๕ 
                      ๒๐.    ตึกพม่าท่ีไทรโยค    พ.ศ.๒๒๐๖ 
                      ๒๑.    ศึกไทยตีเมืองพม่า     พ.ศ.๒๒๐๗ 
                      ๒๒.    พม่าล้อมกรุงศรีอยุธยา     พ.ศ.๒๓๐๒ - ๒๓๐๓ 
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                      ๒๓.   ศึกพม่าตีหัวเมืองฝ่ายใต้ของไทย      พ.ศ.๒๓๐๗ 
                      ๒๔.   สงครามครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งท่ี ๒     พ.ศ.๒๓๐๘ - ๒๓๑๐ 
 
การทหารสมยักรงุธนบรุ ี(พ.ศ. ๒๓๑๐-๒๓๒๕) 
 การทหารในสมัยกรุงธนบุรีนี้ มีการปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างกรงุศรีอยุธยาทุกประการ สมเด็จพระ
เจ้ากรุงธนบุรีทรงเสาะแสวงหาอาวุธต่าง ๆ มาประจ ากองทัพอีกเป็นอันมาก อีกท้ังมีชาวต่างชาติแขกเมืองตรัง
กานู และแขกเมืองยักตราน าเอาปืนคาบศิลาเข้ามาทูลเกล้าถวายถึง ๒๒๐๐ กระบอก ถือเป็นพระราชลาภอัน
วิเศษ และต่อมาแขกเมืองยักตราก็ได้ถวายปืนใหญ่อีก ๑๐๐ กระบอก เพื่อป้องกนัพระนครธนบุรีมใิห้ต้องแตก
เพราะน้ ามือศัตรู จึงมีการขุดแต่งท าก าแพงพระนครใหม่ ทรงจัดการให้มีการตรวจก าลังพลฉกรรจ์อีกเพื่อเรียก
กระดมเข้าหมู่สมสังกัดพรรคในยามมีศึกได้ทันท่วงที อีกท้ังทรงให้หล่อปืนใหญ่ใช้เอง มีช่ือว่า พระพิรุณแสนห่า   
ด้านกองทัพเรือทรงสร้างเรือรบ ๑๐๐ ล าเศษ  มีเรือพระท่ีนัง่สุวรรณพิไชยนาวาท้ายรถ 
        การทหารสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เป็นระยะเวลาท่ีต้องกอบกู้บ้านเมืองจากข้าศึก และ
ปราบปรามบรรดาผู้ท่ีต้ังตนเป็นใหญ่ให้ราบคาบเพื่อคงความเป็นปึกแผ่นอันหนึ่งอันเดียวกันของราชอาณาจักร
ไทย ในการนี้กิจการทหารนับว่าเป็นเรื่องส าคัญยิ่งยวด เป็นเครื่องมือประการเดียวที่จะให้บรรลุผลท่ีต้องการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  จึงได้ทรงปรับปรุงกิจการทหารให้เข้มแข็ง ด้วย
การวางมาตรการต่าง ๆ คือ ทรงรวบรวมผู้ท่ีมีความสามารถในการรบ มาร่วมกันกอบกู้สถานการณ์ โดยทรง
แต่งต้ังเจ้าพระยาจักรี เป็นอัครมหาเสนาบดีท่ีสมุหนายก และเจ้าพระยาสุรสีห์  สองทหารเอก ผู้มี
ความสามารถสูงส่ง เป็นแม่ทัพไปปราบปรามอริราชศัตรู ท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร  
          การจดัการก าลงัพล    คงยึดถือแบบแผนเดิม คือ ชายฉกรรจ์ไทยทุกคนต้องเป็นทหาร และเข้า
รับราชการทหารตามระยะเวลาท่ีก าหนด  เนื่องจากระยะนั้น กรุงศรีอยุธยาเพิ่งเสียแก่พม่าในสภาพท่ียับเยิน 
บ้านแตกสาแหรกขาด ผู้คนหนีพลัดกระจัดกระจายกันไป การส ารวจก าลังพล จึงต้องใช้มาตรการท่ีได้ผล และ
สะดวกแก่การตรวจสอบ โดยการสักพวกไพร่และทาสทุกคนท่ีข้อมือ เพื่อให้ทราบเมืองท่ีสังกัด และช่ือผู้ท่ีเป็น
นาย  ท าให้ทราบจ านวนไพร่พลท่ีแน่นอน และง่ายต่อการควบคุมบังคับบัญชา  
                ดา้นอาวธุยทุโธปกรณ ์   ได้มีการแสวงหาอาวุธท่ีมีอานุภาพสูงมาใช้ในกองทัพเป็นจ านวนมาก 
ได้รับอาวุธปืนชนิดต่าง ๆ จากต่างประเทศ ได้แก่ ปืนคาบศิลา ปืนนกสับ และปืนใหญ่ ส าหรับปืนใหญ่
นอกจากท่ีได้รับจากต่างประเทศแล้ว ยังได้หล่อขึ้นใช้เอง ส าหรับป้องกันพระนครอีกด้วย  
                ดา้นยุทธศาสตร์ทหาร    มีการก าหนดเขตสงคราม ออกเป็นเขตหน้าและเขตหลัง เพื่อประโยชน์
ในการส่งก าลังบ ารุง  และใช้วิธียกก าลังไปสกัดยับยั้งข้าศึกท่ีมารุกราน ท่ีบริเวณชายแดน  เพื่อป้องกันดินแดน
ในราชอาณาจักรไม่ให้เสียหายจากภัยสงคราม และไม่เป็นอันตรายต่อราชธานี อันเป็นหัวใจของราชอาณาจักร 
มีการใช้ปืนใหญ่เพื่อเพิ่มอ านาจก าลังรบอย่างได้ผล โดยการใช้ปืนใหญ่ช่วยส่วนรวม  นอกจากนั้นยังใช้ก าลัง
ทางเรือ ในการยกกองทัพไปตีดินแดนท่ีอยู่ห่างไกลออกไปมาก เช่น  การยกกองทัพทางเรอืไปตีเมือง
นครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๒ และไปตีเขมรเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๔  เป็นต้น  
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สรุปการสงครามในสมยัธนบรุ ี ส่วนใหญ่เป็นความขัดแย้งกับพม่าตลอดรัชกาล 
               ครั้งท่ี ๑  พ.ศ. ๒๓๑๐  การรบกับพม่าท่ีค่ายโพธิ์สามต้นก่อนหน้าท่ีจะมีการสถาปนาเมืองธนบุรี
เป็นราชธานี 
              ครั้งท่ี ๒  พ.ศ. ๒๓๑๐  การรบกับพม่าท่ีค่ายบางกุ้ง เขตแดนระหว่างเมืองสมุทรสงครามกับ
ราชบุรี สามารถขับไล่กองทัพพม่าออกไปได้ 
             ครั้งท่ี  ๓  พ.ศ. ๒๓๑๓  การรบกับพม่าเมื่อครั้งพม่าตีเมืองสวรรคโลก กองทัพไทยสามารถตีพม่า
แตกพ่าย 
              ครั้งท่ี ๔  พ.ศ. ๒๓๑๓  การรบกับพม่าเมื่อครั้งไทยยกกองทัพตีเมืองเชียงใหม่ครั้งแรกกระท าไม่
ส าเร็จเพราะจ านวนก าลังพลน้อยกว่าและเสบียงอาหารมีไม่พอจะท าการขับเค่ียวเอาเมืองเชียงใหม่มาได้ 
               ครั้งท่ี ๕  พ.ศ. ๒๓๑๕  การรบกับพม่าเมื่อครั้งพม่าไปตีเมืองพิชัยครั้งท่ี ๑ โปสุพาแม่ทัพพม่ายก
ทัพไปช่วยเมืองเวียงจันทน์กับหลวงพระบาง ขากลับแวะตีเมืองพิชัยแต่ไม่ส าเร็จถูกตีพ่ายไป 
               ครั้งท่ี ๖  พ.ศ. ๒๓๑๖  การรบกับพม่าเมื่อครั้งพม่าไปตีเมืองพิชัยครั้งท่ี ๒ แต่ไม่ส าเร็จถูกตีพ่าย
ไปท าให้ไทยเกิดวีรกรรมของพระยาพิชัยเจ้าเมืองจนได้รับสมญาว่า”พระยาพชิยัดาบหกั” 
              ครั้งท่ี ๗  พ.ศ. ๒๓๑๗  การรบกับพม่าเมื่อครั้งไทยยกกองทัพตีเมืองเชียงใหม่ครั้งท่ี ๒ ปรากฏว่า
กองทัพกรุงธนบุรีสามารถยึดเชียงใหม่ได้ เพราะคนไทยออกมาสวามิภักด์ิกับสมเด็จพระเจ้าตากสิน พม่าแตก
หนีไปส้ิน สงครามครั้งนี้ไทยได้เชียงใหม่ ล าพูน ล าปางและน่านกลับคืนมา 
              ครั้งท่ี ๘  พ.ศ. ๒๓๑๘  การรบกับพม่าท่ีบ้านบางแก้วเมืองราชบุรี พม่าถูกปิดล้อมให้อดโซ อดยาก 
ต้องยอมแพ้และถอยทัพกลับไป 
              ครั้งท่ี ๙  พ.ศ. ๒๓๑๙  การรบกับพม่าเมื่อครั้งแม่ทัพพม่าอะแซหวุ่นกี้ตีหัวเมืองเหนือ(พษิณุโลก) 
เป็นสงครามครั้งใหญ่กว่าทุกคราวในสมัยกรุงธนบุรี ไทยเกือบจะเสียทีแก่พม่าแต่บังเอิญพระเจ้าแผ่นดินพม่า
สวรรคตกองทัพพม่ายกทัพกลับ ไทยฉวยโอกาสไล่ตีส่วนหลังของพม่าท าลายก าลังพม่าได้จ านวนมาก 
              ครั้งท่ี ๑๐  พ.ศ. ๒๓๑๙  การรบกับพม่า เมื่อครั้งพม่าตีเมืองเชียงใหม่อีกครั้งท าให้เจ้าเมืองต้องท้ิง
เมือง แต่สมเด็จพระเจ้าตากสินได้รวบรวมไพร่พลได้มากเข้าต่อตีเอาเมืองเชียงใหม่คืนมาได้ และเห็นว่าเมือง
เชียงใหม่ ยากตอ่การป้องกันจึงท้ิงเมืองให้ร้างไป ๑๕ ปี  จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จึงได้สร้างเมืองเชียงใหม่
ขึ้นมาอีกครั้ง 
 
การทหารสมยัรตันโกสนิทร ์
     การทหารสมยักรงุรตันโกสนิทรย์คุตน้ 
         รชัสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟา้จฬุาโลก 
 ราชอาณาจักรไทย  ได้แผ่ขยายออกไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาล ทุกทิศทางยิ่งกว่าสมัยใด กล่าวคือ 
ทางเหนือได้อาณาจักรลานนาไทย รวมทั้งหัวเมืองใหญ่อื่น ๆ เช่น เชียงตุง เชียงรุ้ง และหัวเมืองอื่น ๆ ในแคว้น
สิบสองปันนา ทางด้านตะวันออกได้หัวเมืองลาว และกัมพูชาท้ังหมด ด้านทิศใต้ได้ดินแดนตลอดแหลมมะลายู 
ได้แก ่ เมืองไทรบุรี  เมืองกลันตัน  เมืองตรังกานู  เมืองเประ และเมืองปัตตานี  ด้านตะวันตก ได้หัวเมือง
มะริด  เมืองตะนาวศรี และเมืองทะวาย ได้มีสงครามกับพม่าหลายครั้ง ครั้งท่ีส าคัญได้แก่สงครามเก้าทัพ เมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๓๒๘   
                ผลของสงคราม  กองทัพไทย  ได้รับชัยชนะอย่างงดงาม     โดยการด าเนินกลยุทธที่ยอดเยี่ยม
ของฝ่ายไทย         เริ่มต้ังแต่การวางก าลัง สกัด 
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การรุกของพม่าอย่างเหมาะสม        ท้ังในด้านการวางก าลัง  ณ  พื้นท่ีท่ีส าคัญด้วยก าลัง   ท่ีพอเหมาะและ
จังหวะเวลาถูกต้อง       ท าให้สามารถเอาชนะ 
พม่าท่ีมีก าลังมากกว่าหลายเท่าตัว    โดยท่ีฝ่ายพม่าต้องถอยทัพกลับไปต้ังแต่อยู่ท่ีชายแดน     เมื่อกองทัพ
หลวงของพม่าต้องถอยกลับไป  กองทัพพม่าท่ียกมาทางเหนือ และทางใต้ก็ถูกกองทัพไทยปราบได้ราบคาบ
โดยง่ายในเวลาต่อมา พม่ายกทัพมาตีไทยอีกครั้งในสงครามท่ีท่าดินแดง  แต่ก็พ่ายแพ้ไทยกลับไปเมื่อรบกันอยู่
ได้เพียง ๓ วัน  ต้ังแต่นั้นมาก็ไม่มีสงครามขนาดใหญ่ระหว่างไทยกับพม่าอีกเลย  
          
สมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั  
                การทหารยังคงด าเนินตามแบบอย่างเดิม  ในรัชสมัยของพระองค์มีการสงครามไม่มากนัก เมื่อปี 
พ.ศ.  ๒๓๖๓ มีข่าวว่าพม่าจะยกทัพมารุกราน ทางด้านเมืองกาญจนบุรี  จึงได้โปรดเกล้า ฯ ให้ยกก าลังไป
สะกัดข้าศึกสามแห่งด้วยกัน คือ ท่ีเมืองกาญจนบุรี เพื่อยับยั้งข้าศึกท่ีจะยกเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์  ท่ี
เมืองเพชรบุรี เพื่อยับยั้งข้าศึกท่ีจะเข้ามาทางด่านสิงขร และท่ีเมืองราชบุรี เพื่อรักษาเมืองราชบุรีไว้  แสดงให้
เห็นถึงการใช้ยุทธศาสตร์ท่ีจะยับย้ังข้าศึกตามเส้นทางเดินทัพท่ีส าคัญไว้ที่ชายแดน ซึ่งได้ผลมาแล้วอย่างดี 
ทางด้านตะวันออก ญวนซึ่งแต่เดิมเคยมีสัมพันธไมตรี กับไทย เริ่มขยายอาณาเขตเข้ามาในดินแดนกัมพูชา อาจ
กระทบกระเทือนถึงไทย  จึงได้มีการจัดหาอาวุธปืนใหญ่และปืนเล็กมาใช้ในกองทัพเป็นการด่วน  โดยจัดหา
จากต่างประเทศ เนื่องจากการศึกสงครามลดน้อยลงไปมาก จึงได้มีการลดหย่อนการเข้ารับราชการทหาร
ลง  โดยลดลงเหลือปีละ ๓ เดือน จากเดิม ๔ เดือน เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๕๓ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้า
เจ้าอยู่หัวได้มีการปรับปรุงการทหารให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยจัดให้มีการจัดหน่วยทหารราบและทหารปืน
ใหญ่ขึ้น เป็นหน่วยประจ าการ มีการน าชาวรามัญ จากเมืองนครเข่ือนขันธ์ (พระประแดง) และเมือง
ปทุมธานี  มาฝึกหัดเป็นทหารซีปอย ท่ีริเริ่มมาต้ังแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และมี
การจัดพวกญวนมาฝึกหัดเป็นทหารปืนใหญ่ โดยให้แต่งการแบบทหารซีปอย  การปรับปรุงด้านการทหารท่ี
ส าคัญพอประมวลได้ ดังนี้  
       การสรา้งปอ้มปราการ  
                เพื่อป้องกันข้าศึกท่ียกก าลังมาทางเรือ ให้สร้างป้อมเพิ่มเติม ณ เมืองท่ีต้ังอยู่บนปากแม่น้ าท่ี
ส าคัญท้ังส้ิน คือ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าท่าจีน  แม่น้ าแม่กลอง และแม่น้ าบางประกง คือ ปากแม่น้ า
เจ้าพระยา ท่ีเมืองสมุทรปราการ  ได้แก่ ป้อมปีกกา และป้อมตรีเพชร ท่ีต าบลบางจะเกรง ซึ่งอยู่ทางฝ่ัง
ตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๑ ป้อมคงกะพัน  ท่ีต าบลบางปลากด  เหนือเมือง
สมุทรปราการ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๗ ขยายป้อมผีเสือสมุทร  ออกไป ๒ ด้าน แล้วให้ถมศิลาปิดปากอ่าว ท่ีแหลม
ฟ้าผ่า  คงไว้แต่ทางเดินเรือเป็นช่อง ๆ  เรียกว่า โขลนทวาร ป้อมเสือซ่อนเล็บ  ท่ีต าบลบางจะเกรง ส าหรับใช้
เป็นท่ีบัญชาการกองทัพ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๒ ปากน้ าอื่นๆ ได้แก ่  ป้อมวิเชียรโชฎก  ปากแม่น้ าท่าจีน  ท่ีเมือง
สมุทรสาคร เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๑ ป้อมพิฆาตข้าศึก  ปากแม่น้ าแม่กลอง  ท่ีเมืองสมุทรสงคราม เมื่อปี พ.ศ. 
๒๓๗๔  ป้อมไม่ปรากฏช่ือ  ปากแม่น้ าบางประกง  ท่ีเมืองฉะเชิงเทรา ไม่ปรากฏปีท่ีสร้าง 
      การสร้างปอ้มปราการทีเ่มอืงหนา้ด่าน  
       สร้างป้อมปราการท่ีต าบลปากแพรก เมืองกาญจนบุรี เพื่อป้องกันด้านตะวนัตก คือพม่า เมื่อปี 
พ.ศ. ๒๓๗๗ สร้างป้อมไพรีพนิาศ และป้อมพิฆาตศัตรู ท่ีกาญจนบุรี เพื่อป้องกันด้านตะวันออก คือ ญวน เมื่อ 
พ.ศ. ๒๓๗๗ สร้างป้อมปราการท่ีต าบลบ่อยาง เมืองสงขลา เพื่อป้องกันด้านภาคใต้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๙ 
        การสรา้งเรอืรบ  



36 
 

36 
 

              เพื่อป้องกันข้าศึกท่ีเข้ามารุกรานทางทะเล   เดิมไทยเรามีแต่เรือขนาดเล็ก บรรทุกทหารไม่ได้มาก 
จึงได้โปรดเกล้า ฯ ให้เจ้าพระยานครศรีธรรมราช  ด าเนินการต่อเรือต้นแบบ เพื่อให้ใช้ได้ท้ังในแม่น้ าและใน
ทะเล  ได้มีการต่อเรือดังกล่าวเป็นจ านวน ๓๐ ล า ราคาล าละ ๓๐ ช่ัง และได้พระราชทานช่ือเรือเหล่านั้น เช่น 
เรือไชยเฉลิมกรุง เรือบ ารุงศาสนา  เรืออาสู้สมร  เรือขจรจบแดน เป็นต้น  ต่อมาเมื่อทราบว่าทางญวน มีเรือ
รบขนาดใหญ่ท่ีเรียกว่า เรือป้อม ดังนั้นเพือ่สร้างศักยสงครามของไทยไม่ให้ด้อยกว่าญวน จึงได้โปรดเกล้าฯ 
ให้เจ้าพระยาพระคลังเป็นแม่กอง ต่อเรือป้อมข้ึน ๘๐ ล า ให้ประจ าการอยู่ท่ีพระนคร ๔๐ ล าและส่งไปรักษา
เมืองท่าชายทะเล ๔๐ ล า  ต่อมาในห้วงปลายรัชสมัยของพระองค์  ก็ได้โปรดเกล้า ฯ ให้ต่อเรือก าป่ันรบข้ึนอีก
หลายล า ได้แก่ เรือแกล้วกลางสมุทร  เรือพุทธอ านาจ เรือราชฤทธิ์ และเรือวิทยาคม เป็นต้น ผู้ท่ีเป็นก าลัง
ส าคัญในการต่อเรือและเป็นคนไทยคนแรก ท่ีสามารถต่อเรือสมัยใหม่ได้ คือ จมื่นไวยวรนาถ ซึ่งต่อมาได้เป็น 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  
                ส าหรับการป้องกันพระนคร จากการรุกรานของข้าศึกทางทะเล ได้มีการสร้างเมืองหนา้ด่านท่ีอยู่
ทางใต้ของพระนครลงไปทางปากแม่น้ าเจ้าพระยาคือ  เมืองปากลัด 
        การสงครามและการปราบกบถ  
                ในห้วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๖๒  อังกฤษได้ขยายอ านาจมาทางเอเชียใต้ และ
ตะวันออกไกล ประเทศอินเดียเสียเอกราชให้แก่อังกฤษ และอังกฤษเริ่มท าสงครามกับพม่า อังกฤษได้ขอให้
ไทยส่งก าลังไปช่วย ในฐานะท่ีเป็นมิตรประเทศของอังกฤษ และทราบว่าไทยกับพม่าเป็นศัตรูกันอยู่   ฝ่ายไทย
ได้จัดทหารไปช่วยอังกฤษตามท่ีได้รับการร้องขอ แต่แล้วก็ต้องยกทัพกลับ เพราะอังกฤษจะให้กองทัพไทยไป
ขึ้นอยู่ใต้บังคับบัญชาของตน 
                ผลของสงครามระหว่างอังกฤษกับพม่า อังกฤษยึดได้เมืองต่าง ๆ  ทางใต้ของแม่น้ าสาละวิน มา
เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษท้ังหมด  ท าให้ปิดเส้นทางท่ีพม่าใช้เดินทัพมาท าสงครามกับไทย สงครามระหว่างไทย
กับพม่าท่ีด าเนินมาเป็นระยะเวลายาวนาน  ประมาณ ๓๐๐ ปี จึงยุติลง 
        กบถเจ้าอนวุงศ ์ 
                อาณาจักรลาวตกอยู่ในพระราชอาณาจักรไทย  ต้ังแต่สมัยกรุงธนบุรี มาถึงปี พ.ศ. ๒๓๖๙ เจ้า
อนุวงศ์แห่งเวียงจันทน ์ ถือโอกาสท่ีความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญวนไมร่าบรื่น จึงพยายามจะแยกลาวออก
จากไทย โดยอาศัยอิทธิพลของญวน เจ้าอนุวงศ์ได้ยกทัพเวียงจันทน์เข้ามายึดเมืองนครราชสีมาไว้ได้ เมื่อวันท่ี 
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๖๙  แล้วกวาดต้อนผู้คนไปเป็นเชลยเป็นจ านวนมาก  ฝ่ายไทยได้ส่งกองทัพขึ้นไปขับ
ไล่กองทัพลาว จากนครราชสีมาไปจนถึงเวียงจันทน์ ยึดเมืองเวียงจันทน์ไว้ได้  เจ้าอนุวงศ์หนีไปเมืองแง่อาน
ของญวน แต่ในท่ีสุดก็ถูกจับได้ และถูกส่งมาท่ีกรุงเทพ ฯ และถึงแก่พิราลัยเมื่อถูกขังอยู่ไม่นาน  
          รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยั    พม่าได้เข้ามาตีหัวเมืองชายทะเล คือเมืองชุมพร 
เมืองตะกั่วทุ่ง เมืองตะกั่วป่า และเมืองถลาง  ฝ่ายไทยใช้ก าลังท้ังทางบกและทางเรือเข้าต่อสู้กับพม่า ส าหรับ
ก าลังทางเรือจัดเป็น ๒  กอง คือ  
             กองแรก  ยกก าลังทางเรือไปข้ึนบกท่ีเมืองไชยา  แล้วยกก าลังไปทางบก  ผ่านปากพนม เพื่อไป
ช่วยเมืองถลาง  
         กองที่สอง ยกก าลังทางเรือไปข้ึนบกท่ีเมืองนครศรีธรรมราช  สมทบก าลังกับกองทัพเมือง
นครศรีธรรมราช แล้วยกก าลังไปทางบก เพื่อไปช่วยเมืองถลาง กองทัพไปไม่ทัน พม่าตีเมืองตะกั่วทุ่งและเมือง
ตะกั่วป่าแตกก่อน แล้วจึงข้ามไปเกาะถลาง ตีเมืองถลางแตก  พอทราบข่าวว่ากองทัพไทยยกมา ก็ถอยหนีไป
ทางเรือ  กองทัพไทยจึงเข้ายึดเมืองถลางไว้ได้โดยง่าย ฝ่ายไทยจับเชลยพม่าได้เป็นจ านวนมาก  
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              ในปี พ.ศ. ๒๓๖๒ เมื่อไทยได้ทราบว่าญวนท าการขุดคลองลัดขนาดใหญ่ จากทะเลสาบเขมรมา
ออกที่เมืองบันทายมาศ ใกล้กับชายแดนไทยทางด้านตะวันออก ท าให้สามารถใช้ก าลังทางเรือยกมายังไทยได้
ง่าย  จึงได้ให้สร้างเมืองสมุทรปราการขึ้นใหม่ และสร้างป้อมท่ีเมืองนี้จ านวน ๖ ป้อม โดยสร้างทางฝ่ัง
ตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา ๔ ป้อม ได้แก่  ป้อมประโคนชัย  ป้อมนารายณ์ปราบศึก   ป้อมปราการ 
และ  ป้อมกายสิทธิ์  สร้างทางฝ่ังตะวันตกของแมน่้ าเจ้าพระยา ๒ ป้อม คือ  ป้อมนาคราช และ  ป้อมผีเส้ือ
สมุทร  นอกจากนี้ยังได้สร้างป้อมเพิ่มเติมอีกป้อมหนึ่งท่ีนครเข่ือนขันฑ์ คือ  ป้อมเพ็ชรหึง 
            
      รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั     ไทยได้ตระหนักถึงการรุกรานของข้าศึกทางทะเล  ซึ่ง
มีแนวโน้มมากขึ้นตามล าดับ  จากกรณีของญวน และกรณีท่ีอังกฤษพิพาทกับจีน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว ถึงกับทรงมีพระราชด ารัสว่า "จะไว้ใจทางทะเลไม่ได้"  จึงได้โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างเรือรบแบบต่าง ๆ 
แบ่งได้เป็น ๓ ประเภท คือ  
         เรอืส าหรับใช้ในล าน้ า    จ าพวกเรือยาว ท าเป็นเรือกิ่ง เรือเอกชัย เรือรูปสัตว์ เรือศรี และเรือ
กราบ ล้วนแล้วเป็นเรือท่ีใช้ในกระบวนพยุหยาตราชลมารค  และใช้เป็นพาหนะส าหรับยกก าลังไปทางล าน้ า  
                เรอืที่ใช้ในอา่วตามชายฝัง่     เรียกวา่ ก าป่ันแปลง ได้มีการต่อเรือดังกล่าวเป็นจ านวนถึง  ๘๐ 
ล า เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๗  เอาไว้ใช้ท่ีพระนคร  ๔๐ ล า และน าไปใช้ตามหัวเมืองชายทะเลอีก ๔๐ ล า  
               เรอืก าปัน่ใบใชใ้นทะเล    จมื่นไวยวรนาถ  ร่วมกับฝรั่งชาวยุโรป ได้ร่วมกันสร้างขึ้นในไทย  เป็น
เรือก าป่ันรบส าหรับใช้ลาดตระเวนทางทะเล คือ เรือแกล้วกลางสมุทร มีช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า ARIEL เป็น
เรือขนาดระวางขับน้ า ๑๑๐ ตัน มีอาวุธปืนใหญ่ติดต้ังอยู่ ๖ กระบอก  ต่อมาก็ได้มีการต่อเรือก าป่ันใบเป็นเรือ
หลวงอีกหลายล า และเริ่มจ้างฝรั่งชาวยุโรปมาเป็นนายเรือ เช่น เรือระบิลบัวแก้ว เรือวิทยาคม และเรือแกล้ว
กลางสมุทร เป็นต้น การบรรจุคนลงเรือ จะใช้ฝ่ายทหารบกมาลงเรือ  เมื่อหมดหน้าท่ีแล้ว ก็ส่งกลับหน่วย
เดิม  ให้ยกทหารฝ่ายบกจากกรมกองต่าง ๆ เช่น กรมแสง  กรมอาสาจาม  กรมฝรั่งแม่นปืน  กองทหารมะ
รีน  และกองอู่เรือ เป็นต้น มาใช้ทางเรือ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๘๙ ทัพเรือไทยได้ยกไปตี เมืองบันทายมาศ เพื่อ
ท าลายคลองท่ีญวนขุดขึ้นมาส าหรับเป็นทางเดินเรือ จากเมืองบันทายมาศไปยังเมืองโชดก  แต่ฝ่ายญวนมี
ก าลังมาก และจัดการตั้งรับอย่างแข็งแรง ท าให้ฝ่ายไทยต้องถอยทัพกลับ  
 
การทหารสมยักรงุรตันโกสนิทรย์คุตอ่มา    (พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๔๖๘) 
                ในห้วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ และ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ เป็นห้วงเวลาท่ีชาติมหาอ านาจทางตะวันตก ได้เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ 
และจัดต้ังอาณานิคมทางดินแดนทางตะวันออก โดยสร้างเงื่อนไขต่าง ๆ ท าให้เกิดปัญหาต่อดินแดนในพระราช
อาณาเขต และประเทศไทยมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ไทยได้เริ่มปฏิรูประบบต่าง ๆ โดยเลือกสรรเอาแบบอย่างท่ีดี 
ของชาติมหาอ านาจทางตะวันตก มาประยุกต์เข้ากับหลักการเดิมของไทย  เริ่มด้วยการจัดการฝึกศึกษา เพื่อ
พัฒนาในหลาย ๆ ด้าน ในด้านการทหารมีการเสริมสร้างก าลังรบ และวางมาตรการการป้องกันประเทศ ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาวะแวดล้อมของโลก 
 
รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้ฯ 
        การปรบัปรงุดา้นการจดัและการฝกึ  
                ได้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงกิจการทหารของไทย จากแบบเก่า มาเป็นแบบชาติตะวันตก  มี
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การจัดต้ัง กองทหารหน้า   โดยให้รวบรวมลูกหมู่กองมอญมาฝึก ขึ้นอยู่ในกรมพระกลาโหม  ท าการฝึกแบบ
ใหม่ มีอาวุธปืนทันสมัยครบครัน มีก าลังมากกว่ากองทหารอื่น ๆ เป็นหน่วยที่ต้อง ปฏิบัติภารกิจมากหน่วย
หนึ่งในยามสงคราม และเป็นหน่วยที่ไปปฏิบัติการก่อนหน่วยอืน่เสมอ ส่วนหน้าท่ีในยามปกติคือ การ
ปราบปรามโจรผู้ร้ายตามหัวเมืองต่าง ๆ ตลอดจนเข้าขบวนตามเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุก
ครั้ง  หน่วยนี้นับว่าเป็นหน่วยที ่มีพัฒนาการท่ีส าคัญต่อไปในยุคต่อมา  
        กองเกณฑห์ดั  
         ได้จ้างครูชาวอังกฤษมาฝึกสอน ๒ คน คือ ร้อยเอก อิมเปย์ (Impey) และร้อยเอก น๊อกซ 
(Knox)  เป็นนายทหารนอกราชการของกองทัพอังกฤษ  ประจ าอินเดีย  เดินทางมาจากเมืองเมาะล าเลิง  มา
ไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๔ เข้ารับราชการเป็นครูฝึกทหารวังหลวง  ฝึกทหารในกรมทหารอาสาลาวและเขมร ท่ี
เข้ามาเป็นทหารเกณฑ์หัดแบบตะวันตกในวังหลวง  คนท่ัวไปเรียกทหารหน่วยนี้ว่า ทหารอย่างยุโรป 
  การศกึสงคราม  
         เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๕  เจ้าเมืองเชียงรุ้ง  ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ฝ่ายไทยเห็นว่าประเทศพม่า
หย่อนก าลังลง  เนื่องจากอังกฤษตีได้เมืองมอญท่ีอยู่ทางด้านชายทะเล  จึงได้ช่วยเหลือเมืองเชียงรุ้ง ให้พ้นจาก
อ านาจของพม่าและจีนฮ่อ  จึงให้ทัพไทยเข้าตีเมืองเชียงตุง  แต่เนื่องจากหนทางไกลและกันดาร ต่างฝ่ายต่าง
คุมเชิงกันจนเสบียงอาหารหมด  และเกิดการเจ็บป่วยขึ้นในกองทัพจึงต้องล่าทัพกลับท าให้เชียงรุ้งต้องตกไป
เป็นของพม่า 
        กิจการทหารเรอื  
                กิจการทหารเรือเริ่มแบ่งออกมาชัดเจน ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๓๙๔  มีหน่วยทหารเรือ ๒ หน่วยคือ   
ทหารเรอืวงัหนา้   ขึ้นอยู่ในบังคับบัญชาของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ  มีหน่วยขึ้นสังกัดคือ เรือ กรมเรือ
กลไฟ  กรมอาสาจาม และ กองทะเล   ทหารมะรนี   ขึ้นอยู่ในบังคับบัญชาของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี
สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  สมุหพระกลาโหม  มีหน่วยในสังกัดคือ กรมอรสุมพล ประกอบด้วย กรมเรือกล
ไฟ  กรมอาสาจาม และกรมอาสามอญ ทหารท้ังสองหน่วยนี้เป็นอิสระจากกัน   
 
รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้ ฯ    (พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๕๓) 
      การจดัการทางทหารกอ่น พ.ศ. ๒๔๓๐  
               ๑.  การจัดตัง้หนว่ยทหารมหาดเลก็   เริ่มต้นจากเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๐๔ ได้มีการทดลองฝึกบุตร
ข้าราชการ ตามแบบยุทธวิธีแบบใหม่  แบบทหารหน้า เรียกกันว่า มหาดเล็กไล่กา   ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๑ 
ก็ตั้งเป็นหน่วยทหารหน่วยหนึ่ง เรียกกันว่า ทหารสองโหล ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๓ ก็ได้จัดต้ัง กองทหาร
มหาดเล็กรักษาพระองค์ และเมื่อมีจ านวนก าลังพลมากขึ้น จึงได้ต้ังขึ้นเป็น กรมทหารมหาดเล็กรักษา
พระองค์  พระองค์ทรงเป็นผู้บังคับการกรม  ด ารงพระยศเป็นนายพนัเอก ปี พ.ศ. ๒๔๑๔ ได้มีการจัดระเบียบ
ของหน่วยนี้ให้มั่นคงขึ้น และให้ช่ือว่า กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์  หลังปี พ.ศ. ๒๔๑๖ ให้
จัดต้ังกองทหารม้า  กองทหารช่าง  และกองทหารแตรวง ขึ้นในกรมทหารมหาดเล็ก ฯ ตามล าดับ  จนถึงปี 
พ.ศ. ๒๔๒๐ หน่วยนี้ก็เป็นปึกแผ่น  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๐ เมื่อต้ังกรมยุทธนาธิการขึ้น หน่วยทหารเหล่า
ต่าง ๆ ในกรมทหารมหาดเล็กก็แยกไปต้ังหน่วยใหม่ คงเหลือแต่เหล่าทหารราบ  จึงได้ช่ือว่า กองทหาร
มหาดเล็กรักษาพระองค์ และเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐  ก็ได้ช่ือว่า กรมทหารราบท่ี ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์  
             ๒.  การปรบัปรงุกรมทหารหนา้      เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๔ ได้โอนทหารรักษาพระองค์  กองทหาร
ล้อมวัง และกองฝีพาย  ซึ่งเป็นหน่วยทหารแบบเก่า เข้าสมทบกับกรมทหารหน้า  กรมทหารหน้าได้รับการ
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ปรับปรุงในด้านต่าง ๆ มาโดยล าดับ  มีหน่วยกองทหารม้า  กองทหารดับเพลิง  และกองทหารข่าวใน
สังกัด  นอกจากนั้นยังโปรดเกล้า ฯ  ให้กรมทหารหน้ารับเลขไพร่หลวง  และบุตรหมู่ใด กรมใด  ท่ีสมัครเข้ามา
เป็นทหารเป็นเวลา ๕ ปี จะได้ปลดพ้นหน้าท่ีประจ าการ  ท าให้มีผู้มาสมัครเข้ารับราชการในกรมทหารหน้า
เป็นอันมาก  นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปลดปล่อยไพร่ท้ังหลายให้ไปสู่ความเป็นไท  
             ๓.  การจัดกองทพั     ก าลังในส่วนกลางหรือในกรุง ได้รับการปรับปรุงมาโดยล าดับ โดยแยก
ทหารบกและทหารเรือ  จากกันเป็นสัดส่วน แต่กองทัพหัวเมืองยังคงเดิม คือแบ่งออกเป็น  ๓ ส่วน ดังนี ้ 
                     ๓.๑.  กองทัพหัวเมืองฝ่ายเหนือ   ในบังคับบัญชาของสมุหนายก  
                     ๓.๒.  กองทัพหัวเมืองฝ่ายใต้      ในบังคับบัญชาของสมุหพระกลาโหม  
                     ๓.๓.  กองทัพหัวเมืองชายทะเล   ในบังคับบัญชาของเจ้าพระยาพระคลัง 
 การจดัการทางทหารระหวา่ง   พ.ศ. ๒๔๓๐-๒๔๓๕  
                มีการขยายขนาดและปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยต่าง ๆ ประกอบด้วยทหารบก ๗ กรม 
และทหารเรือ ๒ กรม เป็นอิสสระแก่กัน ทุกหน่วยขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย ์ ในส่วนของกองทัพบก ๗ กรม 
ได้แก ่ 
                กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์  กรมทหารรักษาพระองค์  กรมทหารล้อมวัง  กรมทหารหน้า 
กรมทหารฝีพาย  กรมทหารปืนใหญ่  และกรมทหารช้าง  
                ในส่วนของทหารเรือ ได้มีการจัดต้ังหน่วยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๒๘ อยู่  ๒ กรม คือ  
        กรมเรอืพระทีน่ัง่เวสาตร ์  ทหารท่ีมาประจ าหน่วยนี้โอนมาจากทหารแคตล่ิง และทหารมะรีนในกรม
คลังแสงเดิม  เรือในสังกัดกรมนี้มีอยู่  ๙ ล า  
        กรมอรสมุผล   มีกรมอาสามอญ และกรมอาสาจาม  รวมอยู่ด้วย  เรือในสงกัดกรมนี้มีอยู่ ๘ ล าด้วยกัน  
        การจัดตัง้กรมยทุธนาธกิาร     เนื่องจากหน่วยต่าง ๆ เป็นอิสระแก่กัน ท าให้ขาดการประสานงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๔๒๘ ได้จัดต้ังต าแหน่งผู้บัญชาการท่ัวไปในกรมทหาร เรียกตาม 
ภาษาอังกฤษว่า Commander in Chief และโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณ
หิศ สยามมกุฎราชกุมาร ด ารงต าแหน่งนี้ ตามประเพณีแต่โบราณ  
                ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๓๐ ได้ตราพระราชบัญญัติจัดการทหาร โดยให้รวมทหารบกและทหารเรือ 
ต้ังเป็นกรม เรียกว่า กรมยุทธนาธิการ เพื่อรับผิดชอบในการบังคับบัญชา กรมทหารบก และกรมทหารเรือ 
อย่างใหม่ท้ังหมดให้เป็นระเบียบแบบแผน ตาม พ.ร.บ.  
                กระทรวงยุทธนาธิการ แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๒ ฝ่ายคือ  ฝ่ายพลเรือน ท าหน้าท่ีด้านธุรการ 
การบริการ และการส่งก าลังบ ารุง โดยมีเสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชา  ฝ่ายทหารท าหน้าท่ีเป็นส่วนก าลัง
รบ  แบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ  กรมทหารบก  และกรมทหารเรือ  โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงด ารง
ต าแหน่ง จอมทัพ และโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ รับสนองพระบรมราชโองการ  
                การจัดหน่วยของกรมทหารบก แบ่งออกเป็น ๖ หน่วยด้วยกันคือ กรมนายเวรใหญ่ทหารบก กรม
ปลัดทหารบกใหญ่ กรมยกกระบัตรทหารบกใหญ่ โรงเรียนสอนวิชาทหาร โรงพยาบาลทหารบก และกรมคุก
ทหารบก  
                ได้มีการขยายอัตราก าลังพลเพิ่มขึ้น และในส่วนภูมิภาคก็มีการจัดระเบียบ และขยายหน่วยขึ้น
อีกหลายหน่วยด้วยกัน  
        การจัดตัง้กระทรวงกลาโหม   ในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ได้มีการจัดระเบียบกระทรวงเสนาบดี ต้ังเป็น ๑๒ 
กระทรวง  ในด้านการทหาร ก าหนดให้กระทรวงกลาโหม เป็นกระทรวงราชการทหาร  
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                 ในการจัดวางระเบียบใหม่ครั้งนี้  ได้มีพระราชพิธีพระราชทานธงชัยเฉลิมพลใหม่แก่หน่วยทหาร
ต่าง ๆ ให้เป็นแบบเดียวกัน  
        การปรับปรงุกจิการทหารดา้นอืน่ ๆ   เพื่อประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ และเพื่อประโยชน์แก่
ราชการแผ่นดิน ในปี พ.ศ. ๒๔๓๑ ได้โปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติแก้ไขธรรมเนียมก าหนดอายุไพร่ 
โดยก าหนดไว้ดังนี ้ 
            ... บตุรหมู่ทหารเมือ่อายยุ่าง ๑๘ ป ี ใหไ้ปลงบญัชชีือ่ไวใ้นกรมทหาร  ครัน้อายุครบ ๑๘ ปีบรบิรูณ ์
ตอ้งไปประจ าการฝกึหัดวชิาทหาร จนอายุครบ ๒๑ ปีบรบิรูณ ์ และเมือ่อายคุรบ ๒๒ ปีบรบิรูณ ์ ใหม้าเข้าเวร
รบัราชการปีละ ๓ เดือน จนอายุครบ ๕๐ ปีบรบิรูณ ์ จงึปลดพน้ราชการ ทหารทีม่ีบตุรเขา้รบัราชการทหาร
ตัง้แต ่๑ คนขึน้ไป ใหบ้ิดาปลดจากราชการในเวลานัน้ เวน้ยามศกึสงคราม บุตรจะตอ้งเปน็ทหารตามหมูบ่ดิา
ตน ...  
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บทที ่ ๒ 
การสงครามครัง้ส าคญัใน 

สมัยกรุงศรอียุธยาและ 

สมัยกรุงธนบรุ ี
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บทที ่ ๒ 

การสงครามครัง้ส าคญัในสมยักรงุศรอียธุยา 

สงครามคราวเสยีกรงุศรอียธุยา ครั้งที ่๑ 

ความเปน็มา      

                การป้องกันและการขยายราชอาณาเขตเป็นเหตุการณ์ส าคัญสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากเป็น
พระราชภาระหลักของพระมหากษัตริย์ไทยสมัยโบราณ คือ ป้องกันราชอาณาจักรให้พันจากการรุกรานของ
ศัตรู ท านุบ ารุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองและขยายพระราชอาณาเขตให้แผ่ไพศาล   กรุงศรีอยุธยามีอาณาเขต
ด้านตะวันตกติดต่อกับอาณาจักรมอญและพม่า ต่อมามอญเส่ือมอ านาจลงพม่าท่ีอยู่ทางเหนือกลับเข้มแข็งขึ้น
ผนวกมอญเข้าไว้ในอ านาจท าให้พวกมอญกลุ่มหนึ่งหนีเข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนไทยจนเป็นเหตุให้เกิดสงคราม
ระหว่างไทยกับพม่า                                                                                                                      

                เมื่อพุทธศักราช ๒๐๗๗ พระไชยราชา ซึ่งครองเมืองพิษณุโลกยกก าลังไปยึดอ านาจจาก
พระรัฉฐาธิราชกุมารท่ีอยุธยาแล้วขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาทรงพระนามว่าสมเด็จพระ
ไชยราชาธิราชเมื่อพระชนมายุ ๓๕ พรรษา  กรงุศรีอยุธยาเริ่มบาดหมางกับพม่า เนื่องจากมอญท่ีเมืองเชียง
กราน(ใกล้เจดีย์สามองค์)ไม่ยอมอยู่ใต้อ านาจพม่าหนีมาเข้ากับสยามพระเจ้าตะเบ็งชะเวต้ี(มังตรา)ของพม่าไม่
พอพระทัยทรงยกกองทัพมายึดเมืองเชียงกรานไว ้ สมเด็จพระไชยราชาธิราชทรงยกกองทัพไปตีเมืองเชียง
กรานคืนโดยมีทหารโปรตุเกสราวหนึ่งพันคนช่วยรบ ท าให้พม่าแค้นมากนับเป็นการเปิดศึกสงครามระหว่าง
ไทยกับพม่า เมื่อเสร็จสงคารามสมเด็จพระไชยราชาธิราชพระราชทานท่ีดินให้ชาวโปรตุเกสท่ีช่วยรบสร้าง
บ้านเรือนและโบสถ์คริสต์ท่ีริมแม่น้ าเจ้าพระยาด้านใต้ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา เป็นสงครามครั้งท่ี ๑   

                ต่อมาสมเด็จพระไชยราชาธิราชเสด็จสวรรคตในปีมะเมีย พ.ศ.๒๐๘๙ กรุงศรีอยุธยาเกิดจาจล
วุ่นวายภายในพระนครเนื่องจากท้าวศรีสุดาจันทร์พระสนมเอกของสมเด็จพระไชยราชาธิราชมีสัมพันธ์กับพัน
บุตรศรีเทพแล้วแต่งต้ังให้เป็นขุนวรวงศาธิราชว่าราชการแผ่นดิน ปลงพระชนม์พระแก้วฟ้า(บางแห่งเรียกพระ
ยอดฟ้า)แล้วท้าวศรีสุดาจันทร์ก็สถาปนาขุนวรวงศาธิราชขึ้นครองราชเอาราชสมบัติครองราชย์อยู่ได้ ๔๒ วัน 
พวกขุนนางมีขุนพิเรนทรเทพเป็นหัวหน้าพร้อมใจกันจับคนท้ังสองประหารชีวิตเสีย แล้วยกพระเทียรราชา
อนุชาต่างพระมารดาของสมเด็จพระไชยราชาธิราชขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ทรงพระนามว่า สมเด็จพระมหา
จักรพรรดิ เมื่อปีวอก พ.ศ. ๒๐๙๑  ข่าวจลาจลวุ่นวายในพระนครศรีอยุธยาครั้งนี้รูไ้ปถึงพม่าพระเจ้าตะเบงช
เวต้ีจึงฉวยโอกาสยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาเป็นสงครามครั้งท่ี ๒  ในปี ๒๐๙๑ พม่า ได้จัดทัพทหาร ๓ หมื่น 
ช้างศึก ๓ ร้อย ม้าศึก ๒ พันตัว แบ่งเป็น ๔ กองทัพ (กองทัพพระเจ้าตะเบงชเวต้ี กองทัพบุเรงนอง กองทัพ
พระเจ้าแปร กองทัพพระยาพะสิม )ยกทัพเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์เข้าเมืองกาญจนบุรี จับกรมการเมือง
มาสอบ ถามจึงทราบว่าหลังจากพระมหาจักรพรรดิได้ขึ้นครองราชย์บ้านเมืองก็สงบดี แต่พระเจ้าหงสาวดีได้
ยกทัพมาแล้วจะถอยกลับก็กะไรอยู่ จึงขอเข้าไปชานเมืองเพื่อ ให้ชาวอยุธยาได้เกรงขาม เดินทางเข้าป่าโมก
แล้วตั้งค่ายหลวงท่ีทุ่งลุมพลีอยู่ ๓ วัน จากนั้นจึงยกทัพกลับไปกรุงหงสาวดี ข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณบ้าน
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โผงผาง สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ทรงยกกองทัพออกไปตรวจดูข้าศึกท่ีทุ่งภูเขาทอง ทรงเครื่องอลังการยุทธ
และได้เสด็จทรงช้างต้นพลายแก้วจักรพรรดิเป็นพระคชาธาร มีพระสุริโยทัยเอกอัครมเหสี เสด็จมาด้วย ทรงใส่
ชุดพระมหาอุปราชเสด็จทรงช้างพลายทรงสุริยกษัตริย์เป็นพระ คชาธาร ส่วนพระโอรส(พระราเมศวรและพระ
มหินทราธิราช)ได้ทรงช้างต้นพลาย มงคลจักรพาฬและช้างต้นพลายพิมานจักรพรรดิตามล าดับ ทางฝ่ายพระ
เจ้าตะเบงชะเวต้ีได้ทรงช้างพลายมงคลทวีป และพระเจ้าแปรทรงได้ ทรงช้างพลายเทวนาคพินาย(อนึ่ง ช้าง
ของพม่ามีความสูงกว่าของไทยประมาณ ๑ คืบเจ็ดนิ้ว) รายละเอียดในการรบ จะขอน าข้อความจากพระราช
พงศาวดารฉบับราชหัตเลขา ดังนี้ “ สมเด็จพระมหาจกัรพรรดริาชาธริาชเจา้ ไดข้ับพระคชาธารเข้าชนชา้งกบั
กองหนา้ พระเจา้หงสาวดี พระคชาธารเสยีทใีห้หลงัข้าศกึ พระเจา้แปรไดท้ีจงึขบัพระคชาธา ตามไล่ชา้งพระ
มหาจกัรพรรด ิ พระสรุโิยทยัเหน็วา่พระราชสามไีมพ่น้มอืข้าศกึแน่ๆ  แลว้ ดว้ยทรงพระกตญัญภูาพจงึทรงขบั
พระคชาธารพลายทรงสรุยิกษตัรยิ์เขา้ออก รบั แตพ่ระคชาธารพระสรุโิยทยัเสยีทีขา้ศกึ พระเจา้แปรจงึฟนั
ดว้ยพระแสงของา้ว ถกูพระองัสกพระสรุโิยทยัขาดจนถงึราวพระถนัประเทศสิน้พระชนมบ์นคอช้าง .... 
พระโอรสทัง้ ๒ พระองคจ์งึขับพระคชาธารเขา้ไปกนัพระศพสมเดจ็พระมารดาเข้า พระนคร ” ทรงท ายทุธ
หัตถ ีณ.สมรภมูิทุง่มะขามหยอ่ง ในวนัอาทติย์ ขึน้ ๖ ค่ า เดอืน ๔ ปวีอก พศ.๒๐๙๑  

                สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้เชิญพระศพพระสุริโยทัย ไปประดิษฐานยังสวนหลวง หลังจากนั้น
จึงทรงพระราชทานเพลิงศพ แล้วสร้างพระอารามตรงพระเมร ุ โดยมีเจดีย์ใหญ่เรียกว่า ‘ วัดสวนหลวงสบ
สวรรค์ ’ การศึกครั้งนั้นพม่ายงัไม่สามารถจะตีไทยได้ และพระมหาจักรพรรดิทรงรับส่ังให้ พระมหาธรรมราชา
ยกทัพของหัวเมืองทางเหนือลงมาตีทัพพม่าโดยด่วน ทัพพม่าจะหนีไปทางด่านแม่ละเมา กองทัพไทยก็ไล่
ตามมาติดๆเข้าตีพม่าล้มตายจ านวนมาก เกือบจะทันทัพหลวงของพระเจ้าหงสาวดีท่ีเมืองก าแพงเพชร ด้วย
เล่ห์กลพม่าจึงได้ ซุ่มทหารไว้สองข้างทางดักรออยู่ พอกองทัพไทยผ่านเข้าไปจึงถูกล้อมจับตัวพระมหา ธรรม
ราชาและพระราเมศวรได้ ทางพระมหาจักรพรรดิจึงทรงยอมสงบศึกเพื่อน าท้ัง สองพระองค์กลับมาโดยแลก
กับช้างพลายศรีมงคลและพลายมงคงทวีป กองทัพพม่าจึงหนีกลับไปได้  

          ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๑๐๖ พระเจ้าหงสาวดีได้ส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายสมเด็จ พระมหา
จักรพรรดิ เพื่อจะทูลขอช้างเผือก ๒ ช้าง(เนื่องจากกรุงศรีอยุธยามีช้าง เผือกอยู่ ๗ ช้าง) นับว่าเป็นกลอุบาย
เพื่อจะหาเรื่องยกทัพมาตีไทย ขุนศึกและเสนาบดีจึงแบ่งออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายแรกเห็นด้วยท่ีจะประทาน
ช้างเผือก ๒ ช้าง เพื่อป้องกันการเกิดศึกสงครามเพราะว่าพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองมีความช านาญ การศึกมาก 
ฝ่ายท่ีสองไม่เห็นด้วยที่จะประทานช้างเผือก(มีพระราเมศวร พระยา จักรี พระสุนทรสงคราม) เพราะจะเป็น
การอ่อนข้อให้ ในวันข้างหน้าพระเจ้าหงสาวดีจะต้องเอาไทยเป็นเมืองขึ้น สรุปก็คือให้หรือไม่ให้ก็จะตี สมเด็จ
พระมหาจักรพรรดิทรงมีพระราชด าริไม่ประทานช้างเผือก แล้วมีพระราชสาสน์ตอบกลับไปดังนี้ “ ช้างเผือก
ย่อมเกิดส าหรับบุญบารมีของพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นเจ้าของ เมื่อพระเจ้าหงสาวดีได้บ าเพ็ญธรรมให้ไพบูรณ์คง
จะได้ช้างเผือกมาสู่บารมีเป็นมั่นคงอย่าได้ทรงวิตกเลย ” และรับส่ังให้เตรียมไพร่พลพร้อมรบอย่างเข้มแข็ง 
ทางฝ่ายพระเจ้าหงสาวดีได้ยกทัพรวมพลท่ีเมืองเมาะตะมะ จัดทัพใหญ่ออก เป็น ๕ ทัพ มีเจ้าเมืองเชียงใหม่
ควบคุมกองเรือเสบียง ล่องลงมาถึงเมืองตาก รวมไพล่พลเป็นจ านวนประมาณ ๕ แสนคน ส่วนทางอยุธยาได้
เตรียมพลพร้อมรบและเรือรบจ านวนมาก เพื่อป้องกันการ โจมตีจากทัพหลวงของหงสาวดีทางด่านเจดีย์สาม
องค์ แต่ผิดคาดพม่ายกทัพ มาทางด่านแม่ละเมาเข้าตีก าแพงเพชรได้เมืองแล้วแยกทัพไปตีสุโขทัย 
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 เนื่องด้วยทางสุโขทัยมีก าลังน้อยกว่ามากแต่ก็สู้รบเป็นสามารถในท่ีสุดก็ถูกยึดเมือง จากนั้น 
พม่าจึงล้อมเมืองพิษณุโลก พระมหาธรรมราชาก็ต่อสู้เป็นสามารถเช่นกัน แต่เกิดไข้ทรพิษข้ึนในเมืองและ
เสบียงอาหารก็หมดจึงยอมจ านน หลังจากท่ีพม่าได้หัวเมืองฝ่ายเหนือแล้วจึงบังคับให้พระมหาธรรมราชาและ
เจ้าเมืองถือน้ ากระท าสัตย์ให้อยู่ใต้บังคับของพม่า พร้อมท้ังส่ังให้ยกทัพตามลงมาเพื่อตีกรุงศรีฯด้วย  กองทัพ
พม่ายกมาประชิดเขตเมืองใกล้ทุ่งลุมพลี พระมหาจักรพรรดิทรงให้กองทัพบก เรือ ระดมยิงใส่พม่าเป็น
สามารถ แต่สู่ไม่ได้จึงถอย ทางพม่าจึงยึดได้ป้อมพระยาจักรี(ทุ่งลุมพลี) ป้อมจ าปา ป้อมพระยามหาเสนา(ทุ่ง
หันตรา) แล้วล้อมกรุงศรีฯอยู่นาน พระมหาจักรพรรดิทรงเห็นว่าพม่ามีก าลังมากการท่ีจะออกไปรบเพื่อเอาชัย 
คงจะยากนัก จึงทรงส่ังให้เรือรบน าปืนใหญ่ล่องไปยิงทหารพม่าเป็นการถ่วงเวลาให้ เสบยีงอาหารหมดหรือเข้า
ฤดูน้ าหลากพม่าคงจะถอยไปเอง แต่พม่าได้เตรียมเรือรบ และปืนใหญ่มาจ านวนมากยิงใส่เรือรบไทยพัง
เสียหายหมด แล้วตั้งปืนใหญ่ยิงเข้ามา ในพระนครทุกวัน ถูกชาวบ้านล้มตาย บ้านเรือน วัด เสียหายมาก ทาง
พระเจ้าหงสาวดีจึงมีสาสน์มาว่า จะรบต่อไปหรือยอมเป็นไมตรี เนื่องด้วยทางไทยเสียเปรียบมาก พระมหา
จักรพรรดิจึงทรงยอมเป็นไมตรี ท าให้ฝ่ายไทยต้องเสียช้างเผือกจาก ๒ ช้าง เป็น ๔ ช้าง และทุกปีต้องส่งช้างให้ 
๓๐ เชือก พร้อมเงิน ๓๐๐ ช่ัง จับตัวพระยาจักรี ไปเป็นตัวประกัน นอกจากนี้ยังจะขอเก็บภาษีอากรจากเมือง
มะริดท่ีขึ้นกับไทยอีกด้วย ขณะนั้นสมเด็จพระนเรศวรทรงพระชมมายุได้ ๙ พรรษาถูกน าเสด็จไปประทับท่ีกรุง 
หงสาวดีเพื่อเป็นองค์ประกันด้วย  
 
  ภมูปิระเทศ  

 เมาะตะมะ – ด่านแม่ละเมา – ก าแพงเพชร – นครสวรรค์ – อยุธยา 
 เชียงตุง – เชียงใหม่ – พิษณุโลก – นครสวรรค์ – อยุธยา 

ภูมิประเทศท าการรบกรุงศรีอยุธยา เป็นพื้นดินมีแม่น้ าล้อมรอบ ๔ ด้าน ประกอบด้วย 
 เจ้าพระยา,ป่าสัก, ลพบุรี เหมาะแก่การตั้งรับ พื้นการยิงดี ในฤดูน้ าจะหลากท่วมบริเวณรอบกรุงเป็นอุปสรรค์
ต่อพม่าในการเข้าตีและเป็นอุปสรรค์ต่อฝ่ายเราในการด าเนินกลยุทธ 
 
แผนการปฏบิัต ิ ๒    ฝ่าย  
                ฝ่ายพม่า  พระมหาอุปราชาเสนอกองทัพฝ่ายพม่ามีก าลังมากควรเข้าตีพร้อมกันทุกด้านเพื่อยึด
พระนครให้ได้ถ้าปล่อยช้าไปจะล าบากเรื่องเสบียง  อีกประการหนึ่งถ้าถึงฤดูฝนจะปฏิบัติการไม่สะดวกจึง
เห็นสมควรเข้าตีเสียโดยเร็ว 
 ฝ่ายพระเจ้าหงสาวดีไม่เห็นด้วยเพราะกรุงศรีอยุธยามีน้ าล้อมรอบเป็นที่มั่นท่ีมีเครื่องกีดขวาง 
และฝ่ายไทยมีการเตรียมการป้องกันอย่างดีถึงมีคนน้อยก็สู้คนมากได้ ถ้าส่งก าลังเข้าตีพร้อมกันทุกด้านจะท า
ให้เกิดความสูญเสียมาก ถ้าตีไม่ส าเร็จจะพากันเสียทีแก่ไทยทุกกองทัพ ถึงจะช้าสักหน่อยก็อย่าให้ล้มเหลว 
 พระเจ้าหงสาวดีตกลงใจใช้แผนเข้าตีหลักทางด้านทิศตะวันออกด้านเดียว  เพราะคูเมืองยังแคบ 
ส่วนด้านอื่นให้ล้อมไว้ให้มั่น  กองบัญชาการให้ไปต้ัง ณ วัดมเหยงค์ทางทิศตะวันออก  สะดวกในการบังคับ
บัญชา 
 ฝ่ายไทย   

      หัวเมืองเหนือของเราไปเข้าข้างพม่า  การต้ังรับแบบยึดพื้นท่ีในกรุงจึงจ าเป็นหนทางปฏิบัติ 
เดียวสมเด็จพระมหาจักรพรรด์ิจึงแต่งต้ังให้พระยารามเป็นผู้บัญชาการท่ัวไป(ผบ.สูงสุดปัจจุบัน)วางแผนต้ังรับ
ดังนี ้
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       ด้านตะวันออก  ด้านส าคัญเพราะคูเมืองแคบ ข้าศึกเข้ามาง่ายกว่าทางอื่น ให้พระยากลาโหม  
พระยาพลเทพ  พระมหาเทพ  เป็นนายกองพล ( ผู้บัญชาการกองพลปัจจุบัน ) ๓ กอง เป็นผู้รับผิดชอบ  และ
ให้ผู้ว่าราชการหัวเมืองมณฑลราชธานีซึ่งเกณฑ์มาช่วยเข้าสมทบประจ ารักษาการต้ังแต่หอรัตนชัยลงไปจน
เกาะแก้ว  คือตั้งแต่หัวรอลงไป จนจดปากข้าวสารเหนือวัดพนัญเชิง 

 ดา้นทิศตะวันตก  ให้พระยาท้ายน้ าเป็นผู้รับผิดชอบ รักษาต้ังแต่ประตูชีชันไปจนมุมศาลหลวง 

 ด้านทศิเหนอื   พระยาสีหราชเดโชชัยรับผิดชอบ ต้ังแต่มุมศาลหลวงถึงพระราชวังระยะหนึง่ 
  พระยาธรรมาเป็นผู้รับผิดชอบต้ังแต่พระราชวังมาจนขื่อหน้า ( ท่ีหัวรอบรรจบด้านทิศตะวันออก )ระยะหนึง่  
พระยารามต้ังกองบญัชาการท่ีท้องสนามหลวงแล้วเตรียมจัดกองแล่นหรือหน่วยเคล่ือนท่ีเร็วเป็นกองหนุน
ท่ัวไปส าหรับช่วยด้าน ๔ ด้าน  ด้านละ ๕ หน่วย 
 ด้านทศิใต้   อันเป็นบ้านจีน  แขก  และฝรั่ง  ให้พระยาคลังรับผิดชอบต้ังแต่เกาะแก้วถึง
ประตูชัยระยะหนึง่  และให้พระยาอินทรานครบาล  เป็นผู้รับผิดชอบรักษาต้ังแต่ประตูชัยไปจนถึงประตูชีชัน
ระยะหนึง่  จากนั่นสมเด็จพระมหาจักรพรรด์ิให้มีพระราชสาสน์ไปยังกรุงศรีสัตนคหุต  ขอให้พระเจ้าไชยเชษฐ
ยกกองทัพมาช่วยตีกระหนาบอีกทางหนึ่ง 
  
การจดัก าลงั  การวางก าลงั และการจดัรูปขบวน 
         ฝา่ยพม่า ปลายฤดูฝน  ๑๒ ต.ค.๒๑๑๑  พระเจ้าหงสาวดีจัดกองทัพ  เป็นกองทัพกษัตริย์  ๗  กอง ทัพ
ด้วยกัน 

1. กองทัพพระมหาอุปราชา 
2. กองทัพพระเจ้าแปร 
3. กองทัพพระเจ้าตองอู        กองทัพเหล่านี้มีทหารไทยใหญ่สมทบทุกกองทัพท้ัง ๔ กองทัพ 
4. กองทัพพระเจ้าอังวะ 
5. กองทัพพระราชบุตรซึ่งครองเมืองสารวดี  สมทบกับพวกเมืองเชียงใหม่  เชียงตุง 
6. กองทัพหลวงของพระเจ้าหงสาวดี 
7. กองทหารไทยของพระมหาธรรมราชา 

 ก าลังพลประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐ คน  เคล่ือนท่ีเข้ามาทางด่านแม่ละเมา  รวมพลท่ีเมือง 
ก าแพงเพชรขั้นต้นการวางก าลัง ขั้นต้นกองทัพพระเจ้าหงสาวดีวางก าลังท่ีทุ่งลุมพลี  แต่ฝ่ายในกรุงศรีอยุธยา
เอาปืนใหญ่นารายณ์สังหารต้ังยิงท่ี “ ในช่องมุมสบสวรรค์ “  คือท่ีเป็นป้อมมุมเมืองตรงโรงทหารเก่าอยุธยา ) 
ยิงไปถึงกองทัพพระเจ้าหงสาวดีได้รับความเสียหายมาก  พระองค์จึงถอยทัพหลวงไปวางก าลังท่ีบ้านมหา
พราหมณ์ให้พ้นระยะยิงของปืนใหญ่ และวางก าลังดังนี้ 
 ด้านทศิเหนอื  กองทัพพระเจ้าตองอู  กองก าลังของพระยาพะสิมและองค์พระอภัยคามินี  ต้ัง
เรียงรายกันขึ้นไปทางเหนือ 

      ดา้นทศิใต้     กองทัพพระเจ้าอังวะ 

      ดา้นทิศตะวนัออก  กองทัพพระมหาอุปราชา 
       ด้านทศิตะวนัตก   กองทัพพระมหาธรรมราชา  ไม่เป็นด้านส าคัญ เป็นด้านแม่น้ ากว้างใหญ่มิใช่
ทางจะเข้าตี กับกองทัพพระเจ้าเชียงใหม่และเจ้าฟ้าไทยใหญ่ 
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            ฝา่ยไทย 

 วางก าลังและเตรียมการป้องกันพระนครไว้แต่เน่ิน ท้ังยิงมีปืนใหญ่ยิงไกลกว่าเดิมไว้ขับไล่พม่าท่ีเข้ามาประชิด
พระนครอย่างการรบในคราวท่ีแล้วให้ถอยห่างออกไปท้ังยังจัดกองแล่น  หรือกองหนุนเคลื่อนท่ีเร็วไว้สนับสนุนแต่ละด้าน 
ด้านละ ๕ กอง ไว้พร้อมแล้ว และวางก าลังต้ังรับท้ัง  ๔ ด้าน ตามแผน 

 
การปฏบิตักิารรบ 
         สงครามคราวนี้ มีการรบเกิดขึ้น  ๒  แห่ง คือ 

 การป้องกันกรงุศรีอยุธยา 
 กองทัพกรุงศรีสัตนาคนหุตถูกซุ่มโจมตีท่ีสระบุรี 

                การรบท่ีกรุงศรีอยุธยา  พระเจ้าหงสาวดีให้กองทัพพระมหาธรรมราชาไปตัดต้นตาลส่งมาให้ 
แล้วให้พระมหาอุปราชาเป็นผู้บัญชาการเข้าตีพระนครด้านทิศตะวันออกทิศเข้าตีหลัก  ให้วางก าลังแนวแรก
ห่างคูเมืองออกมาประมาณ ๓๐ เส้นก่อน แล้วอาศัยแนวนี้เป็นแนวเตรียมการ  เมื่อพร้อมแล้วก็ให้รุกจากแนว
เก่าเข้าไปอีก ๑๐ เส้น ด้วยการขุดดินเป็นสนามเพลาะและเชิงเทิน  แล้วเอาไม้ตาลปักราบเป็นเสาระเนียด
ป้องกันลูกกระสุนปืนใหญ่ท่ียิงออกไปจากพระนคร 
 ฝ่ายพม่าท่ีเข้ามาดัดแปลงพื้นท่ีถูกทหารกรุงศรีอยุธยาเอาปืนใหญ่ยิงสูญเสียไปเป็นจ านวนมาก  
ไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติการในเวลากลางวันได้  ต้องลอบเข้ามาปฏิบัติการในเวลากลางคืน  ทางฝ่ายไทยท่ีอยู่
ในกรุงศรีอยุธยาก็ส่งหน่วยอาสาสมัครออกมาขัดขวางตลอดเวลา  พระเจ้าหงสาวดีต้องส่งก าลังมาเพิ่มเติมอีก
เป็นอันมากจึงดัดแปลงแนวที่ ๒ ได้ส าเร็จ 
                เมื่อพม่าวางก าลังในแนวที่ ๒ ได้ส าเร็จมั่นคงแล้ว  ก็รุกคืบหน้าเข้ามาวางก าลังในแนวที่สามถึงคู
เมือง ( ดูรูปภาพประกอบ ) ตอนนี้ก าลังท้ัง ๒ ฝ่าย เข้ามาอยู่ใกล้กันฝ่ายไทยจึงยิงได้แม่นย าท าให้ฝ่ายพม่า
สูญเสียมากขึ้น จ าต้องขุดอุโมงค์ยาวไปตามแนวค่ายปฏิบัติการแต่ในเวลากลางคืน พยายามอยู่นาน  ๒  เดือน
จึงส่งก าลังเข้าประจ าแนวที่ ๓ ได้ 
 การปิดลอ้ม   เมื่อพม่าเข้ามาถึงคูเมืองแล้วก็ติดอยู่เพียงนั้นเพราะฝ่ายไทยใช้เรือรบซึ่งจัดหามาใหม่ช่วย
ร่วมกันป้องกนัพระนคร  เมื่อฝ่ายพม่าข้ามคูมาก็ถูกฝ่ายไทยยิงจนต้องถอยกลับออกไปหลาวยคราวไม่สามารถ
ข้ามคูมาได้  พระเจ้าหงสาวดีจึงให้ทัพเรืออ้อมลงมาทางสะพานเผาข้าว (ปัจจุบันคลองสีกุก)มาออกทางบาง
ไทรลงมาป้องกันมิให้ทางฝ่ายไทยส่งเรือรบจากทางใต้ขึ้นมาช่วยกรุงศรีอยุธยาได้  ฝ่ายพม่าอยู่ในคูแนวที่  ๓  
 ก็ระดมถมคูท าทางข้ามเข้าตีพระนคร โดยแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบออกเป็น ๓   ตอน 
       การเจาะ  ตอนใต้ให้กองทัพพระมหาอุปราชาถมคูท าทางข้ามตรงเกาะแก้ว (ตรงหน้าวัดสุวรรณดาราม ) 
 ตอนกลาง  ให้กองทัพพระเจ้าแปรท าทางข้ามคูเข้ามาท่ีวัดจันทร์ตรงบางเอียน ( หลังสถานี
อยุธยา ) 
       ตอนเหนอื   ให้กองทัพพระเจ้าอังวะถมคูท าทางข้ามตรงสะพานเกลือ ( ท่ีใต้วัดจันทร์เกษม  
พระเจ้าหงสาวดีคาดโทษแม่ทัพถึงชีวิต พระมหาอุปราชา  พระเจ้าอังวะ  พระเจ้าแปร  ต่างก็เกรงพระราช
อาญาก็ให้เอาไม้ตาลท าทุบทู ( เครื่องบังตัวป้องกนัอาวุธโบราณชนิดหนึ่ง ) พอบังตัวทหารแล้วรีบเร่งให้เข้ามา
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ถมคลอง ทหารไทยในกรุงศรีอยุธยาเอาปืนใหญ่ยิงพม่าสูญเสียจ านวนมากแต่ก็ยังหนุนเนื่องเข้ามามิได้ขาด คน
ข้างหน้าตายลงคนข้างหลังก็เอาดินถมทับศพเลยไปด้วยความกลัวพระอาญา 
 การตีโต้ตอบของฝ่ายไทย  ขณะนี้เองลางร้ายฝ่ายไทย  เผอิญสมเด็จพระมหาจักรพรรด์ิประชวร
สวรรคตชาวกรุงศรีอยุธยาต่างหว้าเหว่  พระยาราม  พระยากลาโหม  พระมหาเทพ  ก็เห็นว่าทุกคนพากันย่อ
ท้อจะรักษาแนวริมคูเมืองไว้ไมไ่ด้  จึงให้กองก าลังท่ียึดอยู่ถอยเข้ามาวางก าลังอีกแนวหนึ่งในพระนคร เอา
ก าแพงเมืองเป็นแนวหน้าต่อสู้ พระเจ้าหงสาวดีเห็นได้โอกาสก็ส่งก าลังเข้าตีทางด้านทิศตะวันออกพร้อมกัน  
พม่าเข้าเมืองได้ตรงเกาะแก้วแต่พระมหาเทพซึ่งรบัผิดชอบด้านนี้เป็นผู้เข้มแข็งการรบเอาแนวในเมืองท่ี
ดัดแปลงใหม่เป็นท่ีมั่นต้ังรับฝ่ายเข้าตีท าให้ฝ่ายพม่าสูญเสียเป็นอันมากไม่สามารถจะเข้ายึดพระนครได้ต้อง
ถอนตัวข้าม่คูออกไป 
 เจรจา  ฝ่ายพม่าวิตกเห็นใกล้ฤดูฝนอันเป็นอาวุธร้ายจะท าลายกองทัพพม่าได้จึงให้พระมหาธรรม
ราชาและพระวิสุทธกษัตรีท าหนังสือไปบอกสมเด็จพระมหินทร์ ควรขอเป็นไมตรีและมอบตัวพระยาราม ( ผบ.
สูงสุดฝีมือดี ) ฝ่ายพม่าไม่รักษาสัจจะไม่ยอมเจรจาด้วยนอกจากยอมแพ้เป็นเชลยอย่ามีข้อเรียกร้องใด ๆ 
       อุบายฝ่ายพม่า  พระเจ้าหงสาวดีและพระมหาธรรมราชาคิดอุบายเอาตัวพระยาจักรีซึ่งได้ตัวไป
จากกรุงศรีอยุธยาคราวสงครามช้างเผือกพร้อมพระราเมศวร ( ประชวรส้ินพระชนม์ ) อาสาเป็นไส้ศึกแกล้งให้
จ าคุมขังพระยาจักรีไปคุมไว้ในค่ายทางทิศตะวันตกและแกล้งให้ท าเป็นหลุดท่ีคุมขังไปได้ ฝ่ายพม่าตัดหัวผู้คุม
เสียบประจานริมน้ าให้เห็นสมเด็จพระมหินทร์ตายใจรู้ ไม่เท่าทันในอุบายประกอบกับต้องการแม่ทัพฝีมือดีช่วย
บัญชาการรบแทนพระยาราม และเป็นคนทรยศจนเสียกรุงศรีอยุธยา เช่น พระศรีเสาวราช น้องยาเธอ
พระองค์หนึง่ ซึ่งช่วยอ านวยการรบข้าศึกอย่างเข้มแข็ง พระยาจักรีก็ยุยงหาว่าเป็นขบถจนถูกส าเร็จโทษ  
ข้าราชการคนไหนฝีมือดีต่อสู้เข้มแข็งก็แกล้งย้ายหน้าท่ีไปรักษาด้านไม่มีข้าศึกเข้ามาเอาคนอ่อนแอไปรักษา
หน้าท่ีส าคัญ  เมื่อกรุงศรีอยุธยาอ่อนแอมากแล้วจึงเปิดประตูเมืองและให้สัญญาณไปยังกองทัพพระเจ้าหงสาว
ดี จึงระดมเข้าตีพร้อมกัน  ทุกด้าน กรุงศรีอยุธยาจึงแตกพ่ายแพ้แก่พม่าเมื่อ  ๗ ส.ค. ๒๑๑๒  ล้อมอยู่นาน  ๙ 
เดือน พระยาจักรีได้รับการปูนบ าเหน็จรางวัลจากฝ่ายพม่าอย่างดีต่อมาไม่นานก็ถูกพระเจ้าหงสาวดีประหาร
ชีวิตด้วยเกลียดชังคนทรยศต่อชาติ ไทยเสียกรุงเพราะไทยทรยศกันเอง 

       กองทัพกรุงศรีสัตนาคนหุตช่วยตีกระหนาบถูกซุ่มโจมตีท่ีสระบุรีพระเจ้าหงสาวดีให้พระ 
มหาธรรมราชากับพระยาตาม ศุภอักษรปลอมกรุงศรีอยุธยาปลอมตราพระราชสีห์ประทับศุภอักษรส่งไปให้
กองทัพศรีสัตนาคนหุต ความว่า กองทัพหงสาวดีมาล้อมกรุงนั้นเข้าตีพระนครหลายครั้ง กองทัพกรงุศรีอยุธยา
ต้านทานเอาไว้ได้ เด๋ียวนี้อ่อนก าลังระส่ าระสายอยู่แล้ว  ขอให้กองทัพกรุงศรีสัตนาคนหุตรีบลงมาช่วยตี
กระหนาบด้วย 
         ฝ่ายพระเจ้าไชยเชษฐได้รับศุภอักษรปลอมมิได้สงสัยว่าเป็นกลอุบายจึงเร่งเคล่ือนท่ีลงมาโดย
ประมาท เมื่อมาถึงแขวงเมืองสระบุรีท่ีพระมหาอุปราชาซุ่มอยู่ก็ถูกโจมตี  กองทัพศรีสัตนาคนหุตไม่ทันรู้ตัว
แตกพ่ายยับเยินเสียก าลังให้พระมหาอุปราชาจับมาได้เป็นอันมาก  พระเจ้าไชยเชษฐาเห็นว่าเอาชนะศึกไม่ได้
แล้ว  ก็ถอยทัพกลับกรุงศรีสัตนาคนหุต 
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ผลของการรบ 

6.1 ไทยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เสียกรุงศรีให้แก่พม่า 
6.2 พม่ากวาดต้อนก าลังคน พลเมืองไปเป็นเชลยและยึดทรัพย์สมบัติไปเป็นจ านวนมาก 
6.3 พระมหาธรรมราชาได้เป็นกษัตริย์ครองกรงุศรีอยุธยาในฐานะเมืองขึ้นของพม่าต่อไปถึง ๑๕ ปี  

 สมเด็จพระนเรศวรจึงกู้อิสระภาพได้ 
   
 บทเรยีนจากการรบ 
      ๑.   การต้ังรับอย่างเดียวไม่สามารถท าการรุกได้จึงตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ 
      ๒.   พื้นท่ีเดิมและแม่น้ าล้อมรอบพม่ารู้จุดอ่อนและหาวิธีใหม่ เช่น วิธีเข้าประชิดพระนครโดยขุดคู 
เป็น ๓ ขั้น  น าต้นตาลมาปักเป็นระเนียดป้องกันปืนใหญ่ไทย ท าสะพานคันดินข้ามได้ด้วยความทรหดอดทน 
กล้าหาญ 

๓. ความแตกแยกความสามัคคีเป็นสาเหตุส าคัญให้เสียกรุงสมเด็จพระมหาจักรพรรด์ิ กับ พระมหา 
ธรรมราชา และพระยาจักรีมาเป็นไส้ศึกในกรุงศรีอยุธยาปรับเปล่ียนแม่ทัพนายกอง ยุยงให้แตกแยก ความ
ทรยศของคนไทยด้วยกันเป็นอาวุธได้ผลเด็ดขาด เปิดประตูเมืองให้สัญญาณฝ่ายพม่าเข้าตีพร้อมกันทุกด้าน 

๔. ก าลังส าคัญหรือกองหนุนวางไว้จุดเดียวในกรุงศรี จุดอื่นเมืองอื่นไม่มาช่วยท าให้ไม่สามารถ 
ช่วยตีกระหนาบช่วยได้ ต้องมีพันธมิตรในการท าสงครามเสมอขาดกองหนุนขาดแรงหนุนเนื่อง 
 
การน าหลกัการสงครามมาใช้ของฝา่ยไทย 

8.1 หลักความมุ่งหมาย  วางไว้ที่  น้ าหลากไหลมาท่วมพม่าก็จะแพ้ไปเอง 
8.2 หลักการรวมก าลัง  รวมก าลังท้ังหมดไว้ในกรุงศรอียุธยา  
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เปรยีบเทยีบคูส่งคราม 
                             คราวเสยีกรงุศรอียธุยา ครัง้ที ่๑ 
                                      พ.ศ.๒๑๑๑ - ๒๑๑๒ 

สถานการณ ์ ไทย พมา่ 
     กษัตริย์ พระมหาจกัรพรรด+ิพระมหนิทร 

อายุ  ๕๖             ๒๙ – ๓๑ 
ปีครองราชย์  ๒๐๙๑          ๒๑๑๒ 
ครองราชย์โดย   รับถวาย    ทายาท 
การศึกษา       ราชส านัก      ราชส านัก 
ประสบการณ์  ในวังและวัด   ในวัง 
บุคลิกไม่เข้มแข็ง  ใจอ่อน 

พระเจา้บเุรงนอง 
๕๔ 

ราชาภิเษก ๒๐๙๓, ๒๐๙๖ 
ปราบหัวเมืองท่ีแข็งข้อ 

ลูกศิษย์วัด 
ชาวบ้าน  ขุนศึกผู้ช่ าชองสนามรบ 

เด็ดขาด  เขม้แข็ง หยิ่งในเกียรติศักดิ์พม่า 
สถานการณ์           ข้าราชการขุนนางแม่ทัพนายกอง

แตกแยกพิษณุโลกและหัวเมืองทางเหนือ
ขึ้นต่อพม่าหัวเมืองต่าง ๆ ทางใต้และ
ตะวันออกก็ลังเลใจอยากต้ังตนเป็นอิสระ 
       สมเด็จพระมหาจักรพรรดิฯ เสด็จ
สวรรคตขณะท่ีพม่าบุกถึงคูเมือง  พระมหิ
นทรฯ จ าต้องขึ้นเป็นกษัตริย์ได้เป็นอยู่ ๕ 
เดือน ก็ เสียกรงุ 

        เมื่อพระเจ้าตะเบงชะเวต้ีเสด็จสวรรคต  
ขุนศึกและหัวเมืองต่าง ๆ  ก็แข็งข้อต้องใช้เวลา
ปราบปราม ๑๐ กว่าปีจึงรวบรวมก าลังพม่า  
มอญ  ไทยใหญ่  ยะไข่ และอื่น ๆ อยู่ใน
อ านาจ  ทุกประเทศหรือแว่นแคว้นแดนดิน
ใกล้เคียง  ต่างหวาดหวั่นครั่นคร้ามในอานุภาพ
อันเกรียงไกรของพระเจา้บเุรงนอง 

ไพร่พล          ราษฏรไทยท่ีถูกเกณฑ์เข้ามาเป็น
ไพร่สม ไพร่หลวง  และท่ีถูกกวาดต้อนมา
จากหัวเมืองใกล้ ๆ กรุง แต่ชายฉกรรจ์
หนีไปเป็นจ านวนมาก ได้เจ้าเมืองและ
บริวารมาแทนก าลังพลของอยุธยามีคน
ไทยเป็นส่วนมากทหารอาสาต่างชาติมี
ชาวโปรตุเกสช านาญปืนใหญ่ปืนเล็กร่วม
อยู่บ้างไทยมีกรมเกณฑ์หัดอย่างฝรั่ง กรม
ฝรั่งแม่นปืน และมีอาสาญี่ปุ่นอาสาจาม
แต่ก็คงมีแต่ช่ือเท่านั้น 

          เกณฑ์คนหลายเช้ือชาติมี พม่า มอญ 
ไทยใหญ่  ลาว  และไทยจากกองทัพพระมหา
ธรรมราชา  มีทหารพม่าเป็นหลักเช้ือชาติใดท่ี
ไว้วางใจได้น้อย  ก็ให้ท าหน้าท่ีช่วยรบส่งก าลัง 
ขนส่งแบ่งงานให้แต่ละหน่วยเป็นสัดส่วน มีชาว
โปรตุเกสร่วมมาในกองทัพถึง ๑,๐๐๐ คน 
ช านาญในการใช้ปืนใหญ่ ปืนเล็ก การขนย้าย
ปืนใหญ่ข้ามล าน้ า  ข้ามเขา  การตั้งปืนใหญ่ให้
ยิงไกล การตั้งปืนใหญ่ในเรือ 
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การจัดก าลัง
ในยามปกติ 

        เหล่าส าคัญมีพลเท้า พลม้า พลช้าง พล
ช่าง พลเท้า คงเป็นเหล่าหลัก ใช้อาวุธส้ันประชิด
ตัว  พลม้าคงไม่ใคร่มีม้ามากอย่างกองทัพพม่า  
ช้างมักไม่ต้องเล้ียงจับเอาจากป่าได้ พลช้างเรามี
มาก  แต่ไทยเป็นฝ่ายต้ังรับอยู่กับท่ี  จึงไม่ใคร่ได้
ใช้ช้างให้เป็นประโยชน์  ทหารช่างใช้ในการตั้งยิง 
ปืนใหญ่  ย้ายท่ีต้ังยิงปืนใหญ่  สร้างเรือ  
ดัดแปลงยานพาหนะ  กองประจ าของอยุธยามี ๒ 
กองทัพคือ กองทัพพระยาสีหราชเดโช กับ
กองทัพพระยาท้ายน้ า แต่เมื่อพระมหินทรฯ ยก
ทัพไปตีพิษณุโลกตอนปลายปี พ.ศ.๒๑๐๙ พระ
ยาสีหราชเดโชไชยไปเข้ากับพระมหาธรรมราชา  
กองทัพอยุธยาแตกพ่ายกลับมา  มีเวลาเหลืออีก
ประมาณ ๑ ปี ท่ีจะปรับปรุงกองทัพใหม่เพื่อรับ
ศึกพม่า 

       จัดเช่นเดียวกับไทย มีมีทหารม้ามากกว่า
ไทยจึงใช้ทหารม้าในการลาดตระเวนหาข่าวส่ง
ข่าวจู่โจมทางข้างทางปีก ทหารช้าง  พม่าได้
ช้างจากไทยเราเป็นประโยชน์ในการส่งก าลัง
และฉุดลากปืนใหญ่  พม่าต้องเดินทางไกลจึง
ให้ไทยใหญ่จัดก าลังพาหนะสนับสนุน พม่า
จ าเป็นต้องใช้ทหารช่างมากเพราะเป็นฝ่ายบุก
เข้าตี ต้องสร้างค่าย ขุดอุโมงค์ สร้างสะพาน 
ท าลายก าแพงเมืองและต้ังยิงปืนใหญ่ แบ่งการ
บังคับบัญชาเป็นสัดส่วนกันอยู่แล้ว ฝ่ายก าลัง
รบหลักใช้ทหารพม่า ก าลังรบส ารองใช้ทหาร
มอญ ก าลังช่วยรบอื่น ๆ ก็เป็นชนกลุ่มน้อย
โดยทหารพม่าควบคุม 

การจัดก าลัง
ยามสงคราม 

        ไทยจัด กองบัญชารักษาพระนคร จัดให้มี
กองแล่น(หน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว)ด้านละ ๕ กองท้ัง ๔ 
ด้านเป็นกองหนุน ต้ังค่ายรายรอบก าแพง
ทางด้านตะวันออก จัดก าลังประจ าป้อมและแนว
ก าแพงโดยรอบ รวมก าลังท้ังส้ินในเกิน ๑ แสน
คน ถ้าทหาร ๑ แสนคน กับพลเมืองอีกสองแสน 
มารวมกันอยู่ในก าแพงเมืองอยธุยาแล้วก็จะ
แออัดยัดเยียดกันมาก 

พม่าจัดก าลังเป็น ๕ กองทัพ เดินทางจากหง
สาวดี กองทัพพระมหาธรรมราชาจัดสมทบอีก 
๑ กองทัพ กองทัพเชียงตุง เชียงใหม่อีก ๑
กองทัพ รวมเป็น ๗ กองทัพก าลังท้ังส้ิน ๕ 
แสนคน(คงจะมากเกินไป) ในกองทัพมีคน
หลายชาติหลายภาษา ทหารของเขาอยู่ใน
พื้นท่ีกว้างขวาง  กระจัดกระจายไม่มีการแออัด
เลย 

การจัดก าลัง
ยามสงคราม 

แม่ทพันายกอง  แต่งต้ังใหม่เพราะไมไ่ว้วางใจคน
เก่า  ไม่เคยศึกสงคราม  ยามสงครามกวาดต้อน
ได้เมืองใกล้ ๆ เช่น ชัยนาท  สุพรรณบุรี  ลพบุรี  
อินทรบุรี  เพชรบุรี  ราชบุรี  สรรค์บุรี  พรหมบุรี  
นครนายก  สระบุรี  ธนบุรี  ได้ตัวเจ้าเมืองมาเป็น
นายกองพระยาราม  เดิมเป็นเจ้าเมือง
ก าแพงเพชรก็มาเป็นผู้บัญชาการรักษาพระนคร  
พวกนี้ไมรู่้ยุทธศาสตร์วิธี  ขาดการฝึกฝนอบรม
กันมาช้านาน 

แม่ทพันายกอง ของพม่า ล้วนแต่ช านาญศึก 
พม่าท าศึกสงครามต่อเนื่องกันมากว่า ๑๐ ปี  
ได้แม่ทัพนายกองท่ีมีความสามารถอีกมากมาย
มีประสบการการณ์เป็นอย่างดี ทหารพม่ามี
ผู้บังคับบัญชาท่ีช านาญเข้าใจยุทธศาสตร์
ยุทธวิธีกลยุทธเข้าใจในการติดต่อประสานงาน
และสนับสนุนกันได้คล่องแคล่วโดยการน าของ
จอมทัพบุเรงนอง 
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การจัดก าลัง
ยามสงคราม 

      อาวุธของไทยกับพม่าสมัยนั้น อาวุธ
ประจ าตัวก็เป็น ดาบ  หอก  แหลน หลาว ง้าว 
ทวน ธนู แต่ทหารไทยสมัยนั้นเจ้านาย ขุนนาง 
ข้าราชการก าลังระส่ าระสายขวัญไม่ดี คงไม่มีใคร
ฝึกปรือเพลงอาวุธ เพราะเกรงจะถูกระแวง 
ส าหรับอาวุธยิงเราก็มีท้ัง ปืนใหญ่ ปืนเล็กซึ่งฝรั่ง
โปรตุเกสน ามาขายและเป็นครูฝึกสอนการใช้
อาวุธ แต่เข้าใจว่าก่อนเสียกรุง  ไทยคงไม่สนใจ
ฝึกใช้อาวุธปืนกันเท่าไรหนัก ท้ัง ๆ ท่ี เมื่อปี พ.ศ.
๒๑๐๖ พม่าเอาปืนใหญ่ยิงเข้ามาในพระนคร
อย่างหนัก จนเป็นเหตุให้ต้องยอมแพ้พม่า เรา
ควรจะฝึกยิงปืนใหญ่ให้ได้ผลดีกว่าท่ีเคย แต่เราก็
ไม่ท า ปืนใหญ่ของไทยมีขนาดใหญ่กว่าของพม่า
(บางกระบอกยาวถึง ๓๕ ฟุต) ไทยคงไม่ค่อยฝึก
เคล่ือนย้ายท่ีต้ังยิง ท าให้ไม่สามารถรวมก าลังยิง
เฉพาะต าบลท่ีส าคัญได้ 

          ทหารพม่านั้นมีการรบศึกสงครามกัน
เสมอ จึงสนับสนุนการฝึกปรือเพลงอาวุธจน
เป็นท่ีเช่ือมั่นฮึกเหิม  กองทัพพม่าเอาทหาร
โปรตุเกสผู้เช่ียวชาญปืนไฟมาในกองทัพถึง 
๑,๐๐๐ คน เนื่องจากความล าบากในการขน
ล าเลียงปืนใหญ่ผ่านแม่น้ า ล าธาร ขึ้นเขา ป่า
หนองคลองคู จึงเลือกเอาปืนที่มีอ านาจมาก
ขนาดน้ าหนักพอท่ีเอาไปได้ น าลงแพ เรือ 
กว้านรอฉุดลากด้วยพาหนะเท่าท่ีมีอยู่ ชาว
โปรตุเกสนอกจากจะช่วยยิงปืนแล้วยังช่วยใน
การเคล่ือนย้ายท่ีต้ังปืนอีกด้วย แม้ปืนจะขนาด
เล็กกว่า แต่ชาวโปรตุเกสก็ใช้วิธีต้ังยิงบนท่ีสูง  
บนจังก้า บนเนิน บนเจดีย์ ใช้ดินปืนในขนาดท่ี
เหมาะ ท าให้ได้ผลดี 

แผน
ยุทธศาสตร์
และยุทธวีธี 

  ต้ังรับรอบตัว เชิงป้องกัน โดยใช้แม่น้ า คูก าแพง 
เป็นเครื่องกีดขวาง ใช้อาวุธปืนใหญ่ยิงรบกวน ยิง
ตัดรอนก าลัง และยิงท าลาย ค่าย  คู  อุโมงค์ 
   เชิงรุกใช้ก าลังส่วนน้อยเป็นกองอาสาโจมตี 
ขัดขวาง ข้าศึกท่ีสร้างค่ายขุดคูถมดินจองถนน ท้ัง
นอกก าแพงเมืองและข้าศึกท่ีทะลุก าแพงเข้ามา 
  ขอกองทัพนอกกรุง(ได้แก่กองทัพลาว)มาตี
ขนาบบนหลังข้าศึก 
  การส่งหน่วยกองโจร หรือหน่วยย่อย เพื่อ
รบกวน ตัดเสบียง ไม่มี 
  การด าเนินการทางจิตวิทยา ไม่มี  ไทยก าลังตก
อยู่ในความระส่ าระสาย  แตกแยก มากยิ่งขึ้น 

 ปิดล้อมอยุธยาทุกด้าน  ท้ังทางบก และทาง
น้ า 
 วางน้ าหนักการเข้าตีทางด้านตะวันออก   
 เคล่ือนท่ีข้ามคูเข้าประชิดก าแพง  ท าลาย
ก าแพง หรือข้ามก าแพง เข้าสังหารข้าศึก 
   มอบงานหาข่าวให้แก่พระมหาธรรมราชา  
ท้ังนอกกรุงและในกรุง 
   ยุแหย่ให้ไทยแตกแยกหนักขึ้น  ต้ังพระมหา
ธรรมราชาเป็นเจ้าประเทศราช  มีสิทธิขอ
พระราชทานอภัยโทษ ผู้ต้องอาญาได้ 
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การ
เตรียมการ 

      ไม่เข้มแข็งจริงจังเท่ากับปี พ.ศ.๒๑๐๖ หรือ
ว่าส่ังปฏิบัติเช่นเดียวกัน ก็ไม่ปรากฏ  แต่เวลาใน
การเตรียมสงครามครั้งนี้น้อยมาก 
      ส่ังต้ังค่ายรายนอกก าแพงริมคูเมือง ทางด้าน
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นท่ีกว้าง คงต้ังค่าย
สะดวก 
      เกณฑ์ชายฉกรรจ์เข้ามาเป็นทหาร แต่ชาย
ฉกรรจ์หนีเข้าป่ามาก 
      กวาดเก็บเสบียงเข้าสะสมไว้ในกรุงท่ีส าคัญ
คือ ข้าว ต้องรีบเก็บเกี่ยวให้พอกินส าหรับคน ๒ 
แสน ในเวลาอย่างน้อย๙ เดือน  คงท าไม่ทัน 
     เสริมก าแพง แต่งป้อม ต้ังปืน 
      ต้ังกองบัญชาการท่ีท้องสนามหลวง มี
กองหนุนพร้อมจะส่งไปช่วยทั้ง ๔ ด้าน 
      การข่าวชายแดนทางด้านเมืองตากคงไม่ได้
วางใจเพราะเมืองตากอยู่ในพื้นท่ีอ านาจของพระ
มหาธรรมราชา อาจจะวางหน่วยคอยเหตุไว้แค่
นครสวรรค์เท่านั้น หรือโจมตี ตัดเสบียง จึงไม่
เห็นความจ าเป็นที่จะส่งหน่วยสอดแนมหรือ
หน่วยคอยเหตุ 

      เตรียมการข่าว แหล่งข่าวที่ส าคัญ คือเจ้า
ฟ้าสองแควเมืองพิษณุโลก หาข่าวทั่วไปและ
ข่าวในอยุธยา นอกนั้นมีแหล่งข่าวจากทหาร
พม่าท่ีอยู่ประจ าพิษณุโลกอีกด้วย 
      เลือกเส้นทางเดินทัพ ต าบลท่ีเกื้อกูล ไม่
เกื้อกูล ล าน้ าท่ีจะต้องข้าม บึง และป่าทึบ ท่ี
ต้องหลีกเล่ียง ช่องเขาเส้นทางล าบากเฉพาะ
อย่างยิ่งส าหรับการขนส่งปืนใหญ่และ
ยุทโธปกรณ์นอกจากท่ีส่ังให้กองทัพพิษณุโลก  
เชียงใหม่  เชียงตุง  จัดหาให้ กองทัพพม่า
จะต้องน าไปเอง มีอุปกรณ์การสร้างสะพาน 
สร้างค่าย เครื่องก าบัง ขุดอุโมงค์ อุปกรณ์ใช้
ส าหรับปืนใหญ่ปืนเล็ก 
  เสบียงเคยเป็นปัญหาหนักแต่คราวนี้เบาลงไป
มากเพราะกองทัพพระมหาธรรมราชากองทัพ
เชียงใหม่เชียงตุงแบ่งเบาไปได้น ามาจากพม่า
พอใช้จนถึงชายแดนไทยเท่านั้นต่อจากนั้นก็ใช้
เสบียงจากท้องถิ่นที่เจ้าถิ่นเตรียมไว้ให้ 
      เตรียมใช้กโลบายการศึกโดยน าเอาพระ
ยาจักรีเชลยท่ีถูกน าตัวไปอยู่พม่าถึง ๔ ปีเศษ
มาในกองทัพด้วย  

พม่ายกทัพ
บุกไทย 

   ไทยไม่ทราบข่าวของพม่าเลยท้ัง ๆท่ีรู้อยู่ว่า
พม่าจะต้องยกทัพมาบุกไทยอีก 
   เมื่อฝ่ายอยุธยาทราบว่าพม่ายกทัพมาก็ไม่ท า
อะไรนอกจากรอให้พม่ายกมาถึงชานพระนครไม่
กล้าส่งก าลังออกไปรบกวนขัดขวางพม่าแต่อย่าง
ใด 

     พม่ายกกองทัพจากหงสาวดีเมื่อวันอาทิตย์ 
แรม ๖ ค่ า  เดือน ๑๑(ต.ค.) ปีมะโรง พ.ศ.
๒๑๑๑ บุกแดนไทยทางด่านแม่ละเมา เข้าท่ี
รวมพลท่ีก าแพงเพชร ให้พระเจ้าแปรต้ังศูนย์
รวมเรือเข้ากองทัพท่ีนครสวรรค์ 
     กองทัพเชียงตุง เชียงใหม่ จัดก าลังหนึ่ง
กองทัพเคล่ือนท่ีมาสมทบ 
      กองทัพพระมหาธรรมราชาอีกหนึ่ง
กองทัพ 
      ถึงชานพระนคร วันพุธ เดือนอ้าย ขึ้นหนึ่ง
ค่ า ใช้เวลา ๔๐ วัน 
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กองทัพบุเรง
นองล่วงหน้า
มา 

        พระยารามให้เอาปืนใหญ่ล ากล้องยาว 
๖.๕ เมตรต้ังยิงกองทัพพม่า จากช่องศพสวรรค์
(น่าจะยิงจากป้อมท่ีต้ังอยู่ทางเหนือ) 

      กองทัพของพระเจ้าบุเรงนอง ล้ าหน้ามา
ก่อน ต้ังทัพ ณ ทุ่งสุมพลี  กระสุนฝ่ายไทยตก
กลางทัพพม่า พม่าต้องย้ายท่ีต้ังใหม่ไปท่ีมหา
พราหมณ์ 

พม่าล้อม
อยุธยา 

       ฝ่ายไทยก็ได้แต่คอยดูว่าพม่าจะท าอะไร
ต่อไป อาจใช้ปืนใหญ่ยิงรบกวนบ้างประปราย ไม่
เอาปืนใหญ่ลงเรือไปยิงพม่าเหมือนครั้งก่อน 
      ฝ่ายไทยใช้ปืนใหญ่ขนาดหนักยิงรบกวนอยู่
ตลอดเวลา กระสุนปืนตกถูกทหารพม่าล้มตาย 
      ไทยระดมยิงด้วยปืนใหญ่ และปืนจินดา 
จ่ารง มนทก (ปืนใหญ่ทหารราบสมัยนั้น) ใน
ระยะยงิได้ผลฉกรรจ์ ครั้นพม่าขุดอุโมงค์ ไทยเอา
ปืนใหญ่ยิงไป พม่าไม่เป็นอันตราย ไทยจึงส่ง
หน่วยอาสาออกไปทะลวงฟัน 

        เมื่อกองทัพต่าง ๆ ของพม่ามาถึงพร้อม
กัน บุเรงนอง ก็ส่ังให้ล้อมไว้ทั้ง ๔ ด้าน เฉพาะ
ด้านตะวันออก ใช้ก าลังถึง ๔ กองทัพ ด้านอื่น 
ๆ เพียงแต่ใช้ก าลังตรึงไว้ ใช้กองทัพเรือเฝ้า
ตรวจตราทางด้านแม่น้ ากว้างทางทิศใต้ และ
ตะวันตก 
      ตรวจไปถึง  นนทบุรี และธนบุรี 
      พม่าสร้างค่าย ใช้ต้นตาลท าเสาระเนียด 
พูนดินเพื่อลดอันตรายจากกระสุนปืนใหญ่ 
ค่ายแรกห่างจากคูเมือง ๑๒๐๐ เมตร  ใช้เวลา
ประมาณ ๓๐ วัน 
      ค่ายท่ี ๒ ขยับเล่ือนไปข้างหน้า ๔๐๐ 
เมตร ถูกปืนใหญ่ยิงรบกวนหนัก พม่าต่อสู้กับ
ไทยท่ีออกขัดขวาง จนต้องเปล่ียนมาสร้างค่าย
ในเวลากลางคืน 
      ค่ายท่ี ๓ ริมคูเมือง พม่าต้องกระสุนปืน
ล้มตายมาก จึงขุดอุโมงค์เดินเข้าไป เป็นหลาย
แห่งหลายสาย ครั้นถึงริมแม่น้ าท่ีจะต้ังค่าย ก็
ขุดอุโมงค์แล่นเข้าหากัน ลอบต้ังค่ายในเวลา
กลางคืน ใช้เวลาเดือนเศษ ค่ายท่ี ๓ จึงส าเร็จ 
รวมใช้เวลาประมาณ ๒ เดือน จึงเข้าล้อมได้ถึง
คูเมือง 
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พระมหา
จักรพรรดิ
สวรรคต 

      พอดีสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสด็จสวรรคต 
พระมหินทร์ฯ ขึ้นครองราชย์โดยท่ีขุนนาง
ข้าราชการไม่ศรัทธา 
      พระมหินทร์ฯ เป็นกษัรติย์ ไม่น าพาการศึก 
ปล่อยให้พระยารามบังคับบัญชาการรบไปตาม
ล าพัง ส่งก าลังออกไปตีค่ายท้ายคู ตอนแรกเผา
ค่ายพม่าได้ ตอนหลังถูกพม่าจับตัวได้ พระยาราม
ส่งก าลังออกต้านพม่าท่ียกพลเข้าตีค่ายริมน้ าทาง
ประตูหอรัตนไชย พม่าแตกพ่ายไป 

          พม่าได้ข่าวสวรรคต  จากผู้ส่งข่าวใน
อยุธยา 
         ค่ายพม่าทางท้ายคู ตอนแรก  ถูกฝ่าย
ไทยเผาค่าย  ต่อมาพม่าก็จับตัวนายกองฝ่าย
ไทยได้  พม่าส่งก าลังข้ามคูเมืองเข้าหักค่ายไทย 
แต่ไม่ส าเร็จ  ต้องล่าถอยไป 

พม่าสร้าง
ถนนข้ามคู 

      ฝ่ายไทยเห็นพม่าจองถนนข้ามคู ก็ระดมยิง
อย่างหนัก ด้วยอาวุธปืนทุกชนิดท่ีมีอยู่ ฝ่ายพม่า
ล้มตายไป ก็มีคนใหม่หนุนเนื่องมา 
      พระยาราม พระยากลาโหม และพระ
มหาเทพ ก็ส่ังต้ังค่ายในพระนครอีกชั้นหนึ่งเตรียม
ไว้ ถ้าหากพม่าเจาะก าแพงเข้ามาได้ 

      บุเรงนองส่ังให้ถมดินเป็นถนนข้ามคู ๓ 
ทาง ทางท่ี ๑ ต าบลวัดเขาดิน ทางท่ี ๒ ต าบล
วัดจันทน์ ทางท่ี ๓ ต าบลวัดสะพานเกลือ ต้อน
คนขึ้นไปถมดิน ถูกปืนล้มตายก็ถือเป็นก้อนดิน 
ถม่ดินถมคนท้ังกลางวันกลางคืน ใช้เวลา ๓ 
เดือน จึงเสร็จ 

พม่าบุก
ทางด้านวัด
เกาะแก้ว 

      ฝ่ายทหารรักษาก าแพงเชิงเทิงมุมเกาะแก้ว 
ถูกระดมยิงหนัก ต้านทางไม่ไหวก็แตกพ่ายลงมา
ค่ายท่ีต้ังไว้ 
      พระมหาเทพฯ ผู้รักษาค่ายด้านเกาะแก้ว ก็
ส่ังทหารต้านทานไว้ 

      พม่ายกพลบุกเข้าทางถนนท่ีจองตรงวัด
เกาะแก้วเอาทัพเรือมากระหนาบระดมยิงท่ีเชิง
เทินก าแพงมุมเกาะแก้วทหารไทยถอยไป พม่า
รุกเข้ามาทลายก าแพงมุมเกาะแก้วได้ แต่ไม่
สามารถรุกต่อไปได้ 

พม่าหลอก
เอาตัวพระ
ยาราม 

     พระวิสุทธิ์กษัตริย์ ทราบความในสาส์นแล้ว ก็
ส่งสาส์นให้พระมหินทรฯ พิจารณา พระมหินทร
ฯ น าไปปรึกษาในท่ีประชุมขุนนาง แม่ทัพนายก
อง ท่ีประชุมมีความเห็นแตกแยก แต่เสียงส่วน
ใหญ่เห็นควรส่งตัวพระยารามให้พม่าพระมหินทฯ 
ส่งตัวพระยารามไปให้พม่า 
      ไทยทราบว่า ถูกพม่าหลอกแล้วก็โกรธจึง
พร้อมใจกันต่อสู้ พอให้ถึงฤดูน้ าท่วม 

     บุเรงนองปรึกษาพระมหาธรรมราชา เพื่อ
เอาตัวแม่ทัพคนส าคัญของไทยออกมา พระ
มหาธรรมราชารับอาสาติดต่อพระวิสุทธิ์
กษัตริย์พระชายาให้แจ้งพระมหินทรฯ ทราบ 
      พม่ารับตัวพระยารามแล้วบอกผู้มาส่งตัว
พระยารามให้ไปทูลพระมหินทรฯ ว่า 
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มหาธรรม
ราชาลวง
กองทัพลาว
ให้พม่าซุ่ม
โจมตี 

      ฝ่ายอยุธยาหมดหวังท่ีจะได้ก าลังจากกองทัพ
นอกกรุงมาช่วย คงต้องอยู่ในท่ี 
ถูกล้อมไปจนกว่าพม่าจะเลิกทัพ 

         พระมหาธรรมราชาได้ข่าวว่ากองทัพ
ล้านช้างจะยกมาช่วยฝ่ายอยุธยาตีทัพพม่า จึง
ปลอมราชสาสน์เร่งให้ยกทัพมาแล้วก็ถูก
กองทัพพม่าซุ่มโจมตีท่ีสระบุรีแตกพ่ายไป 

มหาธรรม
ราชาอาสา
ฟังข่าวไทย
จะยอมแพ้ 

        ฝ่ายไทยฮึดสู้ ถ้ายอมแพ้คนไทยท้ังหมด
จะต้องถูกกวาดต้อนเอาไปเป็นเชลยเหมือนตก
นรกท้ังเป็น ยอมตายเสียดีกว่าเมื่อเห็นพระมหา
ธรรมราชาขอเข้าเจรจาก็ให้ทหารเอาปืนยิงขับไล่
ไป 

      พระมหาธรรมราชาอาสาบุเรงนองไปฟงั
ข่าวไทย พระมหินทรฯ จะออกมาถวายบังคม
บุเรงนองหรือไม่ โดยเข้าไปทางมุมก าแพงพัง
ทางวัดเกาะแก้ว 

มหาธรรม
ราชาอาสา
เกล้ียกล่อม
พระยาจักร ี
พระยาจักรี
หนีท่ีคุมขัง
เข้ากรุง 

     ฝ่ายไทยไม่มีผู้บัญชาการทหารแทนพระยา
รามยังไม่แต่งต้ังใคร 
     นายกองท่ีรักษาเชิงเทินก าแพงด้านตะวันตก
น าตัวพระยาจักรีไปเฝ้า 
พระมหินทรฯ แล้วได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้
บัญชาการรักษาพระนครทันที 

          บุเรงนองเห็นทีศึกจะยืดเย้ือถึงฤดูน้ า
ท่วมจึงวางอุบายจะใช้พระยาจักรีเป็นไส้ศึก 
ขอให้พระมหาธรรมราชาเกล้ียกล่อมและ
ด าเนินการ 
      พระมหาธรรมราชาเกล้ียกล่อมส าเร็จแล้ว
ปล่อยตัวพระยาจักรีหนีไปตอนกลางคืน ข้าม
น้ าเข้ามาทางด้านตะวันตก 

พระยาจักรี
ด าเนินการ
ตามแผน
ทรยศ 

      พระยาจักรีท าให้การต่อสู้ท่ีอ่อนแออยู่แล้ว
ยิ่งหนักลงไปโดยสับเปล่ียนโยกย้ายให้ผู้อ่อนแอไป
แทนผู้เข้มแข็ง ละเลยต าบลส าคัญลงโทษผู้ท่ีต้ังใจ
ท าดีจนเห็นว่าไทยอ่อนเต็มทีก็ให้สัญญาณแก่พม่า
เข้าตีได้ 

      พม่ารอคอยการส่งสัญญาณจากคนทรยศ
ในอยุธยา พม่าท าทีเข้าตีพร้อมกันทุกด้าน แต่
เข้าตีจริงทางถนนข้ามคูเมืองด้านตะวันออก ใช้
เวลาล้อมอยู่ ๙ เดือน ถ้าเข้าเมืองช้าไปเพียง
เดือนเดียวน้ าท่วม 

หลังจาก
พม่าเข้า
เมืองได้ 

      พระมหินทรฯ เก็บตัวอยู่ในวังรอเวลาท่ีพม่า
จะมาเอาตัวไป 

      พระมหาอุปราชาและพระมหาธรรมราชา
เสด็จมารับตัวพระมหินทรฯ ไปเฝ้าพระเจ้า
บุเรงนองท่ีพลับพลาวัดมเหยงค์ พระมหินทรฯ 
คลานเข้าไปถวายบังคม 

บุเรงนอง 
นั่งครอง
เมืองไทย 

      ไทยไม่มีกษัตริย์ปกครอง 
      พระมหินทรฯ ถูกน าตัวไปพม่าแต่
ส้ินพระชนม์ระหว่างทาง 
  พระประยูรญาติขุนนางศิลปิน นักร้อง  นักร า 
ช่างฝีมือและราษฏรหนุ่มสาวต้องถูกน าไปพม่า
เป็นทาสไปจนตายไทยต้องส่งส่วยสาอากรให้พม่า
ทุกปี ไทยยอมสวามิภักด์ิสุดใจถึง ๑๕ ปี 

      บุเรงนองนั่งครองอยุธยาอยู่ ๒ เดือนกับ 
๑๐ วันน้ าลดแผ่นดินแห้งจึงยกทัพกลับ 
     บุเรงนองต้ังพระมหาธรรมราชาเป็น
กษัตริย์ เทครัวคนไทยไปพม่าเหลือไว้เพียง
หมื่นคนเก็บทรัพย์สินเงินทองไปพม่าปกครอง
ไทยอยู่ ๑๕ ปี 
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สมเดจ็พระนเรศวร มหาราชทรงกูอ้สิรภาพและการรบครั้งส าคญั 
 
พระราชประวตั ิ
         สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือสมเดจ็พระเจา้สรรเพชญท์ี่ ๒ พระนามเดิมว่า พระองคด์ า 
โอรสของ สมเด็จพระมหาธรรมราชาและ   พระวิสุทธิกษัตริย์ (พระราชธิดาของสมเด็จพระศรีสุริโยทัย 
และสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ) พระองค์เสด็จพระราชสมภพท่ีเมืองพิษณุโลก พ.ศ. ๒๐๙๘    ทรงมี 
พระเชษฐภคิณีคือ   พระสุพรรณกัลยาทรงมีพระอนุชาคือสมเด็จพระเอกาทศรถ(องค์ขาว)    และ                                                  
ทรงเป็นพระราชนัดดาของสมเด็จพระศรีสุริโยทัย พระนามของพระองค์ปรากฏในลายลักษณ์อักษร 
หลายฉบับ เช่น พระนเรศ วรราชาธิราช พระนเรศ (องค์ด า)จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่า   พระนาม นเรศวร
ได้มาจากท่ีใด สันนิษฐานเบ้ืองต้นว่า  เพี่ยนมาจาก สมเด็จพระนเรศวรราชาธิราช เป็น สมเด็จพระนเรศวร 
ราชาธิราช 
         ตลอดระยะเวลาในวัยเยาว์ของพระนเรศวรทรงใช้ชีวิตอยู่ในพระราชวังจันทร์ เมืองพิษณุโลก 
จนกระท่ังเมื่อพระเจ้าบุเรงนองยกทัพมาตีเมืองพษิณุโลก สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าเมืองพิษณุโลก
ยอมอ่อนน้อมต่อแห่งหงสาวดี และท าให้พิษณุโลกต้องแปรสภาพเป็นเมืองประเทศราชหงสาวดีไม่ข้ึนต่อ กรุง
ศรีอยุธยา และพระเจ้าบุเรงนองก็ทรงขอพระนเรศวรไปเป็นองค์ประกันท่ีหงสาวดีและชุบเล้ียงพระองค์ไว้ท า
ให้พระองค์ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนต้ังแต่มีพระชนม์มายุเพียง ๙ พรรษา 
              พระนเรศวรไปประทับท่ีหงสาวดีในฐานะองค์ประกันจากพิษณุโลก และนอกจากพระองค์แล้วยัง
มีองค์ประกันจากเมืองอื่น ๆ ท่ีเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีเป็นจ านวนมาก พระเจ้าบุเรงนองนั้นทรงให้เหล่าองค์
ประกันได้รับการเล้ียงดูและการศึกษาอย่างดี พระนเรศวรทรงใช้เวลา ๘ ปีเต็มในหงสาวดีศึกษายุทธศาสตร์
ของพม่า พระองค์ทรงศึกษาวิชาศิลปศาสตร์ และวิชาพิชัยสงคราม ทรงนิยมในวิชาการรบทัพจับศึก พระองค์
ทรงมีโอกาสศึกษา ท้ังภายในราชส านักไทย และราชส านักพม่า มอญ และได้ทราบยุทธวิธีของชาวต่างชาติต่าง 
ๆ ท่ีมารวมกันอยู่ในกรุงหงสาวดีเป็นอย่างดี เช่น ชาวโปรตุเกส สเปน หรือชาวพม่าเอง ทรงน าหลักวิชามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับเหตุการณ์ และสภาพแวดล้อมในการท าศึกได้เป็นเลิศ ดังเห็นได้จากการสงครามทุก
ครั้งของพระองค์ ยุทธวิธีที่ทรงใช้ ได้แก่ การใช้คนจ านวนน้อยเอาชนะคนจ านวนมาก และยุทธวิธีการรบแบบ
กองโจร พระองค์ทรงน ามาใช้ก่อนจอมทัพท่ีเล่ืองช่ือในยุโรป นอกจากนั้น หลักการสงครามท่ีเป็นท่ียอมรับ
อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เช่น การด ารงความมุ่งหมาย หลักการรุก การออมก าลัง และการรวมก าลัง การ
ด าเนินกลยุทธ ความเด็ดขาดในการบังคับบัญชา การระวังป้องกัน การจู่โจม ฯลฯ พระองค์ก็ทรงน ามาใช้อย่าง
เช่ียวชาญ และประสบผลส าเร็จอย่างงดงามมาโดยตลอด เนื่องจากการท่ีพระองค์มีชีวิตอยู่ในฐานะองค์ประกัน
ท าให้ทรงมีความกดดันสูงจากมังกะยอชวา (พระราชโอรสในพระมหาอุปราชนันทบุเรง) จึงทรงมีแรงผลักดันท่ี
จะกอบกู้อิสรภาพให้กับบ้านเมืองของพระองค์ เช่น จากการชนไก่ของพระองค์กับมังกะยอชวา เป็นต้น 
รวมทั้งการเหยียดหยามว่าเป็นเชลย จากพวกพม่าด้วยหลังจากท่ีพระเจ้าบุเรงนองตีกรงุศรีอยุธยาแตกเมื่อ 
พ.ศ. ๒๑๑๒ มะเส็งศก วันอาทิตย์ เดือน ๙ แรม ๑๑ ค่ า และได้สถาปนาสมเด็จพระมหาธรรมราชาครองกรุง
ศรีอยุธยาในฐานะประเทศราชของหงสาวดีต่อไป หลังจากนั้น พระนเรศได้หนีกลับมาไทยโดยท่ีบุเรงนอง
ยินยอมด้วยอันเนื่องมาจากพระสุพรรณกัลยาได้ขอไว้ โดยท่ีบุเรงนองยินยอม หลังจากท่ีพระองค์ด ากลับมา
กรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระมหาธรรมราชาได้ทรงพระราชทานนามให้ว่า พระนเรศวร และโปรดเกล้าฯให้เป็น
พระมหาอุปราชไปปกครองเมืองพิษณุโลก ทรงปกครองเมืองอย่างดีและทรงเริ่มเตรียมการท่ีจะกอบกู้เอกราช
ของ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2198
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%96
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2112
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กรงุศรอียธุยา 
        นับต้ังแต่สมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสรภาพเป็นต้นมา หงสาวดีได้เพียรส่งกองทัพเข้ามาหลาย
ครั้ง แต่ก็ถูกกองทัพกรุงศรีอยุธยาตีแตกพ่ายไปทุกครั้ง เมื่อสมเด็จพระมหาธรรมราชา เสด็จสวรรคต เมื่อปี 
พ.ศ. ๒๑๓๓ พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันอาทิตย์ท่ี ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๑๓๓ เมื่อพระชนมายุได้ 
๓๕ พรรษา ทรงพระนามว่า สมเด็จพระนเรศวร หรือสมเด็จพระสรรเพชญ์ท่ี ๒ และโปรดเกล้า ฯ ให้พระเอกา
ทศรถ พระอนุชา ขึ้นเป็นพระมหาอุปราช แต่มีศักด์ิเสมอพระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งตลอดรัชสมัยของ
พระองค์ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยาจากหงสาวดี และได้ท าสงครามกับอริราชศัตรูท้ังพม่าและเขมร จน
ราชอาณาจักรไทยเป็นปึกแผ่นมั่นคง ขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาลกว่าครั้งใดในอดีตท่ี
ผ่านมา งานสงครามในรัชสมัยของพระองค์ ท้ังในดินแดนไทยและดินแดนข้าศึก ได้ชัยชนะทุกครั้ง ทรงมีพระ
ปรีชาสามารถในการน าทัพ ทรงริเริ่มน ายุทธวิธีแบบใหม่มาใช้ในการท าสงคราม และเปล่ียนแนวความคิดจาก
การตั้งรับมาเป็นการรุก และริเริ่มการใช้วิธีรบนอกแบบภาพแกะสลักนูนต่ าจ าลองเหตุการณ์ยุทธหัตถีของ
สมเด็จพระนเรศวรพ.ศ. ๒๑๓๗ พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงก็ให้พระเจ้าแปรมาตีกรุงศรีอยุธยาแต่ก็แตกทัพ
กลับไป พ.ศ. ๒๑๔๒ เสด็จออกไปตีกรุงหงสาวดี พระเจ้าหงสาวดีหนีไปเมืองตองอู กองทัพไทยตามไปถึงเมือง
ตองอูแต่ขาดเสบียง พ.ศ. ๒๑๔๗ ยกกองทัพไปกรุงหงสาวดีอีกครั้งถึงเมืองหาง (ในพงศาวดารบางฉบับว่าเมือง
ห้างหลวง) อันเป็นเมืองอยู่ชายพระราชอาณาเขตในสมัยนั้น เมื่อปลายเดือน ๕ ปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๑๔๘ ได้เสด็จ
ประทับแรมอยู่ ณ ต าบลทุ่งแก้ว เกิดประชวรเป็นหัวระลอกขึ้น (บ้างว่าถูกตัวสัตว์พวกแมลงมีพิษต่อย) ท่ีพระ
พักตร์แล้วเลยเป็นบาดพิษจนเสด็จสวรรคตท่ีเมืองหาง เมื่อวันจันทร์ เดือน ๖ ขึ้น ๘ ค่ า พ.ศ. ๒๑๔๘ เรื่องวัน
สวรรคตนี้มีรายละเอียดกล่าวต่างกัน พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขากล่าวว่า เสด็จสวรรคตวัน
จันทร์ ขึ้น ๘ ค่ า เดือน ๖ เพลาชายแล้ว ๒ บาท ปีมะเส็ง ในหนังสือ A History of Siam ของ W.A.R. Wood 
กล่าวว่าสวรรคตวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๖๐๕  
((- ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๑๔๘) พ.ศ. ๒๑๔๘) พระชันษาได้ ๕๐ ปี เสวยราชสมบัติได้ ๑๕ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2133
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2137
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2142
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2148
http://th.wikipedia.org/wiki/25_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2148
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สรปุการสงครามในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
พ.ศ. ๒๑๒๑     คราวติดตามไปตีพระยาจีนจันตุท่ีปากแม่น้ าเจ้าพระยา 
พ.ศ. ๒๑๒๖     เมื่อไปตีเมืองลุมเมืองคังในรัฐไทยใหญ่ 
พ.ศ. ๒๑๒๗    รบกับพม่าคราวทรงพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ าสะโตง ถูกมังสุรกรรมาตาย 
พ.ศ. ๒๑๒๗     สงครามไทยกับพม่า พม่ายกมา ๑๓๐,๐๐๐ ท่ีเมืองสุพรรณบุรี พระยาพะสิม ยกมาทาง 
                    สุพรรณบุรี พระเจ้าเชียงใหม่ยกมาทางเหนือ ตีพม่าแตกกลับไป 
พ.ศ. ๒๑๒๘     สงครามไทยกับพม่า  รบกับพระเจ้าเชียงใหม่ท่ีบ้านสระเกศ พม่า ๑๕๐,๐๐๐  
                    ไทย ๘๐,๐๐๐  ตีพม่าแตกกลับไป 
พ.ศ. ๒๑๒๙     สงครามไทยกับพม่า คราวพม่า ๒๕๐,๐๐๐ ยกมาล้อมกรุงไทยมีก าลัง ๘๐,๐๐๐   
                    ตีพม่าต้องถอยทัพภายใน ๕ เดือน 
พ.ศ. ๒๑๓๓     สงครามไทยกับพม่า คราวพระมหาอุปราชายกมาครั้งแรก ท่ีสุพรรณบุรี  
                   พม่า ๓๐๐,๐๐๐ ไทย ๘๐,๐๐๐ ตีพม่าแตกไป จับพระยาพะสิมได้ท่ีจรเข้สามพัน 
พ.ศ. ๒๑๓๕    สงครามคราวายุทธหัตถี พม่า ๒๕๐,๐๐๐  ไทย ๑๐๐,๐๐๐ 
พ.ศ. ๒๑๓๕    สงครามเมืองทะวาย ตะนาวศรี ไทย ๑๐๐,๐๐๐  ตีได้เมืองทะวาย ตะนาวศรี 
พ.ศ. ๒๑๓๖    สงครามเมืองเขมร ไทย ๑๓๐,๐๐๐  เขมร ๗๕,๐๐๐  ได้เมืองเขมร 
พ.ศ. ๒๑๓๗    สงครามไทยกับพม่า คราวไทยได้หัวเมืองมอญ 
พ.ศ. ๒๑๓๘    สงครามไทยกับพม่า คราวไปตีเมืองหงสาวดี ครั้งท่ี ๑  ไม่ส าเร็จ ก าลังฝ่ายไทย ๑๒๐,๐๐๐ 
พ.ศ. ๒๑๔๒    สงครามไทยกับพม่า ยกไปตีเมืองหงสาวดีส าเร็จ ไทย ๑๐๐,๐๐๐  แล้วไปล้อม 
                   เมืองตองอูอยู่  ๒ เดือน ต้องถอยทัพ 
พ.ศ. ๒๑๔๖     สงครามเมืองเขมร (ทัพเจ้าฝ่ายหน้าเสด็จไปตีเอง) 
พ.ศ. ๒๑๔๗     สงครามครั้งสุดท้ายของสมเด็จพระนเรศวร ฯ ไทย ๒๐๐,๐๐๐ ยกไปตีอังวะแต่     
                    เสด็จสวรรคตเสียก่อน 
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การรบครัง้ส าคญัของสมเดจ็พระนเรศรมหาราช ไดห้ยบิยกเพยีง ๒ ศกึ คอื 
       การรบทีเ่มอืงคัง  ( พ.ศ. ๒๑๒๔ ) 
สาเหต ุ
 หลังจากพระเจ้าบุเรงนองสวรรคต    นันทบุเรง ราชบุตรขึ้นเป็นกษัตริย์แทน  ท าให้เจ้าประเทศ
ราชไทยใหญ่ เช่น เจ้าฟ้าเมืองคังกระด้างกระเด่ือง      และพยายามแยกตัวเป็นอิสระ    พม่าต้องการตีเมือง
คัง เพื่อปราบให้เป็นตัวอย่างแก่ประเทศราชอื่นๆ จึงจัดกองทัพให้เจ้านายรุ่นหนุ่มของพม่าและของประเทศ
ราช(ไทย) ท่ีเห็นว่าเข้มแข็งประชันฝีมือกัน   เพื่อให้เกิดความนิยมเล่ือมใสใน 
พระมหาอุปราช ซึ่งจะรับรัชทายาทปกครองแผ่นดินต่อไป 
 
แผนการรบทัง้  ๒   ฝ่าย 
                ฝ่ายพม่า  จัดกองทัพเป็น 3 กองทัพ  กองทัพพระมหาอุปราชา   กองทัพพระสังขฑัต กองทัพ
สมเด็จพระนเรศวร วางแผนร่วมกันเข้าตี    ทางเข้าเมืองคังคับแคบ ขึ้นเขาจะเข้าตีพร้อมกันเข้าตีพร้อมกัน
ไม่ได้ ทุกพระองค์เห็นชอบผลัดกันเข้าตีกันคนละวัน  
                เมอืงคงั   ใช้ภูมิประเทศท่ีได้เปรียบต้ังรับเหนียวแน่นแบบยึดพื้นท่ีเส้นทางฝ่ายตรงข้ามบังคับให้
ขึ้นเขาและเป็นทางแคบท าการเข้าตี 
 
 ก าลงั  การวางก าลงั  และรปูขบวน 
                พระเจ้าหงสาวดีเคืองพระทัยท่ีเมืองคังแข็งเมือง จึงจัดเจ้านายช้ันเล็กรุ่นใหม่ได้คุ้นเคยกับการรบ 
จัดก าลังเป็น  ๓   กองทัพ  ไปตีเมืองคังเพื่อหวังเป็นเกียรติแก่พระมหาอุปราชา ดังนี้ 
                        ๑.   พระมหาอปราชา        เป็นแม่ทัพหงสาวดี 
                        ๒.   พระสังขฑัต             เป็นแม่ทัพ           
                        ๓.   สมเด็จพระนเรศวร     เป็นแม่ทัพกองทัพไทย 
ฝ่ายไทยใหญ่ ทัพเจ้าฟ้าเมืองคังป้องกันในเมืองคัง 
 
การปฏบิตักิารรบ 
 เมื่อ  ๓   กองทัพ เคล่ือนท่ีไปถึง พระมหาอุปราชาจึงปรึกษาพระสังขฑัต และสมเด็จพระ
นเรศวรว่า ทางท่ีจะเข้าตีเมืองคัง  เป็นทางขึ้นเขาแคบชันโดยเฉพาะ จะน าก าลังเข้าตีพร้อมกันไม่ได้ประโยชน์
อะไรจะเสียก าลังไปเปล่าๆ ชาวเมืองคังท่ีรักษาเมืองก็มีไม่มากนัก ก าลังท่ีจะเข้าตีมีถึงสามกองทัพ สู้ผลัดเวร
เข้าตี กองทัพละวันจะดีกว่า ทุกพระองค์เห็นชอบด้วย จึงต้ังค่ายพักแรมเชิงเขารอบๆเมือง โดยผลัดกันเข้าตี
ตามล าดับ(แล้วหมุนเวียนกันตามล าดับ)  คือ ๑.   พระมหาอุปราชา     ๒.   พระสังขฑัต 3.   สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 
           
             การเขา้ตวีนัทีห่นึง่   พระมหาอุปราชาน าก าลังเข้าตีเป็นพระองค์แรก 
                    เวลาออกตีเริ่มแรกเวลา  ๒๒.๐๐   พวกชาวเมืองพากันออกสู้อย่างเหนียวแน่น รบจนสว่างก็
ไม่สามารถยึดเมืองได้ ทหารพากันเหน็ดเหนื่อยต้องถอยกลับมา 
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           วนัที่สอง   พระสังขฑัตเข้าตีเป็นองค์ท่ีสอง เหตุการณ์ก็เป็นไปในท านองเดียวกันอีกในระหว่าง
สองวันแรกที่เป็นเวลาท่ีพระมหาอุปราชา    และพระสังขฑัตเข้าตีนั้น     สมเด็จพระนเรศวรเสด็จออก
ลาดตระเวนตรวจตราภูมิประเทศ  ทรงตรวจพบว่ามีทางลับท่ีจะขึ้นไปยังเมืองคังอีกทางหนึ่ง 
           วนัที่สาม   สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงน าก าลังเข้าตีเป็นองค์ท่ีสาม 
                            การจัดก าลังเข้าตี พระองค์ได้จัดก าลังในกองรบเป็น   ๒  กอง ดังนี้ 
                                     กองท่ีหนึ่ง   มีก าลังพลน้อย 
                                      กองท่ีสอง   มีก าลังพลมาก 
          พอเวลามดืค่ า 
                กองรบท่ี 1 ท่ีมีก าลังน้อยมาเข้าตีท่ีด้านหน้า ซึ่งพระมหาอุปราชาและพระสังขฑัตเคยวางก าลัง
กองรบมาแล้วสองครั้งแล้ว 
               กองรบท่ี  ๒   ท่ีมีก าลังมากไปวางก าลังเข้าท่ีตรงทางลับท่ีพบใหม่ โดยไปซุ่มมิให้ข้าศึกทราบ  ท้ัง
สองกองรบต่างสงบนิ่งอยู่จนดึกถึงเวลาออกตี  
                 เวลาออกตี  ๐๔๐๐ น.   พอถึงเวลากองรบท่ีมีก าลังน้อยท่ีซุ่มอยู่ ก็ได้รับค าส่ังให้ยิงปืนโห่ร้อง 
ปฏิบัติการท านองว่าจะเข้าตีทางด้านนั้น พวกชาวเมืองคังคิดว่าฝ่ายเข้าตีจะบุกข้ึนมาอย่างสองคราวที่แล้ว 
ประจวบกับเป็นเวลามืดไม่เห็นก าลังท่ีเข้าตีว่ามีเพียงใด ก็พากันมารวมก าลังต่อสู้อยู่ทางด้านหน้าอย่างเคย   
สมเด็จพระนเรศวรตรวจการณ์เห็น  ก็ให้สัญญาณก าลังส่วนใหญ่กองรบท่ีสอง รีบเคล่ือนท่ีขึ้นไปตามทางท่ีพบ
ใหม่  พอเวลาเช้ามืดก็ยึดเมืองได้และจับเจ้าเมืองคังได้ 
 

                         
 
 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แม่น ้ าสะโตง                         เมืองลม                           แม่น ้ าสาละวนิ 

                                  เขา้ตีหลกั                   

        เมืองคงั                                   

                                                                        

           เขา้ตีรอง        

           ตองอู                                                                เชียงใหม่   
    

 เมืองหงสาวดี                                                                      
          เมืองแครง                  เมาะตะมะ    ด่านแม่ละเมา                       เมืองพิษณโุลก 

เสน้ทางการเดินทพั 
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ผลจากการรบ 
 ๑.   กองทัพไทยซึ่งเป็นฝ่ายพม่าได้รับชัยชนะ สามารถปราบเมืองคังได้ 
                ๒.   สมเด็จพระนเรศวรได้รับการยกย่อง มีช่ือเสียงมาก หระมหาอุปราชา และพระสังขฑัตมี
ความละอาย และเกลียดชังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  พระเจ้าหงสาวดีไม่พอใจ  แต่
ไม่สามารถท าอะไรได้ นอกจากปูนบ าเหน็จรางวัลตามประเพณี 
                ๓.   เป็นมูลเหตุไทยและพม่าขัดเคืองกัน และท าให้สมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสระภาพท่ีเมือง
แครง 
 
บทเรยีนจากการบ 
               ๑.  ความเฉลียวฉลาดของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สองวันแรกที่พระมหาอุปราชาและ
พระสังขฑัตเข้าตีไม่ส าเร็จแล้วน่าจะเป็นการเข้าตีท่ียุ่งยาก จึงคิดหาวิธีเข้าตีใหม่ให้ต่างจากเดิม (พลิกแพลง) ใช้
รูปแบบกลยุทธโอบ        ( เข้าตี ๒ ทิศทาง )  การเข้าตีตรงหน้าอย่างเดียวเป็นส่ิงไม่น่ากระท า 
               ๒.   ข่าวสารทางภูมิประเทศเป็นส าคัญ พระองค์ตรวจภูมิประเทศพบว่ามีเส้นทางเข้าด้านหลัง
เมืองคังอีกเส้นทางหนึ่ง  จึงเหมาะส าหรับการวางแผนเข้าตี ๒ ทิศทาง  เพื่อให้ทหารเมืองคังแบ่งก าลังจาก
ด้านหน้ามาป้องกันด้านหลัง  ( เป็นการทอนก าลังข้าศึก )    
               ๓.    แผนการเข้าตี พระองค์วางก าลังเข้าตีด้านหลัง เข้าตีหลักด้านหลัง เข้าตีรองด้านหน้า หรือ
ใช้การลวงทางด้านหน้าให้ชะล่าใจคงเป็นเช่นเดิม เพราะชาวเมืองคังมั่นใจในภูมิประเทศบีบบังคับไม่สามารถ
เข้าตีทิศทางอื่นได้ 
                ๔.   เปล่ียนเวลาเข้าตีจากเดิม ๒๒.๐๐ น เป็น ๐๔.๐๐ น.  เวลาธรรมชาติคนจะหลับสบาย 
ประมาณเวลาเข้าตียึดท่ีหมายได้ ๒-๓ ช.ม. เวลาสว่างพอดีจัดระเบียบในท่ีหมายได้สะดวก  ส าหรับแผนของ
มหาอุปราชา และพระสังขฑัต เข้าตีเวลา ๒๒.๐๐ น. เมื่อยึดท่ีหมายได้ จัดระเบียบยังมืดอยู่ยิ่งยากล าบากใน
การปฏิบัติ 
วเิคราะหก์ารน าหลกัการสงครามไปใชข้องสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 
         จะเห็นพระองค์น าหลักการสงครามไปใช้เห็นอย่างเด่นชัด คือ 
             หลกัการรวมก าลงั คือ การรวมก าลังมากทางทิศเข้าตีหลักคือด้านหลัง ซึ่งข้าศึกต้านทานน้อย 
             หลกัการออมก าลงั คือ การใช้ก าลังน้อยเข้าตีทางด้านหน้าเป็นการลวงให้ข้าศึกแบ่งก าลังเข้า
ต้านทาน และเก็บกองหนุนไว้อีกส่วนหนึง่ไว้ช่วยท้ังส่วนเข้าตีหลักและเข้าตีรอง 
             หลกัการด าเนนิกลยทุธ คือ ใช้รูปแบบการด าเนินกลยุทธแบบโอบ ด้านหลังท่ีหมาย 
             หลกัความงา่ย คือ  แผนและการปฏิบัติง่ายคล้ายแผนพระมหาอุปราชา และพระสังขฑัต    แต่เพิ่ม
ทิศทางการเข้าตี ๒ ทิศทาง    เปล่ียนเวลาออกตี 
             หลกัการจูโ่จม คือ  เวลาพลบค่ า น าก าลังเข้าแนวออกตี ไม่ให้ข้าศึกเห็นก าลัง ประมาณการณ์ขนาด
ก าลังไม่ได้ ตรวจการณ์ไม่เห็นคนและอาวุธ  เข้าตีหลักทิศทางใหม่ท่ีคาดไม่ถึง  เข้าตีลวงทางด้านหน้าให้สมจริง
เหมือนเข้าตีหลัก เมื่อชาวเมืองคังทุ่มก าลังมายับย้ังด้านหน้า สมเด็จพระนเรศวรก็ทุ่มก าลังเข้าตีด้านหลังด้วย
ก าลังมากชาวเมืองไม่สามารถต้านทานได้จนพระองค์สามารถเข้ายึดเมืองคังได้ 
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การรบทีต่ าบลหนองสาหร่าย ในศกึชนช้าง    พ.ศ. ๒๑๓๕ 
      สาเหต ุ
        ความพ่ายแพ้อย่างยับเยินของพระมหาอุปราชาแห่งพม่า คราวสงครามครั้งท่ี ๙ เมื่อ พ.ศ. 
๒๑๓๓ นั้น ท าให้พม่ารู้สึกเสียเกียรติเป็นอันมาก เกรงว่าประเทศราชอื่นๆจะพากันก าเริบ และหมิ่นพระบรม
เดชานุภาพของพระมหาอุปราชา ซึ่งจะครองราชสมบัติเป็นใหญ่ในบรรดาหัวเมืองพม่าสืบไป พระเจ้าหงสาวดี
จึงโปรดให้ พระมหาอุปราชายกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งท้ังๆท่ีพระมหาอุปราชายังมีความครั่นคร้าม
อยู ่
แผนการรบของทัง้สองฝา่ย 
                 ฝ่ายพมา่   จัดก าลัง ๓ กองทัพ มุ่งยึดกรุงศรีอยุธยา โดยเข้าตามช่องทางด้านเหนือทางด่านแม่
ละเมา(ทัพท่ี ๑)  ด้านใต้เข้าทางด่านพระเจดีย์สามองค์ (ทัพท่ี ๒-๓) และให้พระเจ้าเชียงใหม่น าทัพเชียงใหม่
มาสมทบโดยทางน้ าอีกทัพหนึ่ง ( เป็นการยุทธแบบเส้นนอก )  
                ฝ่ายไทย  สมเด็จพระนเรศวรทรงทราบว่าข้าศึกเคล่ือนท่ีเข้ามา  ๒ ทาง หากปล่อยให้ข้าศึก
เคล่ือนท่ีเข้ารวมกันได้ จะท าให้ข้าศึกมีก าลังมาก   จึงควรชิงเข้าท าลายกองทัพพระมหาอุปราชาท่ีเคล่ือนท่ีเข้า
มาทางด่านพระเจดีย์สามองค์เสียก่อนมิให้รวมก าลังกับพม่าจากทางเหนือได้ทัน 
 
ก าลงั  การวางก าลงั  และการจัดรปูขบวน 
                  ฝา่ยพม่า   พระเจ้าหงสาวดีจัดกองทัพจากการเกณฑ์ก าลังคน  ๓ หัวเมือง  คือ 
                         - กองทัพเมืองหงสาวดี    กองล่วงหน้า  เจ้าเมืองจาปะโร กองก าลังส่วนใหญ่ พระมหา
อุปราชา เคล่ือนท่ีเข้าทางด่านพระเจดีย์สามองค์ 
                        - กองทัพเมืองแปร        พระเจ้าแปร 
                        - กองทัพเมืองตองอู      ลูกเธอพระเจ้าตองอู ช่ือ นัดจินหน่อง 
                          กองทัพพระเจ้าแปร และกองทัพนัดจินหน่อง  เคล่ือนท่ีเข้าทางด้านด่านแม่ละเมา รวม
ก าลัง ๓ กองทัพ ๒๔๐,๐๐๐ คน  ทางน้ าให้พระเจ้าเชียงใหม่มีก าลังมาสมทบอีกทัพหนึ่ง พระมหาอุปราชา
เคล่ือนท่ีจากกรุงหงสาวดี  ๙ ธ.ค.๒๑๓๕  
                         การลาดตระเวนหาข่าว การเคล่ือนท่ีเข้าด่านพระเจดีย์สามองค์ การเคล่ือนทัพอย่างช้าๆ 
แต่เป็นไปด้วยความระมัดระวังไม่ประมาท  ครั้นเห็นว่าไทยไม่มีก าลังเข้าต่อสู้  การเคล่ือนทัพมาต้ังอยู่ ณ. 
ต าบลตระพังตรุ แขวงเมืองสุพรรณบุรี  แล้วส่งสมิงจอลาน  สมิงเป่อ สมิงซ่าม่วน  น าก าลังทหารม้าออก
ลาดตระเวน  กองทัพเคล่ือนท่ีจากทางเหนือ และหาข่าวกองทัพไทยต่อไปเพื่อทราบการเคล่ือนไหว 
                 ฝ่ายไทย   พอถึงเดือน  ม.ค. ๒๑๓๕   มีการเกณฑ์ทัพไปตีเขมร  สมเด็จพระนเรศวรขัดเคือง
พระทัยคราวเสียกรุง พ.ศ. ๒๑๑๒  เขมรมาซ้ าเติมไทยยังไมไ่ด้แก้แค้นก าหนดเคล่ือนท่ีไปเขมรกลางเดือน ม.ค. 
๒๑๓๕   พอออกค าส่ังไปได้ ๖ วัน  ในวันท่ี  ๑๔  ธ.ค. ๒๑๓๕  ได้รับข่าวจากเมืองกาญจนบุรีว่ากองทัพหง
สาวดีเคล่ือนท่ีเข้ามาทางด่านพระเจดีย์สามองค์ ต่อมาก็ทราบว่าหัวเมืองเหนือว่ามีข้าศึกเคล่ือนท่ีมาอีกทาง
หนึ่งด้วย 
 
 



63 
 

63 
 

               สมเด็จพระนเรศวรทรงด าริว่า  ข้าศึกเคล่ือนท่ีมา  ๒ ทิศทาง  มารวมกันได้ก็จะมีก าลังมาก 
จะต้องชิงท าลายทัพพระมหาอุปราชาท่ีเคล่ือนมาถึงเสียก่อน  การเปล่ียนแปลงท่ีรวมพล จึงรับส่ังให้ย้ายท่ีรวม
พลก าหนดไว้ที่ทุ่งบางขวด เพื่อไปตีกัมพูชาให้ไปต้ังท่ีทุ่งป่าโมก แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ  อันเป็นทางร่วมที่จะ
ไปสุพรรณบุรีและเมืองเหนือ 
        การระวงัปอ้งกนั ในระหว่างนั้นสมเด็จพระนเรศวรได้ทรงจัดก าลังออกไปปฏิบัติการ ดังนี้ 
                -  กองโจร    ให้พระอมรินทรฤาไชย ผู้ว่าราชการเมืองราชบุรี น าก าลัง ๕๐๐ คน เป็นกองโจรไป
คอยซุ่มโจมตี  มีการล าเลียงและรื้อสะพานตามเส้นทางการเดินของข้าศึกท่ีอยู่ข้างหลัง     จะเห็นว่าหลักนิยม
ของกองโจรของสมเด็จพระนเรศวรจะปฏิบัติการกอ่น ระหว่างการรบ และหลังการรบ  กองโจรมีความ
เข้มแข็ง ประสิทธิภาพมาก 
                -  มีส่วนก าบัง ให้พระศรีไสยณรงค์ เป็นผู้บังคับกองก าลัง พระยาราชฤทธานนท์เป็นยกกระบัตร 
น าทัพหัวเมืองเหนือไปวางก าลังขัดตาทัพ ต้านทานข้าศึก ณ. ล าน้ าท่าคอย แขวงเมืองสุพรรณบุรี 
                -  การจัดก าลังและการเคล่ือนย้าย   ก าลังส่วนใหญ่รวมพลพร้อมเสร็จ  ๑๐  ม.ค. ๒๑๓๕ 
                สมเด็จพระนเรศวร และสมเด็จพระเอกาทศรถ      ได้เสด็จโดยขบวนเรือพระท่ีนัง่จากพระนคร
ไปทรงตัดไม้ข่มนามท่ีทุ่งลุมพลี แล้วเสด็จเข้าท่ีต้ังทัพ  ณ. ต. มะม่วงหวาน   ประทับแรม ๓  วัน  ถึง ๑๓ ม.ค. 
๒๑๓๕   จึงเสด็จน าทัพ ๑๐๐,๐๐๐ คน ออกจากทุ่งป่าโมกไปยังเมืองสุพรรณบุรี ทางบ้านสามโก้ – ข้ามล าน้ า
สุพรรณ ท่ีท่าน้ าอู่ทอง – ค่ายหลวงหนองสาหร่าย  ริมน้ าท่าคอย ๑๕ ม.ค. ๒๑๓๕  
                -   ความอัศจรรย์  ฝ่ายพม่าตามพงศาวดาร   เมื่อพระมหาอุปราชาเคล่ือนทัพมาถึง  ต. พนม
ทวน    เป็นเวลาบ่ายสามโมง เกิดลมเวรัมภาพัดเศวตฉัตรหลังช้างหักสะบั้นลง เป็นเหตุให้พระมหาอุปราชา
เห็นว่าเป็นลางร้าย หวาดหวั่นพระหฤทัยท่ีจะท าสงครามอย่างยิ่ง  
                -   สมเด็จพระนเรศวร  ๑๒ ม.ค. ๒๑๓๕  ขณะเสด็จประทับอยู่ท่ีค่ายหลวง ต. มะม่วงหวาน  
ก่อนหน้าจะเสด็จเคล่ือนท่ีไปเมืองสุพรรณบุรี  ในตอนกลางคืนทรงพระสุบินว่า น้ าท่วมป่ามาแต่ทิศตะวัน
ตะวันตก   เสด็จลุยไปพบจระเข้ใหญ่เข้าตัวหนึ่ง ได้ต่อสู้กันทรงประหารจระเข้ส้ินชีวิตด้วยพระองค์เอง  มี
รับส่ังให้โหรท านายความในสุบิน     โหราธิบดีถวายพยากรณ์ว่าเสด็จไปคราวนี้จะได้รบพุ่งกับข้าศึกเป็นมหา
ยุทธสงครามถึงทรงท ายุทธหัตถี ( คือการรบบนหลังช้าง ซึ่งถือว่าเป็นยอดแห่งการยุทธ ) และมีชัยชนะข้าศึก 
                 -   การรุกเข้าหาข้าศึก  การลาดตระเวนของทหารพม่า ได้ล่วงล้ าเข้ามาถึงบางกระทิง แขวง
เมืองกรุงศรีอยุธยา เมื่อทราบว่าสมเด็จพระนเรศวรเคล่ือนท่ีไปแล้ว  ก็รีบส่งข่าวให้พระมหาอุปราชาทรงทราบ 
ขณะประทับอยู่ ต.ตระพังตรุ  ห่างหนองสาหร่ายท่ีกองก าลังของพระยาศรีไสยณรงค์วางก าลังอยู่ระยะทางเดิน 
๓ วัน เมื่อพระมหาอุปราชาทราบว่าก าลังสมเด็จพระนเรศวรน ามานี้มีจ านวนน้อยกว่า จึงปรึกษาแมทั่พและผู้
บังคับหน่วยต่างๆ เห็นพ้องกันว่าควรทุ่มก าลังพลจ านวนมากเข้าตีให้แตกทีเดียวอย่าให้ต้ังหลักได้ ถ้าได้เปรียบ
ก็จะไล่ติดตามถึงกรุงศรีอยุธยา พระมหาอุปราชาจึงให้เคล่ือนทัพจาก ต.ตระพังกรุ  ๑๕ ม.ค. ๒๑๓๕  ตรงกับ
วันสมเด็จพระนเรศวรเสด็จถึงค่ายหลวงท่ีหนองสาหร่าย 
                 -   การเดินระยะใกล้ของไทย    สมเด็จพรนเรศวรเมื่อถึงหนองสาหร่ายแล้ว ก็ให้กองก าลังพระ
ยาศรีไสยณรงค์ กับพระยาราชฤทธานนท์ ซึ่งวางก าลังขัตตาทัพอยู่แล้วเคล่ือนออกไปวางก าลังท่ีดอนระฆงั 
เพื่อจะได้ลาดตระเวนลึกเข้าไปให้ทราบการเคล่ือนไหวของก าลังส่วนใหญ่ของข้าศึก พอเสด็จถึงก็ให้จัดขบวน
รบ เพราะก าลัง ๒ ฝ่ายอยู่ใกล้กันคงได้รบกันวันสองวันนี้แน ่
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                การจดัขบวนรบของไทย เปน็รปูขบวนเบญจเสนา ( ๕ ทพั )   
                            กองทพัที่ ๑   กองหน้า        พระยาสีหราชเดโช              เป็นทัพหน้า  
                                                                พระยาพิชัยรณฤทธิ์             เป็นปีกขวา 
                                                                พระยาวิชิตณรงค์                เป็นปีกซ้าย 
                            กองทพัที่ ๒   กองเกียกกาย   พระเทพอรชุน                   เป็นแม่ทัพ 
                                                                 พระยาพิชัยสงคราม            เป็นปีกขวา 
                                                                 พระยารามค าแหง              เป็นปีกซ้าย 
                            กองทพัที่ ๓    เป็นกองหลวง หรือก าลังส่วนใหญ่  สมเด็จพระนเรศวร  เป็นจอมทัพ 
                                                   สมเด็จพระเอกาทศรถ  เจ้าพระยามหาเสนา         เป็นปีกขวา 
                                                   เจ้าพระยาจักรี                                            เป็นปีกซ้าย 
                            กองทพัที่ ๔    กองยกบัตร   พระยาพระคลัง                               เป็นแม่ทัพ 
                                                   พระยาราชสงคราม                                       เป็นปีกขวา 
                                                   หลวงอภัยสุรินทร์                                         เป็นปีกซ้าย 
                            กองทพัที่ ๕    กองหลัง       พระยาท้ายน้ า                                 เป็นแม่ทัพ 
                                                   หลวงหฤทัย                                                เป็นปีกขวา 
                                                   หลวงอภัยสุรินทร์                                         เป็นปีกซ้าย 
                 ดูเหมือนการรบครั้งนี้  สมเด็จพระนเรศวรต้ังพระทัยท าการตั้งรับให้ข้าศึกเข้าตีก่อน เพราะทรง
ทราบว่าข้าศึกมีก าลังมากกว่า วันท่ี ๑๗ ม.ค.๒๑๓๕  พระยาสีไสยณรงค์กราบทูลว่า จากการลาดตระเวน
ข้าศึกเคล่ือนท่ีพ้นบ้านจระเข้สามพันมาแล้ว จึงมีรับส่ังให้กองทัพท้ังปวง เตรียมตัวรบข้าศึกในวันรุ่งขึน้ แล้งส่ัง
ให้ลาดตระเวนให้ทราบการเคล่ือนไหวข้าศึกถี่ข้ึนและถอยมา พระองค์ทรงคิดการตั้งรับดัวยวิธีรุก การเข้าตี
จากการต้ังรับ การเข้าตีเร่งด่วน 
 
การปฏบิตักิารรบ ( มหายุทธสงครามยทุธหัตถ ี)  
                 รุ่งเช้า ๑๘  ม.ค.๒๑๓๕   ทุกกองทัพพร้อมรบแต่เช้า  สมเด็จพระนเรศวร และสมเด็จพระเอกา
ทศรถ ต่างแต่งพระองค์ทรงเครื่องยุทธพิชัย  ช้างพระท่ีนั่งท้ังสองพระองค์ คือ  
          -   พลายภเูขาทอง   ช้ันระวางเป็นเจ้าพระยาไชยานุภาพ เป็นพระคชาธาร สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช   
                                 เจ้ารามราฆพ     เป็นกลางช้าง  พระมหานุภาพเป็นควาญช้าง   
          -   พลายบญุเรอืง   ช้ันระวาง เป็นเจ้าพระยาปราบไตรจักร  เป็นพระคชาธารสมเด็จพระนเรศวร 
                                 พระเอกาทศรถ  หมื่นภักดีศวรเป็นกลางช้าง   
                                 ขนุศรคีชคง  เป็นควาญช้าง  พร้อมด้วยนายแจงจตุลังคบาท 
 
 การปะทะ     สมเด็จพระนเรศวรได้ทรงยินเสียงปนืดังสนั่นหน้าทัพ  จึงด ารัสให้เจ้าหมื่นทิพ
เสนาปลัดกรมต ารวจ เอาม้าเร็วไปดูเหตุการณ์จึงได้น าตัวขุนหมื่นในกองทัพในพระยาศรีไสยณรงค์มากราบทูล
ถวายรายงานว่า     ก าลังของพระยาศรีไสยณรงค์ไปปะทะกับข้าศึกท่ี ต. ดอนเผาข้าว  เมื่อเวลาเช้า ๗ 
นาฬิกา  จึงท าการต่อสู้กัน ข้าศึกมีจ านวนมากต้านทานไม่ไหวจึงแตกมา 
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                สมเด็จพระนเรศวรด ารัสปรึกษาแม่ทัพและนายทหารช้ันผู้ใหญ่ว่า  ในเหตุการณ์เช่นนั้นท า
อย่างไรดี บรรดาแม่ทัพและนายทหารช้ันผู้ใหญ่กราบทูลว่า ให้ส่งกองหนุนขึ้นไปต้านทานให้อยู่เสียก่อน แล้ว
จึงน าก าลังทัพหลวงเข้าตีภายหลัง  สมเด็จพระนเรศวรไม่เห็นด้วย ด ารัสว่ากองทัพแตกฉานมาอย่างนี้แล้วจะ
ส่งกองหนุนไปช่วยอย่างไรก็ต้านทานไมไ่ด้ เมื่อปะทะแล้วก็พากันถอยมาด้วยกัน จึงรับส่ังให้เจ้าหมื่นทิพย์เสนา  
จมื่นราชามาตร์  ขึ้นม้าเร็วรีบไปประกาศแก่ทหารในกองของพระยาสีไสยณรงค์ว่าไม่ต้องต้านทานข้าศึก ให้
ถอยไปได้ เมื่อได้รับทราบกระแสรับส่ังแล้วต่างก็พากันถอยลงมาอย่างไม่เป็นระเบียบ ฝ่ายพม่าเห็นฝ่ายไทย
แตกถอยลงมา เห็นได้ทีก็ไล่ติดตามลงมาอย่างไม่หยุดยั้ง 
           การรบ    สมเด็จพระนเรศวรทรงสงบทัพหลวงจนกระท่ังเวลา 11 นาฬิกา      เห็นข้าศึกไล่
ติดตามมาไม่เป็นขบวน สมความคาดหมาย ก็ด ารัสส่ังให้ส่งสัญญาณให้กองทัพท้ังหลายออกตีข้าศึกได้ 
                 ขณะนั้นพระองค์และสมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จขึ้นทรงพระคชาธารทัพหลวงเข้าตีโอบหน่วย
น าของข้าศึกทันที ส่วนกองทัพท้าวพระยาต่างๆได้รับกระแสรับส่ังช้าบ้างเร็วบ้างเคล่ือนท่ีไม่ทันตาม 
เสด็จ ส่วนมากมีแต่ก าลังทหารของพระยาสีหราชเดโชชัย กับของพระยามหาเสนาบดี ซึ่งเป็นปีกขวา ท่ี
เคล่ือนท่ีติดตามทัพหลวงหรือก าลังส่วนใหญ่เข้าโจมตีข้าศึกได้ก าลังส่วนหน้าของข้าศึกก าลังระเริง ไล่ติดตาม
มาโดยประมาทมิได้คิดว่าจะมีก าลังของกองทัพไทยไปต้านทานไว้ก็ปะทะกัน เสียขบวนท าให้เกิดสับสนแล้ว
แตกหนีเป็นอลหม่าน 
                 ในเวลานั้นช้างพระท่ีนัง่ซึ่งสมเด็จพระนเรศวรและพระเอกาทศรถทรงไปนั้นเป็นช้างชนะงาก าลัง
ตกมันท้ังสองเชือก    เมื่อเห็นช้างข้าศึกหันหน้าพากันหนี ก็ออกวิ่งไล่ตามสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระ
เอกาทศรถเข้าไปอยู่ในกลางวงข้าศึก มีแต่พระจตุรงคบาทกับพวกทหารรักษาพระองค์ตามติดไปเท่านั้น 
เพราะเวลานี้ก าลังท าการรบกันอย่างโกลาหลฝุ่นฟุ้งตลบจนมัวทั่วทิศ   พวกแม่ทัพและผู้บังคับหน่วยต่างๆอยู่
ห่าง ไม่เห็นว่าเสด็จล่วงเลยเข้าไป แม้ข้าศึกเองก็ไม่เห็นพระองค์ถนัด 
                 ช้างพระท่ีนั่งของท้ัง ๒ พระองค์รุกไล่ข้าศึกไปประมาณ ๑ กิโลเมตร พอฝุ่นจาง ก็ทอดพระเนตร
เห็นพระมหาอุปราชทรงคชาธารอยู่ใต้ร่มไม้อยู่กับเจ้าพระยาท้ังหลาย จึงทรงทราบว่าช้างพระท่ีนั่งของ
พระองค์เข้าไปจนถึงกลางกองทัพหลวงของข้าศึกแล้ว 
   
ยุทธหตัถ ี
 สมเด็จพระนเรศวรทรงพระสติมั่นไม่หวาดหวั่น     ทรงเห็นทันทีว่าทางท่ีจะเอาชนะมีอยู่ทาง
เดียว คือ ต้องท ายุทธหัตถี จึงทรงขับช้างพระท่ีนั่งตรงไปยังหน้าช้างพระมหาอุปราชา แล้วร้องตรัสไปด้วย
ฐานะคุ้นเคยกันมาก่อนว่า “ เจ้าพี่จะยืนช้างอยู่ในร่มไม้ท าไม   เชิญเสด็จมากระท ายุทธหัตถีกันให้เป็น
เกียรติยศเถิดกษัตริย์ภายภาคหน้าจะชนช้างได้อย่างเราจะไม่มีอีกแล้ว ” 
                ขณะท่ีสมเด็จพระนเรศวรท้าชนช้างอยู่นั้น ท่ีจริงเสด็จอยู่ท่ามกลางหมู่ทหารข้าศึก มีแต่ช้างพระ
ท่ีนั่งสองช้าง กับทหารรักษาพระองค์เพียงไม่กี่คน ถ้าพระมหาอุปราชส่ังให้พวกทหารท่ีมีอยู่ในนั้น รุมเข้ารบพุ่ง
ก็เห็นจะไม่พ้นอนัตราย หากแต่พระมหาอุปราชพระทัยเป็นวิสัยกษัตริย์เหมือนกัน เมื่อได้รับฟังค าท้าจะไม่รับก็
ทรงละอาย จึงขับช้างพลายพัทธกอ เป็นคชาธาร ตรงเข้าชนกับเจ้าพระยาไชยานุภาพพระคชาธารของสมเด็จ
พระนเรศวร 
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 ฝ่ายเจ้าพระยาไชยานุภาพก าลังคล่ังน้ ามัน เห็นช้างข้าศึกตรงออกมา ก็โถมเข้าแทงทันทีไม่ยับยั้ง 
เสียทีพลายพัทธกอได้ล่างแบกรุนเอาเจ้าพระยาไชยานุภาพเบนจะไปขวางตัวพระมหาอุปราชาได้ทีฟันด้วย
พระแสงของ้าว สมเด็จพระนเรศวรเบ่ียงพระองค์หลบทันถูกแต่พระมาลาหน้าขาดวิ่นไป พอเจ้าพระยาไชยยา
นุภาพสะบัดหลุดแล้วกลับฐานได้ล่างแบกถนัดรุนเอาพลายพัทธกอหัวเบนไป สมเด็จพระนเรศวรก็จ้วงฟันด้วย
พระแสงของ้าวถูกพระมหา  อุปราชาท่ีไหล่ขวาขาด จบส้ินพระชนม์อยู่กับคอช้าง 
              สมเด็จพระเอกาทศรถก็ได้ชนช้างกับเจ้าเมืองจาปะโร (ว่าเป็นพี่เล้ียงพระมหาอุปราชา)  ฟันเจ้า
เมืองจาปะโรเสียชีวิตเช่นกัน บรรดาเจ้าพระยาเมืองหงสาวดีเห็นพระมหาอุปราชาเสียทีถูกฟัน ต่างก็กรูกันเข้า
มาช่วยแก้ไข  ใช้ปืนระดมยิงตัวสมเด็จพระนเรศวรท่ีพระหัตถ์ถึงบาดเจ็บ และถูกนายมหานุภาพควาญช้างพระ
ท่ีนั่ง กับหมื่นภักดีศวร กลางช้างของสมเด็จพระนเรศวรเสียชีวิตท้ัง ๒ คน ขณะนั้นก าลังกองทัพของพระยาสี
หราชเดโชชัย และกองทัพเจ้าพระยามหาเสนาตามไปทัน จึงเข้าท าการรบแก้กันน าสมเด็จพระนเรศวรและ
พระเอกาทศรถออกมาพ้นจากกองทัพข้าศึกได้ บรรดาเจ้าพระยาหงสาวดีก าลังตกใจเพราะมหาอุปราชาผู้เป็น
จอมทัพส้ินพระชนม์ มิได้คิดจะท าการรบต่อไปต้องการรวบรวมพลแล้วกลับค่ายเดิม ก็พากันหยุดยั้งอยู่เฉยๆ 
กองทัพหงสาวดีแตกยับเยิน แต่เพียงทัพเดียว ทัพอื่นมิได้แตกด้วย    ฝ่ายสมเด็จพระนเรศวร เห็นว่าข้าศึกชงัก
งันอยากจะตีให้แตกยับเยินไป แต่ก าลังของกองทัพเสด็จไปเวลานั้น มีน้อยก็จนพระราชหฤทัย จึงจ าต้องเสด็จ
กลับก่อน พวกกองทัพหงสาวดีรวบรวมรวบรวมก าลังพลได้แล้วก็เชิญพระศพพระมหาอุปราชาเสด็จทัพกลับ
หงสาวดี สมเด็จพรนเรศวรทรงระแวงกองทัพข้าศึกท่ีจะเคล่ือนมาจากทางเหนือ จึงมิได้ไล่ติดตาม 
                พระเกียรติเล่ืองลือไปท่ัวทุกทิศ สมเด็จพระนเรศวรมีชัยในการยุทธหัตถีครั้งนี้ พระเกียรติยศ
เล่ืองลือไปท่ัวประเทศด้วยเหตุนี้ สมเด็จพระนเรศวรจึงทรงโปรดให้สร้างพระเจดีย์ข้ึนองค์หนึ่งตรงท่ีซึ่งชนช้าง
กับพระมหาอุปราชาตามเยี่ยงอย่าง พระเจ้าอภัยทุษฐคามณี ได้ทรงสร้างเจดีย์ในลังกาทวีป ตรงท่ีท ายุทธหัตถี
กับพระเอฬาระทมิฬ ซึ่งเรื่องปราบกบฏในหนังสือมหาวงศ์ พระเจดีย์ปรากฏอยู่วัดฐานได้กว้างด้านละ  ๑๐  
วา สูงตลอดยอดเดิม ๒๐ วา ราษฎรเรียกต าบลนี้ว่า ดอนเจดยี์ อยู่ห่างหนองสาหร่ายราว  ๑๐๐ เส้น( ๑ วา / 
๒ เมตร ,๒๐ วา / ๑ เส้น)  ดังปรากฏทุกวันนี้ 
                 -  ช้างพระท่ีนั่งท่ีชนะศึก ก็พระราชทานช่ือว่า      ” เจ้าพระยาปราบหงสาวด ี”    
                 -  พระแสงของ้าว ท่ีทรงประหารพระมหาอุปราชา ก็ทรงได้พระนามว่า   “ เจา้พระยาแสนพล
พา่ย ” ถือว่าเป็นพระแสงศักดิ์สิทธิ์ ส าหรับพระเจ้าแผ่นดิน ทรงพระคชาธารในรัชกาลหลังๆสืบต่อมา 
                 -  พระมาลา  ซึ่งสมเด็จพระนเรศวรทรง  ก็ปรากฏนามว่า  “ พระมาลาเบีย่ง ” จนตราบทุก
วันนี ้
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 ขั้นตอนการเคล่ือนท่ีเข้าหากันระหว่างไทยกับพม่าในมหายุทธสงคราม ยุทธหัตถี พ.ศ.๒๑๓๕ 
 
 
 
 
 
                                        
                                          
  
   
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
                       ต าบลท่ีท ายุทธหัตถี อยู่ท่ีหนองสาหร่าย วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๑๓๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. 
 
ผลจากการรบ    
                ๑.   ไทยมีชัยชนะเด็ดขาด แม่ทัพใหญ่ตายในท่ีรบ ท าให้พม่าเกรงกลัวไม่กล้ารุกรานไทยไปอีก
นาน 
                ๒.   สมเด็จพระนเรศวร และสมเด็จพระเอกาทศรถได้รับพระเกียรติยิ่งใหญ่ 
                ๓. สมเด็จพระนเรศวรโปรดให้สร้างพระเจดีย์ยุทธหัตถี เป็นที่ระลึกในชัยชนะครั้งนั้น ท่ีดอน
เจดีย์ สุพรรณบุรี  กับสร้างเจดีย์ชัยมงคล ขึ้นทีวัดป่าแก้ว ซึ่งพระพนรัตน์ ( วัน ) พระอาจารย์ของสมเด็จพระ
นเรศวรเป็นเจ้าอาวาส ต่อมาเรียกช่ือนั้นว่า   วัดใหญ่ชัยมงคล ตามช่ือพระเจดีย์ 
                ๔.   สมเด็จพระนเรศวรพระราชทานช่ือ    
                            *  ช้างพระท่ีนั่งว่า   เจา้พระยาปราบหงสาวดี   
                            *  พระมาลาว่า   พระมาลาเบีย่ง 
                            *  พระแสงของ้าวว่า   พระยาแสนพลพา่ย 
                   จัดเป็นเครื่องราชาชูปโภคของพระมหากษัตริย์ไทยจนทุกวันนี้ 
                ๕.   กองทัพไทยมีจิตใจรุกรบพร้อมแก้แค้นท่ีพม่าบุกรุกไทย 
  

ก าลงัส่วนหนา้ของพม่า 
 
ก าลงัส่วนหนา้ของไทย 

กองทพัพม่า 
 
                          
ก าบงัส่วนใหญ่ของพม่า       

เมืองกาญจนบุรี 
ก าลงัพม่า 
พนมทวน 
ตระพงัตรุ 
จระเขส้ามพนั 
ดอนเผาขา้ว 
ต าบลที่คาดวา่มีการยทุธหตัถี 
ดอนระฆงั 
หนองสาหร่าย ริมน ้ าท่าคอย 
เมืองสุพรรณบุรี ขา้มท่าทา้วอู่
ทอง 
สามโก ้
ป่าโมก ต าบลมะม่วงหวาน 
ทุ่งลุมพลี 
ก าลงัไทย 
กรุงศรีอยธุยา 
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บทเรยีนจากการรบ 
                 ๑.   งานด้านข่าว   เป็นส าคัญในการจัดเตรียมกองทัพ พอทราบข่าวจากเมืองกาญจนบุรี และ
ฝ่ายเหนือ สมเด็จพระนเรศวรจึงน ามาท าแผนเพื่อท าลายข้าศึกอย่าให้ข้าศึกรวมกันได้จะมีก าลังมาก 
                 ๒.   ความกล้าหาญ    ไหวพริบ    และความเป็นผู้น าของแม่ทัพ สมเด็จพระนเรศวร ท้าชนช้าง
กับพระมหาอุปราชาทันที    ไม่สู้ก็ละอาย   เป็นโอกาสท่ีสมเด็จพระนเรศวรจะเอาชนะได้ 
                 ๓.   การนัดหมายให้อาณัติสัญญาณเป็นส่ิงส าคัญในการรบ ดังเช่นแม่ทัพนายกองส่วนมากของ
ไทยน าก าลังตามสมเด็จพระนเรศวรไม่ทันเพราะไม่ทราบการนัดหมายและอาณัติสัญญาณ 
                 ๔.   การรู้จิตใจ  ความรู้  ความสามารถ  ของแม่ทัพฝ่ายตรงข้ามท าให้ได้เปรียบในการรบ 
 
วเิคราะหก์ารน าหลกัการสงครามสงครามไปใช้ 
                ๑.   หลกัความมุง่หมาย       สมเด็จพระนเรศวรใช้หลักการข้อผิดพลาดเด่นชัดในการจะได้ชัย
ชนะต้องเข้าตี   ยึด   ท าลาย   จุดศูนย์ดุล   จึงจะได้ชัยชนะ  สมเด็จพระนเรศวรวางความมุ่งหมายการท า
สงคราม คือฆ่าแม่ทัพได้ก็จะได้ชัยชนะ จึงท้าชนช้าง   
                       จุดศนุย์ดลุ    =    หัวใจฝ่ายตรงข้าม เมื่อถูกท าลาย ท าให้พ่ายแพ้เสียเปรียบ เช่น   แหล่ง
พลังงาน   
                                           ผบ.หน่วย   เรดาร์   ขีปนาวุธ   
                       จุดแตกหกั    =    ยึดได้แล้วท าให้ฝ่ายตรงข้ามเสียเปรียบ  ภูมิประเทศส าคัญ 
                       จุดผกผนั      =    หน่วยหมดแรงในการเคล่ือนท่ี  ต้องปรับแผนท่ีจะรุก  รับ  หรือร่นถอย
ต่อไป 
                  ๒.   หลกัการออมก าลงั       สมเด็จพระนเรศวรทรงท าการออกสู้รบกับพม่านอกกรุงศรี
อยุธยา  โดยมีกองหนุนส่วนหนึ่งอยู่ในกรุงศรีอยุธยา   ใช้ก าลังกองโจรตัดรอนก าลังพม่าตลอดการด าเนินการ
สงครามเพื่อให้ก าลังฝ่ายพม่าอ่อนแอ (หลักนิยมสงครามกองโจร สมัยนั้น คือ ท าก่อน ระหว่าง และหลัง
สงครามตอดการรบ) 
                  ๓.   หลกัการด าเนนิกลยุทธ  สมเด็จพระนเรศวรทรงเปล่ียนวิธีรบจากการรบด้วยวิธต้ัีงรับ เป็น
การเข้าตีในระยะเวลาส้ันๆ  โอบปีกขวา 
                  ๔.   หลกัเอกภาพในการบังคับบัญชามีสมเด็จพระนเรศวรเป็นจอมทัพและสายการบังคับ
บัญชาท่ีชัดเจน 
                  ๕.   หลกัการระวงัปอ้งกนั จะเห็นว่าสมเด็จพระนเรศวร การเคล่ือนทัพหลวง    มีการจัด
กองโจรให้พระอมรนิทรฤาชัย เจ้าเมืองราชบุรี น ากองโจร ๕๐๐ คน  คอยซุ่มโจมตีการล าเลียง  และรื้อ
สะพานตามเส้นทางการเดินของข้าศึกด้านหลัง ส าหรับส่วนก าบังให้พระศรีไสยณรงค์ เป็นผู้บังคับกองก าลัง  
และพระยาราชฤทธานนท์เป็นยกกระบัตร น าก าลังไปขัดตาทัพต้านทานข้าศึกอยู่ท่ีล าน้ าท่าคอย แขวงเมือง
สุพรรณบุรี 
                  ๖.   หลกัความงา่ย   สมเด็จพระนเรศวร ใช้แผนง่ายๆ โดยปล่อยให้ฝ่ายพม่าเป็นฝ่ายไล่ติดตาม
ในขั้นต้นอย่างได้ใจคิดว่ากองทัพไทยมีน้อย ใช้ก าลังปีกขวาโอบเข้าตีถึงทัพหลวงของพระมหาอุปราชา ขณะ
อลหม่านและฝุ่นตลบมองไม่เห็นกันจึงเป็นโอกาสเข้าถึงพระมหาอุปราชาได้  
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สงครามคราวเสยีกรงุศรอียธุยา  ครัง้ที ่๒   ( พ.ศ.๒๓๑๐ ) 

 
สาเหต ุ
                จากหลักฐานหลายฝ่ายระบุตรงกัน พม่าเข้ามาตีไทยครั้งนี้เพราะเห็นไทยอ่อนแอในด้านการต่อสู้
จึงถือโอกาสมาตีกรุงศรีอยุธยา โดยมีความมุ่งหมายท่ีจะปล้นเอาทรัพย์จับเชลยเป็นประการส าคัญ พระเจ้ามัง
ระกษัตริย์พม่าให้เนเมียวสีหบดียกกองทัพเข้ามาทางเมืองเชียงใหม่  
 
ภมูปิระเทศ              
       ทางเหนอื  จากเชียงใหม่ท้ังทางบกและทางเรือใช้เส้นทางเคล่ือนท่ี  เชียงใหม่ – ตาก  -
ก าแพงเพชร – นครสวรรค์  ทางเรือใช้แม่น้ าปิง และแม่น้ าเจ้าพระยา – พระนครศรีอยุธยา 
       ทางตะวนัตก  ด่านเจดีย์สามองค์จากเมาะตะมะมาทางน้ าอัดรันก็มี แล้วเดินบกข้ามแม่น้ า
สะกวิก – แม่น้ ากษัตริย์ ข้ามภูเขาเข้าแดนไทยด่านเจดีย์สามองค์มาล าน้ าแควน้อยเป็นภูมิประเทศยากล าบาก 
เป็นป่าและภูเขาสูงชันลับซับซ้อน อากาศหนาวเย็น ฤดูร้อนอากาศร้อนจัดแห้งแล้ง 
       กรุงศรีอยุธยา เป็นเมืองท่ีแม่น้ า ๓  สายล้อมรอบ เจ้าพระยา ลพบุรี ป่าสัก เป็นท่ีโล่งพื้นการยิงดี  
ถูกล้อมง่ายรบยืดเย้ือยาวนานอดตาย ใช้น้ าหลากเป็นอาวุธส าคัญห้าพม่าข้าศึกอยู่ไม่ได้ถอยหนีไป 
 
แผนของทัง้ ๒   ฝา่ย      
        แผนการปลน้สะดม      
                 ฝา่ยพมา่  มิ.ย.๒๓๐๘    เนเมียวสีหบดีก าลังประมาณ ๕,๐๐๐ คน วางแผนปล้นสดมเก็บ
ทรัพย์สินจับเชลยจากเชียงใหม่ – ตาก – ก าแพงเพชร – นครสวรรค์ ต้ังฐานกองโจรท่ีเมืองก าแพงเพชรและ
นครสวรรค์ออกปฏิบัติตามเมืองใกล้เคียง 
              มังมหานรธา ก าลังประมาณ ๕,๐๐๐ คน จากด่านเจดีย์สามองค์ปล้นทรัพย์จับเชลยตาม
แนวเมืองกาญจนบุรี – ราชบุรี – เพชรบุรี – สุพรรณบุรี 
              แผนการปล้นสะดม และกษัตริย์ไม่น ากองทัพมาเองเป็นการลวง หยั่งก าลัง เป็นการปกปิด
เจตนาในการเข้าตีกรุงศรีอยุธยาให้ฝ่ายไทยเช่ือสนิทว่าคงไม่เข้าตีกรุงศรีอยุธยา 
  ฝา่ยไทย  วางแผนป้องกนัการปล้นสะดมของกองโจร   ให้พระยาพิษณุโลกกลับไปเกณฑ์ทัพหัวเมือง
เหนือตีพม่า  จัดก าลังในกรุงศรีอยุธยาออกปราบ 
  ทางเหนอื       พระยาธิเบศ            รับผิดชอบ     นครสวรรค์ – ก าแพงเพชร 
  ทางตะวนัตก  พระพิเสนทรเทพ    รับผิดชอบ     เมืองกาญจนบุรี 
            พระยารัตนาธิเบศ    รับผิดชอบ     เมืองธนบุร ี
            พระยายมราช          รับผิดชอบ     เมืองนนทบุร ี
          ( ไม่ปรากฏแม่ทัพ     รับผิดชอบ     เมืองราชบุรี ) 
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 แผนการตีเมอืงหนา้ดา่นและการเข้าประชดิพระนคร 
                   ฝ่ายพม่า  ต.ค.๒๓๐๘  ส้ินฤดูฝน  เปิดเผยเจตนาเข้าตีกรุงศรีอยุธยา   
           ทางทศิเหนอื   เนเมียวสีหบดีก าลังประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน รุกลงใต้ ๒ แนว 
         แนวที ่๑   เชียงใหม่ – ตาก – ก าแพงเพชร – นครสวรรค์ 
         แนวที ่๒   เชียงใหม่ – สวรรคโลก – พิชัย – สุโขทัย – นครสวรรค์ 
         รวมพลนครสวรรค์เข้ารุก ๒  แนว  อุทัยธานีแนวหนึ่ง และชัยนาทแนวหนึ่ง                                    
            มุ่งสู่ชานกรุงศรีอยุธยา รวมกันต้ังทัพ ณ. ปากน้ า พระประสบ  
     ทางทศิตะวนัตก   มังมหานรธาก าลังประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน  เดือน ต.ค.๒๓๐๘  
จากทวายรุกเข้ายึดราชบุรี  จากนั้นแยกเป็น ๒ แนว 
          แนวที่ ๑  ราชบุรี – ธนบุรี – นนทบุรี – ชานกรุงศรีอยุธยา 
          แนวที่ ๒   ราชบุรี – กาญจนบุรี - ชานกรุงศรีอยุธยา 
          ต้ังทัพ  ณ. บ้านสีกุด และบางไทร 
 ฝ่ายไทย   วางแผนต้ังรับพม่า  
          ทางเหนอื  ให้เจ้าเมืองพิษณุโลก   ต้านทานท่ีเมืองสุโขทัย  
          ทางใต้       ให้พระยายมราช    ต้านทานท่ีเมืองนนทบุรี 
แผนการปฏิบัติการในฤดูฝนและฤดูน้ าหลาก 
                     ฝ่ายพมา่  พอถึงฤดูฝนประมาณ ส.ค.๒๓๐๙  ฝ่ายไทยประสบปัญหาขัดสนเสบียงอาหาร 
และกระสุนดินด าจวนจะตีได้อยู่แล้วจึงให้เตรียมท าไร่นา  หาท่ีดอนวัดรอบ ๆ กรุงฯ  เป็นที่ต้ังค่ายล้อมกรุงไว้  
ให้อดโซ น าช้าง ม้า สัตว์พาหนะไปเล้ียงหัวเมืองใกล้เคียง  และรวบรวมเรือใหญ่น้อยเตรียมเข้าตี ในแผนนี้มัง
มหานรธาป่วยตายท่ีค่ายศรีสุก การบังคับบัญชาทหารพม่าท้ังด้านเหนือด้านใต้เป็นของเนเมียวสีหบดีผู้เดียว 
                     ฝา่ยไทย  วางก าลังป้องกันพระนครทุกด้านดังนี้ 
                                ทิศเหนอื          วัดหน้าพระเมรุ    เพนียด 
                                ทิศตะวนัออก   วัดมณฑบ   วัดพิชัย   วัดเกาะแก้ว 
                                ทิศใต้                บ้านสวนพลู   และวัดพุทไธสวรรค์ 
                                ทิศตะวนัตก    วัดไชยวัฒนาราม 
        และให้ทัพเรือออกตีค่ายพม่าท่ีวัดท่าการ้อง   (ทางทิศตะวันตก)   เพราะปืนใหญ่พม่ายิงถึงพระนคร 
        แผนการรบกอ่นกรงุแตก 
                      ฝ่ายพมา่  พอน้ าลดถึงฤดูแล้ง เนเมียวสีหบดีและมังมหานรธาได้ประชุมแม่ทัพนายกอง
วางแผนเข้าตีกรุงศรีอยุธยา พระเจ้ามังระมีพระราชสารให้เร่งเข้าตีให้ได้โดยเร็วเพราะพม่ามีภาวะสงครามกับ
จีนทางตอนเหนือ  วางแผนยุทธวิธีเดียวกับพระมโหสถบัณฑิตใช้ลักพาพระนางปัญจาละจันที คือ การลอบขุด
อุโมงค์เข้าไปในเมืองปัญจาลราช  และการตั้งค่ายล้อมกรุง 27 ค่าย วางปืนใหญ่ยิงท้ังกลางวัน กลางคืน แล้ว
กระชับวงล้อมเข้ามาบีบเข้าด้านเหนือ  ด้านใต้  ด้านตะวันออกของกรุงศรีอยุธยาแล้วเจาะท าสะพานเชือกข้าม
ตรงหัวรอป้อม มหาชัยประชิดก าแพงแล้วขุดอุโมงค์ตามรากก าแพงแล้วเอาไฟสุมเผาใต้รากก าแพงให้กุด ใช้
บันไดพาดประสานการเข้าตีทุกด้านแล้วเข้ายึดกรุงฯ  
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                      ฝ่ายไทย  วางก าลังต้ังรับนอกกรุงศรีอยุธยา สกัดกั้น  ยับย้ัง  ท าลาย  ขับไล่ ดังนี้ 
ด้านทิศเหนือ   วัดกุฎีแดง   วัดสามวิหาร   วัดวังกระโจม   วัดโพธิ์   วัดแม่นางปล้ืม  วัดมณฑบ 
                              -   ทิศตะวนัออก   วัดนางชี   วัดพิชัย 
                              -   ด้านทิศใต้         บ้านสวนพลู   วัดพุทไธสวรรค์   วัดไชยวัฒนาราม 
การจดัก าลงั  การวางก าลงั  และรปูขบวน 
     ขั้นที ่๑   กองโจรปล้นสะดมหัวเมือง 
       ฝ่ายพมา่    ฝ่ายเหนือทางเชียงใหม่  ก าลัง  ๕,๐๐๐ คน  ต้ังฐานกองโจรท่ีก าแพงเพชรและ 
 นครสวรรค์  จัดเป็นชุดรบขนาดเล็กออกเท่ียวปล้นทรัพย์จับเชลยบริเวณใกล้เคียง ทางด่านเจดีย์สามองค์ 
ก าลังส่วนหน้า ๕,๐๐๐ คน ต้ังฐานกองโจร กาญจนบุรี ออก  เท่ียวปล้นทรัพย์จับเชลย ราชบุรี  เพชรบุรี  
สุพรรณบุรี 
        ฝ่ายไทย   ก าลังในกรุงศรีอยุธยาไม่ปรากฏ  
                              ก าลังพระพิเสนทรเทพรักษาเมืองกาญจนบุรี  ๓,๐๐๐ คน 
     ขั้นที ่๒    การตีเมืองหน้าด่าน และการเข้าประชิดพระนคร 
        ฝ่ายพมา่     
                              กองทัพเนเมียวสีหบดีจากเชียงใหม่ ทัพบก  มีก าลังท้ังหมด  ๕๘ กอง (คุมเอง ๑๓ 
กอง) ช้าง ๔๐๐ เชือก  ม้า ๑,๒๐๐ ตัว  ทหาร ๔๓,๐๐๐ คน 
           กองทัพมังมหานรธา จากทวาย   ช้าง ๒๐๐ เชือก   ม้า ๒,๐๐๐ ตัว   ทหาร  
๓๐,๐๐๐ คน  ๕๗  กอง  
        ฝา่ยไทย  
         การรบทางเหนอื ปากน้ า  พระประสบ     
         กองทพับก    ทหาร  ๓๐,๐๐๐ คน      รถบรรทุกปืนใหญ่  ๒,๐๐๐ กระบอก 
  ช้าง  ๓๐๐ เชือก  
         ทัพเรอื  เรือรบ  ๓๐๐ ล า   เรือส าปั่น  ๓๐๐ ล าบรรทุกปืนใหญ่  ๒,๐๐๐  กระบอก  
 เรือกด ๓๐๐  ล า   ทหาร  ๓๐,๐๐๐    คน 
         การรบที่บา้นสกีุดทางใต้  
           ก าลังพล  ๖๐,๐๐๐  คน  ช้าง  ๕๐๐ เชือก  รถบรรทุกปืนใหญ่ ๕๐๐ คัน 
     ขั้นที ่๓   การปฏิบัติการในฤดูฝนและฤดูน้ าหลาก   
  ฝ่ายพม่า   วางก าลังต้ังค่าย  วัดภูเขาทอง   วัดท่าการ้อง  วัดกระชาย   วัดพลับพลาชัย   
วัดเต่า   วัดสุเรนทร   วัดแดง 
        ฝ่ายไทย     ข้ามไปวางก าลังป้องกันพระนครทุกด้าน 
                                ทิศเหนอื         วัดหน้าพระเมรุ    เพนียด 
                       ทิศตะวนัออก    วัดมณฑบ     วัดพิชัย 
                       ทิศใต้            หลวงอภัยรบทางจีนคุมพวกจีนบ้านนายต่าย ๒,๐๐๐ คน  ไปต้ัง
ค่ายท่ีบ้านสวนพลูพวกคริสตังต้ังค่ายริมวัดพุทไธสวรรค์ 
                       ทิศตะวนัตก      กรมอาสาหกเหล่าต้ังค่ายท่ีวัดไชยวัดไชยวัฒนาราม 
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           ขั้นที ่๔    ก่อนกรุงแตก ท้ัง ๒     ฝ่าย  จัดก าลัง  วางก าลัง  ดังนี้ 
         ฝ่ายพม่า    สร้างค่ายล้อมรอบกรุงศรีอยุธยา  ๒๗  ค่าย ดังนี้ 
                       ด้านทิศเหนอื             ๕  ค่าย  ซึ่งมีค่ายเนเมียวสีหบดีรวมอยู่ด้วย 
                        ด้านทิศตะวนัออก      ๕  ค่าย 
                       ด้านทิศใต้                   ๙  ค่าย 
             ด้านทศิตะวนัตก        ๖  ค่าย  
             ด้านทิศตะวนัตกเฉยีงเหนอื     ๒   ค่าย หนึ่งในจ านวนนี้เป็นค่ายของมหานรธา 
  *   ทุกค่ายลงรากฐานแน่นหนา มีปืนใหญ่ประจ าค่าย 
  ฝ่ายไทย   ถอยเข้าวางก าลังต้ังรับภายในกรุงศรีอยุธยา แล้วจัดก าลังออกตีพม่า 
  พระยาไต๊ตีค่ายมหานรธา  ทหาร  ๓๐,๐๐๐ คน ช้าง  ๓๐๐  เชือก  รถบรรทุกปืนใหญ่  
กระบอกพระยานริศตีค่ายเนเมียวสีหบดี ก าลังเท่าพระยาไต๊การช่วยเหลือของพวกหัวเมืองเหนือของไทย  
ทหาร  ๒๐,๐๐๐  คน  ช้าง  ๒๐๐  เชือกม้า  ๒,๐๐๐  ตัว  ( ช : ม : ร =  ๑ : ๑๐ : ๑๐๐ ) 
  ไทยจัดทัพเรือตีพม่าทางใต้ ทหาร  ๖๐,๐๐๐ คน  เรือใหญ่  ๑๐ ล า เรือล าปั้น  ๕๐๐  ล า 
เรือเล็ก  ๑,๐๐๐  ล า 
 
การปฏบิตักิารรบ 
                ขั้นที ่1    กองโจรปล้นสะดมหัวเมืองต่าง ๆ    มิ.ย.๒๓๐๘  พม่าส่งก าลังเข้าปล้นสะดม ดังนี้  
                   ทางเชียงใหม่  เนเมียวสีหบดีให้ฉันกงไบ น าก าลังล่วงหน้า ๕,๐๐๐ คน  เคล่ือนก าลัง
จากเชียงใหม่ลงมาทางใต้ – เมืองตากเพียงแห่งเดียวที่ท าการรบ เมื่อยึดได้แล้วลงมาก าแพงเพชรและ
นครสวรรค์ ท้ังสองเมืองไม่มีใครสู้ เพราะเจ้าเมืองถูกเกณฑ์เข้ามารักษากรุง  จึงต้ังฐานกองโจรท าการ
ปล้นสะดมท่ีเมืองก าแพงเพชร และนครสวรรค์ทางด่านเจดีย์สามองค์ มังมหานรธาให้เมขะระโง  น าก าลังส่วน
หน้า ๕,๐๐๐ คน เคล่ีอนท่ีเข้าทางด่านเจดีย์สามองค์เข้ามาถึงเมืองกาญจนบุรีปะทะกับกองก าลังพระพิเสนทร
เทพเจ้ากรมต ารวจมีก าลัง ๓,๐๐๐  คน รักษาเมืองอยู่พม่ามากกว่าจึงตีกองก าลังพระพิเสนทรเทพแตกยับเยิน  
แล้วเคล่ือนท่ีเข้ามาถึงล าน้ าราชบุรี  วางก าลังต าบลลูกแก  ต าบลตอกกละ  และข้ามฝากมาต้ังท่ีดงรังหนอง
ขาวอีกแห่ง  พม่ายกมาครั้งนี้ได้เก็บสินทรัพย์สมบัติ จับผู้คนท้ังเด็กผู้ใหญ่ชายหญิงเป็นเชลยส่งไปเมืองพม่า  
บ้านเรือนทรัพย์ใดไม่ต้องการก็เผาท าลายเสีย  ฝ่ายไทยตามรายทางบางแห่งก็ต่อสู้  บางแห่งก็อ่อนน้อม แต่
หลบหนีเข้าป่ามาก 
                   ปัญหาการเกณฑ์ทหารไทย  พม่าเข้ามาตีหัวเมืองปักษ์ใต้ พ.ศ.๒๓๐๗ เกณฑ์คนเข้า
รักษาพระนครสคราวแรกราวปลายมกราคม พอถึงปลายกุมภาพันธ์  พม่าก็เลิกทัพกลับทางด่านสิงขร  เมื่อ
ราวเมษายนก็ปล่อยคนกลับไป  พอถึงกลางเดือนพฤษภาคมพม่าก็ยกทัพมาใหม่ ต้องเกณฑ์คนกลับมาอีก  
การข่าวไม่ดีท าให้สับสนจึงไม่มีก าลัง  ขาดการเตรียมก าลัง กองทัพท่ีพร้อมสู้กับพม่า 
                           ฝ่ายไทยเห็นว่าพม่าเข้ามาคราวนี้เป็นเพียงกองโจรปล้นสะดมตามหัวเมืองจึงเตรียม
ก าลังรวมไว้ต่อสู้ท่ีพระนครเป็นท่ีมั่นส าคัญ   ฝ่ายพม่าเมื่อต้ังฐานกองโจรเสร็จแล้ว  ทางเหนือเท่ียวปล้นทรัพย์
จับเชลยแขวงเมืองนครสวรรค์ถึงเมืองอินทร์เมืองพรหม  ทางทิศตะวันตกเท่ียวปล้นทรัพย์จับเชลยราชบุรี  
เพชรบุรี  สุพรรณบุรี  ฝ่ายไทยมิได้คิดว่าพม่าจะรุกเข้าไปถึงพระนคร 
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                   การปฏิบัติของฝ่ายไทย  ไม่เห็นกองทัพพม่ายกมา ได้ยินแต่ข่าวการปล้นสะดม  และ
หัวเมืองพิษณุโลกก็ยังไม่ได้เสียแก่พม่าจึงให้พระยาพิษณุโลกกลับไปเกณฑ์ทัพหัวเมืองเหนือตีพม่า  แล้วจัด
ก าลังในกรุงออกไปตีพม่า ๒   ทิศทาง 
 ทางทศิเหนอื         พระยาธิเบศร์บริวัตร  เป็นแม่ทัพท าการรบอย่างไรไม่ปรากฏ 
 ทางทศิตะวนัตก  จัดทัพบก  ทัพเรือ  ไปรบกับพม่าท่ีราชบุรี  ทัพบกถึงต าบลต าหรุ  ทัพเรือถึงบางกุ้ง
ใต้ราชบุรี  พม่าเข้าตีแตกพ่ายไล่ตามถึงธนบุรีเท่ียวปล้นยึดทรัพย์แล้วกลับราชบุรี มิได้ตีเมืองธนบุรี กรุงศรีฯ 
เห็นว่าพม่าได้เรือของไทยและเรือของพม่ามีมากเกรงยจะจู่โจมเข้ากรุงศรีจึงให้พระยารัตนาธิเบศร์น าก าลังซึ่ง
เกณฑ์จากเมืองนครราชสีมา รักษาเมืองธนบุรี   ให้พระยายมราชรักษาเมืองนนทบุรีป้องกนัพม่าจะเข้ามาทาง
น้ า การรบครั้งนี้ใช้เวลา  ๖   เดือน  กลางเดือนพฤษภาคม  ถึงกลางเดือนตุลาคม รวมข้าศึกในประเทศ 
10,000  คน 
                  ขัน้ที ่๒   การตีเมืองหน้าด่านและเข้าประชิดพระนคร 
           กลางเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๓๐๘  ส้ินฤดูฝน พม่าก็ลงมือปฏิบัติ ดังนี้ 
                       ๑.  ทางทิศเหนอื  เนเมียวสีหบดีแม่ทัพน าลงมาทางเมืองสวรรคโลกกองหนึ่ง  
เจ้าหน้าท่ีหัวเมืองรายทางเห็นข้าศึกมีมากพากันหนีเข้าป่า  ไม่มีเมืองใดต่อสู้ พม่าจึงยึดเมืองพิชัย  สวรรคโลก  
สุโขทัย ตามล าดับ การรบของหัวเมืองเหนือขณะพม่ายึดเมืองสุโขทัยอยู่นั้น  เจ้าพระยาพิษณุโลกกับเจ้าเมือง 
กรมการหัวเมืองเหนือ ช่วยกันรวบรวมคนเข้าเป็นกองทัพยกไปตีพม่าท่ีเมืองสุโขทัย  ขณะท่ีก าลังรบกันอยู่นั้น
เจ้าฟ้าขจีดโอรสพระองค์เจ้าแก้วราชบุตรสมเด็จพระเพทราชาเป็นนักโทษอยู่ในกรงหลบหนีจากท่ีขังท านอง
เจ้าฟ้าจีดเป็นญาติกับเจ้าพระยาพิษณุโลก  จึงพาสมัครพรรคพวกขึ้นไปยังเมืองพิษณุโลก ไปถึงเวลานั้น    
เจ้าพระยาพิษณุโลกท าการรบอยู่กับพม่าอยู่ท่ีสุโขทัย เจ้าฟ้าจีดเห็นเป็นโอกาส ต้ังตัวเป็นใหญ่ก็ท าสีหนาทเก็บ
ริบทรัพย์สมบัติ เผาจวนเจ้าพระยาพิษณุโลกขึ้นครองเมือง  พวกชาวบ้านเห็นว่าเป็นเจ้าก็ไม่มีผู้ใดกล้าต่อสู้  
เจ้าพระยาพิษณุโลกทราบความจึงเลิกทัพถอยกลับมา  จับเจ้าฟ้าจีดได้ให้เอาไปถ่วงน้ าเสีย ฝ่ายพม่าก็เคล่ือน
ก าลังมายังนครสวรรค์  ก าแพงเพชร  มิได้ตามตีเมืองพิษณุโลก (เทคนิคการออ้มผ่านท่ีหมายไม่ส าคัญ ๆ ) 
                     ๒.  ทางทศิตะวนัตก  ในเดือนตุลาคมเดือนเดียวกันนี้เอง มังมหานรธาน าก าลัง 
๑๐,๐๐๐ คน เคล่ือนก าลังจากเมืองทวายเข้ามารวมพลท่ีราชบุรี มีแผนเข้าตีกรุงศรีฯ ทางใต้  สกัดกั้นมิให้ไทย
หาเครื่องศาสตราวุธ  เสบียง จากทางทะเล จึงจัดก าลังเป็น ๒   กอง 
                          -  เมขะระโย  น าทัพเรือมาทางแม่น้ าแม่กลอง – ท่าจีน – ตีเมืองธนบุรี  
นนทบุรี  จนถึงกรุงศรีอยุธยา 
                          -  ตัวมังมหานรธา  น าทัพบกเคล่ือนท่ีมาทางเมืองสุพรรณบุรี ในเดือนธันวาคม
พร้อมกันไทยท้ิงเมืองธนบุรี  ฝ่ายพระยารัตนาธิเบศร์ซึ่งคุมก าลังพลเมืองนครราชสีมา รักษาเมืองธนบุรีอยู่นั้น
เห็นข้าศึกมากก็ไม่ต่อสู้ท้ิงเมืองหนีกลับกรุงศรีฯ พวกพลชาวเมืองนครราชสีมาก็พากันหนีกลับบ้านเมืองของ
ตน 
                      เรืออลังกปูนี เรืออังกฤษมาค้าขายรับอาสาฝ่ายไทยช่วยรบพม่าแล่นเรือทอดสมอท่ี
ธนบุรีแล้วเอาปืนใหญ่รายแคมเรือยิงพม่า  พอก าลังรักษาเมืองธนบุรีถอยหนีไปหมด  พม่าก็เข้ายึดป้อมวิชัย
ประสิทธิ์เอาปืนใหญ่บนป้อมยิงเรือก าป่ันอังกฤษจนถอยหนีขึ้นไป 
                     การรบท่ีนนทบุรี  พม่ายึดธนบุรีได้แล้วน าก าลังเข้าท่ีต้ังบางกรวยตรงวัดเขมาท้ัง ๒ 
ฝากแม่น้ า มุ่งเข้าตีนนทบุรีต่อไป  ส่วนเรือก าป่ันอังกฤษถอยหนีขึ้นไปถึงกรงุศรีฯ ก็ขอปืนใหญ่ระยะยิงไกลกว่า
ปืนรายแคมเรือเอาลงต้ังในเรือสลุบ(เรือใบเดินทะเล) แล้วกลับมาสู้พม่าท่ีนนทบุรีอีกและขอเรือยาวบรรทุกพล
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ของกองทัพพระยายมราชท่ีรักษาเมืองนนทบุรี ลูกเรือสลุบเคล่ือนลงมาในเวลากลางคืนพอถึงท่ีได้ทางปืนก็ยิง
ค่ายพม่าเรื่อยไป เวลาจวนสว่างก็ถอยเรือสลุบข้ึนไปเสีย ยิงพม่าอยู่หลายคืนพม่าหยุดอยู่วัดเขมาไม่อาจขึ้นไปตี
นนทบุรีได้ ต่อมาพม่าคิดกลอุบายพอเรือปืนยิงพม่าท าเป็นแตกหนีจากค่าย อังกฤษกับทหารไทยคิดว่าพม่า
แตกหนีก็จอดเรือบุกรุกค่ายพม่าเพื่อค้นส่ิงของ ฝ่ายพม่าซุ่มอยู่ในสวนหลังค่ายก็ล้อมไล่ฆ่าฟันไทยตายเป็นอัน
มาก แตกหนีเรืออังกฤษ เรืออังกฤษเห็นว่าสู้ไม่ไหวก็ล่องเรือก าป่ันและเรืออลังปูนีพร้อมปืนใหญไ่ทย พวกเก็บ
หมากพลูชาวไทยข้ึนเรือหนีออกนอกประเทศไป  ฝ่ายพระยายมราชท่ีรักษานนทบุรีก็พากันถอยกลับข้ึนไปยัง
กรุงศรีอยุธยา  เมขะระโยยึดนนทบุรีแล้วเคล่ือนก าลังต่อไปยังกรุงศรีฯ 
                   การรุกเข้าสู่กรุงศรีอยุธยา    ขณะนั้นมังมหานรธาเคล่ือนท่ีทางบกมาเข้าท่ีอยู่บ้านสี
กุก  กองเรือเมขะระโยขึ้นไปอยู่สามแยกบางไทร  ฝ่ายกองทัพเนเมียวสีหบดีซึ่งเคล่ือนลงมาจากทางเหนือให้
กองทัพเคล่ือนท่ีจากนครสวรรค์ลงมาทางชัยนาททางหนึ่ง ทางเมืองอุทัยเมืองสรรค์ทางหนึ่งแล้วตั้ง
กองบัญชาการท่ีวัดป่าฝ้ายปากน้ าพระประสบทางเหนือ ท้ังสองกองทัพมาถึงเขตกรุงศรีอยุธยาเตรียมต้ังอยู่
ห่าง ๆ ยังไม่เข้าประชิดติดพระนครท านองว่าก าลังน้อยคอยกองหนุนจากมังระ แล้วแต่กองโจรเท่ียวปล้น
ทรัพย์จับเชลยตามเขตแขวงต่าง ๆ   ข้างในกรุงศรีก็มิได้ส่งก าลังออกต่อสู้ 
                   การปฏิบัติของกองทัพเนเมียวสีหบดีทางทิศเหนือ พ.ศ.๒๓๐๘  ก าลังของเนเมียวสีห
บดีทัพบกและทัพเรือก าลัง  ๕๘ กองทหาร ๔๓,๐๐๐ คน  ช้างศึก  ๔๐๐  เชือก   ม้า  ๑,๒๐๐  ตัว  ออกจาก
ล าปางเดือนกันยายนมุ่งสู่เมืองตากยึดเมืองตากได้แล้ว – เมืองระแหง – เมืองก าแพงเพชร – สวรรคโลก เมือง
นี้พ่อเมืองต่อสู้แต่แล้วพม่าก็ยึดได้แล้วเคล่ือนทัพไปสุโขทัย – นครสวรรค์ – ชานพระนคร ปากน้ าพระประสบ 
                   การปฏิบัติการของกองทัพมหานรธาด้านทิศตะวันตก  เคล่ือนก าลังออกจากทวาย  
๒๕  พฤศจิกายน ๒๓๐๘  ก าลัง  ๓๐,๐๐๐  คน   ช้าง  ๒๐๐  เชือก  ม้า  ๒,๐๐๐  ตัว  เข้าตีเมืองเพชรบุรี
เข้าเมืองต้ังรับอยู่ในเมือง  พม่าแบ่งก าลังเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งใช้บันได้ปีนก าลัง  อีกส่วนหนึ่งขุดเจาะ
รากฐานก าแพง  พม่าตีและยึดได้ในระยะส้ัน ๆ  ยึดจับคนข้าวของเงินทองได้ก็ตกเป็นของผู้นั้น  ส่วน
ยุทโธปกรณ์ตกเป็นของกองทัพ  ต่อไปเข้ายึดเมืองราชบุรีเจ้าเมืองยอมอ่อนน้อม และยึดสุพรรณบุรี เจ้าเมือง
ยอมอ่อนน้อมเช่นเดียวกัน ต่อมาเข้าตีเมืองกาญจนบุรีเจ้าเมืองเข้มแข็งท าการต้านทานแต่พม่ามากกว่าจึงเสีย
เมือง  จากนั้นเคล่ือนทัพไปเมืองไทรโยค – เมืองสวานโปง – เมืองชาเลง ยึด ๗ เมืองได้แล้ว  มหานรธา คุม
ทัพ ๕๗ กอง มุ่งสู่กรุงศรีอยุธยา แล้วตั้งกองทัพ ณ. บ้านสีกุก และทางไทร  
 การรบท่ีบ้านสีกา  พระยาพลเทพฝ่ายไทยน าก าลัง  ๖,๐๐๐ คน  ช้าง  ๕๐๐  เชือก  
รถบรรทุกปืนใหญ่  ๕๐๐  คัน  น าก าลังไปต้ังรับท่ีบ้านสีกุก มหานรธาทราบข่าวจากม้าเร็วจัดก าลังเข้าท าการ
รบข้ันตะลุมบอน  ทัพไทยสู้ไม่ได้ถอยหนี มหานรธาไม่ได้ไล่ติดตามเพราะต้องการยึดเมืองสีกุกรอทัพเนเมียวสี 
หบดี  กุมภาพันธ์  ๒๓๐๙  ทัพเนเมียวสีหบดีถึงชานพระนคร             
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วรีกรรมชาวบ้านบางระจนั  
             สถานการณ์ฝ่ายไทย  พอพม่าเคล่ือนท่ีเข้ามาถึงบ้านสีกุกและท่ีปากน้ าพระประสบ  ทางกรุงศรีฯ 
ก็กวาดต้อนราษฎรและขนเสบียงเข้าไว้ในพระนคร  สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรซึ่งผนวชประทับอยู่วัดราช
ประดิษฐาน  แม้เวลาออกบิณฑบาตรก็มีราษฎรเขียนหนังสือเชิญให้ลาผนวชใส่ถวายไปกับข้าวบาตรทุกวัน  
คงจะเห็นพระเชษฐาเฉยอยู่  ก็มิได้ลาผนวชตลอดเวลาสงคราม ระหว่าง ๓ เดือน มกราคม – เมษายน กองทัพ
ไทยมิได้ส่งก าลังออกไปปฏิบัติการเลย อาจเป็นเพราะรบแพ้ติดกันหลายครั้ง กาญจนบุรี  นนทบุรี  จึงพากัน
ครั้นคร้ามก็เป็นได้ พากันคิดว่าจะสกัดเมืองไว้ให้มีเวลาฝึกทหารพอถึงเวลาน้ าเหนือหลากลงมาพม่าก็จะถอย
ทัพกลับไปเอง 
       ราวต้น  เมษายน ๒๓๐๙  ข่าวชาวบ้านบางระจันมีชัยชนะพม่าติดต่อกันหลายครั้ง พวกในพระ
นครมีก าลังใจ สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์จึงให้จัดก าลังกองทัพ ๑๐,๐๐๐ คน ให้พระยาพระคลังน าทัพไปตีค่าย
พม่าอยู่ท่ีปากน้ าพระประสบทางทิศเหนือโดยมีกองอาทมาตไปด้วย 
           การรบของกองอาทมาต กองทหารกองนี้คือผู้ช านาญวิชาอาคมน าหน้ากองทัพ ฝ่ายไทยเข้ารบ
อย่างกล้าหาญเกือบตีค่ายพม่าได้ แต่แม่ทัพไม่ได้เตรียมเครื่องก าบังตัวคนท่ีจะเข้าไปวางตัวประชิดค่ายข้าศึก
ไปด้วยจึงถอยกลับมาเสียคราวหนึ่งก่อน  ต่อมา ๒-๓ วัน พอเตรียมเครื่องก าบังพร้อมก็เข้าตีค่ายพม่าท่ีปากน้ า
พระประสบอีก 
          ราษฎรติดตามกองทัพ  คราวนี้ถึงกับมีพวกราษฎรออกมาด้วยเป็นอันมากเพราะไม่เคยเห็นการ
รบอยากจะดูว่าเขารบกันอย่างไรจึงพากันไปแบบไทยมุงเห็นจะเป็นเพราะว่าวิทยาคมไทยศักดิ์สิทธิ์เช่ือว่าคราว
นี้ต้องชนะแนน่อนพวกราษฎรจึงตามไปประสงค์ช่วยเก็บทรัพย์สินข้าศึกด้วย  ฝ่ายพม่าเห็นฝ่ายไทยปฏิบัติ
เข้มแข็งกว่าแต่ก่อนจึงออกกลอุบายพอก าลังของไทยไปถึงพม่าก็ท าเป็นถอยหนีออกไปทางหลังค่ายให้ไทยเห็น 
กองอาทมาตรู้ไม่เท่าทันคิดว่าพม่าหนีจริงก็น าก าลังเข้าค่ายไล่จับพม่า พวกก าลังพม่าท่ีซุ่มอยู่ก็ออกตีโอบก าลัง
ฝ่ายไทยแล้วให้ทหารม้าวกมาตีกระหนาบข้างหลังอีกทางหนึ่ง  ฝ่ายทหารไทยเสียทีทหารและราษฎรท่ีตามไป
ดูการรบถูกฆ่าตายจ านวนมาก (โดนลูกหลง)  กองทัพพระยาพระคลังก็แตกถอยกลับมา  พระยาตากช่วยรบ
ป้องกันข้างหลังให้จึงไม่แตกถึงยับเยิน เนเมียวสีหบดีมีชัยจึงเคล่ือนกองทัพเข้ามาต้ังค่ายท่ีบ้านโพธิ์สามต้นใกล้
พระนครเข้าไปอีก 
          พม่าทางด้านทิศใต้ มังมหานรธาเมื่อได้หน่วยทหารมอญมาเพิ่มเติมแล้วก็ให้กองก าลังมอญเข้า
ท่ีต้ังเมืองราชบุรีแทนหน่วยทหารพม่า และให้กองทัพหน้าเคล่ือนท่ีเข้าท่ีต้ังขนอนหลวงริมวัดโปรดสัตว์ให้ใกล้
พระนครทางทิศใต้อีกแห่ง 
          พระยาตากสินตีค่ายพม่าท่ีวัดโปรดสัตว์พงศาวดารพม่ากล่าวว่า สมเด็จพระเอกทัศน์ให้พระยา
ตากสินน าก าลังออกตีค่ายพม่าครั้งหนึ่งคงเป็นค่ายท่ีวัดโปรดสัตว์พระยาตากยึดค่ายพม่าได้  แต่ครั้นมัง
มหานรธาส่งก าลังเพิ่มเติมข้ึนไป พระยาตากมีก าลังไม่พอรักษาค่ายก็ท้ิงค่ายถอยกลับเข้าพระนคร การท่ีพม่า
ไม่เร่งรัดตีพระนครคงเป็นเพราะต้องการตัดเส้นทางล าเลียงเสบียงทางน้ าจากทางใต้และให้ไทยอดอยาก
เสียก่อนจึงเข้าตี  กรมหมื่นเทพพิพิธเข้าตีกระหนาบช่วยจากทางตะวันออก กรมหมื่นเทพพิพิธพี่เธอซึ่งถูกคุมตัวที่
จันทบุรีก็หนีลาผนวชออกมาชวนพวกชาวเมืองชายทะเลด้านทิศตะวันออก ก าลัง ๑๐,๐๐๐ คน เคล่ือนก าลัง
เข้าท่ีต้ังปราจีนบุรีและกองหน้า ๒,๐๐๐ คน  มาต้ัง ณ ปากน้ าโยกา ขณะนั้นคนในกรงุรู้ก็มีคนหนมีาเข้าด้วย
จ านวนมาก ตอนนั้นพม่ายงัล้อมกรุงไม่หนาแน่นเพียงแต่คอยปล้นสดม มีข้าราชการท่ีไม่เต็มใจอยู่ในกรุงและ
พระยารัตนาธิเบศร์ซึ่งเป็นจตุสดมภ์กรมวังหนีออกมาร่วมอยู่ด้วย  พอกองทัพมังมหานรธาทราบข่าวมีกองทัพ
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ไทยมาช่วยตีกระหนาบทางทิศตะวันตก  จึงจัดก าลัง ๓,๐๐๐ คนเข้าตีค่ายไทยท่ีปากน้ าโยธกาอย่างรุนแรง
แตกพ่าย  แล้วมังมหานรธาก็จัดกองทัพบก  กองทัพเรือ เข้าตีทัพใหญ่ของกรมหมื่นเทพพิพิธที่ปราจีนบุรีแตก
หนีถอยไปนครราชสีมาทางช่องเรือแตกพร้อมอพยพผู้คนไปด้วย  
 การรบเหนือหมู่บ้านปากน้ าพระประสบ เนเมียวสีหบดียึดเมืองส าคัญในลุ่มน้ าเจ้าพระยา 
ได้แล้วก็จัดก าลังช้าง ม้า อาวุธ ก าลังพลท่ียึดได้จากไทยเพิ่มอีกเป็น ๑๓ กอง ท าให้มีก าลังเพิ่มขึ้นดังนี้ 
เดิม ๕๘ กอง จัดใหม่ ๑๓ กอง รวมเป็น ๗๑ กอง  การจัดก าลังฝ่ายไทย ทัพบก รถบรรทุกปืนใหญ่ ๒,๐๐๐ 
กระบอก  ช้างศึก  ๓๐๐  เชือก  ทหาร ๓๐,๐๐๐ คน  ทัพเรือ  เรือกุด ๓๐๐ ล า  เรือส าปั้น ๓๐๐ ล า  ซึ่ง
บรรทุกปืนใหญ่ไว้ ๒,๐๐๐ กระบอก เรือกด ๓๐๐ ล า  ทหาร 30,000 คน  พระยาคะรานเป็นแม่ทัพ  ฝ่ายแม่
ทัพเนเมียวสีหบดีเคล่ือนทัพมาถึงก็เข้าตีกองทัพไทยทันทีท้ังตะลุมบอนฝ่ายไทยสู้ไม่ได้ก็ถอยลงมา พม่าริบช้าง 
ม้าและเชลยเป็นอันมาก จับตัวพระยาคะรานได้ด้วยแล้วน าทัพมาต้ังท่ีท่ีปากน้ าพระประสบห่างจากกรุงฯ  ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ ไมล์   ฝ่ายมหานรธาก็เคล่ือนก าลังกองทัพจากบ้านกานนี้มาต้ังหลังพระมหา
เจดีย์ภูเขาทองทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ๑.๒๕ ไมล์  ขณะนี้รวมก าลังฝ่ายพม่า ๗๓,๐๐๐ คน 
 การรบของพระยาธิเบศร์ปริยัติฝ่ายไทย  ประกอบก าลังช้างศึก ๕๐๐ เชือก  รถบรรทุกปืนใหญ่ 
๑,๐๐๐ กระบอก  ทหาร ๕๐,๐๐๐ คน  เข้าตีกองทัพเนเมียวสีหบดีทางทิศตะวันตกของตัวเมือง  นายทหาร
พม่า ๕ คน คุมก าลังช้าง ๑๐๐ เชือก  ม้า ๑,๐๐๐ ตัว  ทหาร  ๑๐,๐๐๐ คน  การรบข้ันตะลุมบอนพม่าเป็น
ฝ่ายชนะริบทรัพย์จับเชลยเป็นจ านวนมาก ฝ่ายไทยก็มิได้ละความพยายาม 
 ไทยจัดทัพใหญ่ออกไปตีค่ายมหารนรธา  ฝ่ายไทยจัดก าลังเป็น ๒ กอง   พระยาตานกองหนึ่ง  
พระยาตากกองหนึง่  ช้าง ๔๐๐ เชือก  รถบรรทุกปืนใหญ่  ๑,๐๐๐ กระบอก  ทหาร  ๕๐,๐๐๐ คน  ช้างคลุม
เกาะเหล็กถึงอกแต่ละตัวยังมีปืนใหญ่ประจ า ๓ กระบอก  ฝ่ายพม่ามหานรธาจัดก าลัง  จัดนายทหาร ๕ นาย 
๕ กอง   ช้างศึก ๑๐๐ เชือก  ม้า ๕๐๐ ตัว  ทหาร ๒๐,๐๐๐ คน  ฝ่ายไทยใช้ปืนใหญ่ระดมยิงพมา่  จากนั้น
พระยาตานได้คุมช้างศึก ๔๐๐  บุกตะลุยข้าศึกอย่างห้าวหาญจนได้ปะทะกันบนหลังช้างกับเจ้าเมือง
สุพรรณบุรี เจ้าเมืองยอมสาบานตนรับใช้พม่า การปะทะยังไมรู่้ผลแพ้ชนะเจ้าเมืองสุพรรณบุรีถูกปืนเสียชีวิต  
พระยาตานเห็นได้ทีก็น าทัพช้างบุกตะลุยกองม้าของพม่าแตกพ่าย  แม่ทัพมหานรธาเห็นต้องคุมทัพใหญ่ทัพ
ช้างและพลปืนเข้าแก้สถานการณ์สามารถยับยั้งการบุกของทัพไทยกลับเป็นฝ่ายมีชัย  หลังจากนั้นก็กระจาย
ก าลังล้อมกรุง ๔ ทิศ  ต้ังค่ายรายคู่ห่างจากตัวเมือง  พระยายมเข้าตีหลายครั้งแต่ไม่ส าเร็จ 

ขัน้ที่ ๓    การปฏิบัติการในฤดูฝนและฤดูน้ าหลาก     สถานการณ์ฝ่ายพม่าพอถึงฤดูฝนประมาณ 
เดือนสิงหาคม ๒๓๐๙ พวกนายทัพนายกองพม่าพากันร้องทุกข์ต่อมังมหานรธาว่าฝนชุกแล้วไม่ช้าน้ าเหนือจะ
หลากลงมาจะท าการรบคงล าบากมาก ขอให้ยกทัพกลับเสียคราวหนึ่งเมื่อถึงฤดูแล้งแล้วค่อยกลับมาตีใหม่  มัง
มหานรธาไม่เห็นด้วยว่ากรุงศรีขัดสนเสบียงอาหารและกระสุนดินด าอ่อนก าลังจวนจะตีได้อยู่แล้ว ถ้าเลิกทัพ
กลับไปไทยมีช่องทางหาก าลังมาเพิ่มเติมจะเตรียมการรักษาเมืองเข้มแข็งดีกว่าแต่ก่อนถ้ายกมาตีอีกจะยาก
ขึ้นมังมหานรธาไม่ยอมถอยทัพส่ังให้เตรียมการ 

           ๑.   เตรียมการท าไร่นา 
           ๒.  เตรียมหาท่ีดอน เช่น โคกวัดมีอยู่รอบพระนครแล้วแบ่งหน้าท่ีให้กองทัพไปต้ัง 

ค่ายส าหรับเป็นที่อยู่ฤดูน้ า 
           ๓. น า ช้าง ม้า พาหนะไปเล้ียงตามท่ีดอนหัวเมืองใกล้เคียง 
           ๔. ให้เท่ียวรวบรวมเรือใหญ่น้อยมาใช้ในกองทัพให้มาก 

 มังมหานรธาตาย  พอพม่าเตรียมการปฏิบัติการในฤดูฝนเสร็จแล้ว มังมหานรธาก็ป่วยถึงแก่ 
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ความตายท่ีบ้านค่ายสีกุก  ท าให้เป็นผลร้ายต่อฝ่ายไทยเพราะเนเมียวสีหบดีได้บังคับบัญชาก าลังทหารพม่าไว้
ในอ านาจผู้เดียวท าให้หลักการบังคับบัญชามีเอกภาพ 
 การล้อมกรุงฯ  เนเมียวสีหบดีส่ังให้กองทัพท้ัง ๒  ฝ่ายสมทบก าลังเข้าล้อมกรุงศรีฯ   
ตัวเนเมียวสีหบดีย้ายจากค่ายปากน้ าพระประสบมาอยู่ค่ายโพธิ์สามต้นให้กองหน้าเข้ามาต้ังค่ายท่ีวัดภูเขาทอง
แล้วให้รุกเข้ามาต้ังค่ายท่ีวัดการ้องอีกแห่ง 
        การต้านทานของฝ่ายไทย  ฝ่ายข้างในกรุงเห็นพม่าเข้ามาถึงวัดท่าการ้องปืนใหญ่จะยิงถึงพระ
นครจึงส่ังให้ทัพเรือออกไปตีค่ายพม่าเป็นพวกอาสาหกเหล่าไม่ปรากฏช่ือผู้บังคับบัญชา แต่ปรากฏว่ามีนาย
ฤกษ์เป็นครูคาถาอาคมร่วมไปด้วย นายฤกษ์เข้าใจว่าตนอยู่ยงคงกระพนัแมลงวันไม่ได้กินเลือด จึงถือดาบ ๒ 
มือร าอยู่หน้าเรือฝ่ายพม่าเห็นเลยยกปืนขึ้นส่องถึงขั้นแตกดับตกลงไปในน้ าไทยเสียก าลังใจเลยถอยทัพกลับส้ิน 
 การวางก าลงั   ๒   ฝ่าย 
     ฝา่ยพม่า   ต้ังค่ายตามท่ีต่าง ๆ เช่น วัดภูเขาทอง  วัดท่าการ้อง  วัดกระชาย  วัดพลับพลาชัย  
วัดเต่า  วัดสุเรนทร  วัดแดง 

     ฝ่ายไทย  ข้ามไปวางก าลังป้องกันพระนครทุกด้าน   
              ทิศเหนือ – วัดหน้าพระเมรุ   เพนียด   
              ทิศตะวันออก – วัดมณฑป  วัดพิชัย  วัดเกาะแก้ว    

    ทิศใต้ – หลวงอภัยพิพัฒน์   ขุนนางจีน  คุมพวกจีนบ้าน นายก่าย ๒,๐๐๐ คน  ไปต้ังค่ายท่ีบ้าน
สวนพลู   พวกคริสตังต้ังค่ายท่ีริมวัดพุทไธสวรรค์ 

    ทิศตะวันตก  - กรมอาสาหกเหล่าต้ังค่ายท่ีวัดไชยวัฒนาราม 
    การยิงโต้ตอบกันด้วยปืนใหญ่   หลังจากพม่าส่งก าลังเข้าประชิดพระนครและไทยส่งก าลังออกไป

ป้องกันพระนครแล้ว  ท้ังสองฝ่ายก็ท าการต่อสู้กันด้วยการใช้ปืนใหญ่ระดมยิงใส่กัน  ฝ่ายไทยมีปืนใหญ่ประจ า
ป้อมได้เปรียบพม่าจึงคิดเอาปืนขนาดใหญ่ ๆ ขึ้นไปต้ังยิงบนป้อม 

 ฝ่ายท่ีขลาดไทยเอาปืนใหญ่ช่ือปราบหงสาซึ่งเป็นปืนขนาดใหญ่ท่ีมีอยู่ขึ้นตั้งยิงบนป้อมมหาชัยยิง
ค่ายพม่าท่ีวัดศรีโพธิ์  แล้วน ากระบอกอื่นขึ้นบนเชิงเทิงยิงค่ายพม่าท่ีวัดท่าการ้องกับวัดแม่นางปล้ืม  พล
ประจ าปืนไม่กล้ายัดดินด าให้เต็มขนาดกลัวเสียงปืนจะท าให้แก้วหูแตก  ลดดินด าลงแล้วก็ยังมีคนขอให้ลดลง
อีกจนในท่ีสุดยิงไปกระสุนตกไม่ถึงคูเมืองต่ าไปถูกเพียงตล่ิง ( คงขาดการฝึกทางทหารมาก ) 

 ฝ่ายท่ีกล้า พระยาศรีสุริยพาหะ เป็นเจ้าหน้าท่ีรักษาป้อมท้ายกบหรือซัดกบ มุมพระนครข้าง
ตะวันตกเฉียงเหนือ เอาปืนใหญ่ช่ือมหากาฬมฤตยูประจุดินปืนเข้าไป ๒ เท่า  ประสงค์จะยิงให้ถึงค่ายพม่าท่ีวัด
ภูเขาทอง ยิงได้นัดเดียวปืนร้าวใช้การไม่ได้แต่ผลท่ียิงไปถูกเรือพม่า ๒ ล า ล่มคนตายมาก ( ไร้หลักการ ) 

 การขออนุญาตยิงปืนใหญ่  ต่อมามีประกาศพลประจ าปืนใครจะยิงต้องขออนุญาตจากสภาลูกขุน
ก่อน  มีเรื่องเล่าว่า  หม่อมเพ็ง และหม่อมแมนเป็นคนขวัญอ่อนกลัวปืนซ้ าพวกเจ้านายก็กลัวกันต้ังแต่ฟ้าร้อง
เสียงปืนใหญ่จึงเป็นมูลเหตุส าคัญท่ีพระยาตากเป็นเจ้าหน้าท่ีรักษาด้านฝ่ังตะวันออกที่วัดเกาะแก้ว  เห็นพม่า
เคล่ือนท่ีเข้ามาก็เอาปืนใหญ่ยิงโดยไม่บอกศาลาลูกขุนเกือบถูกลงโทษแต่มีความชอบมาก่อนจึงเพียงภาคทัณฑ์
โทษไว้  พระเจ้าตากจึงคิดหนีจากพระนคร 
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การตโีฉบฉวยของพวกอาสาตา่งดา้วและทหารไทย 
                         จนี  ขุนนางจีน ๔ คน คือ หลวงโชฎึก   หลวงท่องส่ือ   หลวงเนาวโชติ   หลวงเล่าผา กับพวก
จีนอาสาออกไปตีค่ายสวนพลูได้รบกันอย่างรุนแรง 

                ฝรัง่  กรุงพานิช  ฤทธิ์ส าแดง   วิสูตรสาคร   อังตน  กับเหล่าฝรั่งเป็นอันมากอาสาออกตีค่าย
บ้านปลาเห็ด  ได้ท าการรบกันอย่างรุนแรงเหมือนกัน 

 โจร  คือ  หมื่นหาญก าบัง   นายจันเสือเต้ีย   นายมากสีหนวด   นายโจรใหญ่  ๔  คนกับพวก
โจรท้ังปวง  พระหมื่นศรีเสาวรักษ์   เป็นแม่ทัพ    

 อาทมาต   อาสาตีค่ายป่าไผ่  ได้รบกับพม่าหลายครั้ง ปรากฏว่าล้มตายท้ัง  ๒  ฝ่าย 
 แขก  ท่ีออกอาสาคือ  หลวงศรียศ   หลวงราชพิมล   ขุนศรีวรขันธ์   ขุนราชนิทาน   กับพวก
แขกเทศ   แขกมลายู   แขกชวา   และบรรดาพวกแขกท้ังปวงเป็นจ านวนมาก  มีพระจุฬา   เป็นแม่ทัพ  
น าออกไปตีค่ายบ้านป้อม    ฝ่ายพม่ามีแม่ทัพแขกเช่นเดียวกันออกต่อสู้กันล้มตายไปด้วยกัน 

   มอญ   มีหลวงเถกิง   พระบ าเรอภักดี   พระยาเกียรติ์  พระยาราม  กับเหล่ามอญสามโคก   
บ้านป่าปลา   บ้านหัวรอ  กับพวกมอญท้ังปวงอาสาออกรบ 

 ลาว   ขุนนางช่ือ      แสนกล้า     แสนหาญ   แสนท้าว   เวียงค ากับพวกลาวกองหาญท้ังปวง
เป็นอันมากอาสาออกตีค่ายพม่า 
 ใหพ้ระยาพลเทพรักษาประตูพระนครให้ตรวจตราบ้านเมืองมีอ านาจสิทธิขาด  พวกอาสาเหล่านี้
เป็นพวกต่างด้าวไทยล้วนเกือบจะไม่มีเพราะถูกฆ่าตายในการแย่งชิงอ านาจกัน  ถูกก าจัดด้วยการตัดหัวขั้วแห้ง
ประเภทล้างโคตรคนดี ๆ ล้มตายจนกองทัพไทยสมัยนั้นอ่อนแอท่ีสุด 
 การรบท่ีวัดป่าแก้ว   ฝ่ายไทยจัดก าลังออกท าการรบ จัดก าลังเป็น 2 กอง 

 กองรบที่ ๑   พระยาเพชรบุรีเป็นแม่ทัพ  พระยาตากสินเป็นกองหนุน  ทัพบก, ทัพเรือ 
 กองรบที่ ๒   พระยาพระคลังเป็นแม่ทัพ  ทัพบก, ทัพเรือ 
 พระยาเพชรบุรีเคล่ือนท่ีเข้าตีเป็นหน่วยน าพร้อมกับพระยาตากสิน ขณะพระยาตากสินคุม

ก าลังกองหนึ่งอยู่ท่ีวัดป่าแก้วคอยสกัดตีก าลังพม่าท่ีจะยกมาทางท้องทุ่งประจวบกับพม่ายกเคล่ือนก าลังมาอีก
ทางหนึ่ง  พระยาเพชรบุรีจึงน าก าลังออกรบพระยาตากสินเห็นว่าเหลือก าลังห้ามไม่ฟัง ขึ้นน าก าลังออกรบกับ
พม่าท่ีวัดสังฆาวาส  พม่ามีก าลังมากกว่าก็เข้าล้อมพระยาเพชรบุรีไว้แล้วยกหม้อดินด าท้ิงลงไปในเรือพระยา
เพชรบุรีดินด าระเบิดกัมปนาทเรือแตกเป็นช้ินเล็กช้ินน้อย  พระยาเพชรบุรีตายในเรือล านั้น 
 ส่วนพระยาตากสินหาได้เข้าท าการรบกับพม่าไม่  กลับถอยมาต้ังท่ีวัดพิชัยพระยาตากไม่กลับเข้า
กรุงฯ ต้ังแต่นั้นมา คงวางก าลังยึดอยู่ค่ายวัดพิชัยแทนพระยาเพชรบุรีท่ีตาย  ครั้น ๓ มกราคม ๒๓๐๙  พระยา
ตากเห็นว่าพม่าล้อมกระช้ันจวนจะถึงคูพระนครจึงรวบรวมสมัครพรรคพวก ประมาณ 500 คน พอพลบค่ าก็
เคล่ือนออกจากค่ายวัดพิชัย 
                พระยาตากตีค่ายใหญ่ของมหานรธาทางทิศตะวันตกของพระนครฯฤดูน้ าหลากลงท่วมกรุงศรีเร็ว
มากประมาณ ๕ วัน  พืน้ท่ีรอบพระนครไม่ต่างจากมหาสมุทรใหญ่ ฝ่ายไทยเห็นว่าฝ่ายพม่าไม่ถอยทัพก็จัด
ก าลังโดยมีพระยาตานอ ามาตย์ผู้ใหญ่อาสาออกตีค่ายพม่า ก าลังพล ๘๕,๐๐๐ คน  เรือเล็ก  ๒,๐๐๐ ล า  เรือ
ส าปั้น  ๕๐๐  ล า  พร้อมปืนใหญ่ประจ าเรือ  ฝ่ายพม่าก าลังพล  ๓๕,๐๐๐  คน  เรือบรรทุกปืนใหญ่  ๗๐๐  
กระบอก 
  



79 
 

79 
 

 การรบข้ันตะลุมบอน  ฝ่ายอยุธยาใช้ปืนใหญ่บนเชิงเทินยิงให้การสนับสนุนทัพเรือด้วย  เมื่อเรือ  
๒   ฝ่าย เคล่ือนท่ีเข้าใกล้กันทหารของแต่ละฝ่ายก็ต่างชิงกันกระโดดขึ้นบนเรือฝ่ายตรงข้ามและเปิดฉากการ
รบท้ังประชิดตัว  พระยาตานต่อสู้อย่างอาจหาญและวิ่งขึ้นลงระหว่างหัวเรือและท้ายเรือตลอดเวลาเพื่อ
ควบคุมการรบ  สุดท้ายตัวคนเดียวตกอยู่ในวงล้อมพม่า ๒๐ ล า ก็ไม่ยอมท้อตกเป็นเชลย ขณะประจันบานอา
สาตวานน าเรือเข้าชนพระยาตานกระโดดขึ้นเรือของศัตรูพร้อมดาบคู่มือ  ถูกฝ่ายตรงข้ามยิงบาดเจ็บถูกจับ
เป็นเชลย  ฝ่ายไทยไม่เห็นแม่ทัพก็ระส่ าระสายพากันถอยเข้าเมือง  พม่าได้ทีก็ตามตียึดได้พาหนะอาวุธ
ยุทโธปกรณ์และเชลยศึกจ านวนมาก 
  พระยากูรติตีค่ายใหญ่เนเมียวสีหบดี 
  หลังจากยุทธวิธีพระยาตานผ่านไป  ๑๐  วัน  พระยากูรติก็อาสาตีค่ายใหญ่ของเนเมียวสีห
บดีทางด้านทิศเหนือ  ฝ่ายไทยก าลัง   ๕๐,๐๐๐ คน  เรือเล็ก ๑,๐๐๐ ล า  เรือใหญ่เรือส าปั้นบรรทุกปืนใหญ่ 
๕๐๐ กระบอก   ฝ่ายพม่าก าลัง  ๒๐,๐๐๐ คน  เรือรบ  ๒๐๐ ล า   ก าลังพม่าแบ่งเป็น ๓ กอง  ๒ กองแรก 
๑๐,๐๐๐ คน  เคล่ือนท่ีซุ่ม ๒ ฝากแม่น้ าลพบุรีหมู่บ้านอูยินทางทิศเหนือเพนียด  อีกกองหนึ่ง ๑๐,๐๐๐ คน  
พร้อมเรือรบเคล่ือนลงมาล่อทัพไทย 
         ด้านไทยเมื่อเห็นพม่าออกมารับก็เข้าตี ทางพม่าก็แสร้งท าเป็นแตกหนีจากเพนียดถึงท่ีซุ่มก าลัง
ไว้  ทัพไทยเร่งไล่ขาดระมัดระวังก็ถูกทัพท่ีซุ่มระดมยิงกระหนาบท้ังสามด้านแตกพ่าย  ฝ่ายไทยเห็นขับไล่พม่า
ท าการไม่ได้ผลก็หันมาเตรียมป้องกันรักษาตัวพระนครด้วยการวางอิฐปิดประตูเมือง  เพิ่มก าลังรักษาเชิงเทิน 
  
           ขัน้ที ่4   การเริม่ท าการรบกอ่นกรงุแตก 
 พอน้ าลดถึงฤดูแล้งฝ่ายพม่าได้รับเพิ่มเติมก าลัง  ก็รวบรวมก าลังคุกคามไทยหนักขึ้น   
ฝ่ายกองทัพไทยก็เกิดระส่ าระสายเพราะรู้ว่าหมดหนทางท่ีจะเอาชนะพม่าพวกจีนในกองทัพก็ไปต้ังค่ายอยู่สวน
พลูคิดเอาตัวรอดคบคิดกันประมาณ ๓๐๐ คน   พากันขึ้นไปยังไปพระพุทธบาทไปลอกทองค าหุ้มพระมณฑป
น้อยและแผ่นเงินคาดพื้นมณฑปใหญ่มาแบ่งกันแล้วเอาไฟเผามณฑปพระพุทธบาทเสียหวังให้ความสูญ 
 การรบของพระยาไต๊และพระยาพระนริศ  ส้ินฤดูน้ าหลากฝ่ายไทยส่งก าลังออกตีค่ายพม่าพร้อม
กันวางก าลังป้องกนัมิให้ฝ่ายพม่าเข้ามาต้ังค่ายประชิดพระนคร  โดยให้พระยาไต๊ออกตีค่ายมหานรธา  ให้พระ
ยาพระนริศตีค่ายเนเมียวสีหบดี  ฝ่ายไทยถูกตีแตกถอยหมด  ฝ่ายกรุงศรีก็มิได้ย่อท้อต่อการป้องกันพระนคร 
ยังมีกองเรือรบและเรือปืนท่ีจะต้านทานการโจมตีและยังได้เพิ่มเติมก าลังพลและอาวุธประจ าเชิงเทินลงขวาก
หนามกันการรุกของช้างและม้า  ลงหลักและส่ิงกีดขวางเส้นทางน้ ามิให้เรือรบพม่าเข้ามาใกล้ในระยะ
ปฏิบัติการเป็นการป้องกันให้หนาแน่นขึ้น 
 การสร้างค่ายล้อมพระนครของพม่า  พม่าได้สร้างค่ายล้อมพระนคร  ๒๗  ค่าย ดังนี้ 
  ด้านทิศเหนือ  ๕  ค่าย  ซึ่งค่ายเนเมียวสีหบดีอยู่ด้วย 
  ด้านทิศตะวันออก  ๕  ค่าย 
  ด้านทิศใต้  ๙  ค่าย 
  ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ๒   ค่าย   
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                หนึ่งในจ านวนนี้เป็นค่ายของมหานรธาทุกค่ายลงรากฐานแน่นหนา มีปืนใหญ่ประจ าค่ายและต่าง
ก็ระดมยิงเข้าไปในพระนครท้ังกลางวัน กลางคืน ชาวบ้านท่ีมาส่งอาหารก็พลอยได้รับบาดเจ็บไม่น้อย 
  
การเขา้ชว่ยเหลอืของพวกหวัเมอืงเหนอืของฝ่ายไทย 
 หลังจากมหานรธาสร้างค่ายล้อมรอบพระนครแล้ว กองทัพทางเหนืออันมี  เมืองสวรรคโลก  
พิษณุโลก   สุโขทัย   ล้านนา   รวมก าลัง  ๒๐,๐๐๐  คน  ช้าง  ๒๐๐  เชือก     ม้า ๒,๐๐๐  ตัว  เคล่ือน
ก าลังมาช่วยพระนครถึงบ้านคุงดอห่างจากพระนคร ๑๐ ไมล์  ถูกฝ่ายมหานรธา ๒ กอง  ๓,๐๐๐ คน   ช้าง  
๑๐๐  เชือก   ม้า  ๒๐๐ ตัว  ออกไปรับทัพ  ฝ่ายไทยแตกพ่าย 
 ไทยจดัทพัเรอืตพีมา่ทางใต ้
       ฝ่ายไทยได้จัดทัพเรือก าลัง ๖๐,๐๐๐ เรือใหญ่  ๑๐ ล า   เรือส าปั้น ๕๐๐  ล า   เรือเล็ก  
๑,๐๐๐ ล า  มีทหารอาสาโปรตุเกส  จีน  เบงกาลี  มะชูหรือ มาเลเซียร่วมด้วย  จัดก าลังเป็น ๒ กอง  ออกตี
ค่ายพม่าตามล าน้ าเจ้าพระยาทางทิศตะวันออกและตะวันตกมีผู้บังคับบัญชาพระยาพลเทพ   พระยากูรติ พระ
ยาพระระบัตร  พระยายมราช  ฝ่ายไทยเคล่ือนก าลังมาถึงบริเวณแม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าป่าสักไหลรวมกัน
จากบางกะจะลงมา  ฝ่ายพม่าเอาโซ่กั้นขวางน้ าไวเ้รือไทยก็มาออติดอยู่กลางน้ าพม่าบนป้อม ๒ ฝ่ัง ก็ระดมยิง
ลงมา  ก าลังพม่าส่วนหนึ่งจากค่ายใหญ่ระดมยิงด้วยปืนใหญ่บรรทุกรถลาก ๑,๐๐๐ กระบอก  ฝ่ายไทยพ่าย
แพ้อย่างบอบช้ า 
           ลางรา้ย   เมื่อใกล้จะเสียพระนครศรีอยุธยา  พระพุทธปฏิมากรใหญ่ท่ีวัดพนัญเชิงมีน้ าพระเนตรไหล  
พระพุทธรูปวัดศรีมหาโพธิ์ซึ่งแกะด้วยไมพ้ระทรวงแยกออกจากกัน  พระพุทธรูปทองค าและพระพทุธภูรินทร์
วัดพระศรีสรรเพชญ์ในพระราชวังมีพระฉวีเศร้าหมอง  พระเนตรท้ัง ๒ หลุดหล่นอยู่บนพระหัตถ์  อีกา ๒ ตัวตี
กัน  ตัวหนึ่งบินโผลงตรงยอดเจดีย์ดังคนจับเสียบไว้ที่วัดพระธาตุเทวรูปพระนเรศวรมนี้ าพระเนตรไหล 

สถานการณต์อนกรงุแตก 
 ฝ่ายพระนครถูกล้อมาช้านาน เสบียงอัตคัด เกิดโจรผู้ร้ายแย่งชิงกันทุกวัน เมื่อ ๔ ม.ค.๒๓๐๙  
เวลากลางคืนเกิดไฟไหม้ในพระนครไหม้ต้ังแต่ท่าทรายริมก าแพงข้างด้านเหนือลุกลามทางประตูข้าวเปลือกไฟ
ข้ามไปติดบ้านเรือนแขวงป่ามะพร้าวตลอดแขวงป่าโทน  ป่าถ่าน  ป่าตอง  ป่ายา  ไหม้วัดมหาธาตุ  วัดราช
บูรณะ  วัดฉันทันต์  ไฟไหม้วิหาร  บ้านเรือน รวมกว่า  ๑๐,๐๐๐  ผู้คนพลเมืองอัตคัดคับแค้นหนักยิ่งขึ้น
กระเจ้าเอกทัศน์ส่ังฑูกออกไปขอเจรจาเลิกรบ  ฝ่ายพม่าไม่ยอมหวังเอาทรัพย์ และผู้คนของไทยไป 
เป็นทาส 
               วนัแตกหกั   ฝ่ายพม่าเห็นว่าไทยอ่อนก าลังเต็มท่ีแล้วก็เตรียมการล่วงหน้าโดยให้กองทัพวัดกุฎี
แดง  วัดสามวิหาร  วัดมณฑป  พร้อมกันเคล่ือนท่ีเข้ามาในเวลากลางคืนทอดสะพานเรือก (ปูด้วยไม้ถักหวาย) 
ข้ามแม่น้ าท่ีหัวรอริมป้อมมหาชัยข้างมุมเมืองด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนืออันเป็นท่ีล าน้ าแคบกว่าท่ีอื่น  เอาไม้
ตาลมาต้ังเป็นค่าย วิหล่ัน    ( ท าให้ขยับรุกเข้าไปหาข้าศึกทีละน้อย )  ท้ัง ๒ ข้างกันปืนใหญ่ของชาวพระนคร
แล้วก็สร้างสะพานเรือกมาฟากก าแพงพระนคร  พระเจ้าเอกทัศน์จึงให้จมื่นศรีสรรักษ์น าก าลังออกไปตีพม่าท่ี
เข้ามาสร้างสะพานท าการรบอย่างเข้มแข็งตีพวกพม่าแตกฆ่าฟันล้มตายเป็นจ านวนมาก แล้วไล่ติดตามตีค่าย
พม่าอีกแต่ไม่มีก าลังเพิ่มพม่าจึงช่วยกันตีแตกกลับมา 
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 กรงุแตก   พอพม่าท าสะพานเรือกเสร็จแล้วจึงเข้ามาต้ังค่ายศาลาดินนอกเมืองและขุดอุโมงค์รุ้ง
ไปตามยาวใต้รากก าแพงแล้วขนเอาฟืนมาใส่ใต้รากก าแพง  เกณฑ์ทหาร ๔ กอง ๆ ละ ๕๐๐ คน ให้ท าบันได
เป็นอันมากส าหรับพาดปีนก าแพงปล้นเอาเมืองท้ัง ๔ ทิศ  เมื่อได้ยินเสียงปืนใหญ่เป็นสัญญาณก็ให้เอาบันได
พาดก าแพงขึ้นปล้นเมืองพร้อมกัน  เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๓๑๐  เป็นวันเวลาสงกรานต์เวลา ๑๕๐๐  พม่าจุด
ไฟสุมรากก าแพงตรงหน้ารอริมป้อมมหาชัยและระดมยิงปืนใหญ่จากค่ายต่าง ๆ ท่ีรายล้อมเข้าไปในพระนคร
พอพลบค่ าก าแพงเมืองตรงท่ีเอาไฟสุมก็ทรุดตัว ๒๐.๐๐ คืนวันนั้น  แม่ทัพพม่ายิงปืนเป็นสัญญาณให้ปีน
ก าแพงปล้นพระนครทุกด้าน  พม่าเอาบันไดพาดปีนเข้าตรงก าแพงทรุดก่อนพวกทหารไทยเหลือก าลังจะสู้
พม่าเข้าพระนครได้ในค่ านั้น  พม่าล้อมกรุงอยู่ ๑   ปีกับ  ๒  เดือน  จึงเสียกรุงแก่พม่า 
 คนทรยศ   ตามค าให้การของชาวกรุงเก่ามีคนไทยช่ือพระยาพลเทพข้าราชการในกรุงศรีเอาใจ
ออกห่างลอบส่งศาสตราวุธเสบียงอาหารให้แก่พม่า สัญญาจะเปิดประตูออกรับเมื่อพม่าเข้าโจมตีและประตูท่ี
พระยาพลเทพเปิดก็เป็นประตูทางทิศตะวันออกตรงหัวรอ ซึ่งพม่าก็ระดมเข้าปล้นในเวลากลางคืนทางนี้ตาม
นัด ซึ่งตรงกับวนักรุงแตกเชลยไทยได้เห็นขณะนั้นน่าเสียดายเราไม่ทราบชตากรรมผู้ทรยศต่อชาติผู้นี้ 
 
ผลของการรบ 

๑. ไทยเสียอิสระภาพแก่พม่าเป็นครั้งท่ี ๒ 
๒. กรุงศรีอยุธยาต้องพินาศย่อยยับ บรรดาปราสาทราชวังวัดวาอารามทรัพย์สินต่าง ๆ ตลอดจน 

ของมีค่าถูกท าลายส้ินเชิง ท าให้ศิลปวัตถุและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต ารับต าราพิชัยสงครามและส่ิงของมี
ค่าอื่น ๆ ของชาติเสียไปเกือบหมด 

๓. คนไทยถูกจับเป็นเชลยประมาณ  ๓๐,๐๐๐ คน  ปืนใหญ่ถูกยึด ๑,๒๐๐ กระบอก  ปืนเล็ก 
หลายหมื่นกระบอก  พระเจ้าอุทุมพรซึ่งทรงผนวชถูกจับไปเป็นเชลยส่วนพระเจ้าเอกทัศน์หนีไปหลบซ่อนตัว
อยู่ในป่าอดอาหารส้ินพระชนม ์

๔. เกิดวีระบุรุษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
๕. ไทยต้องย้ายราชธานีจากกรุงศรี ฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวงมา ๔๑๗ ปี ลงมาต้ังท่ีกรุงธนบุร ี

  บทเรยีนจากการรบ 
๑. การตั้งรับอย่างเดียวเสียเปรียบ  ไม่มีการด าเนินกลยุทธ 
๒. กองหนุน  กองกระหนาบตีช่วยฝ่ายไทยไม่แข็งแรงพอในการช่วยแก้ปัญหา  ต้องเตรียม 

กองหนุนให้เข้มแข็ง 
๓. การเข้าตี 4 ทิศทาง  เมื่อฝ่ายตรงข้ามรวมตัวกันได้แก้ไขยากเสมอ 
๔. ขาดการเตรียมงานด้านการข่าว  การเตรียมคน  เตรียมแผนสงครามต้ังแต่ภาวะปกติ ต้ังอยู่ 

บนความประมาทช่วงเวลา ๒ ช่ัวอายุคน  ๑๙๘ ปี จึงเสียกรุงฯ เป็นครั้งท่ี  ๒   ต้องรู้เขา   รู้เรา  และต้องเป็น
เบ้ียบนเสมอ 

๕. ความอ่อนหัดทางวิชาทหารยิงปืนใหญ่ยังไม่เป็นนบัเป็นเรื่องเศร้า ต้องท าการฝึกทหาร  ฝึก 
ยุทธวิธีตั้งแต่ภาวะปกติเตรียมพร้อมเสมอและแข็งแกร่งท่ีสุด คือ ยุทธศาสตร์ป้องกันดีท่ีสุด 

๖. ความสามัคคีเป็นส าคัญแตกแยกปฏิวัติกันเอง  ฆ่าแม่ทัพนายกองผู้มีประสบการณ์การรบ 
ตายไปมากขาดก าลังส าคัญเมื่อยามสงคราม ขาดผู้น าท่ีมีความสามารถ 
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การน าหลกัการสงครามไปใชข้องฝา่ยไทย 

๑.  หลักการรวมก าลัง 
๒. หลักการต่อสู้เบ็ดเสร็จ 

 
การรบของชาวบา้นบางระจนั (กอ่นเสยีกรงุศรอียธุยา ครัง้ที ่๒   พ.ศ.๒๓๑๐ ) 
สาเหตขุองสงคราม 
 กองทัพพม่า ๒ กองทัพมีกองทัพมังนรธากับกองทัพเนเมียวสีหบดียกทัพเข้ามาหวังยึดกรุงศรี
อยุธยา ๒ ทิศทาง กองทัพมังนรธายึดหัวเมืองฝ่ายใต้และตะวันตก 
 กองทัพเนมียวสีหบดีจากเชียงใหม่มุ่งลงใต้ ก าแพงเพชร–นครสวรรค์ – อยุธยา กองทัพเนเมีวสีห
บดีมาต้ังอยู่ห่าง ๆ ไม่เข้าประชิดพระนครคงเป็นเพราะก าลังน้อยอยู่คอยก าลังเพิ่มเติม  พระเจ้ามังระจะส่งมา
ให้ในตอนนี้ พม่าแต่งกองโจรออกเท่ียวปล้น เก็บรวบรวมทรัพย์จับเชลยตามเขตแขวงน้อยใหญ่รอบ
พระนครศรีอยุธยา และไม่ปรากฏกองทัพของกรุงศรีอยุธยาออกไปรบพุ่งแต่อย่างใดในสมัยสมเด็จพระเจ้า
เอกทัต 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              แม่น ้ าเจา้พระยา     ไชโย                                      แม่น ้ าลพบุรี 
            วเิศษไชยชาญ 
     
 

                            จง.อ่างทอง 

                 บา้นกลบั                        จว.สิงห์บุรี                                                        จว.ลพบุรี       บา้น

โพธ์ิทะเล       ค่ายบางระจนั   
                                   บา้นบางระจนั 

ป่าโมก                         แม่น ้ าป่าสกั 
                   
       ปากน ้ าพระประสบ  
 

 จว.พระนครศรีอยุธยา 
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แผนการรบ    
 ๑.  แผนการรบของฝา่ยไทย  มีแนวความคิดในการต้ังรับภายในพระนครศรีอยุธยาเป็นหลักและ
เกณฑ์ก าลังเข้ารักษาพระนคร เตรียมสรรพาวุธพร้อม กวาดต้อนพลเมืองตลอดจนเสบียงอาหารเข้าไว้ในพระ
นคร และแต่งกองทัพออกไปรับข้าศึกพม่าด้านเหนือทัพเมืองพิษณุโลกตั้งค่ายท่ีวัดภูเขาทอง  ทัพเมือง
นครราชสีมาต้ังรับใกล้วัดเจดีย์แดง     ส าหรับฝ่ายใต้ส่งก าลังไปต้ังรับท่ีเมืองนนทบุรีให้พระยารัตนาธิเบศธ์ 
และท่ีเมืองราชบุรี ๑ กองทัพ 
 ๒.  แผนการรบของฝา่ยพม่า  เข้ายึดพระนครศรีอยุธยาโดยยกก าลังมา ๒ ทิศทางคือ หัวเมือง
ทางเหนือและหัวเมืองทางใต้ - ตก ก่อนแล้วจึงทุ่มก าลังยึดพระนครศรีอยุธยาแนวทางเคล่ือนกองทัพ เนเมีย
วสีหบดีจากเชียงใหม่ - ก าแพงเพชร - นครสวรรค์ -    พระนครศรีอยุธยา 
 
การปฏบิตักิารรบ     
 เมื่อเดือน ๓ ปีระกา พ.ศ.๒๓๐๘   แม่ทัพเนเมียวสีหบดีให้พวกพม่า ๑ กอง ออกไปเท่ียวค้น
ทรัพย์จับเชลยทางเมืองวิเศษไชยชาญ พม่ารู้ว่าใครมีลูกสาวสวยจะบังคับเอาลูกสาวด้วย พวกราษฎรพากัน
โกรธแค้นจึงคิดแก้แค้น จึงรวมตัวกับพวกท่ีไม่ยอมอยู่กับพม่าและพวกหลบหลีกซุ่มซ่อนอยู่มีหัวหน้า   ๖    คน 
นายแท่น , นายโชติ , นายอิน , นายเมือง , ท้ัง ๔   คน เป็นชาวบ้านศรีบัวทองแขวงเมืองสิงห์  นายดอกบ้าน
กลับ  นายทองแก้วบ้านโพธิ์ทะเล  ท้ัง  ๒   คน เป็นชาวเมืองวิเศษไชยชาญ  ท้ัง ๖   คน วางแผนลวงพม่าให้
ไปค้นลูกสาวชาวบ้านแห่งหนึ่งแล้วซุ่มรุมท าร้ายฆ่าพม่าตายไป ๒๐ คนแล้วพากันหนีไปบ้านบางระจัน  เวลา
นั้นราษฎรเมืองวิเศษไชยชาญและเมืองสรรค์หลบหนีไปอาศัยอยู่บ้านบางระจันเป็นจ านวนมาก พวก ๖   คนท่ี
หนีไปทีหลังจึงนิมนต์ พระอาจารย์ธรรมโชติ  วดัเขานางบวช แขวงเมืองสุพรรณบุรี ชาวบ้านนับถือเป็นผู้รู้
วิทยาคมให้มาช่วยคุ้มครองวัดโพธิ์เก้าต้นเขตบ้านบางระจันและชักชวนซ่องสุมก าลังเพื่อต่อสู้พม่า พวกราษฎร
เห็นชอบพร้อมกันรวบรวมก าลังชายฉกรรจ์กว่า ๔๐๐ คน มีหัวหน้า ๕ คน  ขุนสรรค์  พันเรืองก านัน   นาย
ทองเหม็น   นายจันทร์หนวดเขี้ยว   นายทองแสงใหญ่  ช่วยกันต้ังค่ายรอบบ้านบางระจันเป็น ๒ ค่าย  จัดเป็น 
หมวดหมู่ ช่วยกันเตรียมรักษาหน้าท่ีพร้อมด้วยเครื่องศาสตราวุธท่ีหาได้ในต าบลนั้น แล้ววางกองสอดแนมคอย
สืบข่าวพม่าท่ีจะติดตามมามิได้ประมาท 
       การรบครัง้ที่ ๑   ฝ่ายพม่ารู้ว่าพวกท่ีฆ่าพม่าหนีไปบ้านบางระจันก็ยกก าลัง ๑๐๐ คน หมายไป
จับพวกท่ีหนีไปพวกชาวบ้านบางระจันรู้เรื่องก็เตรียมรักษาค่ายจัดเป็นกองรบ ๑ กอง ให้นายแท่นเป็นนาย
ใหญ่ พอพม่ายกไปถึงคลองบางระจันยังหยุดพักอยู่ข้างฝ่ังใต้ นายแท่นคุมกองรบ ๒๐๐ คน ข้ามคลองมาพอถึง
ก็ตรูเข้าขับไล่ ฟัน แทงพม่าไม่ทันรู้ตัว พม่ายิงปืนได้นัดเดียวไทยก็เข้ากลุ้มรุมแทงพม่าตายเกือบหมดเหลือแต่
ตัวนายควบม้าหนีไปได้ ๒,  ๓ คนเท่านั้นชาวบ้านบางระจันเอาชนะพม่าได้ก็ดีใจพวกราษฎรที่แตกฉานซุ่มซ่อน
อยู่ได้ข่าวก็มารวมกับชาวบ้านบางระจันได้ ๑,๐๐๐ คนพวกหัวหน้าก็จัดเป็นหมวดกองควบคุมกันอย่างกองทัพ
ด้วยขาดแต่ปืนมีน้อยจ ากัดรบพุ่งกับข้าศึกด้วยอาวุธส้ันเป็นพื้น  พระอาจารย์ธรรมโชติก็ลงหน้าประเจียดและ
ตระกรุดพิศมรแจกจ่ายให้ท่ัวกันต่างก็มีใจห้าวหาญจึงเกิดเป็นกองก าลัง 
 การรบครัง้ที ่๒   ฝ่ายพม่าสู้ชาวบ้านไม่ได้จึงบอกไปยังแม่ทัพเนเมียวสีหบดีแม่ทัพใหญ่ฝ่ายเหนือ 
ณ. ปากน้ าพระประสบ  แรกส าคัญคิดว่าเป็นเพียงซ่องโจรจึงให้งาจุนหวุ่นคุมก าลัง ๕๐๐ คนไปปราบปราม
ชาวบ้านบางระจัน ชาวบ้านบางระจันรบพุ่งพวกพม่าของงาจุนหวุ่นแตกกลับมา 
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 การบครัง้ที ่๓   แม่ทัพเนเมียวสีหบดีจึงเพิ่มเติมก าลังให้ และให้เยกินหวุ่น  คุมก าลัง ๗๐๐ คน
ไปปราบก็ถูกชาวบ้านบางระจันตีแตกกลับมาอีก 
 การรบครัง้ที ่๔   แม่ทัพเนเมียวสีหบดีให้ติงจาโปซึ่งเป็นทหารมีฝีมือดีคุมก าลังไปปราบอีก แต่ก็
แพ้กลับมาอีก 
 การรบครัง้ที ่๕  พม่าเห็นว่าบางระจันมีก าลังเกินซ่องสามัญ สุรินทรจอข้องอาสาเป็นนายหน้า
คุมก าลัง ๑,๐๐๐ คนเศษยกกองทัพไปถึงทุ่งท้ายไผ่ใกล้บ้านบางระจันให้ต้ังค่ายลง ณ ท่ีนั้นฝ่ายพวกชาวบ้าน
บางระจันเห็นพม่ายกไปเป็นกองทัพจึงปรึกษากัน ให้นายแท่นเป็นทัพใหญ่ถือพล ๒๐๐ เป็นกองกลาง  ให้นาย
ทองเหม็นถือพล ๒๐๐ เป็นปีกขวา  ให้ก านันพันเรืองถือพล ๒๐๐ เป็นปีกซ้าย รวมพล ๖๐๐ ถือปืนดาบชุด
ศิลาของชาวบ้านบ้าง ปืนของพม่าท่ีเก็บไว้ได้บ้างแต่ถืออาวุธส้ันเป็นพื้น นายทัพท้ัง ๓ คนน าพลทหารยก
ออกไปพร้อมกันท้ัง ๓ กอง ครั้นไปถึงท่ีต้นสะตือส่ีต้นริมคลองบางระจันเห็นพม่าต้ังอยู่ฝ่ังใต้พวกชาวบ้าน
บางระจันอยู่ฝ่ังเหนือต่างยิงปืนตอบโต้กัน พม่าเห็นท่ีไทยน้อยกว่าก็พากันระดมยิงหวงัให้ล้มตายแตกหนีไปแต่
ไทยรู้ภูมิแผนท่ีดีกว่าจึงคิดอ่านแยกกันไปท าทางข้ามคลองหลาย ๆ ทาง ส่วนพวกกองกลางยังสู้พม่าไปพราง 
ครั้นท าทางเสร็จพวกไทยก็แยกกันข้ามคลองเข้าระดมตีพม่าพร้อมกัน ๓ กอง  ขณะนั้นสุรินทรจอขอ้งนายทัพ
พม่าขี่ม้าต้ังร่มระย้าเครื่องยศอยู่ในหมู่พลก าลังตีกลองเร่งพลรบพวกไทยแลเห็นก็ทลวงเข้าตีตรงจนถึงตัวฟันสุริ
นทรจอข้องตาย 
  นายแท่นผู้น าฝ่ายไทยถูกปืนท่ีเข่าล้มลงในเวลาเข้าตีพม่าพลทหารต้องหามเอาตัวมา ไทยกับ
พม่ารบกันต้ังแต่เช้าจนเท่ียงต่างเหนื่อยอ่อนลงท้ัง ๒   ฝ่าย พวกพม่ามากกว่าไทยฝ่ายไทยต้องถอยกลับข้าม
ฝากคลองไปพักทางฝ่ังเหนือพวกผู้หญิงและชาวบ้านบางระจันพากันหาอาหารออกมาเล้ียงพวกทหารและ
ขณะเล้ียงกันอยู่นั้นพวกกองสอดแนมไปบอกว่าเห็นพวกพม่าพากันต้ังเตาหุงข้าว และจัดการท าศพนายวุ่นอยู่
ไม่ได้ระวังตัว นายทัพใหญ่ให้พวกทหารกินอาหารอิ่มหน าแล้วก็รีบยกทัพกลับไปในทันใดนั้นท้ัง ๓   กองตรง
เข้าไล่ฟันแทงพวกพม่าข้าศึกฝ่ายพม่าก าลังเตรียมอาหารไว้เวลาเย็นท่ีเป็นหัวหน้าก็สาละวนจัดการศพสุรินทร
จอข้องอยู่ไม่คาดคิดว่าไทยจะกลับไปรบได้โดยเร็ว เช่นนั้นไม่ทันเตรียมตัวก็เสียทีแตกพ่ายมิได้เป็นอันต่อสู้ 
พวกชาวบ้านบางระจันไล่ติดตามฆ่าฟันพม่าต้ังแต่บ่ายจนค่ ามืดจึงเลิกถอยหนีไปกองทัพพม่าผู้คนนายไพร่ล้ม
ตายเสียมากกว่าท่ีกลับมาได้เสียท้ังศาสตราวุธ ยุทธภัณฑ์และเสบียงอาหาร พาหนะเกือบท้ังหมด 
               การรบครัง้ที ่๖   แม่ทัพเนเมียวสีหบดีให้แยจออากา ยกทัพไปตีอีกแต่ถูกตีพ่ายแพ้กลับไปอีก ไม่
ปรากฏการรบ 
              การรบครัง้ที ่๗   เนเมียวสีหบดีให้ จิกแก ปลัดเมืองทวายเป็นแม่ทัพไปเข้าตีอีกแต่ถูกตีพ่ายแพ้
กลับไปอีกไม่ปรากฏการรบ 
               การรบครัง้ที ่๘  แม่ทัพเนเมียวสีหบดีให้อากาปันคยี เป็นนายทัพพาทหารสมัครเลือกสรรแต่
ทหารกล้าประมาณ ๑,๐๐๐ คนเศษจัดเป็นกองทัพมีท้ังทหารราบและทหารม้า ขณะนั้นชาวบ้านบางระจันมีรี้
พลมากกว่าแต่ก่อน แต่นายแท่นป่วยอยู่ต้ังแต่ถูกปืนเมื่อคราวรบครั้งท่ี ๕  ครั้นรู้ว่าพม่ายกกองทัพมาอีกและมี
ทหารม้าไปด้วยจึงปรึกษากันจัดทัพจ านวน ๑,๐๐๐ คนเศษ ให้นายจันทร์หนวดเขี้ยวเป็นนายทัพใหญ่และให้
ขุนสรรค์ซึ่งมีฝีมือยิงปืนแม่น เป็นนายทหารปืนเลือกคัดแต่คนท่ีมีฝีมือยิงปืนแม่นเข้าไปในกองนั้นประมาณ 
๑๐๐ คนเศษไว้ส าหรับสู้ทหารม้า ครั้นพม่ายกทัพไปถึงบ้านขุนโลก นายจันทร์หนวดเขี้ยวสืบรู้ว่าก าลังพม่ายก
พลไล่เล่ียกันกับกองทัพไทยไม่เสียเปรียบพม่าก็ยกก าลังเข้าตีพม่าก าลังต้ังค่ายยังไม่ทันแล้วเสร็จพม่าต่อสู้เต็ม
สามารถ นายจันทร์หนวดเขี้ยวแบ่งกองทัพเข้าตีทางด้านหลังพม่าอีกด้านหนึ่งถูกตีกระหนาบพม่าแตกพ่ายไทย
ฆ่าฟันเสียหายเป็นจ านวนมาก อากาบันคยี ตายในท่ีรบ 
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 การรบครัง้ที ่ ๙    การรบต้ังแต่เดือน ๔ ปีระกา จนถึงเดือน ๗ ปีจอ พ.ศ.๒๓๐๙ พม่าเป็นฝ่าย
พ่ายแพ้ตลอดมา แม่ทัพเนเมียวสีหบดีก็ร้อนใจสังเกตุเห็นพวกชาวบ้านบางระจันมีก าลังมากขึ้นทุกทีเกรงเป็น
ทัพใหญ่มาตีกระหนาบจะท าให้เสียทีหาผู้อาสาเป็นนายทัพไปเข้าตีอีกพม่าก็ครั้นคร้าม ขณะนั้นมีมอญ ๑ คน
เข้ามาอยู่เมืองไทยช้านานฝากเนื้อฝากตัว กับพม่าช่วยพม่ารบพุ่งจนได้รับการแต่งต้ังเป็นต าแหน่งสุกี ้    ( สุกี้ 
= ซุกคยี = นายกองใหญ่ พระนายกอง ) อาสาจะไปตีซ่องใหญ่ท่ีบ้านบางระจันให้แตกจนได้  เกณฑ์ทัพรวม
พม่าและมอญ สุกี้รู้และคุ้นเคยกับกองทัพไทยรู้ว่าไทยใจกล้าถ้ารบพุ่งในท่ีแจ้งสู้ไทยไม่ได้ อีกประการหนึ่ง
หนทางท่ีจะยกไปบ้านบางระจันเป็นป่าเปล่ียว ฝ่ายไทยช านาญทางอาจซุ่มซ่อนถ่ายเทในกระบวนรบเอาชนะ
ได้จึงระมัดระวังตัวตั้งแต่แรกยกไปถึงไหนก็ตัง้ค่ายพักเป็นค่ายมั่นทุกแห่งค่อย ๆ ยกไปช้า ๆ ไม่เร่งร้อน ( คล้าย
นกแก้วเกาะไต่เกี่ยวกิง่ไม้อย่างมัน่คง ) ครึ่งเดือนจึงยกไปถึงเขตบ้านบางระจัน ครั้นพวกไทยยกออกมาสุกี้ก็ท า
การสู้รบอยู่แต่ในค่าย พวกชาวบ้านบางระจันเข้าตีค่ายพม่าหลายครั้งก็ตีไม่ได้ด้วยค่ายต้ังมั่นคงชาวบ้าน
บางระจัน ไม่มีปืนใหญ่ยิงท าลายค่ายไปตีทีไรก็ถูกพม่ายิงเจ็บป่วยล้มตายเปลืองลงไปทุกทีจนมิรู้จะท าอย่างไร 
 วันหนึ่งนายทองเหม็นก าลังเมาสุรานึกร าคาญขึ้นมาก็ขึ้นขี่กระบือพาพวกทหารกองหนึง่ตรง
ตรากเข้ารื้อแย่งค่ายพม่าฝ่ายพม่าเห็นไทยไปน้อยก็ออกตั้งรับ นายทองเหม็นขับกระบือน าพลไล่ถล าเข้าไป
กลางข้าศึกถูกฆ่าทุบตีตายพวกไพร่พลก็แตกหนีกลับมา เป็นครั้งแรกที่ชาวบ้านบางระจันแพ้พม่า จึงปรึกษากัน
มีใบบอกเข้ามายังเสนาบดีในกรุงศรีอยุธยาขอปืนใหญ่กับกระสุนดินด าไปยิงค่ายพม่า แต่ข้างในกรุงไม่ยอมให้
เพราะเกรงข้าศึกจะแย่งยึดชิงเอาไปเสียกลางทาง เพียงแต่ได้พระยารัตนาธิเบศร์ออกไปท่ีบ้านบางระจันเรี่ยไร
เครื่องภาชนะทองเหลือง ทองขาวของชาวบ้านหล่อปืนใหญ่ขึ้นที่บ้านบางระจัน ๒ กระบอก แต่หล่อโดยรีบ
ร้อนร้าวก่อนเสียใช้งานไม่ได้ ชาวบ้านบางระจันกห็มดทางท่ีจะสู้ รี้พลมีแต่ตายเปลืองไปทุกที  ท้ังนายแท่น
ผู้น าทัพท่ีถูกปืนป่วยมานานก็ตายลง ขุนสรรค์กับนายจันทร์หนวดเขี้ยวซึ่งเป็น ผู้น าทัพในช้ันหลังออกไปตีค่าย
พม่าก็ถูกอาวุธทั้ง ๒ คน ยังเหลือก านันพันเรืองกบันายทองแสงใหญ่เป็นหัวหน้าควบคุมค่ายพากันท้อใจ
อ่อนแอลง ฝ่ายสุกี้เห็นว่าชาวบ้านบางระจันจวนส้ินก าลังแล้วก็ให้ขุดอุโมงค์เข้าประชิดค่ายบางระจัน แล้วปลูก
หอรบเอาปืนใหญ่ขึ้นตั้งจังก้ายิงเข้าไปในค่ายบางระจัน  เห็นว่าผู้คนระส่ าระสายก็ยกกรูกันเข้าปล้นค่าย 
ชาวบ้านบางระจันต่อสู้จนส้ินก าลังก็เสียค่ายแก่ข้าศึก ณ วันจันทร์ เดือน ๘   แรม ๒  ค่ า ปีจอ พ.ศ.๒๓๐๙ 
รวมเวลาท าการต่อสู้ ๕   เดือน  พวกชาวบ้านบางระจันตายเสียเป็นอันมากท่ีเหลือก็หนีไปได้บ้าง พม่าจับไป
เป็นเชลยบ้าง พระอาจารย์ธรรมโชติหายสาบสูญมรณะภาพในเวลาเสียค่ายแก่พม่าหรือหนีรอดหาปรากฏไม่ 
 พวกเราชาวไทยผู้อ่านประวัติศาสตร์เป็นหนี้บุญคุณพวกชาวบ้านบางระจันเป็นแบบอย่างความ
กล้าหาญ เสียสละเพื่อบ้านเมืองให้กับชนรุ่นหลัง ให้มีความรักหวงแหนแผ่นดินท่ีอยู่ การได้มาต้องแลกด้วย
ชีวิตเลือดเนื้อ 
ผลการรบ   
 การรบท่ีบ้านบางระจันเป็นฝ่ายแพ้ในครั้งสุดท้ายเพราะก าลังน้อยกว่า นายกองสุกี้เก่งยุทธวธิีแก้
จุดอ่อนเดินทัพอย่างสุขุม   ฝ่ายเราผู้น าบาดเจ็บล้มตาย ขาดปืนใหญ่ ขาดกองหนุนจากกรุงศรีอยุธยาจึงต้อง
พ่ายแพ้อย่างย่อยยับการพ่ายแพ้หรือสงครามยุติขึ้นกับหลัก ๓ ประการ คือ  
                         ๑. พื้นท่ีถูกยึด   
                         ๒. ทหารถูกท าลาย  
                         ๓. ทหารหมดขวัญก าลังใจ 
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บทเรยีนจากการรบ 
 ๑.   การรบกองหนุนมีความส าคัญในการแก้ปัญหาการรบ ชาวบ้านบางระจันขาดท้ังกองหนุน  
ขาดท้ังปืนใหญ่ใช้ยิงค่ายพม่า 
 ๒.   ยุทธวิธีครั้งสุดท้ายของนายกองสุกี้เดินทัพด้วยความใจเย็น ต้ังค่ายมั่นคงเข้าตีแตกยาก ค่าย
ทหารยังมีการป้องกันดีมั่นคงแข็งแรง 
 ๓.   แม่ทัพใจร้อนแบบนายทองเหม็นกินสุราเมาใช้ไม่ได้เสียทีได้ง่าย ขาดสติ ความอดทน ความ
รอบคอบ แม่ทัพต้องมีแผนท่ีจะเอาชนะให้ได้ก่อนจึงน าก าลังเข้าท าการรบตามค ากล่าวซุนวู้ 
 ๔.    การขุดอุโมงค์ของฝ่ายพม่าแม้ในยุคปัจจุบันก็น ามาใช้ เช่น สงครามอุโมงค์ในเวียดนาม ขุด
อุโมงค์ซุ่มโจมตีเป็นการรบท่ียุ่งยากภายในอุโมงค์ต้องใช้การฝึกอย่างมาก การเข้าปฏิบัติการกวาดล้างต้องใช้
ความรอบคอบระมัดระวังมาก 
                ๕.   ความสามัคคีเป็นส าคัญท่ีชาวบ้านบางระจันสามารถท าการรบกับพม่านานถึง 5 เดือน  การ
ท าสงครามต้องมีความสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกันก าลังจึงจะแข็งแกร่งเริ่มจากแนวความคิดท่ีตรงกันในการ
ปฏิบัติ 
  
การน าหลกัการสงครามไปใช ้
 ๑.   หลกัความมุง่หมาย  จะเห็นว่าชาวบ้านบางระจันท าการรบแต่ละครั้งวางเป้าหลักคือก าลัง
ฝ่ายพม่าทุกครั้งและสามารถเอาชนะได้เกือบทุกครั้ง ชาวบ้านท าสงครามยังมีความหวังท่ีจะชนะ 
 ๒.   หลกัการรกุ  จากการรบครั้งท่ี ๕  จะเห็นชัดเจนว่าไม่เกรงกลัวฝ่ายพม่าเลย น าก าลังรุกข้าม
คลองบางระจันไปตีพม่าอันท่ีจริงการรุกข้ามคลองต้องใช้เวลาและก าลังในการข้าม ถ้าเป็นการรบใหญ่การรบ
ข้ามล าน้ าเป็นพื้นท่ีอันตรายจงให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
 ๓.  หลกัการรวมก าลงั   ชาวบ้านแขวงวิเศษไชยชาญจะมีผู้น ามารวมตัวกันสู้รบ  ณ  บ้าน
บางระจัน ซึ่งชัยภูมิการตั้งรับดีเป็นท่ีสูงดอนจนมีก าลังประมาณ  ๑,๐๐๐ คนเศษ  รวมคน  รวมอาวุธ  รวม
พลังสนับสนุนท าการต่อสู้ยาวนาน  ๕ เดือน 
 ๔.  หลกัการออมก าลงั  การรู้เขา  รู้เรา  แล้วจัดก าลังเข้าสู้ให้ได้ชัยชนะแต่ละครั้งผู้น าต้อง
ประมาณการก าลังข้าศึกได้ถูก จึงจะจัดก าลังให้ได้เปรียบแล้วท าการรบเอาชัยชนะถึง 8 ครั้ง ค าว่า ใช้ก าลัง
อย่างมีประสิทธิภาพ  อย่างประหยัด 
 ๕.  หลกัการด าเนนิกลยทุธ   ในการรบครั้งท่ี ๕  ฝ่ายไทยได้แบ่งก าลังด าเนินกลยุทธเป็น ๓   
ส่วน คือ กองกลาง   ปีกซ้าย   ปีกขวา   รุกข้ามล าน้ าใช้เศษหญ้าฟางปูทางเดินเป็นท่ีข้าม บุกเข้าตีตรงหน้า
แล้วโอบปีกซ้ายขวาจู่โจมฟันแม่ทัพสุรินทรจอข้องตาย  ทหารพม่ามากกว่ามีทหารม้าด้วย  ชาวบ้านบางระจัน
แกล้งแพ้หนีข้ามคลองแล้วท าการรุกใหม่อีกครั้งอย่างจู่โจมขับไล่พม่าไปได้ 
 ๖.  หลกัระวงัปอ้งกนั    รู้จักการส่งหน่วยสอดแนมดูก าลังข้าศึกท่ีเข้ามาเสมอทุกครั้งแล้วส่งข่าว
ให้ส่วนใหญ่ในค่ายบางระจันวางแผนออกท าการรบแม้ก าลังเราน้อยก็สามารถเอาชนะก าลังมากได้เป็นการ
ป้องกันค่าย 
                ๗.  หลกัการจูโ่จม   การเอาชนะเหนือความคาดคิดนับว่าส าคัญเพราะข้าศึกไม่ได้ทันต้ังตัวถูกจู่
โจม  ในการกลับเข้าตีใหม่ของฝ่ายไทยในการรบครั้งท่ี  ๕  นับว่าเป็นการจู่โจมฝ่ายตรงข้ามก าลังหุงหาอาหาร
และจัดการศพนายทหารผู้ใหญ่ท่ีล้มตาย พม่ามิได้ระวังป้องกันท่ีพอเพียงท าให้ฝ่ายเราปฏิบัติการจู่โจมได้ 
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 ๘.  หลกัความงา่ย   การประกอบก าลังแบบง่าย ๆ คัดชายฉกรรจ์ในท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ 
อาวุธก็เป็นพื้น ๆ ง่าย ๆ มีด ดาบ  เครื่องช่วยรบก็เป็นวัว  ควาย  พอหาได้เท่านั้น  ถ้าชาวบ้านได้รับการฝึก
ทางก าลังและยุทธวิธีมากกว่านี้จะไม่มีแพ้พม่าแม้ครั้งเดียว 
  ยุทธวิธีถึง  ๙    ครั้ง  แต่กไ็ม่อาจก่อให้เกิดความได้เปรียบในภาพรวมส าหรับฝ่ายไทย 
นอกจากการรบของชาวบ้านบางระจันท่ียกมาเป็นตัวอย่าง  กรุงศรีอยุธยาได้จัดกองก าลังออกโจมตีลิดรอนทัพ
พม่าหลายครั้งท้ังทางบกและทางน้ า มีท้ังได้ทีและเสียที แต่การรบดังกล่าวก็ไม่สามารถท าให้เกิดผลดีกับฝ่าย
ไทยได้มากนักในภาพรวม เมื่อเป็นเช่นนี้สาเหตุท่ีแท้จริงแห่งความพ่ายคืออะไร  ท้ังท่ียุทธวิธีของไทยมิได้ด้อย
ไปกว่าฝ่ายพม่าแม้แต่น้อย 
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พระเจ้ามังระ 
ประมาณ ๓๓  (๒๓๑๐) 
ดี 
ตกทอด 
พ.ศ.๒๓๐๖ 
มอบให้แม่ทัพมาปฏิบัติแทน 
อย่างลูกชาวบ้าน 
ช่วยบิดาและพี่กอบกู้เอกราชเคยมารบอยุธยา 
เข้มแข็ง   ทรหด 
อายุ ๔๒  พ.ศ. ๒๓๑๙ 
 

สถานการณ์        พระประยูรญาติขุนนางข้าราชการ
แตกกันเป็นหลายพวกไม่ศรัทธาไม่พอใจ
ในการสืบราชสมบัติ ราษฎรระส่ าระสาย
ขุนนางท่ีคดโกงทุจริตคิดมิชอบมีมากใน
สมัยนี้ 

   หลังจากพระเจ้ามังลอกส้ินพระชนม์ 
บ้านเมืองก็สงบไม่ระส่ าระสาย มังระส่งกองทัพ
ไปปราบเชียงใหม่ ล้านช้าง เวียงยจันทน์ และอีก
กองทัพแยกไปปราบทวาย มะริด ตะนาวศรี 
เสร็จแล้วรวมก าลังท่ีเชียงใหม่และทวาย และ
เตรียมก าลังส่วนหนึ่งไปตีเชียงตุงและยันทัพจีน 

แผนยุทธศาสตร์
ยุทธวิธี 

         คงเพียงแค่คิดไว้ในใจแต่ไม่ได้ท า
แผนต้ังรับเชิงป้องกันโดยใช้เกาะอยุธยา
เป็นท่ีมั่น ใช้แม่น้ าล าคลองเป็นเครื่องกีด
ขวางรวมทั้งก าแพงเมือง 
      เชิงรุกใช้อาวุธยิงจากปืนใหญ่ประจ า
ป้อมปืนใหญ่รายรอบก าแพงรวมทั้งปืน
เล็ก 
      ส่งก าลังออกยึดรักษาต าบลคับขัน 
จู่โจมรบกวน ขัดขวางข้าศึก แต่ไม่มีส่ง
กองดจรรบกวนข้างหลัง และตัดเสบียง 
รอให้ถึงฤดูน้ าท่วม  

          รุกเข้าดินแดนไทยพร้อมกัน ท้ังทาง
เหนือและทางใต้เป็นรูปคีมหนีบ 
ใช้ก าลังน้อยคล่องตัว ค่อย ๆ เคล่ือนท่ีพร้อม
เก็บทรัพย์จับเชลย บีบวงล้อมให้กระชับเข้ามา
จนถึงคูเมืองแม่น้ า จุดน้ าหนักการเข้าตีตรงท่ี
ล าน้ าแคบท่ีสุด ให้กองทัพพม่าอยู่ได้ตลอดฤดู
น้ าท่วม ปิดล้อมข้าศึกให้อดอยากขาดแคลน 
บุกผ่านก าแพงเข้ายึดพระนคร 
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การจัดก าลัง       ไพร่พล  ราษฎรที่ถูกเกณฑ์ได้แก่

ราษฎรในกรุงและหัวเมืองใกล้เคียงท่ีไม่
หลบหนี พวกในกรุงระดมหมดท้ังพวก
ต่างชาติ นักเลงคุมบ่อนคุมซ่องและขี้ยา 
คงมีก าลังรวมทั้งส้ินประมาณ ๕ หมื่นคน 

       พม่ายกทัพมาจากอังวะผ่านเมืองต่างๆก็
เกณฑ์คนเข้ากองทัพเรื่อยมามีคนพม่าเป็นหลัก 
นอกนั้นมีมอญ ไทยใหญ่ ยะไข่ กะเหรี่ยง ละว้า 
ลาว คนเชียงใหม่และคนไทยทางเหนือรวมเป็น
คนหลายชาติหลายภาษา 

การจัดหน่วย       การจัดหน่วย  จัดแบบจตุรงคเสนามี
พลเท้า  พลม้า  พลช้าง พลช่าง ของไทย
คงไม่เป็นสัดส่วนอย่างท่ีควรจะเป็น 
เพราะไม่ได้วางแผนยุทธศาสตร์ไว้ ห่าง
ศึกสงครามนาน และขาดการฝึกซ้อม 
เมื่อเกิดสงครามก็ระดมพลแล้วส่งออกไป
รบทันที 

        พม่าต้องกร าศึกมาต่ังแต่ก่อน พ.ศ.
๒๒๙๖ เมื่ออลองพญาต้ังตัวเป็นใหญ่ก็
ปราบปรามหัวเมืองต่างๆ ท่ีแข็งข้อเรื่อยมาการ
จัดหน่วยจึงปรับให้เหมาะแก่การเคล่ือนย้าย 
การรุก การเข้ารี การยึด ฯลฯ แม้จะเกณฑ์คน
เข้ามาใหม่เพิ่มจ านวนแต่ทหารเก่าก็มีเป็นหลัก
อยู่ 

อาวุธ          อาวุธยิงมีปนืใหญ่ขนาดต่างๆ ปืน
ประจ าป้อมเช่นปืนปราบหงสาวดี ปืน
มหากาฬมฤตยูราช ยาวประมารณ ๑๐ 
เมตร ปืนใหญ่ทหารราบ จินดา จ่ารง 
มนฑก นกสับรายรอบเชิงเทินก าแพง 
รวมปืนใหญ่ประมาณ ๑,๒๐๐ กระบอก 
ปืนเล็กกว่าหมื่นกระบอก แต่เมื่อส่งก าลัง
ออกไปต้านทานพม่า คงไม่ได้ให้เอาปืน
ใหญ่ไปด้วย กระสุนดินด ามีน้อยต้องใช้
กระสุนไม้หรือดินเผาแทน ดินด าเส่ือม
ทหารไม่มีความรู้ความสามารถในการใช้
ปืนทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี  

        พม่ามีปืนใหญ่น้อยกว่าไทยและเป็นปืน
ขนาดเบามากเพื่อให้สะดวกการเคล่ือนท่ีข้าม
ล าน้ า ล าห้วยข้ามขาแต่พม่ามีความช านาญใน
การใช้มากกว่าไทย การส่งก าลังไปปราบ
ชาวบ้านบางระจัน นอกจากข้าศึกใช้ปืนเล็กยิง
ยังใช้ปืนใหญ่ค่ายของชาวบ้านบางระจันอย่าง
หนัก ปืนใหญ่ทีใช้ยิงคงเป็นปืนใหญ่ทหารราบ 
ซึ่งใช้ลากหรือแบกหามไปได้ แต่คงไม่มีปืนใหญ่
และกระสุนมากเพราะขนส่งล าบาก 
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แม่ทัพนายกอง           แม่ทัพนายกอง   ไม่มีใครเลยท่ี

เคยเข้าสงครามการฝึกอบรมก็คงไม่มี
เพราะอยู่ในระหว่างบ้านเมือง
ระส่ าระสายแตกแยก การรีบส่งก าลังไป
ยันทัพพม่าท่ีเข้ามาทางด่านเจดีย์ ๓ 
องค์ เมืองกาญจนบุรีก็ให้พระพิเรนทร
เทพเจ้ากรมพระต ารวจเกณฑ์คน 
๓,๐๐๐ คนรีบยกไป กว่าจะเกณฑ์ได้ 
กว่าจะไปถึงพอตั้งค่ายลงพม่าก็ตีแตกไป 
พระยารัตนาธิเบศร์ว่าท่ีจตุสดมภ์ฝ่ายวัง
ซึ่งถูกส่ังใช้บ่อยแต่ถอยทัพแตกทัพบ่อย
ใช้ไปรักษาเมืองธนบุรี ให้ไปช่วย
ชาวบ้านบางระจันก็ไม่ส าเร็จ ในท่ีสุดก็
หนีออกจากอยุธยาไป แม่ทัพนายกอง
ต่างๆ มักใช้เจ้าเมืองท่ีหนีภัยมา ไม่รู้จัก
ทหารไม่เคยการบังคับบัญชา และขาด
ความเป็นผู้น า 

        แม่ทัพพม่าท่ียกทัพมาบุกไทยมี ๒ นาย 
๑. มังมหานรธา(แม่ทัพทางใต้) 
๒. เนเมียวสีหบดี(แม่ทัพทางเหนือ) 
ท้ัง ๒ นายมีความช านาญในการสงครามมา
เป็นอย่างดี จงรักภักดีต่อพระเจ้ามังระ มี
จิตใจฮึกเหิมท่ีจะเหยียบย่ าอยุธยาให้ราบด้วย
น้ ามือของตน ปลัดทัพและนายกองตลอดถึง
ทหารพม่าก็ล้วนแต่แกร่งกล้าในฝีมือ ช้ันเชิง 
กลยุทธแม้ว่าจะปกครองทหารหลายชาติ
หลายภาษา แต่แม่ทัพนายกองต่างๆ มีความ
เป็นผู้น าอยู่ในระดับสูง 

การปฏิบัติ          ฝ่ายอยุธยาส่งเจ้าพระยา
พิษณุโลกไปยึดสุโขทัยแต่เจ้าพระยา
พิษณุโลกไปแล้วก็กลับไม่ไปอีก และส่ง
ก าลังไปยันทัพพม่าท่ีนครสวรรค์และ
ชัยนาทแต่ไม่ปรากฏผลงาน 
      ไทยส่งก าลัง ๓,๐๐๐ คนไปต้ังรับ
พม่าท่ีกาญจนบุรีถูกพม่าตีแตกไป 

       ขั้นที่ ๑ มิ.ย. ๒๓๐๘ ถึง ม.ค. ๒๓๐๘ 
(แบบเก่า)กองทัพทางเหนือส่งกองทัพหน้ายก
พล ๕,๐๐๐ คนมาจากเชียงใหม่เข้าตีตาก 
ก าแพงเพชร  นครสวรรค์ อินทรบุรี พรหมบุร ี
กองทัพทางใต้ส่งกองหน้ายกเข้ามาทางด่าน
เจดีย์สามองค์ ต้ังทัพรออยู่ท่ีสุพรรณบุรี 

การปฏิบัติ      ชาวบ้านบางระจันรวมก าลังต่อสู้
พม่าท่ีมาปล้นทรัพย์จับลูกสาวชาวบ้าน
ไปข่มขืนพม่ายกก าลังมาปราบก็พ่ายไป
ถึง ๗ ครั้ง 

      ขั้นที่ ๒  ก.พ. ๒๓๐๘ ถึง ก.ค.๒๓๐๙(๖ 
เดือน)กองทัพทางเหนือยกพล ๒ หมื่นเข้ายึด
เมืองตาก  เนเมียวฯ ต้ังกองบัญชาการท่ี 
สวรรคโลก พม่าต้องสู้กับชาวบ้านบางระจัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



91 
 

91 
 

 
สถานการณ ์ ไทย พมา่ 

การปฏิบัติ        ครั้งท่ี ๘ สุกี้ตั้งค่ายใช้ปืนใหญ่ปืน
เล็กยิงค่ายไทยแตกไป 
      ไทยส่งก าลังทางบกไปยันพม่าท่ี
ต าบลต าหรุและส่งก าลังทางเรือไปท่ีบาง
กุ้งถูกพม่าตีแตกพ่ายไป พม่าไล่ติดตามมา
จนถึงเมืองธนบุรี นนทบุรี เข้ายึดป้อม
เมืองธนบุรี นนทบุรีได้ 

       กองทัพทางใต้ยกพลท่ี ๒ หมื่น จาก
ทวายเข้าดินแดนไทยต้ังทัพท่ีราชบุรีให้ทหาร
มอญเข้าต้ังแทนท่ีแล้ว ก็เคล่ือนมาต้ังท่ีสีกุก
กองหน้าเล่ือนไปต้ังท่ีสามแยกบางไทร 

การปฏิบัติ       ไทยส่งก าลังทางเรือไปตีค่ายพม่าท่ี
วัดท่าการ้อง นายเริกร าดาบปลุกใจอยู่ท่ี
หัวเรือถูกยิงตกน้ าทัพเรือเลยถอยกลับ 
ไทยส่งก าลังทางเรือไปสกัดเรือพม่าท่ีลัด
ทุ่งออกมาถูกพม่าเอาหม้อดินปืน
จุดชนวนโยนใส่เรือท าให้เรือแตกทัพเรือ
แตกพ่ายไป 

        ขั้นที่ ๓-ต้ังแต่ ส.ค. ๒๓๐๙ ถึง ต.ค. 
๒๓๐๙ พม่าท านาปิดล้อมเกาะอยุธยาให้ขาด
แคลน พม่าเตรียมสู้น้ าท้วม หาเรือ แพ หาท่ี
ดอน ใช้เรือตรวจตราการปิดล้อม กองหน้าของ
กองทัพด้านเหนือลงมาต้ังท่ีบ้านโพธิสามต้น  
เนเมียวฯมาต้ังท่ีปากน้ าพระประสบ 

การปฏิบัติ           ไทยไม่รู้ข่าวแม่ทัพพม่าตาย ไทย
เริ่มขาดแคลนข้าวราษฎรและทหารปัน
ส่วนอาหาร 

         มังมหานรธาป่วยตาย เนเมียวฯ ได้เป็น
แม่ทัพใหญ่ย้ายมาต้ังท่ีบ้านโพธิสามต้นกอง
หน้ามาต้ังท่ีวัดภูเขาทองและวัดท่าการ้อง 

การปฏิบัติ         ค่ายไทยนอกเมืองท้ัง ๙ แห่งแตก
หนีเข้าพระนคร พระเจ้าตากสินและพวก
ตีฝ่าวงล้อมออกไปทางตะวันออก เกิดไฟ
ไหม้ในพระนครบ้านเรือนกว่าหมื่นหลัง
ถูกท าลายอดอยากหนักขึ้น 

         ขั้นที่ ๔ พ.ย. ๒๓๐๙ ถึง เม.ย. ๒๓๑๐
(๕ เดือน)พม่าเก็บเกี่ยวข้าวน้ าลด พม่าบีบวง
ล้อมเข้ามา ตีค่ายไทยนอกเมืองแตกหมดพม่า
ยิงปืนใหญ่จากทิศตะวันตกและทิศเหนือเข้า
พระราชวังพม่าเข้าประชิดแม่น้ าล าคลอง 

การปฏิบัติ           พระเจ้าเอกทัศส่งทูตไปเจรจาขอ
ยอมแพ้ ราษฎรและทหารปีนก าแพงหนี
ออกมา 

         พม่าไม่ยอมจะต้องถล่มอยุธยาให้ราบ 
พม่าจับกุมคนไทยซักถามข่าวความเป็นไป 

การปฏิบัติ          พระเจ้าเอกทัศ ส่งจหมื่นศรีสร
ลักษณ์น าก าลังไปขัดขวางการสร้าง
สะพานถูกพม่าตีพ่ายไป 

        สร้างสะพานเรือกตรงหัวรอ ขุดอุโมงค์
เผาก าแพงทรุด พม่าเข้ายึดพระนคร 
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การข่าว       เมื่อพระเจ้ามังระขึ้นครองราชย์ไทย
ได้ข่าวว่าแผ่นดินพม่าเกิดจลาจลไทยเลย
ไม่เตรียมการป้องกันบ้านเมือง 
ไทยคงไม่พิจารณาสถานการณ์ว่าท าไม
พม่าจึงต้ังทัพอยู่ ๒ แห่ง 
ไทยประมาทคิดว่าพม่าเพียงเข้ามาปล้น
ทรัพย์จับเชลย คงไม่มาถึงอยุธยา 
ข่าวภายในเมืองพม่าไทยไม่สนใจ 

        พม่าปล่อยข่าวลวงว่าเกิดจลาจล 
พม่าต้ังทัพอยู่ท่ีเชียงใหม่และท่ีทวาย 
พม่าเคล่ือนก าลังจากฐานทัพท้ัง ๒ แห่งเข้ามา
ช้าๆ 
        ทัพจีนบุกพม่าทางเหนือ พม่าต้อง
พะว้าพะวงัท าศึกหลายด้าน 

การข่าว ไทยเข้าใจว่าพม่าส่งก าลังมาเพิ่ม พม่าท ากลลวงให้ทหารเดินเข้ากลางวันเดิน
ออกกลางคืน 

การปฏิบัติการ
ทางจิตวิทยา 

       ท้าวสนมนางก านัลในขอให้ต้ังกฎ
ห้ามยิงปืนใหญ่ ท าให้แม่ทัพนายกองไม่
พอใจ ต้ังนายพันนายกองท่ีไม่มี
ความสามารถไปคุมก าลัง พลเมืองท่ีขวัญ
เสียระส่ าระสายยิ่งท าให้ทหารหมด
ก าลังใจ 

       พม่าประกาศให้หัวเมืองรายทางยอมแพ้ 
แล้วจะไม่ท าร้ายไม่จับเป็นเชลยถ้าไม่ยอมจะ
เข่นฆ่าทารุณเก็บทรัพย์จับเป็นเชลยท าให้บางง
เมืองยอมแพ้แต่โดยดี 

การรักษาความ
ปลอดภัย 

        การปล่อยพม่าท่ีมาอาศัยอยู่
อยุธยาไม่ควบคุม ท าให้ข่าวภายใน
อยุธยาล่วงรู้ถึงพม่า การปล่อยให้เกิด
เพลิงไหม้ลุกลามมากมายโดยไม่เตรียม
แผนป้องกัน 

         พม่าติดต่อคนพม่าให้เป็นสายลับ พม่า
ได้ประโยชน์เพราะไทยไม่รักษาความปลอดภัย
ในบ้านเมืองให้ดี 

การส่งก าลัง
บ ารุง 

       ชาวอยุธยาถูกตัดการส่งก าลังบ ารุง 
โดยกวาดเก็บข้าวมาสะสมไว้ตั้งแต่ พ.ย.
๒๓๐๘ นอกจากนั้นกระสุนดินด าก็ขาด
แคลนส่ิงอุปโภคบริโภคท้ังหลายก็ไม่ได้
รับมาต้ังแต่ปลาย พ.ศ.๒๓๐๘(ดินด า
เส่ือม กระสุนโลหะไม่มี) 

          พม่าท านาในบริเวณชานพระนคร เริ่ม
ต้ังแต่เดือน ก.๕. เดือน ส.ค. ๒๓๐๙ แล้วเก็บ
เกี่ยวในเดือน พ.ย. หรือ ธ.ค. ๒๓๐๙ ส่ิง
อุปโภคบริโภคก็ได้จากการริบปล้นจากราษฎร 
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สถานการณ ์ ไทย พมา่ 
ยุทธวิธีและ
เล่ห์กลยุทธ 

         ไทยใช้ปืนใหญ่ยิงไปยังค่ายพม่า
แต่ปืนใหญ่ต้ังกระจายอยู่รอบก าแพงคง
จะไม่ได้ผลในการรวมก าลังยิงเท่าใด 
ไทยส่งก าลังยึดท่ีมั่นรายรอบพระนคร 
๙ แห่ง ต้ังท่ีด้านเหนือซึ่งเป็นจุดอ่อน ๓ 
แห่ง แต่ไม่ได้รวมก าลังยิงทางด้านเหนือ
เป็นพิเศษ พระเจ้าเอกทัศส่งจมื่นศรีสร
ลักษณ์คุมก าลังออกโจมตีพม่าท่ีสร้าง
สะพาน แล้วไปตีอีกค่ายหนึ่งถูกพม่าตี
กลับแตกพ่ายไป เพราะไม่มีก าลังหนุน 

          พม่าใช้ก าลังยิงจากปืนใหญ่ปืน
เล็กเป็นอย่างมาก โดยต้ังยิงจากทางทิศ
ตะวันตกและทิศเหนือยังเข้าไปใน
พระราชวังและส่งก าลังเข้าบุกเจาะ
ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือตีค่ายไทย
ท่ีต้ังรายรอบนอกพระนครแตกหมด พม่า
ต้ังค่ายวิหล่ันเข้าประชิดล าน้ าใกล้หัวรอ 
สร้างสะพานเรือกข้ามล าน้ าพม่าหลอก
ท าท่าเข้าตีทางรตะวันตกและทางเหนือ
แต่กลับเข้าตีทางตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยุทธวิธีและ
เล่ห์กลยุทธ 

           ฝ่ายไทยระดมยิงแต่พม่าอยู่ใต้
ดิน ยิงเท่าไรพม่าก็ไม่เป็นอันตราย ฝ่าย
ไทยได้แต่รอดูไม่รู้ว่าพม่าจะท าอะไร 
ผู้หญิงผู้ชายคนเฒ่าคนแก่ไปสวดมนต์
ในโบสถ์ ขออ านาจส่ิงศักดิ์สิทธิ์ช่วย 
ก าแพงพระนครท้ังสูงท้ังใหญ่ก็ทรุดลง
เพราะแรงเพลิงเวลา ๒ ทุ่ม คนไทยท่ี
หนีภัยจ้าละหวั่น หนีไม่ทันก็ถูกฆ่าฟัน
อย่างมันมือ 

          พม่าขุดอุโมงค์จากริมตล่ิง ๒ 
อุโมงค์มาท่ีใต้ฐานรากก าแพงแล้วขุด
ขยายออกไปทางข้างท้ังสองข้างยาว 
๓๕๐ หลาแล้วขุดอีก ๓ อุโมงค์ลอดใต้
ฐานก าแพงเข้าไปในพระนคร พม่าขนฟืน
เข้ามาทางอุโมงค์เผารากก าแพงตรงหัวรอ
ริมป้อมมหาไชย พม่าเข้าเมืองโดยใช้
บันไดพาดเข้าตรงท่ีทรุด ไล่ฆ่าฟันทหารท่ี
ถืออาวุธจับผู้คนมาซักถามอ าไฟเผา
อาคารบ้านเรือนสว่างโชติช่วง 

ผลสุดท้าย        พระเจ้าเอกทัศ  ลงเรือน้อยหนีไป
กับมหาดเล็กแล้วมหาดเล็กหนีเอาตัว
รอด พระเจ้าเอกทัศอดอาหารอยู่หลาย
วันพม่าจับได้น ามาถึงค่ายก็ส้ินพระ 
ชนม์ แม่น้ าล าคลองเต็มไปด้วยซากศพ
เป็นเหตุให้ฝูงแมลงวันมาตอมอย่าง
มากมายขุนหลวงหาวัดถูกน าตัวมาจาก
วัด ช่างฟ้อน เริงระบ า นักดนตรี ศิลปิน 
หมอโหราจารย์ ช่างทอ นักปราชญ์ กวี 
ฯลฯ และคนไทย ๓ หมื่น และทรัพย์
สมบัติมหาศาลถูกน าไปพม่า 

            พม่าฆ่าฟันผู้คนล้มตายเกล่ือน
กลาด ข่มขืนทรมานให้บอกท่ีซ่อนทรัพย์ 
เอาไฟสุมองค์พระศรีสรรเพชญส ารอกเอา
ทองค ากวาดเก็บเครื่องราชูปโภคเครื่อง
ราชกกุธภัณฑ์  ทหารพม่าเดือนร้อน
เพราะกล่ินเน่าเหม็นจนทนอยู่ไม่ได้นาน 
พม่าเข้าเมืองได้ ๑๐ – ๒๐ วัน ก็เลิกทัพ
กลับ เมืองไทยไม่มีกษัตริย์ปกครอง พม่า
ต้ังสุกี้คนมอญท่ีอยู่เมืองไทยอยู่ดูแลต้ัง
ค่ายอยู่ท่ีโพธิสามต้น 
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สมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช ทรงกูอ้สิรภาพและการรบครัง้ส าคญัสมยักรงุธนบรุี 
พระราชประวตั ิ   
                สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยกรุงธนบรุี เสด็จ
พระราช สมภพ ณ วันท่ี ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๒๗๗ ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาท่ี ๓ สมเด็จพระจ้าอยู่หัว 
บรมโกศพระองค์ทรงเป็นสามัญชน ก าเนิดในตระกูลแต้ มีพระนามเดิมว่า สนิ พระราชบิดาเป็นจีนช่ือ ไห
ฮอง เดินทางจากประเทศจีนมาต้ังถิ่นฐานในประเทศไทย แล้วได้สมรสกับหญิงไทยช่ือ นางนกเอีย้ง มี
หลักฐาน บันทึกว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเคยเป็นพ่อค้าเกวียนผู้ทรงปัญญาเฉลียวฉลาด และมี
ความสามารถด้าน กฎหมายเป็นพิเศษ ได้ช่วยกรมการเมืองช าระถ้อยความของราษฎรทางภาคเหนืออยู่
เนืองๆ เนื่องจากได้ท า ความดีมีความชอบต่อแผ่นดิน จึงได้รับแต่งต้ังให้เป็น เจ้าเมืองตากในเวลาต่อมา  
                ในปี พ.ศ. ๒๓๐๘ - ๒๓๐๙ พระยาตากได้น าไพร่พลลงมาสมทบเพื่อป้องกันกรุงศรีอยธุยา
ระหว่าง ท่ีพม่าล้อมกรุงอยู ่ได้ท าการต่อสู้จนเป็นท่ีเล่ืองลือว่า เป็นแม่ทัพท่ีเข้มแข็งมากท่ีสุดคนหนึ่ง และ
ได้รับการแต่งต้ัง ให้เป็นพระยาวชิรปราการ เจ้าเมืองก าแพงเพชร ในวันท่ี ๔   มกราคม  พ.ศ.๒๓๑๐ (ก่อนท่ี
จะเสียกรุงศรีอยุธยา ให้แก่พม่าประมาณ ๓  เดือน) พระยาตากได้รวบรวมก าลังตีฝ่าวงล้อมของพมา่ไปต้ัง
มั่นเพื่อท่ีจะกลับมากู้เอกราชต่อไป  
                จากหลักฐานตามพระราชพงศาวดาร พระยาตากได้รวบรวมไพร่พลประมาณ ๕๐๐ คน มุ่งไป
ทาง ฝ่ังทะเลทางทิศตะวันออก ระหว่างเส้นทางท่ีผ่านไปนั้นได้ปะทะกับกองก าลังของพม่าหลายครั้ง แต่ก็
สามารถ ตีฝ่าไปได้ทุกครั้ง และสามารถรวบรวมไพร่พลตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ได้มากขึ้นเรื่อยๆ ในวันท่ี 
๘ เมษายน พ.ศ.๒๓๑๐ พม่ายึดกรุงศรีอยุธยาได้ เจ้าเมืองใหญ่ๆพากันต้ังตัวเป็นเจ้าและควบคุมหัวเมือง
ใกล้เคียง ไว้ในอ านาจ หลังจากพระยาตากยึดเมืองจันทบุรีได้ ก็ได้ประกาศต้ังตัวเป็นอิสระ และจัดต้ังกองทัพ
ขึ้นที่นี่ โดยมีผู้คนสมัครใจเข้ามาร่วมด้วยเป็นจ านวนมาก รวมทั้งนายสุดจินดาซึ่งต่อมาได้รับพระบรมราช
โองการ โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลท่ีหนึ่ง  
                หลังฤดูมรสุมในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๓๑๐ พระยาตากได้ยกกองทัพเรือออกจากจันทบุรีล่องมา 
ตามฝ่ังทะเลในอ่าวไทย จนถึงปากแม่น้ าเจ้าพระยา และได้ต่อสู้จนยึดกรุงธนบุรีคืนจากพม่าได้ ต่อจากนั้น ได้
ยกกองทัพเรือต่อไปถึงกรงุศรีอยุธยา เข้าโจมตีค่ายโพธิ์สามต้น เมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๓๑๐ และ
สามารถกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยได้เป็นผลส าเร็จ โดยใช้เวลาเพียง ๗ เดือนนับต้ังแต่เสียกรุงศรีอยุธยา 
ให้กับพม่า หลังจากนั้น ได้ทรงเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานี เนื่องจากทรงเห็นว่ามีชัยภูมิดี ประกอบกับ กรุง
ศรีอยุธยาเสียหายหนัก จนยากแก่การบูรณะ ให้เหมือนเดิม ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๑๑ ได้ทรงปราบดาภิเษกขึ้น
เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ทรงพระนามว่า "สมเด็จพระบรมราชาที ่๔ " แต่ประชาชนนิยมเรียกว่า "พระเจ้าตาก
สนิ" ในรัชสมัยของพระองค์ได้มีการท าศึกสงครามอยู่เกือบตลอดเวลา ท้ังนี้เพื่อรวบรวมแผ่นดิน ให้เป็น
ปึกแผ่น และขับไล่พม่าออกจากราชอาณาจักร ถึงแม้ว่าบ้านเมืองจะอยู่ในภาวะสงครามเป็นส่วนใหญ่ แต่
สมเด็จพระเจ้าตากสินก็ยังทรงมุ่งมั่นท่ีจะฟื้นฟูประเทศในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจและสังคม ได้มีการติดต่อค้าขายกับประเทศต่างๆ เช่น จีน อังกฤษ และเนเธอร์แลนด์ ได้โปรดให้มี
การ สร้างถนนและขุดคลอง เพื่ออ านวยความสะดวกในการคมนาคม นอกจากนั้นยังทรงส่งเสริมทางด้าน
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรม รวมทัง้การศึกษาในด้านต่างๆของประชาชนอีกด้วย 
                หลังจากครองราชย์ได้ประมาณ ๑๕ ปี ได้มีเหตุการณ์เปล่ียนแปลงซึ่งเป็นเหตุให้รัชสมัยของ
พระองค์ต้อง ส้ินสุดลง สมเด็จพระเจ้าตากสินเสด็จสวรรคตเมื่อวันท่ี ๖ เมษายน พ.ศ.๒๓๒๕ ขณะท่ีมี
พระชนมายุได้ ๔๘ ปี ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ เสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นปฐม
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กษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและได้ทรงย้ายราชธานีมาฝ่ังกรุงเทพมหานคร  
                เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินไทยเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะได้ ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ของทุกปี (ซึ่งตรงกับ
วันท่ีทรงปราบ ดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์) เป็น "วนัสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ" นอกจากนั้นคณะรัฐมนตรียัง
มีมติให้ถวาย พระราชสมัญญานามว่า"สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช" 
 
การรบทีบ่างแกว้    ( พ.ศ. ๒๓๑๗ ) 
สาเหตขุองสงคราม  
 ในสมัยพระเจ้าอังวะ ครอบครัวมอญท่ีเมาะตะมะ  หนีมาพึ่งไทยทางด่านพระเจดีย์สามองค์  
อะแซหวุ่นกี้แม่ทัพใหญ่พม่าจึงให้งุยอคงหวุ่น เป็นแม่ทัพน าก าลัง ๕,๐๐๐ คน   เข้าติดตามครัวมอญ  เข้ามา
ทางด่านพระเจดีย์สามองค์     เมื่อติดตามครัวมอญไม่ทัน พม่าจึงเปล่ียนความมุ่งหมายเป็นการปล้นทรัพย์ 
จับเชลยคนไทย  แถวเมืองชายแดนและใกล้เคียง ห้วงระยะเวลาสงครามประมาณ ๑๓ ก.พ. – ๓๑ มี.ค.
๒๓๑๗ 
ภมูปิระเทศทีป่ฏบิัตกิารรบ 
      สงครามบางแก้วท่ี  ต.โคกกระต่าย   อ.โพธาราม   จว.ราชบุรี  นับเป็นสงครามแตกหักในครั้ง
นี้  ลักษณะภูมิประเทศ ฝ่ายพม่าเป็นฝ่ายเลือกตั้งค่ายก่อน ลักษณะเป็นท่ีดอน ชายเขา มีท่ีราบกว้างขวาง 
สลับป่าโปร่ง ด้านทิศใต้มีภูเขาพระสูงประมาณ ๑๒๐ เมตร ด้านทิศเหนือขึ้นไปประมาณ ๓ กม. มีเขาช่อง
พรานสูงประมาณ ๙๐ เมตรทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ ๕ กม. มีเขาชะงุ้มสูงประมาณ ๑๐๐ เมตร 
ด้านตะวันออกมีล าห้วยน้ าขังและเป็นแหล่งน้ าอยู่ห่างค่ายประมาณ ๒ กม. และห่างมาทางตะวันออก
ประมาณ ๕ กม. เป็นแม่น้ าแม่กลองไหลไปสู่จังหวัดราชบุรี  บ้านบางแก้วนี้อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด
ราชบุรีข้ึนมาประมาณ ๒๐  กม. 
 
แผนการรบ 
 ๑.  แผนการรบขัน้ตน้ของพมา่  เปล่ียนแผนจากตามจับครัวมอญเพราะตามไม่ทันฝ่ายไทย
น าไปไว้ในกรงุแล้ว จึงแยกทัพออกเป็น ๒   ส่วน  ส าหรับปล้นทรัพย์จับเชลยไทย 
                                -  หม่องซายิด   คุมพล  ๒,๐๐๐  ต้ังอยู่ท่ีปากแพรก   กาญจนบุรี 
                                -  งุยอคงหวุ่น   คุมพล  ๓,๐๐๐  มาต้ังอยู่บางแก้ว    ราชบุรี 
                                -  แผนการรบข้ันต่อไปเมื่อถูกฝ่ายไทยโอบล้อมและเข้าตีค่าย 
                พม่าต้องการปล้นค่ายไทย และต้องการจับทหารไทยเป็นเชลยให้ได้มาก ๆ  แม่ทัพคือ งุยอคงห
วุ่น  ประมาทฝีมือคนไทย  ดังจะเห็นว่าให้ทหารพม่ามายืนดูทหารไทยต้ังค่ายโอบล้อมแล้วถามว่าต้ังค่าย
เสร็จหรือยัง จะได้เข้าตีจับทหารไทยเป็นเชลยได้มาก ๆ   เมื่อทหารไทยต้ังค่ายแข็งแรงน าก าลังมาเพิ่มเติม
โอบล้อมค่ายพม่ามากขึ้น  พม่าอยู่นานไปก็จะขัดสนเสบียงอาหาร จึงเข้าปล้นค่ายไทยแต่ไทยตีแตกกลับไป
ถึง ๓ ครั้ง เสียล้ีพลไปมาก เจ็บป่วย ตาย และถูกทหารไทยจับเป็นเชลยก็มาก ท าให้ทหารพม่าขาดขวัญ
ก าลังใจ 
                -  แผนการขัน้ตอ่ไปพม่าจะท าการยทุธบรรจบ โดยขอก าลังจากหม่องจายิดท่ีอยู่ปากแพรกให้
ส่งมาช่วยและทางฝ่ายงุยอคงหวุ่นจะตีออกไปพบกัน แต่ไทยก็สกัดหม่องจายิดไว้ได้ไม่ให้กองทัพท้ังสองของ
พม่ามาบรรจบกัน 
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 แม่ทัพใหญ่ในพม่าคือ อะแซหวุ่นกี้ ให้ตะแคงมรหน่อง ยกก าลังจากเมาะตะมะตามเข้ามาอีก 
๓,๐๐๐ มาปะทะทหารไทยท่ีอยู่ค่ายบ้านดงรัง หนองขาว อ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี  แตกกลับไปอยู่ท่ีค่าย
ปากแพรก ไม่ได้ติดตามมาช่วยงุยอคงหวุ่น 
                เมื่อพม่าถูกกองทัพไทยโอบล้อมไว้นาน จนขาดเสบียงอาหาร ขาดการส่งก าลังบ ารุง และ
กองหนุนไม่สามารถเข้ามาช่วยได้จึงขอน าอาวุธ ช้าง ม้า มามอบให้ไทย ขอแลกชีวิตกลับบ้านแต่ไทยไม่ยอม 
และในท่ีสุดก็ต้องยอมแพ้ ให้ไทยจับเป็นเชลยหมดท้ังกองทัพ ส่วนหม่องจายิดท่ีค่ายเขาชะงุ้มและตะแคงมร
หน่องท่ีค่ายปากแพรกก็ถูกทหารไทยตีแตกหนีเข้าแดนพม่าไป 
                ๒. แผนการรบของฝา่ยไทย   ต้องการโอบล้อมค่ายทหารพม่าไว้ด้วยก าลังมาก ต้ังค่ายแข็งแรง
หลายข้ันไว้โดยรอบไม่ให้ก าลังพม่าเล็ดรอดออกไปได้ ต้องการจะจับเชลยท้ังหมดไปประจาน  ตัดการส่ง
ก าลังบ ารุง รักษาแหล่งน้ าไว้ไม่ให้พม่าออกมาใช้แหล่งน้ า คอยดักปล้นกองทหารท่ีจะออกไปหาเสบียงอาหาร  
ท้ังนี้เพื่อให้พม่าอดโซ  ต้ังค่ายสกัดกั้นกองหนุนพม่าท่ีจะมาจากค่ายปากแพรกมิให้ช่วยเหลือกันได้ โดยมิได้
น าก าลังเข้าไปล้อมพม่าท่ีปากแพรกเลย  ต่อมากองหนุนพม่าก็ยกมาต้ังท่ีเข้าชะงุ้ม ประจันหน้ากับค่ายไทย  
เพิ่มเติมก าลังซึ่งยกลงมาจากหัวเมืองฝ่ายเหนือ ฝ่ายไทยมีก าลังมาก ขวัญดี ต้องการท าลายขวัญพม่าแก้แค้น
คืนท่ีพม่าจับไทยเป็นเชลยครั้งกรุงเก่าแตก 
 
การวางก าลงัและการจดัรปูขบวน   
 ๑.   ฝ่ายพมา่   วางก าลังต้ังค่ายท่ีบางแก้วด้านหลังเขาพระประมาณ ๑  กม.  ต้ังค่ายเป็น ๓ 
ค่าย มีปีกกาถึงกัน 
                ๒.   ฝ่ายไทย       การวางก าลังขั้นต้น 
                      ค่ายที ่๑  พระองค์เจ้าอุ้ย (ลูกยาเธอ) คุมพล ๓,๐๐๐ ไปต้ังค่ายประชิดพม่าท่ี ต.โคก
กระต่าย ห่างค่ายพม่า ๘๐   เส้น ( ๓.๒๐ กม. ) 
       ค่ายที ่๒   หลวงมหาเทพ  ไปต้ังอยู่ทางตะวันตกของพม่า 
       ค่ายที ่๓   เจ้ารามลักษณ์ (หลานเธอ) ไปต้ังโอบล้อมอยู่ทางตะวันออกของพม่า 
          การวางก าลงัขัน้ตอ่ไป 
 เมื่อพระเจ้าตากสินยกก าลังทัพหลวงขึ้นมาสมทบทราบว่าทหารพม่าดูถูกทหารไทยก็โกรธหวัง
จะจับพม่าเอาเป็นเชลยให้ทหารไทยดูจะได้หายกลัวพม่า จึงให้ต้ังค่ายโอบล้อมเข้าไปอีกดังนี้ 
          ค่ายที ่๔  ค่ายหลวงต้ังท่ีเขาพระ ห่างค่ายโคกกระต่ายข้ึนไปข้างเหนืออีก ๔๐ เส้น ( ๑.๕ 
กม. ) อยู่ใกล้กับพม่าห่างกันเพียง ๑  กม. 
       ค่ายที ่๕  พระยาอินทรอภัย ต้ังท่ีเขาช่องพรานรักษาหนองน้ าใหญ่มิให้ทหารพม่ามาใช้
อาบกินและใช้ส าหรับช้าง ม้า ได้ 
                      ค่ายที ่๖  พระยารามัญ คุมกองมอญรักษาหนองน้ าท่ีเขาชะงุ้มและตัดเส้นทางล าเลียงของ
ข้าศึกมิให้ใช้ได้    เมื่อพระยาจักรี  พระยาสุรสีห์ ยกกองทัพหัวเมืองเหนือเข้ามาสมทบอีก จึงต้ังค่ายโอบล้อม
พม่าไว้อีกดังนี ้
       ค่ายที ่  ๗,๘,๙    เป็นค่ายพระยาจักรีต้ังโอบล้อมพม่าทางด้านเหนือ 
                      ค่ายที ่ ๑๐,๑๑,๑๒   ของพระยาสุรสีห์ ต้ังค่ายล้อมหม่องจายิด ซึ่งเข้าตีค่ายพระยารามัญ 
แล้วยึดค่ายได้จึงต้ังอยู่ท่ีค่ายเขาชะงุ้ม ฝ่ายไทยจึงเข้าโอบล้อมไว้มิให้พม่าลงมาช่วยค่ายงุยอคงหวุ่นท่ีค่ายบาง
แก้วได้ 
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การปฏบิตักิารรบ 
          แผนการรบของพระเจ้าตากสิน มีแนวความคิดยังไม่เข้าตีค่ายพม่าถ้าจะเข้าตีก็คงแตกโดยง่าย
เพราะมีก าลังมากกว่าพม่าหลายเท่าแต่ต้องการให้พม่าอดโซและจะจับเป็นเชลย จึงต้ังค่ายล้อมไว้มิให้ทหาร
พม่าเล็ดรอดออกไปหาเสบียงอาหารได้  ในขั้นต้นไทยยังไม่ยกก าลังไปตีกองหนุนพม่าท่ีปากแพรก ซึ่งมีหม่อง
จายิดคุมค่ายอยู่ ท้ังนี้คงจะรอก าลังจากพระยาจักรี พระยาสุรสีห์จากหัวเมืองเหนือเข้ามาช่วย 
 การปฏิบัติการกับกองหนุนพม่า หม่องจายิด ซึ่งต้ังอยู่ปากแพรกทราบว่างุยอคงหวุ่นถูกทหาร
ไทยโอบล้อมอยู่ท่ีบางแก้วจึงยกก าลังมาช่วย มาถึงเขาชะงุ้มจึงเข้าตีค่าย พระยารามัญ กองมอญ มกี าลังน้อย
ถูกพม่าล้อมอยู่จึงหนีจากวงล้อม พม่าจึงเข้าค่ายท่ีเขาชะงุ้มได้ แต่พระยารามัญกลับมาต้ังค่ายใหม่สะกัดมิให้
หม่องจายิดลงมาถึงค่ายบางแก้วได้ พอดีพระยาสุรสีห์ยกก าลังมาจากหัวเมืองเหนือมาช่วยโอบล้อมไว้อีก 
 หม่องจายิดอยู่ท่ีค่ายเขาชะงุ้มจึงออกปล้นค่ายพระยาสุรสีห์โดยท าค่ายวิหล่ัน (คือการก าบัง
กายด้วยการพราง)  ค่อย ๆ ขยับรุกเข้าหาค่ายไทยทีละน้อย เมื่อถึงจุดท่ีจะโจมตีก็จู่โจมทุกทิศทางใน
ระยะใกล้ ๆ แต่ทหารไทยป้องกันค่ายไว้ได้  คราวต่อไปพม่าจึงออกปล้นค่ายพระยานครสวรรค์ท่ีต้ังล้อมอยู่
เขาชะงุ้มเช่นเดียวกัน พระเจ้าตากสินจึงยกก าลังจากค่ายหลวงขึ้นไปช่วย น าทหารเข้าฟาดฟันพม่าจนแตก
กระเจิงเข้าค่ายเขาชะงุ้มจนไม่สามารถยุทธบรรจบกับงุยอคงหวุ่นได้ 
 ฝ่ายอะแซหวุ่นกี้ ซึ่งอยู่ท่ีเมาะตะมะเห็นว่างุยอคงหวุ่นยกทัพหายไปนานยังไม่กลับจึงส่งตะแคง
มรหน่องคุมพล ๓,๐๐๐ มาตามเม่ือมาถึงปากแพรกจึงทราบว่างุยอคงหวุ่นถูกทหารไทยล้อมอยู่ท่ีบางแก้วจึง
ยกก าลังมาช่วยมาถึงดงรังเข้าตีค่ายพระยายมราชซึ่งต้ังอยู่ระหว่างทางเข้าตีค่ายไทยไม่แตกจึงถอยทัพกลับ
ปากแพรก จึงไม่สามารถยกก าลังมาช่วยงุยอคงหวุ่นท่ีบางแก้วได้ 
 
ผลการรบ   
                งุยอคงหวุ่น แม่ทัพพม่าถูกกองทัพไทยโอบล้อมจนไม่สามารถอดทนอยู่ได้ จึงยอมออกจากค่าย
พร้อมด้วยนายทัพ นายกองมอบตัวต่อกองทัพไทย ถูกน าตัวไปกราบบังคมพระเจ้าตากสินยังค่ายหลวงเขา
พระและฝ่ายพม่าถูกจับเป็นเชลยได้ ๑,๒๓๔ คน  หญิง ๒ คน  พม่าตายระหว่างถูกล้อม ๑,๖๐๐ คน 
 หลังจากนั้นไทยก็รวมก าลังเข้าตีหม่องจายิดท่ีเขาชะงุ้มแตกและเข้าตีพม่าท่ีปากแพรก ไทยขับ
ไล่จนสุดชายแดน จึงเลิกทัพกลับ 
 
บทเรยีนจากการรบ   
 ๑.   ความประมาทของแม่ทัพพม่าดูถูกฝีมือทหารไทยท้ัง ๆ ท่ีงุยอคงหวุ่นต้ังค่ายท่ีบางแก้ว
เสร็จแล้วยังให้ทหารพม่ายืนดูทหารไทยต้ังค่าย ไม่ถือโอกาสโจมตีไทยเสียก่อนเพราะประมาทฝีมือคนไทย
อย่าประมาณข้าศึก          
                ๒.   แหล่งน้ า  แหล่งเสบียงอาหารของพม่าถูกตัดจนกองทัพอดโซหิวโหย เส้นทางส่งก าลัง
บ ารุงถูกตัดขาด กองหนุนก็อยู่ห่างไกลไม่สามารถเข้าช่วยได้ทันท่วงที ฉะนั้นการส่งก าลังบ ารุงและเส้นทางส่ง
ก าลังบ ารุงจึงมีความส าคัญต้องรักษาให้ระวังป้องกัน  
                ๓.  พม่าเปล่ียนความมุ่งหมายจากการติดตามครัวมอญกลับมาเป็นการปล้นทรัพย์จับเชลยไทย
เช่นเดียวกับคราวกรุงแตก โดยน าก าลังมาเพียง ๕,๐๐๐  แยกเป็น ๒ กอง ครั้นกองทัพไทยมาต้ังค่ายโอบ
ล้อมท่ีบางแก้วก็ยังด้ือรั้นตีค่ายไทยให้ได้ ไม่ถอยหนีไปเสียก่อนฝ่ายไทยจะเพิ่มเติมก าลัง 
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                ๔.   การข่าวของทหารพม่าไม่ดี  เพราะไมไ่ด้เตรียมการท าสงครามไว้จึงไม่ทราบก าลังท่ีจะมา
เพิ่มเติมก าลังมากมายจึงวางแผนต้ังรับไม่ถูก 
                ๕.   ความพร้อมของฝ่ายไทย หลังจากตีเชียงใหม่ได้แล้วจึงโยกก าลังจากหัวเมืองฝ่ายเหนือมา
ช่วยได้ทันมีก าลังมากกว่า 
                ๖.   ไทยใช้กลยุทธล้อมค่ายและตัดเส้นทางส่งก าลังบ ารุงท าให้อดอยากจนถูกจับท้ังค่าย 
เป็นไปตามหลักซุนวู้ ล้อมตีให้อดโซ กล่าวไว้  ก าลังมากกว่า ๑๐ : ๑ ใหล้้อมเอา   ๕ : ๑ ให้เข้าตี  ๒ : ๑ ให้
แยกออกแล้วเข้าตีทีละส่วน ถ้าก าลังน้อยกว่าให้หลีกเล่ียง 
               ๗.   การจับเชลยพม่าเป็น ๆ มาให้ทหารไทยดูของพระเจ้าตากสินเป็นการท าให้ทหารไทยหาย
กลัวพม่าเสียที เป็นการด าเนินกลยุทธทางจิตวิทยาได้ผลดี 
                ๘.   ความรวดเร็วในการเคล่ือนทัพด้วยก าลังทางน้ าใช้เรือ สามารถเดินทัพจากเชียงใหม่ลงมา
ราชบุรีช่ัวเวลาไม่กี่วัน ก าลังเป็นปึกแผ่น ไม่กระจัดกระจายและบอบช้ า เมื่อถึงท่ีหมายท าการรบได้ทันที ถ้า
เคล่ือนทัพทางบกจะเหน็ดเหนื่อยและล่าช้า 
 
วเิคราะหก์ารน าหลกัการสงครามไปใช ้  
 ๑.   หลักความมุ่งหมาย  พระเจ้าตากสินวางความมุ่งหมายไว้ที่ก าลังฝ่ายพม่าท่ีเขาชะงุ้ม 
                ๒.  หลักการรุก  พระเจ้าตากสินน าก าลังรุกออกจากกรุงธนบุรไีปราชบุรีท่ีเขาชะงุ้มก่อนท่ีพม่า
จะจับคนไทยเป็นเชลย ชิงความได้เปรียบเข้าประชิดและท าการโอบล้อมอย่างรวดเร็ว  พร้อมให้ก าลังมา
เพิ่มเติมท าให้วงล้อมมีความมั่นคงไม่มีทางสู้ 
                ๓.  หลักการรวมก าลัง  จะเห็นว่าพระองค์รวบรวมเป็นปึกแผ่น ล้อมรอบก าลังฝ่ายพม่า ณ เขา
ชะงุ้ม 
                ๔.  หลักการออมก าลัง  กองหนุนท่ัวไป และมอญท่ีอยู่ในกรุงธนบุรียังไม่ถูกออกน ามาใช้  ใช้
เฉพาะก าลังหลักโอบล้อมค่ายส าเร็จ 
                ๕.  หลักการด าเนินกลยุทธ  ใช้รูปแบบกลยุทธโอบ  และล้อมทุกทิศทางไม่ให้พม่าสามารถ
ด าเนินกลยุทธได้ถูกตรึงอยู่กับท่ี  พื้นท่ีคับแคบ 
                ๖.   หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา  พระเจ้าตากสินทรงเป็นจอมทัพ ส่ังการเด็ดขาดผู้เดียว
ต่อแม่ทัพ นายกองตามสายการยบังคับบัญชา ท าให้การควบคุมบังคับบัญชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้
ปฏิบัติไม่สับสนสงสัย 
                ๗.  หลักการระวังป้องกนั  จะเห็นวา่พระองค์ให้พระยายมราชไปต้ังค่ายท่ีดงรังป้องกนัพม่าเข้า
ตีก าลังส่วนใหญ่ท่ีเขาชะงุ้ม พระยายมราชสามารถตีตะแคงมรหน่องก าลัง ๓,๐๐๐ แตกกลับไปท่ีปากแพรก 
เป็นการระวังป้องกันให้แก่ก าลังส่วนใหญ่ฝ่ายไทยท่ีบางแก้ว 
                ๘.  หลักความง่าย  ยุทธวิธีล้อมตีให้อดโซเป็นยุทธวิธีแบบง่าย ไม่เสียก าลังทหารฝ่ายเรา  มี
ขวัญดีก าลังฝ่ายไทย่ได้เปรียบท้ังก าลังพล อาวุธ มีเวลาพอ แผนง่ายทุกฝ่ายเข้าใจ 
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การรบกับอะแซหวุน่กีต้เีมอืงพษิณโุลก  (พ.ศ. ๒๓๑๘)  
 
สาเหตขุองสงคราม   
         พระเจ้ามังระต้องการปราบปรามไทยให้ราบคาบ เหมือนครั้งกรุงศรีอยุธยาอีกเพราะเห็นว่า
ไทยต้ังตัวเป็นใหญ่ได้อีก จึงให้อะแซหวุ่นกี้เป็นแมทั่พใหญ่ ยกทัพเข้ามาท าศึกกับไทยเป็นสงครามใหญ่  ยก
เข้ามาทางด่านแม่ละเมา  จว.ตาก เพื่อตีเมืองพิษณุโลกอันดับแรก แล้วจะน าก าลังลงมาตีกรุงธนบุรีต่อไป
ห้วงระยะเวลาสงคราม  ประมาณ  ต.ค. ๒๓๑๘  ถึง  ๒๓๑๙ 
ภมูปิระเทศทีป่ฏบิัตกิารรบ 
                พื้นท่ีการรบท่ีส าคัญคือการเข้าตีรอบเมืองพิษณุโลกและการเข้าตีค่ายรอบ ๆ เมืองพิษณุโลก 
และทางด้านเมืองพิจิตร  สงครามใหญ่ครั้งนี้ มีอยู่ด้วยกันหลายตอนหลายพื้นท่ี  ส าหรับเมืองพิษณุโลก  เป็น
ลักษณะเมืองอกแตกมีแม่น้ าไหลผ่านกลางเมืองแม่น้ าน่านเมื่อฤดูน้ าหลากจะไหล่บ่าล้น ๒ ฝ่ังลงไปทางใต้
ผ่านท่ีราบลุ่มท้องนามาถึง จว.พิจิตร  ลงมานครสวรรค์ เป็นแม่น้ าเจ้าพระยา  เมืองพิษณุโลกเป็นหัวเมือง
ใหญ่ฝ่ายเหนืออยู่ในแนวเดียวกับ เมืองสุโขทัย  เมืองตาก  ซึ่งพม่าเข้ามาทางด่านแม่ละเมา เข้า ตาก – 
สุโขทัย - พิษณุโลก  ได้โดยสะดวกเพราะเป็นท่ีเนิน เดินทัพสะดวก และเส้นทางส่งก าลังหาอาหารทางเมือง
สุโขทัย ก าแพงเพชรได้ไม่ถูกขัดขวาง 
 เส้นทางจาก จว.พิษณุโลกไปยังกรุงธนบุรี  เป็นท่ีราบลุ่มแม่น้ าน่านและแม่น้ าเจ้าพระยาฤดูฝน
น้ าหลากเดินทัพทางบกล าบากล่าช้า  ต้องใช้เรือแจวพายจึงสะดวก  ด้านตะวันออกของเมืองพิษณุโลกเป็น
เนินสูง  และเทือกเขาเพชรบูรณ์เป็นป่าทึบและภูเขาสูงชัน 
  
 แผนการรบ 
 ฝ่ายพมา่  ในขั้นต้น อะแซหวุ่นกี้แม่ทัพใหญ่พม่าท าการรบโดยใช้แผนช่ือว่า  บุเรงนอง  คือ 
 ๑. ยึดเมืองเชียงใหม่และหัวเมืองฝ่ายเหนือ เช่น พิษณุโลก  ก าแพงเพชร ฯลฯ ให้ได้เสียก่อน
เพื่อตัดก าลังไทยและใช้เป็นฐานส่งก าลังบ ารุงของพม่า  เป็นการตัดก าลังไทยให้อ่อนแอลงไปในตัว 
 ๒.  เมื่อได้หัวเมืองฝ่ายเหนือแล้วจึงจะยกกองทัพบกและกองทัพเรือลงไปตีกรุงธนบุรีต่อจึงจะ
ง่ายข้ึน และใช้เส้นทางน้ าจากหัวเมืองเหนือเป็นเส้นทางส่งก าลัง 
                ฝา่ยไทย 
 ๑. ป้องกันเมืองเชียงใหม่ไว้ให้ได้เพื่อมิให้พม่าใช้เป็นฐานส่งก าลังและน าก าลังมาบีบเมือง
พิษณุโลก 
 ๒. ป้องกันเมืองพิษณุโลกไว้ให้ได้เพราะเป็นหัวเมืองฝ่ายเหนือท่ีมีก าลังมากโดยใช้ก าลังจากหัว
เมืองฝ่ายเหนือและก าลังจากเมืองหลวงไปยันไว้แล้วท าลาย รั้งหน่วงทัพพม่าไม่ให้เข้าตีกรุงธนบุรีได้ 
 ๓. แผนการใช้เส้นทางน้ าจากทางใต้ส่งก าลังขึ้นไปยังเมืองพิษณุโลกนั้นถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ท่ี
ส าคัญต้องยึดรักษาไว้ให้ได้ป้องกันพม่าเคล่ือนก าลังลงใต้ 
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การวางก าลงัและการจดัรปูขบวน  
                ฝ่ายพม่า 
 ๑. ต้ังค่ายล้อมเมืองพิษณุโลกไว้ ๔ ด้าน แล้วส่งไพร่พลลาดตระเวณดูชัยภูมิท่ีจะเข้าตีเมือง
พิษณุโลก  ฝ่ายพระยาจักรี พระยาสุรสีห์ รักษาเมืองส่งก าลังเข้าตีกองลาดตระเวณพม่า ผลัดกันแพ้ผลัดกัน
ชนะไม่เด็ดขาดต่อกัน 
 ๒. เมื่อกองทัพหลวงของพระเจ้าตากสินยกขึ้นมาต้ังค่ายเรียงรายด้านใต้เป็นระยะ ๆ ตามล าน้ า
น่านเพื่อรักษาเส้นทางส่งก าลังไว้ ต้ังค่าย ๖ ค่ายตลอดระยะ ๒๐ กม. ลงไปจนถึงค่ายหลวงต้ังท่ีปากพิง พม่า
จึงวางแผนบดขย้ีก าลังส่วนนี้ทีละค่ายเพื่อให้พิษณุโลกขาดเสบียง ทัพหลวงของไทยท่ีปากพิงต้องท้ิงค่ายหนี
ลงไปทางใต้ และในท่ีสุดพม่าเข้าเมืองพิษณุโลกได้ พระยาจักรี  พระยาสุรสีห์  ต้องหนีไปทางเพชรบูรณ์ 
 ฝ่ายไทย 
 ๑. กองทัพพระยาจักรี  พระยาสุรสีห์ ต้ังอยู่ในเมืองพิษณุโลกออกไปต้ังค่ายรอพม่าอยู่นอก
เมืองด้านเหนือ ๑ ค่าย และด้านตะวันออก ๑ ค่าย 
 ๒. กองทัพหลวงของพระเจ้าตากสินต้ังค่ายตามล าน้ าน่าน ๑ ค่าย 
                        - ค่ายหลวงต้ังท่ีปากพิง 
                        - ค่ายบางทราย 
                        - ค่ายท่าโรง 
                        - ค่ายบ้านกระดาษ 
                        - ค่ายวัดจุฬามณี 
                        - ค่ายวัดจันทร์     
 
การปฏบิตักิารรบ   
             การศึกใหญ่ครั้งนี้มีการปฏิบัติการรบย่อย ๆ หลายครั้งท่ีส าคัญ คือ 
 ๑.  ครั้งแรกพระยาสุรสีห์ได้น าก าลังเข้าตีค่ายพม่าท่ีบ้านกงธานี ริมน้ ายมซึ่งมีกะละโปและ
แมงแยยางูเป็นแม่ทัพคุมก าลังอยู่ ๒๐,๐๐๐ คน ไทยตีพม่าไม่ได้เพราะมีก าลังน้อยกว่า ไทยจึงกลับมารักษา
เมือง พม่าจึงตามมาล้อมเมืองพิษณุโลก 
 ๒.  การสู้รบแบบป้อมค่าย ฝ่ายไทยได้ไปต้ังค่ายประชิดพม่าท่ีล้อมเมืองพิษณุโลก 
      พระยารามญัคมุกองมอญ         ต้ังค่ายประชิดทางด้านเหนือ 
   พระยาจกัรี  พระยาสรุสหี์         ต้ังค่ายประชิดทางด้านตะวันออก 
   พระยานครสวรรค ์             ต้ังค่ายประชิดอยู่ทางวัดจันทร์ด้านใต้ 
   -  ด้านตะวันออกฝ่ายไทยได้เข้าตีค่ายพม่า ขุดคูประชิดค่ายเข้าหากันรบกันอยู่หลายวันไม่
แพ้ไม่ชนะ แม้ไทยจะระดมก าลังเข้าตีก็ไม่แตกเพราะอะแซหวุ่นกีรู้้ตัวเอาก าลังมาเสริม 
                      -  ด้านตะวันตกเฉียงใต้  พระเจ้าตากสินวางแผนจะเข้าตีค่ายพม่าทางด้านนี้ในวันรุ่งขึ้น 
โดยวางแผนให้พระยาจักรี  พระยาสุสีห์ เข้าตีค่ายพม่าแล้วให้พระยานครสวรรค์  พระยาราชมณเฑียรเป็น
กองหนุนยกก าลังไปซุ่มทางตะวันตก คอยตีกระหนาบข้างหลัง แต่แผนผิดพลาดคือ เมื่อพระยาจักรี พระยา
สุรสีห์ เข้าตีค่ายพม่าปล้นค่ายเผาค่ายไปได้บางส่วนแล้ว พระยานครสวรรค์และพระยาราชมณเฑียรยกขึ้นไป
ช่วยไม่ทันเพราะกองหนุนของอะแวหวุ่นกี้จากสุโขทัยมาคอยสกัดไว 
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 ๓. การสู้รบของไทยเข้าตีค่ายพม่า ๒  ครั้งไม่ประสบผลส าเร็จพม่าจึงเข้าตีค่ายบางทราย เพื่อ
ตัดเส้นทางล าเลียงของไทย ไทยมีอาวุธเหนือกว่าพม่าจึงป้องกันค่ายไว้ได้ 
 ๔. พม่าส่งก าลังหนุนลงมาตัดเส้นทางส่งก าลังของไทยอีกโดยส่งก าลังอ้อมมาทางก าแพงเพชร
จะไปโจมตีนครสวรรค์พระเจ้าตากสินต้องถอนก าลังท่ีรักษาเส้นทางท่ีบ้านกระดาษไปคุ้มกันเมืองนครสวรรค์
ท าให้การระวังป้องกันรักษาเส้นทางล าเลียงไปเมืองพิษณุโลกอ่อนแอไป พม่าดักปล้นเอาเสบียงท่ีจะส่งขึ้นไป
พิษณุโลกไปได้พิษณุโลกจึงขาดเสบียง 
 ๕. แผนอะแซหวุ่นกี้ต้องการตีค่ายหลวงท่ีปากพิงให้แตกเสียก่อนเป็นการตัดเส้นทางส่งก าลัง
หรือตัดเส้นเลือดท่ีจะไปหล่อเล้ียงเมืองพิษณุโลกจึงน าก าลังกดดันค่ายหลวงให้ย้อนลงไปทางใต้ไปต้ังท่ีบ้าน
ข้าวตอกแขวงเมืองพิจิตรและค่ายรายทางถูกพม่าตีแตก เมืองพิษณุโลกจึงถูกตัดขาดจากทัพหลวง 
 ๖. เมืองพิษณุโลกอ่อนแอแล้วจึงจะเข้าปล้นเมือง แต่พระยาจักรีกับพระยาสุรสีห์น าก าลังและ
ชาวเมืองตีฝ่าหนีไปเพชรบูรณ์เสียก่อน  พม่าจึงเข้าเมืองพิษณุโลกได้ 
 ๗. แม้ว่าพม่าจะเข้าเมืองพิษณุโลกได้ แต่ไม่ได้เชลยและส่ิงของเพราะฝ่ายไทยท าลายก่อนและ
ท้ิงเมืองไป อะแซหวุ่นกี้แม่ทัพพม่าอยูไ่ด้ ๒-๓ วัน  ก็ถูกเรียกตัวกลับกรุงอังวะปล่อยให้ กะละโปและแมงแย
ยางูคุมกองทัพอยู่ต่อไป 
 ๘. แมงแยยางู  ยกก าลังติดตามพระยาจักรี พระยาสุรสีห์ข้ึนไปทางเพชรบูรณ์แต่ถูกก าลังฝ่าย
ไทยคือพระยาพลเทพตีแตกกลับไป 
 ๙. กะละโป  คุมก าลังทหารไปทางก าแพงเพชรเพื่อหาเสบียงอาหารก็ถูกทหารไทยตีแตก
กลับไปพม่า 
 
ผลการรบ 
 การรบครั้งนี้ไทยเสียเปรียบก าลังพลน้อยกว่า จึงไม่สามารถรักษาเมืองพิษณุโลกไว้ได้ต้องท้ิง
เมืองพิษณุโลกหนีไปเพชรบูรณ์ พม่าเข้าเมืองพิษณุโลกได้ แต่ไม่ได้เสบียงอาหารท าให้พม่าอดอยาก
เช่นเดียวกัน อะแซหวุ่นกี้แม่ทัพถูกเรียกตัวกลับ   วัตถุประสงค์ใหญ่คือการเข้าตีกรุงธนบุรี จึงถูกระงับไป  
ภายหลังอะแซหวุ่นกี้กลับไปแล้วแม่ทัพของไทย   ได้ตามตีพม่าแตกกระเจิงออกจากแผ่นดินไทยไป   
สรุปผลการรบไทยรักษาอิสระภาพไว้ได้และกลับมาปรับปรุงเมืองพิษณุโลกอีกครั้ง 
 
บทเรยีนจากการรบ 
   ๑.  การส่งก าลังเป็นหัวใจของการรบ สงครามยืดเยื้อ พม่าพยายามตัดเส้นทางส่งก าลังของ
เมืองพิษณุโลกให้ได้จึงท าให้พิษณุโลกอ่อนก าลังลง จนต้องท้ิงเมืองไปในท่ีสุด 
                      ๒. การข่าวพม่าดี เพราะอะแซหวุ่นกี้เป็นแม่ทัพผู้เฒ่ากร าศึกมานานมากด้วย
ประสบการณ์ รอบรู้ชาญฉลาด จึงเดาใจแม่ทัพไทยได้ถูกต้อง เช่นคาดว่าไทยจะตีค่ายพม่าทางด้าน
ตะวันออกก็น าก าลังไปเสริมให้มาก  และต่อไปคาดว่าไทยจะตีค่ายพม่าทางตะวันตกเฉียงใต้ก็ส่งก าลังมาคอย
สกัดกองหนุนฝ่ายไทยมิให้ขึ้นไปช่วยกันได้ 
 ๓. แม่ทัพพม่าหลอกล่อส่งก าลังไปตีท้ายครัวไทย (ตลบหลัง) คือส่งก าลังไปทางก าแพงเพชร ไป
ตีนครสวรรค์ซึ่งเป็นปากประตูท่ีจะมาแม่น้ าน่าน  จนพระเจ้าตากสินต้องถอนก าลังจากค่ายรายทางท่ีบ้าน
กระดาษไปรักษานครสวรรค์  ท าให้เส้นทางส่งก าลังจากค่ายหลวงไปพิษณุโลกอ่อนก าลัง  พม่าจึงตัดก าลัง
ปล้นเอาเสบียงไปได้ 
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 ๔. การด าเนินทางจิตวิทยาของอะแซหวุ่นกี้แมทั่พพม่าผู้เฒ่าขอพักรบหนึ่งวันขอดูตัวพระยา
จักรีและชมว่าเป็นแม่ทัพหนุ่ม แต่มีฝีมือสติปัญญาทัดเทียมกับตนซึ่งเป็นผู้เฒ่ากร าศึกมานาน ขอให้รักษาตัว
ไว้ต่อไปจะเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เป็นการพูดให้เกิดความเคลือบแคลงยุยงให้แตกแยกกับพระเจ้าตากสินก็ได้ 
เป็นการด าเนินการทางจิตวิทยาท่ีลึกซึ้ง 
 ๕. ทัพหลวงของฝ่ายไทยใช้ก าลังไปต้ังค่ายรักษาเส้นทางส่งก าลังมากเกินไปจนไม่มีก าลังในการ
ด าเนินกลยุทธเข้าตีค่ายพม่า เพราะต้องมาพะวงรกัษาค่ายรายทางส่งก าลังมิให้รวมก าลังกันไปตีค่ายใดค่าย
หนึ่งของพม่าให้แตกไปทีละค่าย 
 ๖. การรบครั้งนี้พระเจ้าตากสินไม่ได้ระดมก าลังจากหัวเมืองอื่น ๆ มาช่วย เช่น หัวเมือง
นครราชสีมาและหัวเมืองปักใต้ท าให้ก าลังท่ีจะใช้บีบรัดพม่าน้อยไป ก าลังต่อสู้จึงขาดน้ าหนักไม่สามารถ
เอาชนะพม่าได้ 
 ๗. การใช้กองหนุนของอะแซหวุน่กี้เป็นอย่างชาญฉลาด สามารถใช้กองหนุนเข้าช่วยเหลือ
แก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีเสมอ และฝ่ายไทยปล่อยให้กองหนุนพม่าปฏิบัติการได้อย่างเสรีและมีความ
รวดเร็ว 
 ๘. การใช้กองหนุนไม่ทันเวลาและสถานการณ์ส่งผลเสีย เช่น การวางแผน การเข้าตีพม่าทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ โดยให้พระยาจักรี พระยาสุรสีห์น าก าลังจากเมืองพิษณุโลกเข้าตีค่ายพม่า  พระยา
นครสวรรค์เป็นกองหนุนขึ้นจากทิศใต้ พระยามณเฑียรน าก าลังซุ่มอยู่หลังค่ายพม่าทางตะวันตก  เมื่อเห็น
พม่ารบติดพันกับพระยาจักรีและพระยาสุรสีห์ ให้พระยานครสวรรค์และพระยามณเฑียรเข้าตีกระหนาบช่วย
ทันที  แต่ทัพพระยานครสวรรค์ไม่สามารถปฏิบัติได้เนื่องจากกองหนุนพม่าจากสุโขทัยเข้าสกัดกั้นทัพพระยา
นครสวรรค์  การเข้าตีของฝ่ายไทยจึงขาดน้ าหนักท่ีจะเอาชนะได้ภารกิจจึงล้มเหลว  ความเร็ว  ทันเวลา  ทัน
สถานการณ์ จึงมีความส าคัญในการใช้กองหนุน 
 
วเิคราะหก์ารน าหลกัการสงครามไปใช ้
 ๑. หลักการออมก าลัง       จะเห็นว่าพระเจ้าตากสินวางกองหนนุท่ีนครสวรรค์ถึงพิษณุโลก  
กองหนุนท่ัวไปอยู่กรุงธนบุรีและก าลังหัวเมืองยังไม่น ามาใช้ คงจะน ามาใช้เมื่อพม่าล้อมกรุงธนบุรี 
 ๒. หลักการระวังป้องกนั    พระเจ้าตากสินส่งก าลังกองโจรปฏิบัติต่อฝ่ายพม่าเพื่อป้องกัน
ก าลังส่วนใหญ่ไม่ให้ถูกจู่โจมท าลาย  แต่กองโจรฝ่ายเราน้อยปฏิบัติไม่เป็นผลส าเร็จท าให้ค่ายรายทางตามล า
น้ าน่านถูกตัดขาด 
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บทที ่ ๓ 
การสงครามครัง้ส าคญั 

สมัย 
กรงุรัตนโกสนิทรแ์ละสมัยปัจจุบนั 
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บทที ่ ๓ 
สงครามครัง้ส าคญัสมยักรงุรัตนโกสนิทรแ์ละสมยัปจัจบุนั 

 
สงครามเก้าทพั  (พ.ศ.๒๓๒๘) 
สาเหต ุ   
 ในขณะท่ีมีการแย่งชิงราชสมบัติกันในพม่านั้นหัวเมืองขึ้นของพม่าก็พากนักระด้างกระเด่ือง 
บังอาจคุมก าลังไปปล้นเมืองอังวะซึ่งเป็นราชธานีกม็ี  เมื่อพระเจ้าปดุงได้ครองราชย์ได้ปราบปรามเมืองขึ้นจน
สงบราบคาบ  และขยายอ านาจไปตีประเทศมณีปุระทางเหนือ และประเทศยะไข่ทางตะวันตกขยายอ านาจ
กว้างขวางยิ่งกว่ารัชกาลใดๆใน 
กาลก่อน  เมื่อพระเจ้าปดุงสามารถปราบเส้ียนหนามได้ มอญ รามัญ อยู่ในอ านาจท าสงครามท่ีใดก็ชนะเสียทุก
แห่งทุกครั้ง จึงคิดจะตีเมือง 
ไทยให้เป็นเกียรติยศ ดังเช่นพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันประเทศใกล้เคียงก็ได้ไว้ในอ านาจ อาณาเขต รี้
พลบริบูรณ์ ทหารหาญก็อาจหาญร่าเริง  เมื่อถึงปีมะเส็ง พ.ศ.๒๓๒๘  พระเจ้าปดุงจึงให้เตรียมกองทัพเข้าตี
ประเทศไทย เกณฑ์คนท้ังเมืองหลวง หัวเมืองขึ้น ประเทศราช รวมจ านวนพล ๑๔๔,๐๐๐ คน จัดเป็นกระบวน
ทัพ ๙   ทัพ 
 
ภมูปิระเทศทีป่ฏบิัตกิารรบ  
 การเคล่ือนทัพของพม่าเข้าสู่ประเทศไทยครั้งนี้ ๕ เส้นทาง ด ารงความมุ่งหมายเข้ายึด
กรุงเทพมหานคร  ใช้เส้นทางและภูมิประเทศดังนี้   
                - ช่องเมืองมะริด แยกปฏิบัติการเป็นทางบกและทางทะเล 
                - ช่องทางด่านบ้องต้ี เป็นช่องทางภูเขาสูงชันทางทุรกันดาร 
                - ช่องทางด่านพระเจดีย์สามองค์ ผ่านภูมิประเทศป่าเขาสูงชัน ระยะทางประมาณ ๒๐๐ กม. ถึง
กาญจนบุรี เกิดการรบครั้งส าคัญ ณ.บริเวณทุ่งลาดหญ้า มีแม่น้ าส าคัญ ๒  สาย แม่น้ าแควน้อย แม่น้ าแคว
ใหญ่ ท้ัง ๒  ฝ่ายใช้เป็นประโยชน์ในการเคล่ือนย้ายก าลังและการส่งก าลังบ ารุง 
                - ช่องทางด่านแม่ละเมา จว.ตาก 
                - ช่องทางเชียงแสน 
แผนการรบ 
 แผนการยทุธฝา่ยพมา่ เข้าตีไทยพร้อมกันมุง่ยึดกรุงเทพมหานคร ใช้เส้นทาง ๕ เส้นทาง ๙ 
กองทัพ ส าหรับช่องทางด่านพระเจดีย์สามองค์ ใช้ก าลังหลัก ๕ กองทัพ  มีก าลังพล ๘๙,๐๐๐ คน เส้นทาง
ใกล้ยึดกรุงเทพให้ได้   คิดว่าก าลังฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ของไทยไม่สามารถมาช่วยได้เพราะพม่าใช้ก าลังตรึง
แนวตลอดแนว      การวางน้ าหนักในการเข้าตีของพม่า กาญจนบุรี – กรุงเทพมหานคร พม่าเช่ือว่าก าลังท่ี
เหนือกว่า  ไทยคงไม่สามารถต้านทานได้    มิได้คิดถึงข้อเสีย ก าลังพลมากยกไปหลายทิศทางยากแก่การ
ควบคุม การล าเลียงเสบียงอาหารก็ยากล าบาก ผ่านภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันยากแก่การเคล่ือนท่ี 
                 แผนการยทุธฝ่ายไทย พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทราบว่าพม่ายกก าลังเข้าเพื่อตียึดกรุงเทพฯ  
หลายทิศทาง ด้วยก าลังมาก จะป้องกันกรุงเทพ ฯ โดยเอาก าลังล้อมพระนครอย่างท่ีเคยท าคงไม่สามารถ
ต้านทานได้ ข้าศึกเจาะตรงจุดอ่อนแอคงเสียทีข้าศึก ถ้าแยกก าลังไปต้านทานทุกทิศก าลังก็อ่อนแอ   ในท่ีสุดมี
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ความคิดพ้องต้องกันทุกฝ่ายว่าควรน าก าลังไปสกัดกั้นข้าศึก ณ. ต าบลส าคัญก่อน ท่ีใดไม่ส าคัญก็ปล่อยไว้ก่อน  
เมื่อขับไล่ข้าศึก ณ.ต าบลส าคัญให้ออกนอกราชอาณาจักรแล้วจึงปราบปรามส่วนอื่นต่อไป จึงวางแผนสกัดกั้น
และขับไล่ข้าศึกให้พ้นราชอาณาจักรดังนี้ 
 ๑.จัดก าลังหนึ่งกองทัพตรึงข้าศึกท่ีจะยกมาจากทางเหนือ มิให้เคล่ือนก าลังต่อมาถึงกรุงเทพได้ 
                ๒.จัดก าลังหนึ่งกองทัพเพื่อสกัดกั้นกองทัพหลวงของข้าศึกท่ีจะมุ่งยึดกรุงเทพ ฯ ซึ่งเคล่ือนก าลัง
เข้าทางด่านพระเจดีย์สามองค์ และให้พยายามท าลายข้าศึกแล้วขับไล่ให้พ้นราชอาณาเขตให้จงได้ 
                ๓.จัดก าลังส่วนหนึ่งเพื่อป้องกนัปีกของก าลังท่ีจะไปกวาดล้างข้าศึกทางเมืองกาญจนบุรี และ
ป้องกันไม่ให้ข้าศึกส่วนนี้เคล่ือนก าลังเข้ายึดทางตะวันตก ราชบุรี – เพชรบุรี และไปรวมกับกองก าลังของ
ข้าศึกทางใต้ต่อไป 
                ๔.   ก าลังส่วนหนึ่งเป็นกองหนนุท่ัวไป เพื่อสนับสนุนก าลังส่วนอื่นในกรณีจ าเป็น 
                ส่วนพื้นท่ีทางใต้ให้เจ้าเมืองรักษาเมืองของตนจนสุดความสามารถไปก่อน เมื่อขับไล่ข้าศึกทาง
กาญจนบุรีได้แล้วจะยกก าลังไปช่วยภายหลัง  น้ าหนักการเข้าตีพม่ามุ่งยึดกรุงเทพ ฯ ด้วยก าลังมาก  
จ าเป็นต้องรุกเพื่อยึดพื้นท่ีซึ่งจะเกื้อกูลต่อการปฏิบัติของฝ่ายเราให้ได้ก่อนข้าศึก ต้องปฏิบัติด้วยการรุกเชิงรับ
หรือตั้งรับด้วยวิธีรุก  (  OFFENSIVE DEFENSE) 
 
การจดัก าลงั  การวางก าลงัและการจดัรปูขบวน 
 ฝ่ายพมา่  จัดก าลังข้าศึกเข้ายึดประเทศไทย จัดก าลังเป็น ๙  กองทัพ ยกเข้ามา  ๕   ทิศทาง  
รวมก าลังพล ๑๔๔,๐๐๐ คน ดังนี้ 
                กองทัพท่ี ๑   ครั้งแรกให้ แมงยี แมงข่องกยอ เป็นแม่ทัพต่อมามีความผิดจัดหาเสบียงเล้ียง
กองทัพไม่ทัน จึงถูกประหารชีวิต เปล่ียนตัวแม่ทัพเป็นเกงหวุ่นแมงยีมหาสีหสุระ คุมก าลัง ๑๐,๐๐๐ คน ชุม
พลท่ีเมืองมะริด รุก ๒ ทาง คือ ทางบกตีเมืองชุมพรถึงสงขลา ทางทะเลใช้ทัพเรือตีหัวเมืองชายฝ่ังทะเลฝ่ัง
ตะวันตกตั้งแต่เมืองตะกั่วป่า ตุก   ่วทุ่ง ถึงเมืองถลาง ( ภูเก็ต ) 
                กองทัพท่ี ๒    อนอกแฝกคิดหวุ่น เป็นแม่ทัพ ก าลัง ๑๐,๐๐๐ คน ชุมพลท่ีเมืองทวาย  
เข้าทางด่านบ้องต้ี เข้ายึดหัวเมืองทางใต้ ราชบุรี – เพชรบุรี – ชุมพร ก าลังส่วนนี้มีการป้องกันปีกทางขวา
ให้กับกองทัพส่วนใหญ่เข้ามาทางด่านพระเจดีย์สามองค์ ด้วย 
                กองทัพท่ี ๓ หวุ่นคยีสะโค สิริมหาอุจจะนา เจ้าเมืองตองอู เป็นแม่ทัพ ก าลัง  ๓๐,๐๐๐ คน เข้า
ทางเมืองเชียงแสน เข้าตีเมืองฝ่ายเหนือ - กรุงเทพฯ 
                กองทัพท่ี ๔ เมียนหวุ่นแมงยี มหาทิมข่องเป็นแม่ทัพ ก าลัง ๑๑,๐๐๐ คน        ชุมพลท่ีเมาะตะ
มะ เคล่ือนก าลังเข้าตีกรุงเทพฯ ผ่านด่านพระเจดีย์สามองค์    
                กองทัพท่ี ๕ แมหวุ่นเป็นแม่ทัพ ก าลัง ๕,๐๐๐ คน เป็นกองหนุนกองทัพท่ี ๔ ชุมพลท่ี เมาะตะมะ  
                กองทัพท่ี ๖  ตะแคงกามะ ราชบุตรท่ี ๒ เป็นแม่ทัพก าลัง ๑๒,๐๐๐ คนชุมพลท่ีเมาะตะมะ 
                กองทัพท่ี ๗  ตะแคงอักกุ  ราชบุตรท่ี ๓ เป็นแม่ทัพก าลัง ๑๑,๐๐๐ คน ชุมพลท่ีเมาะตะมะ 
            *  กองทพัที่ ๖,๗ เป็นทัพหน้าของกองทัพหลวง  โดยกองทัพท่ีหกเป็นกองทัพหน้าท่ีหนึ่ง กองทัพท่ี 
7 เป็นกองทัพหน้าท่ีสอง 
             กองทัพท่ี ๘ เป็นกองทัพหลวงมีก าลัง ๕๐,๐๐๐ คน พระเจ้าปดุงเป็นแม่ทัพ เข้าชุมพลเมืองเมาะ
ตะมะ ( เมื่อเดือน ๑๒ ปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๓๒๘  
            *   กองทพัที่ ๔,๕,๖,๗,๘ เคล่ือนท่ีตามกัน เข้าทางด่านพระเจดีย์สามองค์   
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                กองทัพท่ี ๙   จอข่องนรทา เป็นแม่ทัพก าลัง ๕,๐๐๐ คน เข้าทางด่านแม่ละเมา ( ชุมพลท่ีเมาะ
ตะมะ ) เพื่อเข้าตีเมืองตาก – ก าแพงเพชร  แล้วมาบรรจบทัพหลวงท่ีกรุงเทพฯ 
                 ฝา่ยไทย    
                 ส ารวจก าลังพลปรากฏมีก าลังพลเพียง ๗๐,๐๐๐ คนซึ่งนอ้ยกว่าข้าศึก ดังนั้นจึงจัดทัพเป็น  
๔ กองทัพ คือ 
 กองทัพท่ี ๑ ( ด่านแม่ละเมา ) กรมพระราชวังหลัง เป็นแม่ทัพก าลัง ๑๕,๐๐๐  คนยับย้ังข้าศึกท่ี
นครสวรรค์ มิให้ข้าศึกส่วนนี้เคล่ือนก าลังลงมากรุงเทพฯ 
 กองทัพท่ี ๒ ( ด่านพระเจดีย์สามองค์ ) กรมพระราชวังบวร ฯ เป็นแม่ทัพ  ก าลังพล ๓๐,๐๐๐  
คน กองทัพท่ี ๒ มีความส าคัญจะต้องสกัดกั้นกองทัพหลวงของพม่าซี่งมีก าลังมากมิให้เข้ากรุงเทพฯได้ 
และต้องขับไล่พม่าให้ออกไปพ้นราชอาณาจักร์ให้จงได้ 
 กองทัพท่ี ๓ เจ้าพระยาธรรมา ( บุญรอด ) เป็นแม่ทัพ เจ้าพระยายมราชเป็นผู้ช่วย ก าลัง 
๕,๐๐๐ คน ท าหน้าท่ีรักษาเส้นทางล าเลียง ป้องกันปีกให้แก่กองทัพท่ี ๒ และสกัดกั้นพม่าท่ียกเข้ามาตี 
ราชบุรี – เพชรบุรี เพื่อจะไปบรรจบกับกองทัพพม่าท่ี ชุมพร 
 กองทัพท่ี ๔ เป็นกองทัพหลวง สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงเป็นจอมทัพ บังคับบัญชา
ก าลัง ๒๐,๐๐๐ คน ท าหน้าท่ีเป็นกองหนุนท่ัวไป เพื่อช่วยด้านท่ีจ าเป็น 
 
การปฏบิตักิารรบ    
                 การสงครามครัง้นีม้กีารรบครัง้ส าคญั 
                          ๑.   การรบท่ีลาดหญ้า 
                          ๒.   การรบท่ีเมืองราชบุรี 
                          ๓.   การรบท่ีปากพิง 
                          ๔.   การรบท่ีภาคใต้ 
                 การรบทีล่าดหญา้      ฝ่ายไทยทราบว่าพม่าจะยกก าลังจ านวนมากเข้าทางด่านพระเจดีย์สาม
องค์มุ่งยึดกรุงเทพ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท แม่ทัพท่ี ๒ รับผิดชอบพื้นท่ีเมอืงกาญจนบุรี   เพื่อ
ท าลาย   ขับไล่ข้าศึกส่วนนี้ให้พ้นจากราชอาณาเขต จึงให้พระยามหาโยธา ( เจ่ง ) คุมกองมอญ ๓,๐๐๐ คน 
วางก าลังท่ีด่านกรามช้างท าหน้าท่ีเป็นกองรักษาด่านรบ ( COMBAT OUT POST )   เพื่อรั้งหน่วงการรุกเข้า
มาของข้าศึกและให้จัดหมู่ตรวจ ให้ทราบการเคล่ือนไหวของข้าศึกตลอดเวลา  เพื่อให้ส่วนใหญ่มีเวลาพอใน
การต้านทานข้าศึกโดยจะใช้ทุ่งลาดหญ้าเป็นแนวต้านทานหลัก ( MAINLINE OF  RESISTANCE ) ในขั้นต้น
และเมื่อมีโอกาสกลับท าการรุกก็ใช้แนวเป็นแนวออกตี  ( LINE OF DEPARTURE  ) ในโอกาสนั้นวางแนวตั้ง
รับในทุ่งลาดหญ้าสกัดช่องทางท่ีฝ่ายพม่าจะรุกเข้ามา 
                 ฝ่ายมหาโยธา ( เจ่ง )  วางก าลังเพื่อท าการรบหน่วงเวลา ท่ีด่านกรามช้าง และจัดหมู่ตรวจ
ตลอดเวลา ประมาณเดือน ธ.ค. ๒๓๒๘ กองทัพท่ี ๔ ของพม่าได้เคล่ือนก าลังผ่านแขวงไทรโยค แล้วเดินตัดมา
ริมแม่น้ าแควใหญ่ ( ดูรูปภาพประกอบ ) ท่ีเมืองท่ากระดาน และได้เคล่ือนท่ีมาจนถึงด่านกรามช้าง กองรักษา
ด่านของไทยในความควบคุมพระมหาโยธาได้ต่อสู้กับกองทัพท่ี ๔ ของพม่า ก าลังของไทยน้อยกวา่จึงถอนตัว
และมารวมก าลังส่วนใหญ่ท่ีทุ่งลาดหญ้า ขณะนั้นกองทัพท่ี ๒ ของของกรมพระราชวังบวรพรอ้มอยู่แล้ว 
กองทัพท่ี ๔ ของพม่าไล่ติดตามกองรักษาด่านของพระยามหาโยธาพอมาถึงค่ายไทยซึ่งต้ังมัน่อยู่ท่ีทุ่งลาดหญ้า 
พม่าก็ตรงเข้าตีไทยทันที มั่นใจว่าจะโถมก าลังทะลุทะลวง ( เจาะ ) ฝ่ายไทยโดยฉับพลัน และฝ่ายไทย
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เตรียมการอยู่ก่อนแล้ว ทหารมีความสดช่ืนมีเวลาพักอยู่หลายวันได้เข้ารบกับพม่าเป็นสามารถล้อมจับพม่าได้
กองหนึ่งฝ่ายไทยเข้ากระหน่ าหม่า พม่าเกรงเสียที จึงไปต้ังมั่นตามแนวเขาหวังว่าจะรอกองทัพท่ี ๕ ของพม่า
มาสมทบเพื่อรวมก าลังโจมตีต่อไปใหม่  พอกองทัพท่ี ๕  ของพม่ามาถึง วางก าลังต่อกองทัพท่ี ๔ เพื่อมุ่งหวัง
รวมก าลังเข้าตีไทยพร้อมกันท้ัง ๒ กองทัพ  ดังนัน้ก าลังพม่าท้ังสองกองทัพจึงเป็นแนวเดียวกัน ก าลังประมาณ 
๑๕,๐๐๐ คน 
 กรมพระราชวังบวร ฯ พิจารณาหนทางเอาชนะพม่า เกิดแนวความคิด 
                ประการท่ี ๑  กองทัพท่ี ๒ จะรักษาทุ่งลาดหญ้าไว้ให้ได้ และตัดก าลังหนุนเนื่องของพม่าให้อ่อน
ก าลังไม่ให้สามารถยึดกรุงเทพได้ จะต้องท าให้ข้าศึกอ่อนก าลัง คือป้องกันไม่ให้ข้าศึกส่งเสบียงได้สะดวก เมื่อ
อดอยากก็ต้องท าให้ข้าศึกอ่อนก าลัง 
                ประการท่ี ๒  ต้องใช้ปืนใหญ่ยิงรบกวนข้าศึกตลอดเวลาจะท าให้ข้าศึกสูญเสีย และเสียขวัญ 
                ประการท่ี ๓  พยายามลวงข้าศึกให้คิดว่าไทยมีก าลังมากว่า ท าให้ข้าศึกเสียขวัญ 
                ประการท่ี ๔  เมื่อข้าศึกอ่อนก าลัง และเสียขวัญมากแล้ว เข้าตีพร้อมกันด้วยวิธีจู่โจม 
                ถ้าสามารถปฏิบัติตามแนวคิด ๔ ประการได้ส าเร็จ ข้าศึกส่วนนี้จะต้องแพ้และถอนก าลังกลับ
พม่าอย่างแน่นอน  เมื่อพระองค์คิดได้ตามข้อพิจารณาจึงส่ังให้ พระยาสีหราชเดโชชัย พระยาท้ายน้ า พระยา
เพชรบุรี น าก าลัง ๕๐๐ คนไปต้ังฐานปฏิบัติการท่ีพุตะไคร้ เพื่อซุ่มโจมตี ( AMBUSH ) หน่วยล าเลียงเสบียง 
และแย่งชิงเสบียงข้าศึกซึ่งล าเลียงมาทางล าน้ า เพื่อมิให้ข้าศึกล าเลียงเสบียงได้สะดวก ปรากฏว่าพระยาท้ัง
สามท างานไม่ได้ผลจึงส่ังประหารชีวิตพระยาท้ังสามเสีย และให้พระองค์เจ้าขุนเณร   ( เป็นน้องกรม
พระราชวังหลัง  (ร.๑ ) ร่วมบิดาเดียวกัน ) ท าหน้าท่ีแทนเพิ่มก าลังให้ ๑,๐๐๐ คน รวมก าลังเป็นหน่วยซุ่ม
โจมตีท่ีพุตระไคร้  มีก าลัง ๑,๕๐๐ คน   พระองค์เจ้าขุนเณรเป็นบุคคลท่ีมีไหวพริบและกล้าหาญ โดยแบ่ง
ก าลังออกเป็นจุดและสามารถส่งข่าวถึงกันได้เมื่อเห็นข้าศึกล าเลียงเสบียงมาก็รวมก าลังเข้าปล้นเสบียง  ของ
ข้าศึก และโจมตีข้าศึกจนล าเลียงเสบียงไม่สะดวก ท าให้ทหารในกองทัพท่ี ๔ และ๕ ของพม่าอดอยาก 
                ในโอกาสเดียวกันกรมพระราชวังบวรฯ ใช้ปืนใหญ่โดยใช้ท่อนไม้เป็นกระสุนระดมยิงตลอด 
เวลา การใช้กระสุนไม้ไม่ต้องล าเลียงจากกรุงเทพฯ เสียเวลา สามารถยิงตลอดเวลาเพราะล ากล้องไม่ร้อน ท า
ให้ฝ่ายพม่าเสียหายยับเยิน ฝ่ายพม่ายิงโต้ตอบด้วยปืนใหญ่เช่นกัน แต่ไม่สามารถท าได้เพราะปืนใหญ่โบราณ
เป็นวิธีราบ ลดล ากล้องให้ต่ าก็ติดเขาขึ้นเชิงเทินก็ถูกฝ่ายไทยยิงเชิงเทินพังทลาย 
 กองทัพท่ี ๖,๗ ของพม่าพยามหนุนก าลังมาช่วย กองทัพท่ี ๖ ของพม่ามาต้ังท่ีท่าดินแดง กองทัพ
ท่ี  ๗ มาต้ังท่ีสามสบ พระเจ้าปดุงคุมกองทัพท่ี ๘ อยู่ปลายแม่น้ าลอนซีเลยด่านเลยด่านพระเจดีย์สามองค์ไป
ในพม่า กองทัพ ท่ี ๖,๗ ไม่อาจช่วยกองทัพท่ี ๔,๕ ได้ และเป็นการเอาก าลังมาอัดและรับทุกข์ทรมานด้วยการ
ขาดแคลนอาหารและน้ าซ้ ายังถูกปืนใหญ่กระสุนไม้ของไทยถล่มยิงตลอดเวลา   
 การแสดงลวงก าลังน้อยให้คิดว่าเป็นก าลังมาก พอตกเวลาพลบค่ ากรมพระราชวังบวรฯ ให้ทหาร
บางส่วนลอบออกไปนอกค่าย เช้ามืดก็ถือธงทิวเคล่ือนท่ีเข้ามาท าเช่นนี้อยู่หลายเพลา พม่าท่ีอยู่บนเขาเห็นว่า
ไทยส่งก าลังมาเพิ่มเติมทุกวันมีก าลังมากหนุนเนื่องมาไม่ขาดระยะ ประกอบกับการอดอาหารร่างกาย
อ่อนเพลียซ้ ายังถูกปืนใหญ่กระสุนไม้ฝ่ายไทยถล่มยิงตลอดเวลา ขวัญพม่าและแม่ทัพนายกองขวัญเสียกันหมด 
                ในช่วงนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงวิตกว่า ก าลังของพระอนุชาเกรงจะสู้พม่า
ไม่ได้   จึงยกกองทัพหลวงออกจากกรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ เดือนยี่ ขึ้น ๙ ค่ า เมื่อไปถึงค่ายของสมเด็จ
พระราชวังบวร ฯได้สนทนาปราศรัยกันพอสมควร กรมพระราชวังบวรกราบทูลว่าอย่าได้ทรงวิตกทางลาด
หญ้าเลย ขอให้เสด็จกลับพระนครเถิด   เผ่ือข้าศึกหนักแน่นมาทางอื่นจะได้ใช้กองทัพหลวงแก้ไขเหตุการณ์ 
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เพราะทางนี้ ( ลาดหญ้า ) ข้าศึกอดอยาก ขวัญเสียมาก ก าลังจะหาโอกาสท่ีข้าศึกอ่อนก าลังจะเข้าโจมตีพร้อม
กันโดยฉับพลัน    เช่ือมั่นว่าข้าศึกต้องแตกพ่ายเป็นแน่แท้  เมื่อพอพระราชหฤทัยพระพุทธยอดฟ้าฯ ก็เสด็จยก
กองทัพกลับคืนพระนคร 
                ครั้นถึงวันศุกร์ท่ี ๑๗ ก.พ.๒๓๒๘ กรมพระราชวังบวรฯ   พิจารณาเห็นว่าข้าศึกอ่อนก าลังมาก
และขวัญเสีย จึงส่ังทุกหน่วยเข้าตีพม่าตลอดแนวโดยฉับพลัน เป็นการเข้าตีตรงหน้าต่อแนวพม่า เปน็การ
ด าเนนิกลยทุธการเข้าตทีางเสน้ใน ความจริงการเข้าตีทางเส้นในมิได้เป็นกลยุทธที่พิสดารมากนัก ความหมาย
แท้จริงคือการเข้าตีภายในแนวข้าศึก แต่ท่ียกย่องกันมากก็คือเป็นการเป็นการเข้าตีต่อหน้าข้าศึก ซึ่งต่างกับ
การโอบคือการเข้าตีทางเส้นนอก อาจท าโดยข้าศึกมิรู้ตัว ความยากในการเข้าตีเส้นใน      ( เข้าตีต่อแนว
ข้าศึก )  จะกระท าด้วยวิธีจู่โจมขณะข้าศึกอ่อนก าลัง เสียขวัญ หรือจุดอ่อนแอของข้าศึก 
                เนื่องจากพม่าขวัญเสียและอ่อนก าลัง กองทัพท่ี ๔,๕ ของพม่าจึงแตกกระเจิงถอยไม่เป็นขบวน 
ไทยได้ไล่ติดตามฆ่าฟันพม่าล้มตายเป็นอันมาก ท่ีเหลือรอดตายหนีไปทางหน่วยซุ่มโจมตีของพระองค์เจ้าขุน
เณรฯ ก็เข้าตีซ้ าเติม จับเชลยพม่ามาถวายกรมพระราชวังบวรฯ  เป็นจ านวนมาก 
 พระเจา้ปดงุทราบขา่วจงึสัง่ใหก้องทพัทัง้หมดถอนก าลงัและถอยไปยงัเมอืงเมาะตะมะ 
                การยุทธของกรมพระราชวังบวรฯ  ครั้งนี้เป็นการด าเนินกลยุทธการต้ังรับแบบคล่องตัว  
( MOBILE DEFENCE )     คือระยะแรกวางก าลังต้ังรับก่อนโดยแนวตัง้รับต้องมีความเข้มแข็ง ( มั่นคง )  เมื่อ
ข้าศึกเข้าตีตรงจุดอ่อน  คือท่ีด่านกรามช้าง ข้าศึกไล่ติดตาม กองรักษาด่านรบจึงเข้าไปรวมกับก าลังก าลังส่วน
ใหญ่ซึ่งได้เตรียมการต่อต้านข้าศึกไว้แล้วข้าศึกจึงถูกบังคับให้ข้ึนไปอยู่บนเขา ณ ท่ีนี้เองท าให้ข้าศึกถูกท าลาย
อย่างย่อยยับเเป็นการเข้าไปอยู่ในพื้นท่ีสังหาร ( KILLING ZONE ) ซึ่งฝ่ายเราเลือกไว้ ในโอกาสนั้นจึงกลับท า
การรุกอย่างฉับพลัน เป็นการตั้งรับแบบคล่องตัวการต้ังรับแบบนี้สถาบันวิชาทหารศึกษากันเมื่อหลัง
สงครามโลกครั้งท่ี ๒ แต่กรมพระราชวังบวรฯได้กระท าส าเร็จในสงครามท่ีทุ่งลาดหญ้าแล้ว 
                 การรบทีเ่มอืงราชบรุ ี    กองทัพท่ี ๒ ของพม่าเข้าท่ีชุมพลท่ีเมืองทวาย อนอกแฝดเป็นแม่ทัพ
ใหญ่ให้พระยาทวายก าลัง ๓,๐๐๐ คนเป็นกองหนา้ อนอกแฝก เป็นกองหลวง ก าลัง ๔,๐๐๐ คน จิกสิบโบเป็น
กองหนุนท าหน้าท่ีกองระวังหลัง ก าลัง ๓,๐๐๐ คน รวมก าลังท้ังหมด ๑๐,๐๐๐  คน ยกเข้าทางด่านบ้องต้ี 
ต้องเดินข้ามเขาซึ่งทุรกันดาร ท าให้การเคล่ือนก าลังล่าช้าเสียเวลารอกันเป็นระยะๆ  ในท่ีสุดพระยาทวายมา
ต้ังค่ายท่ีนอกเขางู (รางหนองบัว) อนอกแฝกวางก าลังท่ีบริเวณห้องชาตรี   จิกสิบโบเกองหนุน วางก าลังริมน้ า
ภาชี      โดยไม่รู้ว่าพม่าท่ีลาดหญ้าแตกแล้ว 
                 ฝ่ายไทย เจ้าพระยาธรรมา และพระยายมราชได้วางก าลังไว้ที่ราชบุรีก่อนแล้ว แต่มิได้จัดหน่วย
ลาดตระเวนหาข่าว จึงไม่ทราบว่ากองทัพพม่าเข้ามาถึงล าน้ าภาชี และหลังเขางู ท้ังสองฝ่ายต่างก็ไม่ทราบว่า
ก าลังของข้าศึกได้เข้ามาต้ังค่ายอยู่แล้ว สรุปคือแม่ทัพท้ังฝ่ายไทยและฝ่ายพม่าไม่ได้เรื่องด้วยกันท้ังสองฝ่าย  
เมื่อกองทัพพม่าท่ีทุ่งลาดหญ้าแตกและถอยออกนอกราชอาณาเขตแล้วกรมพระราชวังบวรฯทราบวา่พม่าท่ีเขา
งูยังมิได้ถอยไป จึงให้พระยากลาโหมและพระยาจ่าแสนยากร คุมกองทัพเข้าตีพม่าซึ่งต้ังอยู่นอกเขางู รบพุ่งกนั
จนถึงขั้นตะลุมบอน พม่าไม่สามารถต้านทานได้ ท้ังกองหน้าและกองหลวงแตกกระเจิดกระเจิง ฝ่ายไทยไล่
ติดตามปะทะกับกองหลัง (กองหนนุ) จึงไล่ฆ่าฟันแตกระส่ าระสาย จับเชลย ศาสตราวุธ ช้าง ม้า พาหนะ 
จ านวนมาก ท่ีเหลือรีบถอยไปยังทวาย 
 ครั้งพม่าถอยไปแล้ว กรมพระราชวังบวรฯ จึงส่ังให้น าพระยาธรรมา และพระยายมราชมาสอบ
สวน และส่ังให้ประหารชีวิต แต่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกขอชีวิตไว้ จึงให้ถอดยศและโกนหัวประจาน
รอบค่าย ท้ังนี้เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่แม่ทัพนายกองคนอื่นต่อไป 
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 การรบทีป่ากพงิ   ทางภาคเหนือพม่าได้มอบให้กองทัพท่ีสามและกองทัพท่ีเก้า ตีภาคเหนือของ
ไทยแล้วจับเชลยมาสมทบกับกองทัพหลวงท่ีกรุงเทพฯ 
                 กองทัพท่ีสามของพม่าเจ้าเมืองตองอูเป็นแม่ทัพ เข้าท่ีชุมพลเชียงแสนให้เนมะโปสีหปติคุมก าลัง 
๕,๐๐๐ คน ยกมาทางแจ้ห่มมีภาระกิจตีเมืองสวรรค์โลก – สุโขทัย เมืองพิชัย – พิษณุโลก ส่วนเจ้าเมืองตองอู 
เป็นกองหลวงคุมก าลัง ๑๕,๐๐๐ คน ยกมาทางเชียงใหม่ โดยมีโปมะยุง่วนเป็นกองหน้ามีก าลัง ๓,๐๐๐  คน 
ขณะนั้นเชียงใหม่ร้างมาต้ังแต่พม่ายกมาตีสมัยเจ้ากรุงธนบุร ี พ.ศ.๒๓๑๙ เจ้าเมืองตองอูจึงน าก าลังมาตีเมือง
ล าปาง  พระยากาลวิละเจ้าเมืองนครล าปางซึ่งมคีวามเข้มแข็งในการสงครามสามารถรักษาเมืองไว้ได้ พม่าไม่
สามารถตีเมืองล าปางได้คงวางก าลังล้อมอยู่ ส่วนสวรรคโลกและหัวเมืองฝ่ายเหนือบ้านเมืองเสียหายยับเยิน
คราวศึกอะแซหวุ่นกี้จึงไม่มีก าลังท่ีพอจะสู้พม่าได้ เจ้าเมืองอพยพราษฎร หนีเข้าป่า กองทัพเนมะโปสีหบติท่ี
ยกลงมาทางแจ้ห่มจึงได้หัวเมืองเหนือท้ังปวงตลอดถึงพิษณุโลก 
                 กองทัพท่ีเก้า จอช่องนรทาเป็นแม่ทัพคุมก าลัง ๕,๐๐๐ คนเข้ามาทางด่านแม่ละเมาได้
โดยสะดวก พงศาวดารพม่าว่าเจ้าเมืองตากยอมอ่อนน้อมโดยดีพม่าจึงส่งเจ้าเมืองตากพร้อมด้วยครอบครัวและ
ข้าราชบริพาร 500 คนไปยังเมืองพม่า จอช่องนรทาจึงต้ังค่ายท่ีบ้านระแหง แขวงเมืองตาก เพื่อรอให้เจ้าเมือง
ตองอูยกก าลังมาหนุน เพื่อวางก าลังเข้าตีกองทัพไทยท่ีพิจิตร – นครสวรรค์ – และลงไปสมทบกับทัพหลวงท่ี
กรุงเทพฯ 
                 กรมพระราชวังหลัง เมื่อทราบพม่าล่วงล้ าดินแดนไทยสองทางจึงทรงจัดกองทัพเพื่อต่อสู้จึงทรง
จัดกองทัพเพื่อต่อสู้ยับย้ังเป็น ๓ กองทัพ ให้  
                 -   เจ้าพระยามหาเสนา เป็น กองทัพหน้า รักษาเมืองพิจิตร 
                 -   กรมพระราชวังหลัง  รักษาเมืองนครสวรรค์ 
                 -   พระยาคลังกับพระยาอุไทยธรรม เป็นกองหนุน รักษาเมืองชัยนาท ป้องกันพม่าท่ีมาทางอุทัย 
                 ความมุ่งหมายของกรมพระราชวังหลังคือตรึงข้าศึกมิให้ยกก าลังเข้ากรุงเทพได้ ขณะท่ีไทยกับ
พม่ารบกันอยู่ท่ีทุ่งลาดหญ้า และกรมพระราชวังหลังไม่ทราบว่าข้าศึกมีก าลังหนุนมากน้อยเพียงใดจึงต้ังมั่นอยู่
ท่ีนครสวรรค์ ไม่ยกก าลังไปรบกับพม่าท่ีปากพิงและบ้านระแหงจึงไม่มีการรบในช่วงนี้ 
                 ฝ่ายไทยเมื่อครั้งสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกยกก าลังไปเพื่อจะช่วยกรมพระราชวงับวรฯ แต่
กรมพระราชวังบวรฯได้กราบทูลว่าทางด้านกาญจนบุรีมิต้องห่วงให้ยกก าลังกลับพระนครเพื่อเตรียมไว้ไปช่วย
ด้านท่ียังไม่สามารถขับไล่พม่าได้  ครั้นทัพหลวงพม่าด้านกาญจนบุรีแตกแล้ว กรมพระราชวังบวรฯได้คุมเชิงอยู่ 
๗ วัน จึงส่ังให้พระยากลาโหม พระยาจ่าแสนยากร คุมกองทัพตรงไปชุมพร เมื่อยกมาทางราชบุรีจึงได้ปะทะ
กับพม่าท่ียกทัพมาจากเมืองทวายดังกล่าวแล้ว ส่วนกรมพระราชวังบวรฯเสด็จเข้ากรุงเทพฯ เพื่อปรึกษาหารือ
กับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ในท่ีสุดตกลงกันโดย สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจะน ากองทัพหลวงก าลัง 
๓,๐๐๐ คน ขึ้นไปช่วยทางภาคเหนือ ส่วนกรมพระราชวังบวรฯน าก าลังไปทางภาคใต้ กรมพระราชวังบวรฯ
เสด็จทางชลมารคไปยังเมืองชุมพร เมื่อวันเสาร์เดือน ๔ ข้น ๕ ค่ า สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงออก
จากกรุงเทพ ฯ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๔ ขึ้น ๑๑ ค่ า โดยเสด็จทางชลมารคไปยังเมืองอินทบุรี เมื่อถึงอินทบุรีแล้วมี
พระบรมราชโองการให้กรมพระราชวังหลังสมทบกับพระยามหาเสนาเข้าตีพม่าท่ีปากพิง และให้เจ้าฟ้ากรม
หลวงหริรักษ์  พระยาพระคลัง  พระยาอุไทยธรรม  ซึ่งต้ังอยู่ท่ีชัยนาทเข้าตีพม่าท่ีบ้านระแหง ส่วนทัพหลวง
นั้นต้ังท่ีนครสวรรค์ ต่อมาได้ยกก าลังไปหนุนกรมพระราชวังหลังท่ีบ้านข้าวตอก  แขวงเมืองพิจิตร  
                 กรมพระราชวังหลังเมื่อทราบพระกระแสด าริรับส่ังแล้วเข้าตีค่ายพม่าท่ีปากพิง เมื่อวันเสาร์ 
เดือน ๔  แรม ๔  ค่ า รบกันต้ังแต่เช้าจนค่ าไทยได้ตีค่ายพม่าแตกหมดทุกค่าย พม่าต้ังค่ายทีปากพิงโดยข้ามล า
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น้ ามา เมื่อถูกตีแตกต้องถอยข้ามล าน้ าไทยไล่ติดตามฆ่าฟันพม่าตายจ านวนมาก ศพลอยแม่น้ าประมาณ ๘๐๐   
ศพ จนกินน้ าไม่ได้ 
                 ครั้นฝ่ายพม่าท่ีปากพิงแตกหมดแล้ว จึงโปรดให้เจ้าฟ้ากรมจักรเจษฎาน าก าลังทัพหลวงส่วนหนึง่ 
ไปสมทบกับกองทัพพระยามหาเสนา ให้ไล่ติดตามพม่าท่ีแตกไปแล้วให้เลยไปเข้าตีกองทัพพม่าท่ีล าปาง พระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกคุมกองทัพหลวงมาต้ังท่ีนครสวรรค์เพื่อคุมเชิงโดยไม่ให้กรมกรมพระราชวังหลัง และเจ้า
ฟ้ากรมหลวงนรินทร ณ.เรศ เสด็จตามมาด้วย การท่ีพระองค์ตัดสินพระทัยเช่นนี้โดยมั่นพระทัยว่าเจ้าฟ้ากรม
หลวงจักรเจษฎา และเจ้าพระยามหาเสนาจะต้องสามารถเข้าตีพม่าท่ีล้อมนครล าปางได้ โดยพระยากาลวิละ
ซึ่งคุมก าลังรักษานครล าปาง จะช่วยตีกระหนาบพม่าต้องพ่ายแพ้แน่นอน ในท่ีสุดก็เป็นไปตามความคาดหมาย 
                 ฝ่ายกองทัพท่ี ๙ จอช่องนรทาของพม่า ต้ังอยู่ท่ีบ้านระแหงทราบว่าพม่าท่ีปากพิงถูกตีแตกหนีไป
หมดแล้ว ข่าวพระเจ้าปดุงก็ถอยทัพแล้ว และทราบว่ากองทัพไทยมาถึงเมืองก าแพงเพชรก็รีบถอยทัพไปทาง
ด่านแม่ละเมาเข้าเขตพม่าไป กองทัพกรมหลวงเทพหริรักษ์ พระยาพระคลัง พระยาอุไทยธรรม จึงไม่ต้องท า
การรบ 
                 ล าปางขณะนั้นพม่ายังล้อมเมืองอยู่ กองทัพไทยระดมก าลังเข้าตีพม่าโดยฉับพลันพร้อมกันนัน้
พระยากาวิละซึ่งรักษาล าปางอยู่ก็ตีกระหนาบ รบกันต้ังแต่เช้าจนเท่ียงพม่าบาดเจ็บล้มตายเป็นอันมาก เจ้า
เมืองตองอูจึงถอยทัพกลับไปทางเชียงแสนเมื่อเดือน ๕ ปีมะเมีย พ.ศ. ๒๓๒๙ 
 การรบทางภาคใต ้   เมื่อเกงหวุ่นแมงยีมหาสีหะสุระเป็นแม่ทัพท่ี ๑ ของพม่าแทนแมงยีเมงข่อง 
กระยอ ถูกประหารชีวิต น าก าลังชุมพลท่ีเมืองมะริดและมอบภาระกิจแม่ทัพนายกอง ดังนี้ 
                    -  ให้ ยี่หวุ่น ทัพเรือ  ๓,๐๐๐ คน เข้าตีเมืองถลาง (ภูเก็ต)  
                    -  เกงหวุ่นแมงยี เข้าตีทางบกยึดกระบุรี – ระนอง ( ขณะนั้นกระบุรี ,ระนอง ขึ้นกับจังหวัด
ชุมพร ) โดยให้เนมโยคคงนะวัดเป็นกองทัพหน้ามีก าลัง ๒,๔๐๐ คน ก าลังท่ีเหลือ ๔,๕๐๐ คนอยู่ในการ
ควบคุมเกงหวุ่นแมงยี 
                   กองทัพท่ี ๑ ของพม่าพร้อมแล้วเคล่ือนท่ีจากมะริด ยึดชุมพร  โดยเข้ามาทางปากจ่ัน ผู้รั้ง
ต าแหน่งกรมการเมืองชุมพรเห็นว่าไม่มีทางสู้เพราะก าลังน้อยจึงอพยพหนีเข้าป่า พม่าเก็บทรัพย์สินเผาเมือง
ชุมพร และยกก าลังเข้าตีเมืองไชยา กรมการเมืองเห็นว่าไม่มีทางสู้อพยพหนีเช่นเดียวกัน 
                   ฝ่ายเจ้าพระยานครพัฒน์ เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชทราบว่า พม่ายึดเมืองชุมพร ไชยา จึง
เตรียมก าลังเพื่อรักษาเมืองโดยก าลัง ๑,๐๐๐ คน มารักษาท่าข้ามตรงสะพานข้ามแม่น้ าตาปี พม่าเห็นกองทัพ
ไทยต้ังอยู่จึงออกอุบายเอาคนไทยท่ีจับเป็นเชลยได้ท่ีเมืองไชยาบังคับให้ประกาศบอกว่า พม่ายึดบางกอกได้
แล้ว มาต้ังอยู่เช่นนี้จะสู้ได้หรือให้ไปบอกเจ้านายมาอ่อนน้อมโดยดี ถ้าขืนต่อสู้จะฆ่าเสียให้หมดท้ังเมืองแม้แต่
ทารกก็มิให้เหลือไว้ ( จะโยนขึ้นฟ้าและเอาดาบแทงให้ตายทุกคน ) 
                   บรรดาทหารรักษาท่าข้ามได้ยินเช่ือว่าเป็นจริงเพราะต้ังแต่ทราบข่าวพม่าจะยกก าลังมาตี
ภาคใต้ ทางกรุงเทพก็ไม่ยกก าลังมาช่วยเพราะไมท่ราบข่าวคราวจากกรุงเทพฯเลยจึงเช่ือว่าพม่ายึดกรุงเทพได้
แล้ว จึงน าความไปบอกเจ้าพระยานครพัฒน์ทราบและวิเคราะห์ดูเห็นว่าเหลือก าลังจะต้านทาน จึงได้อพยพ
ราษฎรข้ามเขาบรรทัดไปซุ่มซ่อนอยู่ในอ าเภอ  ฉวาง พม่าจึงยึดนครศรีธรรมราชได้โดยไม่มีการสู้รบ จับราษฎร
ท่ีหนีไปไม่ทันพาลหาเหตุฆ่าเสียจ านวนมาก จับเด็กและผู้หญิงไปเป็นเชลย เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติไปยังพม่า 
ปรากฏพงศาวดารพม่าว่าเรือบรรทุกสมบัติจากนครศรีธรรมราชถูกมรสุมเรือแตกล่ม หาได้ไปถึงเมืองพม่าไม่ 
                ฝ่ายทัพเรือพม่า ยี่หวุ่นควบคุมเข้าตีเมืองถลาง ระหว่างเคล่ือนท่ีเข้าตีเมืองตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่ง 
แล้วข้ามไปตีเมืองถลาง ซึ่งเป็นเกาะอยู่ด้านนอกและต้ังค่ายล้อมเมือง ก่อนนั้นพระยาถลางถึงแกอ่นิจกรรม 
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เมื่อพม่าไปถึงคุณหญิงจันทร์ภรรยาเจ้าเมืองเป็นเช้ือสายเจ้าเมืองถลางมาแต่ก่อนกับน้องสาวชื่อมุก จึงได้
ปรึกษากับกรมการเมืองเกณฑ์ไพล่พลเข้าต้ังค่ายใหญ่ ๒  ค่าย ป้องกันเมืองถลาง ได้ระดมต่อสู้กับพม่าล้อม
เมืองอยู่ – เดือนเศษ พม่าเสบียงหมดจึงถอนก าลังกลับไปไม่สามารถตีเมืองถลางได้ 
                ฝ่ายเกงหวุ่นแมงยี แม่ทัพท่ี ๑ ของพม่า เมื่อยึดนครศรีธรรมราชได้แล้วมีความประสงค์ยึดเมือง
พัทลุง – เมืองสงขลาต่อไป พระยาแก้วโครพ ผู้ว่าราชการเมืองพัทลุงและกรมการเมืองทราบว่า
นครศรีธรรมราชเสียแก่พม่าแล้ว จึงหนีเอาตัวรอดไปโดยล าพัง 
                ท่ีเมืองพัทลุงมีภิกษุรูปหนึ่ง ช่ือ มหาบุญช่วย ชาวพัทลุงนับถือมากเพราะเป็นผู้มีวิชาอาคม พระ
มหาบุญช่วยชักชวนชาวเมืองให้ร่วมกันป้องกันเมืองพัทลุง ท าตะกรุด ผ้าประเจียด แจกราษฎรรวบรวมราษฎร
และชาวบ้านได้ประมาณ ๑,๐๐๐ คน หาเครื่องศาสตราวุธครบมือ เชิญพระมหาบุญช่วยขึ้นคานหามยกก าลัง
จากเมืองพัทลุงเพื่อหาชัยภูมิเพื่อวางก าลังสกัดกั้นในทิศทางท่ีพม่าจะยกมาจากนครศรีธรรมราช 
                ขณะท่ีพม่ายึดเมืองนครฯ กรมพระราชวังบวรฯ ได้ยกก าลังทัพบก ทัพเรือ จ านวน ๒๐,๐๐๐ คน 
ถึงเมืองชุมพรปลายเดือน ๔ ปีมะเส็ง จึงมีค าส่ังให้พระยากลาโหมราชเสนา และพระยาจ่าแสนยากรน าก าลัง
ทัพบกไปยังเมืองไชยาเวลานั้นพม่าได้ไปรวมก าลังท่ีเมืองนครศรีธรรมราชแล้ว 
                เมื่อพม่าทราบข่าวว่ากองทัพกรุงเทพฯ ยกมาต้ังท่ีเมืองไชยาจึงระงับแผนท่ีจะไปตีเมืองพัทลุง 
และเมืองสงขลา เกงหวุ่นแมงยี ส่ังการให้เนม 
โยคงนะวัดซึง่คุมกองหน้ายกไปตีกองทัพไทยท่ีไชยา ส่วนเกงหวุ่นแมงยีจะยกก าลังหนุนกองทัพพม่ากับ 
กองทัพไทยจึงปะทะกันท่ีเมืองไชยา พม่ายังไม่ทันต้ังค่าย ไทยสามารถยกก าลังล้อมพม่าไว้ พม่าขุดสนามเพลาะ
รบกันอยู่จนค่ า บังเอิญฝนตกหนักท้ังสองฝ่ายยิงปืนไม่ได้ พม่าจึงออกจากท่ีล้อมได้ แล้วพากันหลบหนี กองทัพ
ไทยไล่ติดตามในเวลากลางคืน ฆ่าตองพยุงโบนายทัพพม่าตายคนหนึ่ง และฆ่าฟันล้ีพลพม่าตายเป็นจ านวนมาก 
พม่าถอยกระเจิดกระเจิงแบบตัวใครตัวมันไม่มีการบังคับบัญชา ไทยจับเชลยได้จ านวนมาก  
เกงหวุ่นแมงยีแม่ทัพท่ี ๑ ของพม่ารู้ว่ากองหน้าแตกแล้วไม่คิดสู้หนีเอาตัวรอดไปทางกระบี่แล้วเข้าพม่าไป 
 ในท่ีสุดกองทัพพม่าทางภาคใต้กลับไปยังพม่าหมดส้ิน กรมพระราชวังบวรฯ จึงเสด็จไปประทับ
เมืองนครศรีธรรมราชแล้ว บรรดาหัวเมืองประเทศราชทางภาคใต้ท่ีคิดแข็งเมืองมาต้ังแต่คราวเสียกรุงศรี
อยุธยา ก็กลับมาเป็นข้าขอบขัณฑสีมาอย่างเดิม จึงมีรับส่ังให้ข้าหลวงถือหนังสือไปยังพระยาปัตตานี และพระ
ยาไทรบุรีให้แต่งฑูตน าต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง เข้ามาถวายดุจดังแต่ก่อน 
                พระยาปัตตานี เมื่อได้รับหนังสือแล้วไม่ยอมอ่อนน้อม กรมพระราชวังบวรฯ จึงส่ังให้พระยา
กลาโหมราชเสนาและพระยาจ่าแสนยากร ยกก าลังทัพหน้าไปตีเมืองปัตตานี ส่วนพระองค์ยกทัพตามไป
สงขลาพระยาปัตตานีไม่สามารถต้านทานได้จึงพ่ายแพ้ การรบครั้งนี้ได้ปืนใหญ่ช่ือพระญาตานี ( ปัจจุบันตั้งอยู่
หน้ากระทรวงกลาโหม ) 
                พระยาไทรบุรีได้ทราบข่าวไทยตีเมืองปัตตานีได้ มีความเกรงกลัวจึงแต่งฑูตน าต้นไม้เงิน ต้นไม้
ทอง มาถวายยอมเป็นข้าขอบขัณทสีมาเช่นแต่ก่อน  ส่วนปีนังหรือเกาะหมากซึ่งขึน้กับไทรบุรีได้ใหบ้ริษัทอีสท์
อินเดียกัมปะนีของอังกฤษเช่าปีละ ๔๐๐ เหรียญ นับแต่นั้นมาเกาะปีนังก็มิได้ขึ้นกับพระยาไทรบุรีจนกระท่ัง
มลายูเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ 
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                ฝ่ายพระยาตรังกานู และพระยากลันตัน ซึ่งมีเขตติดต่อกับปัตตานีเกรงกลัวฝ่ายไทยจึงแต่งฑูตน า
ต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง มาถวายสมเด็จพระราชวังบวรฯขอสวามิภักด์ิเป็นข้าขอบขัณฑสีมา ซึ่งเมืองท้ังสองหาได้
เป็นเมืองขึ้นของไทยมาก่อนเลย 
                เมื่อเสร็จราชการสนามทางภาคใต้แล้วกรมพระราชวังบวรฯด าริว่าพระยานครพัฒน์ และพระยา
พัทลุงแม้ท้ิงเมืองก็มิควรถือเป็นความผิดเพราะข้าศึกก าลังมากท้ังยังไม่ทราบข่าวคราวจากทางกรุงเทพฯ ให้
สมควรด ารงต าแหน่งเดิม ส่วนพระมหาบุญช่วยนัน้แม้จะยังไม่ทันสู้กับพม่าแต่ก็มีน้ าใจน่านับถือ รักบ้านเมือง 
เป็นก าลังใจของราษฎร พระมหาบุญช่วยสมัครใจลาสิกขาบท จึงทรงต้ังให้เป็นพระยาทุกข์ราษฎร ต าแหน่ง
กรมการเมืองพัทลุง ส าหรับคุณหญิงจันทร์ภรรยาเจ้าเมืองถลาง และนางมุกน้องสาว เป็นสตรีท่ีกล้าหาญและ
ฉลาด จึงต้ังคุณหญิงจันทร์เป็นท้าวเทพสตรี และนางมุกน้องสาวเป็นท้าวศรีสุนทร 
  
ผลการรบ 
                การท่ีไทยชนะพม่าอย่างเด็ดขาดทุกสมรภูมิในสงครามครั้งนี้ท าให้เกิดผลดีต่อประเทศไทยหลาย
ประการ คือ 
                ๑. ท าให้ประเทศราชซึ่งเอาใจออกห่างต้ังแต่ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2 กลับมาเป็นข้าขอบ
ขัณฑสีมาดังเดิม เมืองท่ีไม่เคยเป็นประเทศราชมาก่อนก็ขอสวามิภักดิ์เป็นข้าขอบขัณฑสีมา เช่น ตรังกานู กลัน
ตัน 
                ๒.  ได้ปืนใหญ่ช่ือ พญาตานีมาไว้ที่กรุงเทพ ( ปัจจุบันอยู่หน้ากระทรวงกลาโหม )  
                ๓.  ได้ยุทธภัณฑ์ต่างๆของพม่าเป็นอันมาก 
                ๔.  ท าให้สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มีอานุภาพแผ่ไพศาลท่ัวราชอาณาจักรท าให้เกิดความ
มั่นคงในชาติยิ่งขึ้น 
                ๕. การสงครามครั้งนี้ท าให้ความสามารถของแม่ทัพท่ีเข้มแข็งเฉลียวฉลาดปรากฏ อาทิ เช่น กรม
พระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท  พระราชวังหลัง  เจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎา  พระยากลาโหมราชเสนา  พระ
ยาจ่าแสนยากร  และพระองค์เจ้าขุนเณร 
                ๖.   เกิดวีรสตรีขึ้น ๒ คน  คือคุณหญิงจันทร์  และนางมุกน้องสาว คุณหญิงจันทร์ได้รับ
บรรดาศักดิ์เป็นท้าวเทพสตรี นางมุกได้รับบรรดาศักดิ์เป็นท้าวศรีสุนทร  เป็นการแสดงให้เห็นสตรีก็สามารถ
ควบคุมก าลังรบสู้กับข้าศึกได้เช่นเดียวบุรุษ ความกล้าหาญ  ความสามารถ  มิได้จ ากัดเพศ 
 
บทเรยีนจากการรบ 
                ๑.   พม่ายกก าลังมา ๕ ทิศทาง หลายทิศทางควบคุมยาก  การส่ือสารยาก  การส่งก าลังยาก  
การจะรวมก าลังเพื่อเข้าตีท่ีหมายส าคัญ คือกรุงเทพฯมีปัญหาในการเคล่ือนท่ีมารวมก าลังเป็นปึกแผ่น 
ก าหนดเวลาแน่นอนก าหนดยาก 
                ๒. การล าเลียงเสบียงอาหารของพม่า ท่ีเห็นเด่นชัดคือทางด่านพระเจดีย์สามองค์เส้นทางเป็นป่า 
ภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร ยาวไกลประมาณ ๒๐๐  กม. การล าเลียงเสบียงทางน้ า และทางบกมีอุปสรรคมาก ท า
ให้เสบียงไม่พอเล้ียงทหารช่องทางนี้ ๕ กองทัพ และยังถูกกองโจรฝ่ายไทยรบกวนตีตัดเส้นทางล าเลียง ท าให้
พม่าอดอยาก แสดงให้เห็นถึงความส าคัญในการส่งก าลังบ ารุง ( กองทัพเดินด้วยท้อง )  
                ๓.   ไทยใช้กลยุทธหลายประการท าให้พม่าเสียก าลังใจในการสู้รบ 
                      -   จัดต้ังกองโจรตัดเส้นทางล าเลียงเสบียง 
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                      -   เข้าตีรบกวนส่วนหลัง 
                      -   แสดงลวงให้พม่าเห็นว่ามีก าลังมาก ( สงครามจิตวิทยา ) 
                      -   ใช้ปืนใหญ่กระสุนท าด้วยไม้ยิงรบกวนท าลายตลอดเวลา 
                 ๔.  การวางแผนการรบของไทย เป็นแบบฉบับของแผนยุทธศาสตร์อย่างดีเลิศ คือต่อสู้ข้าศึก ๕ 
ทิศทาง ก าลังมีมากกว่าไทยเท่าตัว ชนะด้วยกลยุทธเดินทัพทางเส้นใน รวมก าลังเข้าตีในทิศทางท่ีส าคัญก่อน
เสร็จแล้วจึงน าก าลังไปเข้าตีในทิศทางท่ีไม่ส าคัญ   
                ๕.   การวางก าลังกองหนุนของไทย อยู่ ณ.ท่ีเหมาะสมคือกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศูนย์กลางสามารถส่ง
ก าลังหนุนไปในทิศทางใดๆได้สะดวก กองหนุนแบบนี้เรียกว่าแบบลูกกล้ิง  คือมีความคล่องตัวที่จะยกไปช่วย
ได้ทุกทิศทาง 
                ๖.   การเลือกพื้นท่ีการรบ ( พื้นท่ีสังหาร ) ของกรมพระราชวังบวรฯ ไปต้ังรับพม่าในพืน้ท่ี
เหมาะสมทางยุทธวิธี ตรงเชิงเขาท่ีจะลงสู่ทุ่งลาดหญ้า ท าให้กองทัพท่ี ๔, ๕  ของพม่าหยุดชะงัก ไมส่ามารถยก
ก าลังมาถึงทุ่งลาดหญ้าได้ ท าให้กองทัพท่ี ๖, ๗ ของพม่าติดอยู่บนภูเขาสูงชันอันเป็นท่ีกันดาร ขาดเสบียง ถูก
กองโจรฝ่ายไทยรบกวนตลอดเวลาจนอ่อนแรง ไมส่ามารถน าก าลังมาช่วยกองทัพกองทัพท่ี ๔, ๕  ได้ 
 ๗.  การระดมยิงปืนใหญ่โดยใช้กระสุนปืนไม้ ท าให้ล ากล้องไม่ร้อน ยิงได้ตลอดเวลา ท าให้
อ านาจการยิงมีมาก ฝ่ายพม่าต้ังหลักไม่ได้ เรียกว่าเรามีอ านาจการยิงตัดรอน  ท าลาย  รบกวน  มากกว่าฝ่าย
พม่า 
 
วเิคราะหก์ารน าหลกัการสงครามไปใช ้( ของฝ่ายไทย )  
 ๑. หลักความมุ่งหมาย เนื่องจากฝ่ายพม่ามีก าลังมากกว่าไทยสองเท่าตัว ไทยจึงวางความมุ่ง
หมาย ต้องเอาชนะต่อก าลังพม่าท่ีทุ่งลาดหญ้าซึ่งเป็นกองทัพหลวงหลักมีจ านวนมาก ระยะใกล้หัวใจของ
ประเทศ โดยให้ก าลังฝ่ายไทยหนึ่งกองทัพตรึงพม่าทางภาคเหนือ ส่วนภาคใต้ให้ช่วยตัวเอาไปก่อนแล้วจะน า
ก าลังมาช่วย 
                ๒.   หลักการรุก ฝ่ายไทยได้เคล่ือนท่ีรุกไปยึดภูมิประเทศท่ีเกื้อกูลต่อการปฏิบัติก่อน เมื่อทราบ
ข่าวขนาดก าลัง และทิศทางเคล่ือนท่ีของฝ่ายพม่าท่ีทุ่งลาดหญ้าไทยสามารถยึดแนวทุ่งลาดหญ้า และปิด
ช่องทางท่ีพม่าจะเคล่ือนเข้ามาทุกช่องได้ส าเร็จโดยใช้ก าลังประกอบภูมิประเทศ เมื่อพม่าบอบช้ าอิดโรยฝ่าย
ไทยกลับท าการรุกท าลายกองทัพพม่าท่ีทุ่งลาดหญ้าต้องถอยเข้าพม่าไป จากนั้นไทยรวมก าลังขับไล่พม่าทาง
ภาคเหนือ และภาคใต้ถอยจากประเทศไทยไป 
                ๓.   หลักการรวมก าลัง  ฝ่ายไทยแม้มีก าลังน้อยกว่าแต่สามารถรวมก าลังเป็นปึกแผ่น ณ.ต าบล
ทุ่งลาดหญ้า และเวลาท่ีจะท าการรบแตกหัก โดยมีก าลังรบเหนือกว่าข้าศึก สามารถกลับท าการรุกเข้าโจมตี
พม่ารุนแรง และฉับพลันขณะท่ีพม่าอิดโรย เสียขวัญ 
                ๔.   หลักการออมก าลัง ไทยส่งก าลังเข้ายึดทุ่งลาดหญ้าก่อนท่ีพม่าจะมาถึงหลายวัน และเคล่ือน
ก าลังทางน้ าท าให้ร่างกายอ่อนแอ และเป็นการปกปิดความลับ ได้พักผ่อนพอเพียง และวางก าลังปิดช่องทางท่ี
พม่าจะเคล่ือนท่ีเข้ามา ท่ีกรุงเทพฯไทยยังเก็บกองหนุนไว้ ๒๐,๐๐๐ คน เพื่อแก้ไขเหตุการณ์ก าลัง 
เคล่ือนท่ีได้ไปตีพม่าท่ีล้อมเมืองล าปางได้ส าเร็จหลักการด าเนินกลยุทธ  ฝ่ายไทยเคล่ือนท่ีเพื่อเข้ายึดพื้นท่ี
เกื้อกูลจึงเคล่ือนท่ีเข้าหาข้าศึกแบบต้ังรับเชิงรุก ( OFFEENSIVE  DEFENSE )ยกกองทัพจากกรุงเทพฯโดยทาง
น้ าถึงลาดหญ้าเพื่อปกปิดก าลัง ไม่ให้ก าลังพลเหน็ดเหนื่อย ใช้เวลา ๕  วัน ไทยถึงก่อนหน้า ๑๕ วัน มีเวลา
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พักผ่อนและเตรียมการเต็มท่ี และให้จัดให้พระยามหาโยธา ( เจ่ง ) คุมกองมอญ ๓,๐๐๐ คน ท าหน้าท่ีกอง
รักษาด่านรบ ( COMBAT POWER ) สมัยนั้นเรียกขัตตาทัพอยู่ท่ีด่านกรามช้าง เพื่อท าการแจ้งเตือน ท าการ 
รบหน่วงเวลาต่อฝ่ายพม่า และจัดต้ังหน่วยกองโจรคอยซุ่มโจมตีพม่าท่ี พุตระไคร้ เพื่อขัดขวางและซุ่ม 
โจมตี การส่งเสบียงของข้าศึกท่ีจะมาทางล าน้ า เมื่อพม่าเคล่ือนก าลังตามล าน้ าแควน้อยและเดินข้ามไปแม่น้ า
แควใหญ่เพื่อเข้าสู่ทุ่งลาดหญ้าจึงเกิดปะทะกับกองมอญของพระมหาโยธา พระมหาโยธามีก าลังน้อยกว่า สู้
ไม่ได้จึงรบพลางถอยพลาง กองทัพท่ี ๔ ฝ่ายพม่าไล่ติดตามกองมอญ พระมหาโยธาจึงน าก าลังไปรวมกับส่วน
ใหญ่ท่ีทุ่งลาดหญ้า เมื่อพม่ารุกไล่มาถึงทุ่งลาดหญ้า กรมพระราชวังบวรฯจึงส่ังทหารซึ่งเตรียมการอยู่ก่อนแล้ว
เข้าตีก าลังพม่าทันที พม่าต่อสู้อย่างเข้มแข้งฝ่ายไทยตีกระหน่ าอย่างรุนแรงท าให้กองทัพพม่าต้องขึ้นต้ังมั่นอยู่
บนภูเขา กองทัพพม่าท่ี ๔, ๕   จึงติดอยู่บนเขาเป็นระยะ กองทัพท่ี ๖,๗ ของพม่าอยู่ท่ีท่าดินแดงและสามสบ 
กองทัพท่ี ๘ พระเจ้าปดุงอยู่ท่ีแม่น้ าลอนซีในพม่า การปฏิบัติของฝ่ายไทยเป็นการปฏิบัติท านองการต้ังรับแบบ
คล่องตัว ( MOBILE DEFENSE ) โดยปริยาย พม่าติดอยู่บนภูเขากันดารท าให้อดอยาก ขาดเสบียง และถูก
หน่วยกองโจรของเจ้าขุนเฌรท่ีพุตะไคร้ลอบโจมตีหน่วยส่งเสบียงและปล้นเสบียงตลอดเวลา โอกาสเดียวกัน
กับกรมพระราชวังบวรฯส่ังให้ปืนใหญ่ใช้กระสุนไม้ยิงรบกวนตัดรอนท าลายตลอดเวลา  และแสดงลวงให้เห็น
ก าลังน้อยเป็นก าลังมากโดยให้ทหารลอบออกนอกค่ายเวลาพลบค่ า และเดินถือธงทิวเพิ่มเติมก าลังเวลาเช้าให้
เห็นก าลังมามากมาย ทหารพม่าอดอยากหิวโหยเสียขวัญท้ังพลทหารและแม่ทัพนายกอง เมื่อทรงเห็นก็ส่ัง
ระดมยิงปืนใหญ่ท้ังกลางวนั กลางคืน ครั้งรุ่งเช้าจึงเข้าตีพม่าพร้องกันตลอดแนว  เมื่อ ๑๗  ก.พ. ๒๓๒๘ พม่า
พ่ายแพ้ยับเยินถอยเข้าพม่าไปยังเมาะตะมะ 
 ๖.  หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา กองทัพไทยทุกกองทัพ แม่ทัพนายกองสามารถควบคุม
ก าลังอย่างใกล้ชิดทราบการเคล่ือนไหวของข้าศึก อ านาจการรบด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิด มีสายการบังคับบัญชา 
ก าลังพลมีความเช่ือมั่นผู้น า พร้อมร่วมเป็นร่วมตายเป็นหนึ่งเดียว เกิดความสามัคคีเต็มใจท างานเพื่อ
ประเทศชาติ ตัวอย่างเช่นคุณหญิงจันทร์ และนางมุก พระมหาบุญช่วย และทุกกองทัพขึ้นตรงต่อจอมทัพคือ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
                ๗.   หลักการระวังป้องกนั จะเห็นการจัดการระวังป้องกนั บริเวณการรบท่ีทุ่งลาดหญ้า กรม
พระราชวังบวรฯ จัดต้ังกองรักษาด่านรบให้พระมหาโยธาเจ่งคุมกองมอญ ๓,๐๐๐ คนท าหน้าท่ีแจ้งเตือน รั้ง
หน่วงท่ีด่านกรามช้างท่ีพุตระไคร้ ให้พระยาสีหราชเดโชชัย พระยาท้ายน้ า พระยาเพชรบุรี คุมก าลัง ๕๐๐ คน 
คอยขัดขวางการส่งเสบียงของพม่า พระยาท้ังสามปฏิบัติภารกิจย่อหย่อนจึงถูกส่ังประหารชีวิต และได้ส่งเจ้า
ขุนเณรไปคุมก าลังแทน และเพิ่มเติมก าลังให้อีก ๑,๐๐๐ คน ก าลังจะใช้ซุ่มโจมตี ๑,๕๐๐ คน 
                เหตุการณ์เมื่อพระยามหาธรรมราชา กับพระยายมราช คุมก าลัง ๕,๐๐๐ คน  ป้องกันพม่าท่ีจะ
เข้ามาทางด่านบ้องต้ี เป็นการระวังป้องกนัปีกของกองทัพท่ี 2 กรมพระราชวังบวรฯ และรักษาเส้นทางส่ง
ก าลังบ ารุงด้วย จะเห็นว่าฝ่ายไทยจัดการระวังป้องกันได้อย่างรอบคอบ 
                ๘.  หลักการจู่โจม การโจมตีฝ่ายพม่าของกรมพระราชวังบวรฯ พื้นท่ีทุ่งลาดหญ้า จะเห็นว่าโจมตี
โดยฉับพลัน ขณะทีพม่าอดอยากหิวโหย เสียขวัญ พม่าถอยต้ังตัวไม่ติด 
                ๙.  หลักความง่าย แผนปฏิบัติฝ่ายไทย ยึดแนวภูมิประเทศส าคัญก่อน เตรียมการนาน จัดการ
ระวังป้องกัน จัดหน่วยท าหน้าท่ีรักษาด่านรบท่ีด่านกรามช้าง และด่านบ้องต้ี ท าให้การส่งก าลังบ ารุง และ
ก าลังรบปลอดภัย ไม่ถูกขัดขวาง สามารถด าเนินกลยุทธเป็นอิสระและคล่องตัวประกอบภูมิประเทศท่ีฝ่ายเรา
เป็นผู้เลือก ซึ่งเป็นตัวคูณเพิ่มพลังอ านาจก าลังรบท่ีส าคัญท าให้ฝ่ายเราเอาก าลังน้อยสามารถชนะก าลังมากได้
ส าเร็จ 
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                ๑๐.  หลักการต่อสู้เบ็ดเสร็จ จะเห็นว่าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ให้หัวเมืองฝ่ายใต้ช่วยเหลือ
ตนเองไปก่อน เสร็จศึกด้านส าคัญจะน าก าลังไปช่วยเจ้าเมืองนคร เจ้าเมืองชุมพร คุณหญิงจันทรและนางมุก 
ได้รวบรวมก าลังภายในแต่ละเมืองจัดต้ังเป็นกองก าลังต่อสู้ไปพลางจนสุดท้ายกองทัพหลวงจากกรุงเทพฯก็มา
ช่วยเป็นการผนึกก าลังหลัก ก าลังประจ าถิ่น ก าลังประชาชน เข้าต่อสู้ได้อย่างสมศักด์ิศรี   
          
กรณพีพิาทอนิโดจนี  
             รัฐบาลไทยต้องการดินแดนท่ีเสียให้แก่ฝรั่งเศส ต้ังแต่รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ 
กลับคืนมา  ดังนั้นในหว้งระยะเวลาท่ีเกิดสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ท่ีเริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๒  ฝรั่งเศสได้ขอท า
สัญญาไม่รุกรานกับประเทศไทย  ต้ังแต่เริ่มต้นสงครามโลก คือในปี พ.ศ. ๒๔๘๒  เพราะการท าสงครามใน
ยุโรป ฝรั่งเศส เพล่ียงพล้ าแก่เยอรมัน จึงต้องการท่ีจะรักษาผลประโยชน์ในดินแดนต่าง ๆ ท่ีเป็นอาณานิคม
เอาไว้ (ศึกษาในบทท่ี  ๓  ) 
สงครามมหาเอเชยีบรูพา  
                กองทัพญี่ปุ่น ได้เคล่ือนก าลังพลทางเรือ ยกพลขึ้นบกเข้าโจมตีประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มี ฟิลิปปินส์ ไทย มลายู และอินโดนีเซีย พร้อมกันในวันท่ี  ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ 
หลังจากเข้าโจมตีเพิร์ลฮาเบอร์ ของสหรัฐ ฯ เมื่อวันท่ี  ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ 
           กองทัพไทยได้ท าการต่อสู้ต้านทานอย่างเข้มแข็ง ในทุกพื้นท่ีท่ีกองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบก แต่ไม่
สามารถต่อต้านก าลังทหารของกองทัพญี่ปุ่นได้  ประกอบกับรัฐบาลไทยเห็นว่า ประเทศอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกา ไม่มีนโยบายและไม่พร้อมท่ีจะช่วยเหลือประเทศไทย ดังนั้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ประเทศไทยจึงยอมให้ญี่ปุ่น เดินทัพผ่านประเทศไทยไปรบพม่า และพักอยู่ในประเทศไทยได้ โดยทางญี่ปุ่นได้
ให้ค ามั่นเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะเคารพในอธิปไตย และเกียรติศักดิ์ของไทย  
                            
สรุปการสงครามสมัยกรงุรตันโกสนิทรต์อนตน้ 
          สงครามครั้งท่ี ๑     พ.ศ. ๒๓๒๘   คราวพม่ายกกองทัพมา ๕ ทาง (สงคราม ๙  ทัพ) 
          สงครามครั้งท่ี ๒     พ.ศ. ๒๓๒๙  คราวรบกับพม่าท่ีท่าดินแดง   
          สงครามครั้งท่ี ๓      พ.ศ. ๒๓๓๐  คราวพม่าตีนครล าปางและเมืองป่าซาง   
          สงครามครั้งท่ี ๔     พ.ศ. ๒๓๓๐  คราวไทยตีเมืองทวาย   
          สงครามครั้งท่ี ๕      พ.ศ. ๒๓๓๖  คราวไทยตีเมืองพม่า   
          สงครามครั้งท่ี ๖      พ.ศ. ๒๓๔๐  คราวพม่าตีเมืองเชียงใหม่  
          สงครามครั้งท่ี ๗      พ.ศ. ๒๓๔๕  ราวขับไล่พม่าจากเขตลานนาไทย   
          สงครามครั้งท่ี ๘     พ.ศ. ๒๓๕๒  คราวพม่าตีเมืองถลาง   
          สงครามครั้งท่ี ๙      พ.ศ. ๒๓๖๗  คราวช่วยอังกฤษตีเมืองพม่า  
         สงครามครั้งท่ี ๑๐    คราวไทยตีเมืองเชียงตุง 
                                                  ครั่งท่ี ๑   พ.ศ. ๒๓๙๒  ในรัชกาลท่ี  ๓ 
                                                  ครั่งท่ี ๒   พ.ศ. ๒๓๙๕  ในรัชกาลท่ี  ๔ 
                                                  ครั่งท่ี ๓   พ.ศ. ๒๓๙๖  ในรัชกาลท่ี  ๔ 
         สงครามครั้งท่ี  ๑๑     พ.ศ. ๒๓๖๙  ศึกทุ่งสัมฤทธิ์ รัชกาลท่ี ๓ 
          สงครามครั้งท่ี  ๑๒   พ.ศ. ๒๓๗๖ – ๒๓๙๐ สงครามกัมพูชาและเวียดนาม รัชกาลท่ี ๓   
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          สงครามครั้งท่ี  ๑๓      พ.ศ. ๒๔๗๒  สงครามอินโดจีน 
          สงครามครั้งท่ี  ๑๔      พ.ศ. ๒๔๘๔  สงครามญี่ปุ่นเข้าไทยและขบวนการเสรีไทย 
  การสงครามสมัยรชักาลที่  ๙ 
                 พ.ศ. ๒๔๙๓   สงครามเกาหลี  (รบนอกประเทศ) 
                 พ.ศ. ๒๕๑๐   สงครามเวียดนาม     (รบนอกประเทศ)  
                 พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๗  สงครามรบในลาว  (รบนอกประเทศ)  
                 พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๓๐  การรบการป้องกันประเทศด้านกัมพูชา   
                 พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๓๑   การรบการป้องกันประเทศด้านลาว   
                 พ.ศ. ๒๕๓๕    การป้องกันประเทศด้านพม่า   
                 พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๒๙ การต่อสู่เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย   
การเสยีดนิแดนไทย 
      สมยัตน้รตันโกสนิทร ์
               พ.ศ. ๒๓๒๙    เสียดินแดน เกาะหมาก(เกาะปีนัง) ให้อังกฤษ  
               พ.ศ. ๒๓๓๖    เสียดินแดนมะริด ทวาย ตะนาวศรี ให้พม่า 
ในสมัยรัชกาลท่ี ๔ และ ๕    เสียดินแดนให้แก่ฝรั่งเศสและอังกฤษ รวมห้าครั้งด้วยกันคือ  
            ในสมัยรัชกาลท่ี ๔ ใน พ.ศ. ๒๔๑๐  
                    ไทยเสียเขมรส่วนนอกและเกาะอีก ๖ เกาะ ให้แก่ฝรั่งเศส นับเป็นการเสียดินแดนครั้งแรกใน
รัชกาลของพระองค์  
           ในสมัยรัชกาลท่ี ๕  พ.ศ. ๒๔๓๑ เสียดินแดนท้ังหมด ๔ ครั้ง คือ  
                    หลังจากท่ีไทยได้ปราบพวกฮ่อเรียบร้อยแล้วใน พ.ศ. ๒๔๒๘ ในปีต่อมาฝรั่งเศสเข้ามาขอท า
สัญญากับไทย ต้ังศาลกงสุลท่ีนครหลวงพระบาง และต้ังให้ ม. ปาวีร์ เป็นกงสุล ใน พ.ศ. ๒๔๓๐ พวงฮ่อได้เข้า
มาปล้นเมืองหลวงพระบางอีก แต่ไทยก็ปราบฮ่อได้อีก ซึ่งครั้งนี้ ม. ปาวีร์ ตกอยู่ในอันตราย ซึ่งไทยช่วยให้รอด
ชีวิตมาได้ การปราบฮ่อทุกครั้งฝรั่งเศสไม่เคยช่วยเลย แต่เมื่อไทยปราบฮ่อเสร็จแล้วฝรั่งเศสกลับมายึดเอา
แคว้นสิบสองจุไทยและหัวพันท้ังห้าท้ังหกไว้ โดยอ้างว่าเอาไว้เป็นก าลังปราบฮ่อ ไทยจะเจรจาอย่างไรฝรั่งเศส
ไม่ยอมถอยทัพกลับ ฉะนั้นใน พ.ศ. ๒๔๓๑ แคว้นสิบสองจุไทยจึงตกเป็นของฝรั่งเศส  
               พ.ศ. ๒๓๓๕   เสียดินแดนฝ่ังตะวันออกของแม่น้ าสาละวิน ๑๓ เมืองให้อังกฤษ 
               พ.ศ. ๒๔๓๖ (ร.ศ. ๑๑๒)  ฝรั่งเศสแต่งต้ังม. ปาวีร์       เป็นอัคราชทูตฝรั่งเศสประจ ากรุงเทพ ฯ 
 ในระหว่างนี้ฝรั่งเศสอ้างสิทธิว่าดินแดนฝ่ังซ้ายแม่น้ าโขงเดิมเป็นของญวนและเขมร ดังนั้นฝรัง่เศสควรมีสิทธิ
ครอบครองดินแดนนี้ด้วย      และในการปักปัน 
เขตแดนนี้ฝรั่งเศสได้ถือโอกาสเอาแม่น้ าโขงเป็นหลัก ไทยเราไม่ยอม ฝรั่งเศสส่งทหารญวนลุกล้ าเข้ามาจึงเกิด
การปะทะกับทหารไทยท่ีรักษาดินแดนอยู่  
และยังได้ส่งเรือน าร่องมาจากพนมเปญมาตามล าน้ าโขง เกิดปะทะกับฝ่ายไทยและต่อมาไม่นานก็ได้ส่งเรือรบ 
๒ ล า ใน พ.ศ. ๒๔๓๖ เข้ามาในอ่าวไทยโดยอาศัยเรือสินค้าเป็นเรือน าร่อง เจ้าหน้าท่ีไทยท่ีป้อมพระ
จุลจอมเกล้าฯ ส่งสัญญาณห้ามให้หยุดไม่เป็นผล จึงยิงลูกหลอกขู่ ฝรั่งเศสได้ระดมยิงเรือไทย คือเรือ
มกุฎราชกุมารของไทยเสียหาย ส่วนเรือน าร่องของฝรั่งเศสถูกยิงช ารุด แต่เรือรบ ๒ ล า คือ เรือแองคองสตังต์ 
และเรือโคเมตได้แล่นสู่กรุงเทพ ฯ จอดหน้าสถานทูตฝรั่งเศส ม. ปาวีร์ ได้ยื่นค าขาดให้ตอบภายใน ๔๘ ช่ัวโมง 
ดังนี้คือ  
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                 ก. ให้ไทยยอมรับว่าดินแดนฝ่ังซ้ายแม่น้ าโขง ตลอดท้ังเกาะต่าง ๆ ในล าน้ าโขงเป็นของฝรั่งเศส
ท้ังส้ิน และไทยถูกบังคับให้ถอนทหารชายแดนท้ังหมด  
                 ข. เสียค่าปรับ ค่าท าขวัญแก่ฝรั่งเศส เป็นเงินไทยประมาณ ๓ ล้านบาท และเงินฝรั่งเศส ๒ 
ล้านฟรังก ์ไทยขอให้เสนอมหาประเทศพิจารณา ถ้าฝรั่งเศสมีหลักฐานอ้างอิงได้ว่าดินแดนแถบนี้เป็นของญวน
และเขมรก็จะยอมยกให้ ฝรั่งเศสไม่ยอมและพร้อมกันนี้ก็ประกาศปิดอ่าวไทย เมื่อวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๔๓๖ ไทยต้องยอมท าตามค าขาดของฝรั่งเศส เมื่อวันท่ี ๓ สิงาคม ๒๔๓๖  
                  พ.ศ. ๒๔๔๖  เสียดินแดนฝ่ังขวาของแม่น้ าโขงให้ฝรั่งเศส 
                        ฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นประกันเป็นเวลา ๑๐ ปี แต่เมื่อไทยได้ปฏิบัติตามสัญญา
ครบถ้วนแล้ว ฝรั่งเศสก็ไม่ยอมถอนทหารจากจันทบุรี จันทบุรีเป็นดินแดนส าคัญในการรักษาความปลอดภัย
ของประเทศ ฉะนั้น ไทยต้อท าสัญญากับฝรั่งเศสอีก ๒ ฉบับ  
                    ฉบับท่ี ๑ ใน พ.ศ. ๒๔๔๕ ไทยยอมท าสัญญาแลกเปล่ียนยอมยกเมืองจ าปาศักดิ์ มโนไพร 
ให้แก่ฝรั่งเศส โดยฝรั่งเศสจะยอมยกออกจากเมืองจันทบุรี แต่แล้วฝรั่งเศสก็ไม่ยอมถอนทหารจากจันทบุรี  
                    ฉบับท่ี ๒ ใน พ.ศ. ๒๔๔๖ ไทยต้องท าสัญญาอีก ก าหนดเขตแดนระหว่างไทยกับเขมรโดยใช้
ภูเขาบรรทัดเป็นหลัก และยกดินแดนฝ่ังขวาแม่น้ าโขงตรงข้ามเมืองหลวงพระบางให้แก่ฝรั่งเศส และให้ฝรั่งเศส
เช่าท่ีท าท่าเรือท่ีหนองคาย มุกดาหาร และปากน้ ามูลได้  
                  พ.ศ. ๒๔๔๙   เสียดินแดนเขมรส่วนใน (มณฑลบูรพา)ให้ฝรั่งเศส 
                        ฝรั่งเศสถอนทหารจากเมืองจันทบุรีกลางปี พ.ศ. ๒๔๔๘ แล้วไปยึดเมืองตราดเพื่อท่ีจะให้
ฝรั่งเศสออกจากตราดไทยยอมยกเขมรส่วนใน คือ เมืองเสียมราฐ และเมืองพระตะบอง ให้แก่ฝรั่งเศส ใน พ.ศ. 
๒๔๔๙ นอกจากจะได้เมืองตราดคืนแล้วฝรั่งเศสยังยอมให้ไทยมีสิทธิช าระคดีใด ๆ ท่ีชาวฝรั่งเศสหรือคนใน
บังคับฝรั่งเศสเป็นโจทย์จ าเลยจะต้องมาขึ้นกับศาลไทย แต่กงสุลฝรั่งเศสยังมีอ านาจเรียกคดีจากศาลไทยไป
พิจารณาได้ด้วย  
ไทยเสยีดนิแดนใหแ้กอ่งักฤษ     พ.ศ. ๒๔๕๑  
                       ไทยยอมยกเมืองไทรบุรี ปะลิส กลันตัน ตรังกานูให้แก่อังกฤษ เพื่อแลกเปล่ียนสิทธิให้คน
ในบังคับอังกฤษมาขึ้นศาลไทย   แต่ศาลกงสุลยังคงมีอ านาจเรียกคดีไปพิจารณาได้ถ้าไม่พอใจ และรัฐบาล
อังกฤษได้ให้ไทยกู้เงินมาสร้างทางรถไฟสายใต้ต่อกับมลายูอีกด้วย  
                       ในระหว่างท่ีไทยก าลังปราบฮ่ออยู่นั้นเป็นระยะเดียวกันกับท่ีประเทศฝรั่งเศส    และ
อังกฤษก าลังแสวงหาอาณานิคมในแถบเอเชีย และฝรั่งเศสสามารถเข้ายึดครองลาวและเขมรไว้เป็นเมืองขึ้นได้ 
จึงได้พยายามรุกล้ าเข้ามายังประเทศไทย  
                      ใน พ.ศ. ๒๔๓๖ (ร.ศ. ๑๑๒) ฝรั่งเศสได้รุกล้ าเข้ามาในเขตแดนไทยหลายจุด โดยใช้ทหาร
อาสาสมัครญวนและเขมรเป็นส่วนใหญ่   เช่นท่ีเมืองพ้องเมืองสองคอน ตลอดจนฝ่ังซ้ายแม่น้ าโขง  
เจ้าหน้าท่ีฝรั่งเศสได้บังคับบัญชาให้ทหารญวนและเขมร เข้ายึดเมืองโขง (สีทันดร) ซึ่งต้ังอยู่บริเวณแม่น้ าโขง
ตอนล่างเป็นท่ีมั่น เพื่อสะดวกในการยึดครองเมืองอื่น ๆ ทางเหนือของล าน้ าโขงต่อไป  
หลังจากฝรั่งเศสเข้ายึดเมืองและต าบลต่าง ๆ       หลายแห่ง ฝ่ายไทยมิได้ต่อสู้ต้านทานอย่างจริงจัง เพราะ
ก าลังน้อยกว่า ยกเว้นเมืองพ้องได้ต่อต้านแข็งแรงกว่าท่ีอื่น ๆ ในท่ีสุดได้เผาหมู่บ้าน แล้วล่าถอยไปตามล า
แม่น้ าโขงเตรียมการตั้งรับทางฝ่ังขวา  
                        ฝรั่งเศสได้บังคับให้ไทยถอนก าลังออกจากเมืองค าเกิด ค าม่วน ตลอดฝ่ังซ้ายแม่น้ าโขงซึ่งมี
ค่ายทหารต้ังอยู่    พระยอด 
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เมีองขวางซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ยินยอม จึงเกิดสูรบข้ึน ฝ่ายฝรั่งเศสได้จับตัวพระยอดไว้ ต่อมาเมื่อฝ่ายไทย
ยอมเสียดินแดนฝ่ังซ้ายแม่ 
น้ าโขงแล้ว ในอนุสัญญาข้อ ๓ ไทยจะต้องพิพากษาลงโทษพระยอดเมืองขวาง โดยศาลผสมระหว่างไทยและ
ฝรั่งเศส พระยอดจึงถูก 
จ าคุกอยู่ ๔ ปี คนไทยสมัยนั้นเทิดทูนยกย่องคุณความดีของพระยอดในฐานะผู้รักชาติ ซึ่งยอมเสียสละความสุข
ส่วนตัวเพื่อชาติ หลังจากเกิดการรบพุ่งกันระหว่างไทยกับฝรั่งเศสบริเวณฝ่ังซ้ายแม่น้ าโขงแล้ว     ฝรั่งเศสได้ส่ง
เรือรบ ๒ ล า     เข้ามาในประเทศไทย คือเรือแองคองสตังต์ และเรือโคเมต      จึงเกิดสู้รบกันขึ้นที่ปากน้ า
เจ้าพระยาเมื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๔๓๖    (ร.ศ. ๑๑๒)  
                          ฝ่ายไทยมีสถานีรบท่ีป้อมพระจุลจอมเกล้าและใช้เรือรบป้องกันท่ีปากน้ า ๕ ล า เช่น เรือ
มกุฎราชกุมาร เรือมูรธาวสิตสวัสด์ิ เมื่อเกิดการสู้รบกันแล้ว ต่างฝ่ายต่างได้รับความเสียหาย และเกรงจะเกิด
เหตุการณ์ลุกลามใหญ่โต จึงหยุดท าการรบเพื่อตกลงกันทางการทูตต่อไป  
                          ต่อมาเมื่อถึงวันท่ี ๑๘-๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ รัฐสภาฝรั่งเศสได้ประชุมกันและยื่น
ค าขาดแก่รัฐบาลไทยให้ไทยยกฝ่ังซ้ายแม่น้ าโขงให้ฝรั่งเศส ฝ่ายไทยและฝรั่งเศสได้มีหนังสือตอบโต้กันหลาย
ครั้ง ในทีสุดเพื่อให้ประเทศชาติปลอดภัยและประชาชนชาวไทยอยู่อย่างเป็นสุข พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงยินยอมยกดินแดนแห่งนี้ให้ฝรั่งเศสและยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ฝรั่งเศส โดยใน
วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ พระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์ อัครราชทูตไทยประจ ากรุงปารีสได้น าหนังสือ
ยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ กับรัฐบาลฝรั่งเศส และได้เซ็นสัญญาสงบศึกในวันท่ี ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ โดย
อนุสัญญาข้อ ๖ รัฐบาลฝรั่งเศสจะยึดครองจันทบุรีไว้จนกว่ารัฐบาลไทยจะได้ปฏิบัติตามสัญญา  
                           รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยึดครองเมืองจันทบุรีต้ังแต่ ๓ ตุลาคม ๒๔๓๖ - ๘ มกราคม ๒๔๔๗ 
เป็นเวลา ๑๐ ปี จึงยอมคืนดินแดนนี้ให้ไทย แต่ฝรั่งเศสได้ยึดเมืองตราดแทน  
                           หลังจากท่ีไทยได้ท าสัญญายกดินแดนฝ่ังซ้ายแม่น้ าโขงและเสียเงินเป็นจ านวนมากให้แก่
ฝรั่งเศสใน พ.ศ. ๒๔๓๖ และฝรั่งเศสได้ยึดจันทบุรีไว้โดยอ้างว่าเมื่อไทยได้ปฏิบัติตามสัญญาแล้วจะคืนให้ ไทย
ได้รีบปฏิบัติตามสัญญาอย่างครบถ้วนแล้ว แต่ฝรั่งเศสก็ยังไม่ยอมคืนจันทบุรีให้จนเวลาล่วงมาถึง ๑๐ ปี 
ฝรั่งเศสจึงได้ถอนทหารออกจากจันทบุรีหมด เมื่อวันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๗ โดยฝรั่งเศสย้ายไปยึดเมือง
ตราดแทน  
                          เพื่อให้ได้เมืองตราดกลับคืนมาเป็นของไทย ไทยต้องท าสัญญากับฝรั่งเศสเมื่อวันท่ี ๒๓ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ ยกพระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณให้แก่ฝรั่งเศส  
                          เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ผู้ส าเร็จราชการเมืองพระตะบอง จึงได้น าธงชาติ
ไทย (ธงช้าง) กลับมายังเมืองไทย พร้อมกับอพยพครอบครัวมาด้วย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้า ฯ ให้ต้ังบ้านเรือนอยู่เมืองปราจีนบุรีจนกระท่ังอสัญกรรม  
                          ประเทศไทยได้เสียดินแดนให้ต่างประเทศหลายครั้ง โดยเฉพาะในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งสุดท้ายใน พ.ศ. ๒๔๕๒ ซึ่งเสียดินแดนให้อังกฤษและฝรั่งเศสเป็นจ านวนมาก 
จากการคุกคามของฝรั่งเศสในระยะแรก ๆ ท าให้อังกฤษซึ่งมีผลประโยชน์อยู่ในประเทศไทยมากมาย เกรงจะ
เกิดความเสียหายข้ึนจึงได้เจรจาท าความตกลงกับฝรั่งเศสและได้ท าสนธิสัญญาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ ให้ประเทศ
ไทยเป็นดินแดนกันชนระหว่างอาณานิคมของท้ังสองประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งฝรั่งเศสครอบครอง
อยู่ทางด้านตะวันออก และอังกฤษครอบครองด้านตะวันตก โดยท้ังสองประเทศให้ค ามั่นสัญญาว่าจะไม่
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แสวงหาผลประโยชน์ผูกขาดในประเทศไทย สนธิสัญญาฉบับนี้ให้ประโยชน์กับประเทศไทยอย่างยิ่ง เพราะเป็น
การประกันเอกราชและอธิปไตยของชาติไทย ท่ีจะไม่ถูกมหาอ านาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ายึดครอง  

 
 
 

สงครามอนิโดจนี   (ค.ศ. ๑๙๔๐ - ๑๙๔๑) 
สาเหตขุองสงคราม 
 สมัยรัชการท่ี ๔  ของไทย  พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  อังกฤษกับไทย ท าสัญญาฝ่ายไทย
เสียเปรียบโดยบังคับด้วยภาษีและการศาล  ไทยยินยอมเพื่อป้องกันการเสียดินแดน  อังกฤษหันไปยึดยะไข่  
เมาะตะมะ  ทวาย  ตะนาวศรีของพม่า 
 ต่อมาฝรั่งเศสเอาอย่างอังกฤษการเสียภาษีและการศาลให้เป็นไปตามอย่างอังกฤษ และยึดเอา
ดินแดน ๕   ครั้ง ไทยไม่พอใจ  ๘  ธ.ค. ๑๙๔๐  เดินขบวนนักศึกษา  ๑๐,๐๐๐  คน  ประชาชน  ๕๐,๐๐๐  
คน  เรียกร้องให้จอมพล ป.เรียกร้องเอาดินแดนคืนท้ังหมด  ๕   ครั้ง  ดังนี้ 
 ๑๘๖๓  บังคับให้ถือว่ากัมพูชา เกาะกง เป็นของเขมร 
 ๑๘๘๘  ยกสิบสองจุไทยให้ฝรั่งเศส 
 ๑๘๙๓  ยกดินแดนฝ่ังซ้ายให้ฝรั่งเศส     
                 ๑๙๐๔  ยกฝ่ังขวาแม่น้ าโขงตรงข้ามหลวงพระบาง และปากเซให้ฝรั่งเศส    
                 ๑๙๐๗  ยึดเอา  พระตะบอง   เสียมราฐ   ศรีโสภณ 
        (  รวมทั้งหมด  ๕  ครั้ง  ๔๖๗,๕๐๐ กม.) 
            คนไทยถูกยิงตายท่ีเวียงจันทน์รัฐบาลไทยท าการประท้วงต่ออัครราชฑูตฝรั่งเศสประจ า
ประเทศไทย 
 ก.ค. ๑๙๔๐ ฝรั่งเศสแพ้เยอรมันสงครามโลกครั้งท่ี ๒  หมดสภาพจากการเป็นมหาอ านาจ  จอม
พล ป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีเห็นเป็นโอกาสเหมาะสมท่ีจะเรียกดินแดนคืนจากฝรั่งเศส  ฝรั่งเศสส่งก าลัง
คุกคามไทยทันทีใน  ๑๓  พ.ย. ๑๙๔๐  ส่งเครื่องบินข้ามโขงรุกน่านฟ้าไทยและท้ิงระเบิดท่ีนครพนม 
  
ภมูปิระเทศ                
 ๑.  พื้นท่ี ทภ.๑    อ.อรัญประเทศ   และ  ศรีโสภณ 
 ๒.  พื้นท่ี ทภ.๒   อุดรธานี   อุบลราชธานี   สุรินทร์   นครพนม   สกลนคร   
 ๓.  พื้นท่ี ทภ.๓   ล าปาง    เชียงใหม่   นครสวรรค์   น่าน   แคว้นหลวงพระบาง    เชียงราย 
 ๔.  พื้นท่ี  จว.ตราด   เกาะช้าง   ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือไทย ,  จว.จันทบุรี 
แผนการรบ    ห้วงระยะเวลา   พ.ค. ๑๙๔๐  – ม.ค. ๑๙๔๑ 
 ฝ่ายฝรัง่เศส   วางแผนเข้าตีและยึดกรุงเทพฯ ใช้ก าลังทางบก  ทางเรือ  ทางอากาศ  โดยใช้การ
เข้าตีหลักต่อประเทศไทยทางด้านตะวันออกในเขต ทภ. ๑ และทางทะเลจันทบุรี  ตราด  เข้าตีรองต่อประเทศ
ไทยทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือในเขต ทภ. ๒ และ ทภ. ๓ บางส่วน 
 ฝ่ายไทย  ต้ังรับเชิงรุก  ก าลังทางบก   ทางเรือ  ทางอากาศ  สกัดกั้น  ต้านทาน  ขับไล่  ฝรั่งเศส
ให้ไปจากดินแดนของไทยท่ีเสียไป คือ ลาว  และ เขมร  รุกโต้ตอบ  ตามแนว  ทภ. ๑ และทางทะเลตราด – 
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จันทบุรี  ทภ. ๒ สุรินทร์   อุบล   หนองคาย   ทภ. ๓  เชียงราย   น่าน  เข้ายึดดินแดนแคว้นหลวงพระบาง   
ปากลาย   สมาบุรี  ถึงเมืองเงิน  และยึดฝ่ังซ้ายแม่น้ าโขงไว้ทั้งหมด 
การจดัก าลงั     การวางก าลังและรูปขบวน 
 ฝ่ายฝรัง่เศส   ๒๘ พ.ย.๑๙๔๐  ฝรั่งเศสส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดนครพนมใช้ก าลังทางบก  ๓  กอง
พัน  รุกเข้าอรัญประเทศ  จว.ปราจีนบุรี  และวางก าลังทางภาคอีสานของไทยทางช่องเม็ก  จว.อุบลราชธานี  
ป้อมส าโรง  จว.สุรินทร์  ท่าแขกเมืองเวียงจันทร์  ทางแคว้นหลวงพระบางฝ่ังขวาแม่น้ าโขงฝรั่งเศสวางก าลัง
เบาบาง  ก าลังทางเรือ  รุกตามหัวเมืองชายทะเลตราด – จันทบุรี – ชลบุรี – กรุงเทพฯ  ใช้ก าลังเรือรบ  เรือ
ด าน้ า  เครื่องบินและเรือสินค้าติดอาวุธขนาดใหญ่  รวม  ๙ ล า  โดยมีเรือลามอตต์ปิเกตต์เป็นเรือธงและมี
ก าลังทางอากาศให้การสนับสนุนตลอดแนวชายแดน 
 ฝ่ายไทย  ผบ.สูงสุด  จอมพล ป. พิบูลสงคราม  จัดต้ังกองทัพสนามข้ึน  ๒  กองทัพ กับ   
๑  กองพลอิสระ คือ 
 กองทัพบูรพา  พล.อ.มังกร  พรหมโยธี   เป็นแม่ทัพ  พล.อ.จรูญ  เสรีเริงฤทธิ์  เป็นรองแม่ทัพ  
ต้ังกองบัญชาการท่ี  จว.ปราจีนบุรี 
 กองทัพอีสาน  พล.อ.หลวงเกรียงศักดิ์  พิชิต  เป็นแม่ทัพ  ต้ังกองบัญชาการท่ี  จว.สุรินทร์ 
 กองพลสนามอิสระ  พล.อ.หลวงหาญสงคราม  เป็น ผบ.พล.  ต้ังกองบัญชาการท่ี จว.ล าปาง 
 ส าหรับทหารอากาศและทหารเรือ ส่งฝูงบินจากกองทัพอากาศไปประจ าสนามบินอุบล ๓  ฝูง,  
สนามบินนครพนม  ๑  ฝูง,  ส่งหน่วยนาวิกโยธนิ ๑  กองร้อย  ประจ าจังหวัดจันทบุรี  ส่งเรือรบ  ๓  ล า  
ประจ าท่ีเกาะช้าง 
 การจดัก าลงัดา้นจนัทบรุ ี– ตราด 
 กองก าลังทางบก  มีกองก าลังนาวิกโยธนิและทหารม้า ซึ่งเป็นปีกขวาของกองก าลังบูรพา  ท า
การป้องกันด้านจันทบุรี  ตราด  น.ต.ทหาร   ข าหิรัญ  ร.น.   เป็น  ผบ.พล. 
                กองก าลังทางเรือ  จัดต้ังกองเรือพิเศษ  แบ่งก าลังรบเป็น  ๓  กองเรือ และ  ๑ กองบิน 
ทะเลรักษาอาณาเขตน่านน้ าไทยไปถึงอ่าวเสียม ( เขมร ) โดยมีสัตหีบเป็นฐานทัพเรือใหญ่ มีเกาะช้างเป็นฐาน
ทัพเรือหน้า เพื่อป้องกันมิให้ข้าศึกยกก าลังขึ้นบก 
 
 การปฏบิัตกิารรบ 
             การรบดา้นอสีาน 
 กองทัพสนามด้านอีสาน  มีหน่วยขึ้นตรง คือ พลาธิการกองทัพสนาม, กองเสนารักษ์สนาม,    
กองพันทหารส่ือสาร และหน่วยก าลังรบอีก  ๓  กองพล  ประกอบด้วย 
                กองพลสุรินทร์ ๓  พัน.ร.,  ๑ พัน.ป., กองทหารม้า รอ.  ๑  กอง  เข้าท่ีต้ัง  จว.สุรินทร์ 
                กองพลอุบล    ๑    พัน.ร.,    ๑   พัน.ป., ทหารม้า  ๑   กองร้อย  ท่ีต้ัง  จว.อุบลราชธานี 
                กองพลอุดร    ๓   พัน.ร.,    ๑   พัน.ป.  ท่ีต้ัง จว.อุดรธานี 
                บก.กองทัพอีสานต้ัง ณ จว.สุรินทร์ 
 กองพันอีสานเริ่มท าการรบ  ๖ ม.ค. ๒๔๘๔  เวลา  ๐๕๐๐   
ส่ังให้ กองพลสุรินทร์เข้าตีจากช่องจอม – เข้ายึดป้อมส าโรงของกัมพูชา 
 กองพลอุบลเข้าตีจากช่องเม็ก – เข้ายึดนครจ าปาศักดิ์ 
 กองพลอุดร  ท าการตรึงข้าศึกท่ีเมืองท่าแขก  ท่ีนครเวียงจันทร์  ท่ีเมืองสุวรรณเขต 
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 การรบของกองพลสุรินทร์  มุ่งหมายจะล้อมป้อมส าโรงให้ข้าศึกยอมจ านนแล้วจับเป็นเชลยโดย
ให้กองพันทหารม้าท าการสกัดกั้นข้าศึกทางด้านหลังทหารราบและปืนใหญ่เข้าตีทางด้านหน้าของป้อม  เมื่อ
ฝ่ายเราเข้าประชิดป้อมฝ่ายข้าศึกใช้ปืนกลยิงประสานกันอย่างหนาแน่นบริเวณรอบ ๆ ป้อม  ข้าศึกปลูกต้น
กระบองเพชรไว้หนา  ๓  เมตร  ท าการยิงกันนาน  ๖ ช่ัวโมง  ฝ่ายข้าศึกส่งเครื่องบินมาท้ิงระเบิดต่อฝ่ายเรา  
ผบ.ร้อยทหารม้าตาย  ๑ คน, ทหารราบ  ๒ – ๓ คน  ฝ่ายเราจึงต้องถอยเข้า จว.สุรินทร์  ต่อมา  ๙  ม.ค. 
๒๔๘๔  เวลา ๐๕๐๐   ฝ่ายเราเปิดยุทธการเข้าตีใหม่โดยเปิดทางหนีให้ข้าศึกออกจากป้อม และเข้ายึด  
จังหวัดเสียมราฐแล้วเข้าตีปีกขวาของข้าศึก ประสานหน่วยบินฝ่ายเราให้แน่นแฟ้น  สุดท้ายเข้ายึดป้อมส าโรง
ได้ในวันเดียว  ไม่มีข้าศึกพบแพะเพียง ๘ ตัว และเสบียงอาหาร ทราบจากชาวบ้านว่าข้าศึกถอยหนีไปต้ังแต่
วันท่ี   ๖  ม.ค. ๒๔๘๔  คือต่างคนต่างถอยหนีพร้อมกัน 
 การรบของกองพลอุบล  กองระวังหน้าเคล่ือนท่ีไปได้  ๑๐ ก.ม. ก็ปะทะกับหมู่แมวมองของ
ข้าศึก  ข้าศึกได้ยิงต้านทานอยู่พักหนึ่งก็ถอยหนเีข้าค่ายบ้านดูกองระวังหน้าท าการไล่ติดตามจนถึงค่ายบ้านดู่ 
ข้าศึกในค่ายท าการยิงต้านทานอย่างรุนแรง  ผบ.พลส่ังให้กองหนุนตีต่อปีกขวาก็ไม่สามารถเคล่ือนท่ีเข้าตีป้อม
ได้ แนวรบห่างจากป้อมประมาณ  ๕๐๐ เมตร  ท าการยิงกันอยู่ ๓ ช่ังโมง  ต่างฝ่ายต่างท าอะไรกันไม่ได้ พอดี
กระสุนขาดแคลนร้องขอสนับสนุนไปยังอุบล  แล้วส่ังให้อีก ๑ กองพันท าการโอบปีกซ้ายอีกครั้ง สนับสนุนด้วย
ปืนครกถูกข้าศึกในป้อมเพียงนัดเดียวตาย  ๕ คน  ข้าศึกเสียขวัญถอยหนีไปข้ึนรถบรรทุกถอยไปข้างหลังทันที  
ฝ่ายเรายึดป้อมบ้านดู่ได้  ๖  ม.ค. ๒๔๘๔  เวลา  ๑๓๐๐ น.  ชักธงไตรรงค์ขึ้นบนป้อมเป็นปฐมฤกษ์ 
 การรบของกองพลอุดร  ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเป็นแต่ยิงโต้ตอบกันท้ัง  ๒ ฝ่าย  โบสถ์ฝรั่งถูก
กระสุนปืนใหญ่ของข้าศึกเสียหายมากท่ีนครพนมพระอุโบสถท่ีอ าเภอมุกดาหารถูกปืนใหญ่พระประธานแหลก
ไม่มีช้ินดี 
 กองทัพอากาศไทย  สูญเสียนักบิน ๑ นาย คือ น.ต.สานิต   นวลมณี  บินต่อสู้กับเครื่องบินข้าศึก
ซึ่งมีความเร็วสูงกว่า และท่ีนครพนมเครื่งอบินขา้ศึกได้ท าการท้ิงระเบิดท าให้ฝ่ายเราสูญเสียเครื่องบินไป ๓ 
เครื่อง คลังน้ ามันถูกไฟไหม้หมด  ผบ.สูงสุดจึงส่ังให้ย้ายสนามบินจากนครพนมมายังสกลนครเพราะใกล้แม่น้ า
โขงเกินไป 
 การรบดา้นพายพั 
 ผบ.พล. คือ พ.ท.หลวงหาญ  สงคราม   พ.ท.หลวงสุทธิสารรณกร  เป็นเสนาธิการกองพล 
กองบัญชาการตั้ง ณ จว.ล าปาง วางแผนการรบดังนี้ 
 ร.พัน. ๓๐   จากล าปาง เข้ายึด บ้านห้วยทราย  ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ อ.เชียงของ ของไทย 
 ร.พัน. ๓๑   จากเชียงใหม่  เข้ายึดล าน้ าโขงท่ีท่าเด่ือ  โดยเคล่ือนท่ีผ่าน จว.น่าน 
 ร.พัน. ๒๘  จากนครสวรรค์เคล่ือนท่ีไปอุตรดิตถ์ แล้วปฏิบัติการเข้ายึดปากลาย 
 เมื่อ ร.พัน. ๓๑  ยึดล าน้ าโขงได้ส าเร็จก็นับว่าได้ดินแดนแคว้นหลวงพระบางฝ่ังขวาแม่น้ าโขงคืน
มาเมื่อ ๒ ก.พ. ๒๔๘๔  ในการปฏิบัติของกองพลพายัพถึงแม้จะไม่ปะทะรุนแรงเพราะข้าศึกต้านทานไม่สู้
เหนียวแน่นและชิงถอนตัวไปก่อนก็ตาม  ผลท่ีได้คือกองพลพายัพสามารถยึดพื้นท่ีได้มากกว่ากองพลอื่นซึ่งมี
ท้ังหมด ๑๓ กองพล  ประมาณ  ๓๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร  ราว ๓๘ %  ของพื้นท่ีท้ังหมด  ๑๑๓,๐๐๐ 
ตารางกิโลเมตร  ต่อมาญี่ปุ่นได้มาไกล่เกล่ียไทยได้ท าสัญญาสันติภาพกับฝรั่งเศสเมื่อ  ๙ พ.ค. ๒๔๘๔  ได้มีพิธี
รับมอบดินแดนคืนจากฝรั่งเศสเมื่อ  ๕ ส.ค. ๒๔๘๔  ท่ีปากลาย  ดินแดนท่ีได้คืนได้จัดต้ังเป็น จว.ล้านช้างของ
ไทย แบ่งเป็น ๒ อ าเภอ  คือ  อ.เดชจรัส  อ.หาญสงคราม (สมาบุรี)  ครั้นส้ินสุดสงครามมหาเอเซียบูรพาไทย
ต้องมอบคืนให้ฝรั่งเศสไป  ท้ังนี้จะเห็นว่าเราได้ดินแดนท่ีเคยเป็นของเราช่ัวระยะเวลา ๕ ปี ๙ เดือน ๑๕ วนั  
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แล้วก็ต้องส่งกลับคืนให้แก่ฝรั่งเศสอีก  เนื่องจากอิทธิพลการเมืองภายนอกบีบบังคับ และความอ่อนแอของเรา
ด้านเศรษฐกิจ  การเมือง อีกท้ังไม่มีกองทัพเข้มแข็ง ก็อาจต้องเสียดินแดนของเราเองอย่างท่ีเคย นั้นคือพวก
เราไม่สามารถรักษาสมบัติของชาติได้ แผ่นดินท่ีบรรพบุรุษได้อุตส่าห์สร้างสมไว้ให้ได้  ต่อไปชนรุ่นหลังจะไปอยู่
ท่ีไหน 
  
 
 การรบดา้นบรูพา 
 เป็นด้านมีการรบหลักฝ่ายเราท าการรบกับฝรั่งเศสด้าน อ.อรัญประเทศ  จ านวนถึง ๓ กองพัน 
ฝ่ายไทยสามารถเอาชนะฝรั่งเศสได้  เราได้ใช้ก าลังทางอากาศสนับสนุนการรบทางภาคพื้นดิน  ร.พัน. ๖ จาก
ลพบรุีโดยการน า พ.ต.พร้อม  ทองพต  ออกจากลพบุรี  ๓๐ พ.ย.๒๔๘๓  เข้าท่ีต้ัง อ.อรัญประเทศ มี พ.อ.
หลวงพรหมโยธี เป็นแม่ทัพ 
 การรบบริเวณหลัก ๔๔  ฝรั่งเศสรุกเข้ามาทาง บ.โคกสูง และ บ.โนนหมากมุ่น  ก าลังฝ่าย
ฝรั่งเศสก าลังประมาณ ๑ หมู่ลาดตระวณ  ผ่านไป บ.ประสาทสลกก๊ก  ตะกุดบัวขาว   ฝ่ายเรามี  ร.ท.สนิท  
ชาติสิงห์  กระจายก าลังซุ่มโจมตี  ฝ่ายฝรั่งเศสได้พากันถอยหนีไปเมื่อรุ่ง  ๒๐ ธ.ค. ๒๔๘๓ ปรากฏฝ่ายฝรั่งเศส
ตายหลายคน 
 ก าลังข้าศึกส่วนใหญ่ชุมนุมกันท่ีด่านปอยเปตและต้ังป้อมอยู่ในหย่อมป่าทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของปอยเปต   ฝ่ายเราต้ังรับตามแนวประตูชัยและบริเวณคลองลึก  ท่าข้ามปอยเปต  บ.
วังมอญ  เกิดการปะทะกันและฝ่ายข้าศึกก็ถอยหนีไป 
๕ ม.ค. ๒๔๘๔   ผบ.พล  ได้ส่ังการต่อสู้ดังนี้ 
 ๑.  ร.พัน. ๖ เข้ายึดด่านปอยเปต  และได้ดัดแปลงภูมิประเทศอย่างแข็งแรงตามแนวจุดส าคัญ
ถนนอรัญประเทศ, ศรีโสภณ และด่านปอยเปต, บ.ดง   ห้ามถอย 
 ๒.  ร.พัน. ๘  เคล่ือนท่ียึดพื้นท่ีแทน  ร.พัน. ๖   เมื่อส่ัง 
                ๓.   ร.พัน. ๔  จากวัฒนานครเคล่ือนก าลังไปอรัญประเทศ  เป็นกองหนุน 
                ๔.   ป.พัน. ๔  เข้าท่ีต้ังยิง  ป้องกันให้ ร.พัน. ๖ 
 ข้าศึกได้เข้าโจมตีบริเวณท่ีท าการด่านและป่าทิศตะวันตกและทางประตูชัยซึ่ง ร.พัน.๖ ยึดอยู่ท าให้
เกิดการต่อสู้กันอย่างหนักฝ่ายเราเข้าโจมตีอย่างกล้าหาญด้วยปืนเล็กและปืนกล ปืนใหญ่ให้การสนับสนุน 
 เครื่องบินข้าศึกแบบโมราน ๓ เครื่อง บินมาจากทางทิศตะวันออกมุ่งไปสถานีอรัญประเทศแล้ว
ท าการถล่มสนามบินยังไม่ทันท้ิงระเบิด    เครื่องบินฝ่ายเราขึ้นท าการบินต่อสู้ ๑ ล า     น าฮ๊อกไล่ยิงขับไล่บิน
หนีไปทางศรีโสภณ บินสูงในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร  ร.พัน. ๖ ด าเนินการสู้รบอย่างดุเดือด ข้าศึกร่นถอยอย่างไม่
เป็นระเบียบเมื่อเวลา  ๑๘๐๐ น.  ฝ่ายเรายึดปอยเปตได้  ข้าศึกท้ิงศพไว้เกล่ือนสมรภูมิ 
 ต่อมาใน  ๖ ม.ค. ๒๔๘๔ ข้าศึกได้เปิดฉากการรบอีกตามแนวโรงบ้านทางด้านซ้ายมือถนนศรี
โสภณ  ฝ่ายเราเคล่ือนท่ีเข้าหาข้าศึกอย่างช้า ๆ และเอาขอนไม้โยนทับลวดหนามเจาะแนวติดดาบปลายปืน
ประจัญบานกับข้าศึก ร.พัน. ๖ ยึดค่ายปอยเปตได้  ฝ่ายเราเสียชีวิต ๖ คน บาดเจ็บเล็กน้อย  ส่วนข้าศึกท้ิง
ซากศพเกล่ือนสมรภูมิส่วนมากเป็นศพทหารเขมรและแขก ในตอนกลางคืนมีเครื่องบินฝรั่งเศสบินมาท้ิงระเบิด
หลายครั้งแต่ไม่ตรงจุดฝ่ายเรา 
 การรบทางอากาศ  ๑๗ ม.ค.๒๔๘๔ เครื่องบินฟาร์มังของฝรั่งเศสบินมาท้ิงระเบิดท่ีอรัญประเทศ
อย่างหนักหน่วง   เครื่องบินของไทย ๑๔ เครือ่ง  ขึ้นบินมุง่หน้าไปศรีโสภณท าการโจมตีต่อแนวตั้งรับของ
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ฝรั่งเศสสร้างความเสียหายให้ได้มากแล้วบินกลับมายังสนามบิน  ในตอนเย็นเครื่องบินฝ่ายเรา ๓ เครื่อง มุ่งไป
ศรีโสภณเพื่อโจมตีข้าศึก  ฝ่ายฝรั่งเศสใช้เครื่องบิน ๕ เครื่องขึ้นท าการต่อสู้  ฝ่ายเราท าการท้ิงระเบิดคลังอาวุธ
ข้าศึกส าเร็จแต่ถูกยิงตกไป ๑ เครื่อง อีก ๒ เครื่องสามารถบินกลับฐานบินอรัญได้ปลอดภัย  ๓ กองพันทหาร
ฝรั่งเศสต้องพ่ายแพ้ยับเยินท้ิงศพไว้ประมาณ ๒๐ จับเชลยและยุทโธปกรณ์จ านวน ๑๐ คน 
                 
 
 ยุทธนาวเีกาะชา้ง 
 ๑๔ ม.ค. ๒๔๘๔ กองทัพเรือไทยส่งหมวดเรือท่ี ๓ ประกอบด้วย  ร.ล.ธนบุรี, ร.ล.ระยอง, ร.ล.
สงขลา, ร.ล.ชลบุรี, ร.ล.หนองสาหร่าย, ร.ล.เทียวอุทก  ไปต้ังฐานหน้าท่ีเกาะช้าง  ภายใต้การบังคับบัญชาของ 
น.ท.หลวงพร้อม  วีระพันธุ  ร.น.  และใน  ๑๖ ม.ค. ๒๔๘๔ กองทัพเรือไทยหน่วยนาวิกโยธินยกพลขึ้นบกท่ี
จันทบุรีและแหลมงอบ  หลังจากประมาณสถานการณ์ฝ่ายข้าศึกแล้ว จึงก าหนดแผนท่ีจอดเรือใหม่  ๒  จุด 
คือ 
 ร.ล.ธนบุรี, ร.ล.เทียวอุทก,ร.ล.หนองสาหร่าย  จอดบริเวณเกาะล่ิม ป้องกันเรือฝรั่งเศสท่ีจะเข้า
มาทางด้านเกาะช้างและยิงช่วยทหารบนบกบริเวณแหลมงอบ 
         ร.ล.สงขลา และ ร.ล.ชลบุรี  จอดบริเวณเกาะง่าม  ป้องกันสนามบินเกาะง่าม และป้องกันเรือ
ฝรั่งเศสท่ีจะมาทางใต้ของเกาะช้าง 
 ในวันเดียวกันนัน้ฝรั่งเศสได้บินลาดตระเวนทางอากาศ แล้วเคล่ือนก าลังทางเรือประกอบด้วย
เรือรบ  เรือด าน้ า  เครื่องบิน และเรือสินค้าติดอาวุธขนาดใหญ่รวม  ๙  ล า  โดยเรือลามอตต์  ปิเกตก์เป็นเรือ
ธง มี น.อ.เบริ่งเยร์   เป็นผู้บังคับการเรือ แล้วยังประกอบด้วยเรือปืนอูมองต์ดูร์วิลล์  เรือปืนอาร์มิลาน  ซาร์เน่  
เรือปืนตาอูร์  เรือปืนมาร์น  เรือตรวจเบอรินล์  เรือตรวจอาร์มมังต์  รุสโซ  เรือสินค้าติดอาวุธ ๒ ล า  
เครื่องบินทะเล ๘  เครื่อง  กองเรือฝรั่งเศสเบนหัวตามเข็มทิศมุ่งเข้ามาทางด้านเกาะช้าง  เป็นไปตามแผนของ 
น.อ.หลวงพร้อม  วีรพนัธุ ร.น. 
 ๑๗ ม.ค. ๒๔๘๔  เวลา ๐๕๕๐ น.  ยามตรวจการณ์ ร.ล.ธนบุรี  รายงานเห็นเครื่องบินฝรั่งเศส
มาแต่ไกล  ผู้บังคับการเรือส่ังประจ าสถานีรบ  เครื่องบินฝรั่งเศสโผล่มาทางยอดเขาด้านใต้มุ่งยังกองเรือรบ
ไทยอย่างมั่นใจ ร.ล.ชลบุรี, ร.ล.สงขลา  ระดมยิงอย่างหนักเครื่องบินฝรั่งเศสรนรานท้ิงระเบิดแล้วรีบบินหนีไป 
ขณะเดียวกันเวลา ๐๖๓๐   ยามตรวจการณ์ ร.ล.สงขลา เห็นเรือลามอตต์  ปิเกตก์  น ากองเรือโผล่เข้ามาทาง
เกาะหวายกับเกาะใบ ด้วยความเร็ว ๒๐ น็อต  ท่ามกลางทัศนวิสัยเลวท าให้ไม่เห็นเรือ ร.ล.สงขลา เมื่อเข้ามา
อยู่ในระยะปืน ร.ล.สงขลา จึงระดมยิงเรือลามอตต์  ปิเกตก์  ๑ ตับ  เปรียบเสมือนเด็กน้อยต่อสู้กับผู้ใหญ่ 
ขณะเดียวกัน ร.ล.ชลบุรี ก็เข้ามายิงช่วย และยามตรวจการณ์พบเรือดูมองต์  คูร์วิวล์  เรืออาร์มิลาน  ซาริเน่ช์  
โผล่มาทางเกาะหวายกับเกาะคุ้ม  ขณะเดียวกันเรือตาอูร์และเรือมาร์นโผล่มาทางบางเป้าหีบ  ร.ล.ชลบุรี จึง
เปล่ียนเป้าหมายมายังเรือดังกล่าว การสู้รบระหว่างเรือตอร์ปิโด ๒ ล าของไทยกับเรือรบฝรั่งเศส ๕ ล า  เป็นไป
อย่างดุเดือด  ถึงแม้จะมีก าลังน้อยกว่าและเสียเปรียบเทียบกันไม่ได้ถูกยิงจนเรือค่อย ๆ จมทีละน้อยทหารเรือ
ทุกคนไม่คิดท้อถอย 
 ฝ่าย ร.ล.ธนบุรี  ได้ยินเสียงปืน ร.ล.ชลบุรี และ ร.ล.สงขลา  ยิงต่อสู้เครื่องบินแล้วและได้ยินเสียง
ปืนถี่และหนักขึ้นทหารทุกคนรู้ว่าเรือตอร์ปิโดท้ัง ๒ ล าของเราก าลังปะทะข้าศึกเข้าแล้วด้วยความเป็นห่วงผู้บัง
การเรือส่ังเรือเดินหน้าเตรียมรบพวกกาบขวาท่ีหมายเรือลามอตต์ ปิเกตก์และยิงก่อนเป็นตับแรกด้วยกระสุน
ขนาด ๘ นิ้ว แท่นคู่หน้า – หลัง  ขณะเดียวกันเรือลามอตต์  ปิเกตต์  ท่ีมีขนาดใหญ่กว่ายิงโต้ตอบกระสุนนัด
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หนึ่งในตับท่ี ๔ เจาะทะลุผ่านห้องโถงชอนขึ้นระเบิดทะลุพื้นหอรบของ ร.ล.ธนบุรี เป็นเหตุให้ น.ท.หลวงพร้อม  
วีรพันธุ์ ร.น. และทหารในหอรบหลายนายเสียชีวิตทันทีและบาดเจ็บสาหัส  ท าให้เรือซึ่งแล่นด้วยความเร็ว ๑๔ 
นอต หมุนซ้ายเป็นวงกลม ๔ รอบ  เป็นโอกาสให้ฝ่ายฝรั่งเศสระดมยิงได้อย่างเต็มท่ี  เมื่อปราศจากหอควบคุม
การยิง ร.ล.ธนบุรี ได้ท าการยิงอย่างอิสระกระสุนปืนหลายนัดถูกเรือข้าศึกเห็นแสงไฟ เปลวระเบิด ควันเพลิง
พุ่งขึ้นบริเวณกลางล าล่าถอยไปรวมก าลังกับเรือบริวารอีก ๔ ล า ท่ีแล่นเข้ามาประกบทางทิศตะวันตกของเกาะ
เหลาในประคับประคองกันหนีไป 
 ในช่วงนี้มีเครื่องบินล าหนึ่งติดเครื่องหมายไทยบินมาในระยะต่ าทางด้านหัวเรือ ร.ล.ธนบุรี  จึง
ไม่ได้ยิงต่อสู้ท าให้เครื่องบินทิ้งระเบิดลงบนดาดฟ้าเจาะทะลุเป็นรูกว้าง ๕๐ ซ.ม.  ระเบิดในห้องครัวทหาร  ท า
ให้ทหารตายไป ๓ นาย  ร.ล.ธนบุรีไฟไหม้แล่นไปทางแหลมน้ าแล้วมาทางแหลมงอบ  เรือเอียงทางกาบขวา
และหยุดนิ่ง ร.ล.ช้าง ได้เข้ามาช่วยดับไฟแล้วลากจูงไปถึงหน้าแหลมงอบ  การต่อสู้ป้องกันอธิปไตยของชาติ
ครั้งนี้ ทหารหาญประจ าเรือท้ัง ๓ ล า สละชีพเพื่อชาติ ๓๖ นาย  ประวัติศาสตร์ชาติไทยจารึกไว้ไมลื่มเลือนใน
ความกล้าหาญและน้ าใจชายชาติทหารของทหารเรือไทย 
ผลของสงคราม 
 ๑.  กองทัพบกยึดดินแดนได้ดังนี ้
  กองพลพายัพ      ยึดได้ฝ่ังขวาแม่น้ าโขงตรงข้ามหลวงพระบางและห้วยทราย ตรงข้าม  
อ.เชียงแสน 
  กองพลอุบล       ยึดได้แคว้นจ าปาศักดิ์ 
  กองพลสุรินทร์    ยึดได้ส าโรง และจงกัล 
  กองพลบูรพา      ยึดได้ทางตะวันตกของศรีโสภณ 
  กองพลจันทบุรี    ยึดได้ บ.ภุมเรียง  บ.ห้วยเขมร 
      ญี่ปุ่นไกล่เกล่ียระหว่างไทย – ฝรั่งเศส   ๑๑  มี.ค. ๒๔๘๔  ยกให้ไทย 
                                           แคว้นหลวงพระบางเป็น  จว.ล้านช้าง 
                                           แคว้นจ าปาศักดิ์เป็น      จว.นครจ าปาศักด์ิ 
                                           เมืองเสียมราชเป็น        จว.พิบูลย์สงคราม 
                                           พระตะบอง  ศรีโสภณ  เป็น   จว.พระตะบอง 
 ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒  ฝรั่งเศสชนะสงครามจึงเรียกร้องเอาดินแดนกลับคืนไปหมด 
แลกกับการเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติของประเทศไทย 
 ๒.  สร้างอนุสาวรีย์ไชยสมรภูมิ  เป็นเกียรติประวัตินักรบไทย  ท้ังทหาร, ต ารวจ, พลเรือน  
บรรจุอัฐผู้เสียชีวิตไว้ ณ ท่ีนั้น 
 
บทเรยีนจากการรบ 
 ๑.  ไม่มีมหาอ านาจทางทหารให้การสนับสนุนการรบท าให้การด ารงความเป็นชาติอยู่ได้ยากมัก
ถูกรังแกจากประเทศแข็งแรงกว่า 
 ๒.  ควรจดจ าเสียดินแดนไปมากทุกคนเกิดเป็นคนไทยต้องรักแผ่นดินเกิดให้เหลือไว้ส าหรับ
ลูกหลาน  ถ้าเราอ่อนแอไม่มีทหารท่ีกล้าหาญแล้วต่อไปอาจจะไม่มีแผ่นดินอยู่ 
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กองทพัพายพัในสงครามโลกครั้งทีส่อง 
สาเหตขุองการสงคราม 
 เมื่อสงครามโลกครั้งท่ี ๒  ได้เปิดฉากขึ้นโดยเยอรมันบุกโปแลนด์  ในต้นเดือน ก.ย.๒๔๘๓ 
ประเทศไทยได้ประกาศตนเป็นกลางอย่างเคร่งครัดตลอดมา  แม้เหตุการณ์ทางภาคตะวันออกไกลจะเพิ่ม
ความตึงเครียดขึ้นมาตามล าดับ เพราะญี่ปุ่นซึ่งเป็นภาคีของฝ่ายแกน (เยอรมัน   อิตาลี และ ญี่ปุ่น)  มีแผน
ความคิดท่ีจะครองเอเซีย  ไทยก็คงยืนหยัดประกาศความเป็นกลางอยู่เช่นเดิม 
 ต่อมาท่าทีของญี่ปุ่นได้แสดงออกเด่นชัดในการคุกคามด้านเอเซีย  โดยส่งก าลังทหารข้ามมาใน
อินโดจีนของฝรั่งเศส  ไทยก็คงประกาศตัวเป็นกลางอย่างเดิม  ยิ่งกว่านี้ทางการทหารได้ตระหนักแน่ถึงภัย
คุกคามจากญี่ปุ่น  จึงได้ส่ังให้หน่วยทหารเตรียมรับสถานการณ์ท่ีจะต้องเผชิญอย่างกวดขัน 
 สถานะท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ของไทยมีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่นอยู่เป็นอันมาก   
ท้ังนี้เพราะการเข้าตีพม่าและสิงคโปร์ของญี่ปุ่นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องส่งก าลังทางภาคพื้นดินผ่านประเทศไทย  
ฉะนั้นในทันทีท่ีญี่ปุ่นเข้าจู่โจม โจมตี เพอรล์ ฮาร์เบอร์ และฟิลิปปินส์ใน  ๘  ธ.ค. ๒๔๘๔  ญี่ปุ่นก็เข้าโจมตี 
ประเทศไทยพร้อมกัน  โดยยกพลขึ้นบก ณ จุดส าคัญหลายแห่งและทางภาคใต้ของประเทศไทยอาทิเช่น อรัญ
ประเทศ ประจวบบางปู สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช  สงขลา  ปัตตานี รัฐบาลไทยได้ส่งค าขอความ
ช่วยเหลือไปยังผู้บัญชาการสูงสุดภาคตะวันออกไกลของอังกฤษได้รับค าตอบว่าให้ช่วยตนเองไปก่อน  เพราะ
ขณะนั้นสภาพของอังกฤษอยู่ในภาวะขับขัน  เป็นอันว่าประเทศไทยต้องต่อสู้กับข้าศึกซึ่งมีก าลังมากกว่าอย่าง
โดดเด่ียว  ทหารไทยทางภาคใต้ต่อสู้อย่างองอาจกล้าหาญท้ัง ๆ  ท่ีมีก าลังน้อยกว่าและอาวุธก็ด้อยกว่าท้ัง
คุณภาพและปริมาณ  รัฐบาลไทยในขณะนั้นมองไม่เห็นทางท่ีจะน าประเทศไทยให้พ้นจากความหายนะ  จึงได้
แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าโดยเปิดเจรจากับญี่ปุ่น  และส่ังให้ทหารหยุดยิงในวันต่อมาการเจรจาได้มีการ
ต่อรองยืดเย้ือไปจนกระท่ัง  ๒๔ ธ.ค. ๒๔๘๔ ประเทศไทยจ าต้องท าสัญญาร่วมรบกับญี่ปุ่น  ด้วยเหตุนี้
ประเทศไทยจึงร่วมรบกับญี่ปุ่นด้วยความจ าใจ 
 
การเตรยีมการ 
 แม้ว่าประเทศไทยจะต่ืนตัวในด้านการทหารมาเป็นเวลานาน  โดยพยายามปรับปรุงกองทัพให้
เจริญก้าวหน้าทันสมัยเป็นเวลาหลายสิบปีก็ตาม แต่เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเล็กและเป็นประเทศ
เกษตรกรรม ฉะนั้นอาวุธยุทโธปกรณ์จึงไม่อยูใ่นระดับท่ีพึงพอใจ อย่างไรก็ดีกองทัพไทยได้พยายามสุด
ความสามารถเท่าท่ีจะท าได้  โดยส่ังซื้อปืนใหญ่  ปืนกล  รถถัง  เครื่องบิน และเรือรบจากประเทศต่าง ๆ   
โดยเฉพาะจากประเทศทางภาคพื้นยุโรป  ส่วนอาวุธกลขนาดเล็กและกระสุน  ประเทศไทยก็พยายามผลิตเอง  
แต่ผลท่ีได้รับปริมาณน้อยมาก 
 ก าลงัทางบก  ในยามปกติ  ได้แบ่งเป็น ๕ ภาค คือ มณฑลทหารบกท่ี ๑   ภาคกลาง มณฑล
ทหารบกท่ี ๒   ภาคตะวันออก, มณฑลทหารบกท่ี ๓   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,  มณฑลทหารบกท่ี ๔   
ภาคเหนือ  และ  มณฑลทหารบกท่ี ๕  ภาคใต้  โดยเฉพาะมณฑลทหารบกท่ี ๑,๒,๓ และ ๔   ในยามสงคราม
ได้แปรสภาพเป็นก าลังรบ  โดยจัดก าลังเป็นกองพล ๑,๒,๓ และ ๔   ตามล าดับ 
 หลังจากได้ท าสัญญาร่วมรบกับญี่ปุ่นแล้ว ไทยได้รบัอาวุธจากญี่ปุ่นเป็นต้นว่า เครื่องบิน  รถถัง  
และ ปืนกล จ านวนหนึ่ง  โดยเฉพาะปืนกลเบาท่ีได้รับจากญี่ปุ่นนั้นเป็นแบบและขนาดแตกต่างจากท่ีกองทัพ
ไทยเคยใช้อยู่  ท้ังเวลาในการฝึกให้คุ้นเคยกับอาวุธใหม่นี้มีน้อยท าให้มีเหตุขัดข้องในเวลารบ  บางครั้งเกิดเป็น
ผลเสียหายในการปฏิบัติการรบ 
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 ก าลงัทางเรอื    จ านวนเรือรบมีไม่กี่ล า  เป็นเรือขนาดเล็ก  มุ่งหมายท่ีจะรักษาชายฝ่ังเท่านั้น 
 ก าลงัทางอากาศ   จ านวนเครื่องบินรบมีไม่กี่ร้อยเครื่อง  ส่วนใหญ่เป็นเครื่องบินขับไล่เนื่องจาก
ก่อนสงครามโลกครั้งท่ี ๒  ประเทศฝรั่งเศสได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศผู้น าในทางการทหารประเทศหนึ่ง  
การจัดก าลังรบทางภาคพื้นดินของกองทัพบกไทยจึงเรียนแบบฝรั่งเศส และ การจัดก าลังท้ังกองทัพเป็นแบบ
เดียวกันหมด  ไม่มีหน่วยพิเศษแต่อย่างใดรูปการจัดมุ่งท่ีจะใช้รบในภูมิประเทศเป็นท่ีราบมากกว่า  ตลอดจน
การฝึกหัดก็เช่นเดียวกันกองทัพของเราก่อนสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ไม่ค่อยสนใจการบในป่าหรือในภูมิประเทศท่ี
เป็นภูเขาด้วยเหตุนี้เมื่อกองทัพไทยจ าต้องไปรบในภาคเหนือของประเทศ  ซึ่งภูมิประเทศกันดารเป็นป่าเขาจึง
เกิดข้อบกพร่องขึ้น  เนื่องจากขาดความช านาญ 
  การเตรียมการในกิจการในเขตหลัง  ก็คงเช่นเดียวกัน  กองทัพของเรามีความสนใจน้อยเกินไป  
ระบบการส่งก าลังบ ารุงตลอดจนการฝึกตนเพื่อกิจการในด้านนี้เราไม่ได้เตรียมไว้ตั้งแต่ในยามปกติ รวมทั้ง
อุปกรณ์การขนส่งก็มีไม่เพียงพอ 
 
ลักษณะภมูปิระเทศและเสน้ทางทางคมนาคม 
  ตามข้อตกลงร่วมรบกับญี่ปุ่น  กองทัพไทยต้องปฏิบัติในพื้นท่ีภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็น
ดินแดนส่วนหนึ่งของพม่า เรียกกันว่า  ชานสเตท  ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปทุรกันดาร  เป็นป่าและภูเขา 
ยิ่งลึกเข้าไปในดินแดนของข้าศึก (ชานสเตท) ภูเขายิ่งสูงชันตามล าดับ สูงกว่าระดับน้ าทะเลนับเป็นจ านวนพัน 
ๆ ฟุต  เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะ  เช้ือมาเลเรีย  ซึ่งปลิดชีวิตทหารนับเป็นจ านวนหลายพันคน 
 เส้นทางคมนาคมอาจแบ่งได้เป็น สองตอน ตอนแรกนับแต่ชายเขตแดนพม่ามายังเขต
ภายในประเทศไทย  มีทางรถไฟสายเหนือซึ่งทอดจากเมืองหลวงถึงจังหวัดล าปาง จังหวัด เชียงใหม่ ต่อจาก
ล าปางก็มีเส้นทางถนน   ช้ันท่ี ๑  ทอดไปถึงชายแดนพม่า  จากจังหวัดเชียงใหม่มีถนนไปถึงชายเขตพม่า  
เส้นทางคมนาคมและลักษณะภูมิประเทศในตอนนี้สมบูรณ์กว่าตอนท่ีสอง  ซึ่งจะกล่าวต่อไป 
 ตอนท่ีสองนับแต่ชายเขตแดนไทยไปยังดินแดนข้าศึก (ชานสเตท) มีเส้นทางเข้าไปได้สองเส้นทาง  
จากเชียงรายกิ่งอ าเภอแม่สาย 
ไปยังเชียงตุง(เมืองหลวงของชานสเตท) ยาว ๑๗๖ ก.ม. เป็นถนนช้ันเลว และเป็นถนนสายเดียว รถยนต์เดินได้
เฉพาะฤดูแล้งเท่านั้น เส้นทางแคบรถ 
ยนต์หลีกกันไม่ได้ต้องจัดต าบลหลีกเป็นระยะ ๆ เส้นทางสายนี้เลียบไปตามไหล่เขาสูง มีหมอกปกคลุมในตอน
เช้า บางแห่งผ่านหน้าผาชัน  จึงนับว่า 
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ฝ่ายต้ังรับ  ในฤดูฝนถนน สายนี้ใช้ไม่ได้เลยเพราะกลายเป็นโคลนไปหมด จะผ่านไปก็
เฉพาะคนและสัตว์ต่างเท่านั้น  ขนานกับเส้นทางสายนี้มีเส้นทางคนเดินหลายสาย  ซึ่งผ่านไปตามสันเขา ทาง
ทุรกันดารมาก  เป็นทางของชาวเขาท่ีใช้เดินติดต่อกัน จากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังชายเขตแดนเป็นเส้นทางสาย
ตะวันตก  รถยนต์เดินได้ ต่อจากนั้นลุกเข้าไปในดินแดนข้าศึกเป็นเส้นทางคนเดินและสัตว์ต่าง  ผ่านเขาสูง
ทุรกันดารยิ่งกว่าเส้นทางสายแรก เส้นทางเส้นนี้ทอดผ่านเมืองสาต และพุ่งเข้าสู่เชียงตุงได้เช่นเดียวกัน 
 ลักษณะภูมิประเทศในตอนท่ีสองนี้เป็นดินแดนข้าศึกทุรกันดารมากเต็มไปด้วยภูเขา ป่าทึบ  จะ
มีพื้นราบก็เฉพาะท่ีต้ังของเมืองซึง่เป็นพื้นราบระหว่างภูเขามีพื้นท่ีจ ากัด  เสบียงอาหารท่ีจะแสวงหาตาม
ท้องถิ่นมีจ านวนน้อย  ล าพังพลเมืองในแถบนี้ก็มีอาหารพอท่ีจะเล้ียงตัวเท่านั้น 
สถานการณ์ก่อนการยุทธ 
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 เมื่อประเทศไทยจ าเป็นต้องเข้าสู่สงครามตามท่ีกล่าวมาแล้ว  จึงได้ต้ังกองทัพพายัพขึ้น  ในขั้น
แรกประกอบด้วยก าลัง  พล. ๔,  พล. ๓, พล. ๒, และ พล.ม. ก าลังเหล่านี้ได้แปรสภาพจากก าลังยามปกติคือ
จากก าลังท่ีประจ าในมณฑลทหารบกต่าง ๆ เป็นกองพล 
 เพื่อรับสถานการณ์คับขันในช้ันต้น  พล. ๔  ซึ่งท่ีต้ังปกติอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยอยู่
แล้วได้รับหน้าท่ีให้ส่งก าลังเข้าตรึงตามชายเขตแดนด้านเหนือไว้ก่อน  ในขณะเดียวกันนั้นเอง พล.๓ และ พล. 
๒  ก็เคล่ือนท่ีเข้าชุมพล คือ  พล. ๓  จากภาคอีสานเข้าท่ีชุมพลท่ีอ าเภอพะเยา  จังหวัดเชียงใหม่  พล. ๒  
จากภาคตะวันออกเข้าท่ีชุมพลท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
  เมื่อญี่ปุ่นเตรียมการเพื่อจะบุกประเทศพม่า สถานการณ์ของอังกฤษทางด้านนี้จึงนับว่าคับขันยิ่ง 
เพราะไม่มีก าลังพลเพียงพอท่ีจะรับสถานะการณ์เช่นนั้นได้  ด้วยเหตุนี้จึงมีข้อตกลงในระหว่างสัมพันธมิตร
มอบพื้นท่ี ชานสเตท อันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศพม่า ให้แก่เจียงไคเช็ครับผิดชอบ ฉะนั้นก าลัง  พล. ๙๓ 
ของจีนซึ่งเป็นกองพลช้ันเย่ียมของเจียงไคเช็คได้เคล่ือนท่ีเข้ารักษาพื้นท่ีชานสเตทแทนก าลังของอังกฤษต่อไป  
หมายความว่ากองทัพพายัพของไทยแทนท่ีจะต้องเผชิญกับกองทัพอังกฤษซึ่งเป็นประเทศคู่สงครามกลับต้องสู้
รบกับกองทัพจีน 
แผนการยทุธ 
 กองทัพพายัพได้รับมอบหน้าท่ีให้เข้ายึดพื้นท่ี ชานสเตท ของพม่าซึ่งในขณะเดียวกันกองทัพ
ญี่ปุ่นก็พุ่งเข้าตีประเทศพม่า  ดูประหนึ่งกองทัพพายัพปฏิบัติทางปีกด้านเหนือของกองทัพญี่ปุ่นและมีหน้าท่ี
ป้องกันปีกเท่านั้น  หาได้มีความมุ่งหมายท่ีจะรุกพุ่งลึกเข้าไปในดินแดนจีนตามท่ีเข้าใจกันไม่ 
 การส่งก าลังเข้ายึดชานสเตทก าหนดการปฏิบัติไว้เป็นสามข้ันด้วยกัน 
  ขั้นที่ ๑   เข้ายึดพื้นท่ีตามแนวเมืองสาต – เมืองพยาค – เมืองเชียงลับ 
  ขั้นที่ ๒  เข้ายึดเชียงตุงอันเป็นเมืองหลวงของชานสเตทและเมืองยอง 
  ขั้นที่ ๓  กวาดล้างก าลังของข้าศึกให้ออกไปจากดินแดนชานสเตท 
     การปฏิบัติในขั้นที่ ๑   ก าหนดให้  พล. ๒  รุกจากเชียงใหม่เข้ายึดเมืองสาต  เป็นการเข้าตี
รอง  พล. ๔  เข้าตีจากอ าเภอแม่สายเข้ายึดเมืองพยาค  กองพล. ๓  เป็นก าลังหนุนเคล่ือนท่ีตาม พล. ๔  การ
เข้าตีด้านนี้เป็นการเข้าตีหลัก  ขั้นที่ ๒  พล. ๓  สับเปล่ียน  พล. ๔  ท าหน้าท่ีเป็นกองรบเข้าตีเชียงตุงทาง
ตรงหน้า  ซึ่งการปฏิบัติขั้นนี้เป็นขั้นส าคัญ  ในขั้นท่ี ๓  เป็นขั้นการกวาดล้างข้าศึกให้ออกจากดินแดนชานส
เตท 
 
การด าเนนิกลยุทธ 
 เมื่อก าลังต่าง ๆ  เข้าท่ีต้ังพร้อมตามแผนแล้ว ใน  ๑๐ พ.ค. ๒๔๘๕    เวลา  ๐๓๐๐  พล. ๔   
เริ่มเข้าตีตามเส้นทางหลัก  แม่สาย – เมืองเลน – พยาค  ในขณะเดียวกันทางด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านเข้าตี
รอง  พล.๒ ก็เริ่มเข้าตีตามเส้นทาง  เชียงใหม่ – เมืองสาต  ส่ิงท่ีน่าสังเกตก็คือการเข้าตีครั้งนี้ท าในเดือน  พ.ค. 
ซึ่งเป็นต้นฤดูฝน  ย่อมเป็นท่ีทราบโดยท่ัวกันว่าเส้นทางต่าง ๆ ตลอดจนลักษณะภูมิประเทศท่ี 
ท าการรบกันอยู่นี้  ในฤดูฝนยากล าบากเพียงใด  เส้นทางต่าง ๆ  ยานพาหนะเดินไม่ได้  ไข้มาเลเรียระบาดได้
โดยง่าย  ตลอดจนโรคภัยอื่น ๆ ย่อมเกิดขึ้นโดยง่ายในฤดูนี้  เราท าสัญญาร่วมรบกับญี่ปุ่นใน  ธ.ค.๒๔๘๔  แต่
เปิดการเข้าตีใน  พ.ค.๒๔๘๕  ซึ่งเป็นระยะเวลาห่างกันประมาณห้าเดือน  คงจะมีเหตุการณ์ทางการเมืองบาง
ประการท่ีบีบบังคับให้ทางการทหารกระท าการยุทธในฤดูกาลอันไม่เหมาะสมเช่นนั้น 



128 
 

128 
 

                ทางด้านของ  พล. ๔  พบการต้านทางของข้าศึกตลอดเป็นระยะ ๆ  ตามล าดับต้ังแต่เมืองเลน – 
เมืองโก – เมืองพยาค   เมื่อพิจารณก าลังและลักษณะการต้านทานของข้าศึกแล้วรู้สึกว่ามีความมุ่งหมายเพียง
จะเหนี่ยวรั้งการรุกของกองทัพพายัพให้ช้าลง  มิได้มุ่งท่ีจะต้านทานอย่างแตกหัก  แม้กระนั้นก็ดลัีกษณะภูมิ
ประเทศอันทุรกันดาร  เส้นทางจ ากัดย่อมอ านวยประโยชน์อย่างสูงให้แก่ฝ่ายต้ังรับ  และฝ่ายข้าศึกได้เลือก
แนวต้านทานแต่ละแห่งได้เหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะเลือกตรงต าบลภูมิประเทศคับขันท้ังส้ิน  แม้ข้าศึกจะมี
ก าลังต้านทานเพียงเล็กน้อย  ก็สามารถยับยั้งการเคล่ือนท่ีของฝ่ายเราไว้เป็นเวลานาน  กว่าจะขับไล่ข้าศึกออก
จากจุดต้านทานแต่ละแห่งต้องใช้ก าลังมากกว่าข้าศึกหลายเท่าและเสียเวลาไปเป็นอันมาก  อนึ่ง  ปืนใหญ่ไม่
สามารถจะติดตามทหาราบได้อย่างเต็มท่ีเพราะเส้นทางเต็มไปด้วยโคลน  ถึงแม้จะติดตามไปได้ก็ไม่สามารถจะ
สนับสนุนได้อย่างเต็มท่ี  ท้ังนี้เพราะปืนใหญ่เป็นกระสุนวิถีราบ  จึงแทบกล่าวได้ว่าปืนใหญ่เท่าท่ีมีอยู่ไม่
สามารถช่วยทหารราบได้ เฉพาะทหารราบเอง  ก าลังยิงของตนเองกไ็ม่ค่อยจะสมบูรณ์นัก  เพราะมีแต่อาวุธ
กระสุนวิถีราบเป็นส่วนใหญ่  ฉะนั้นท าให้การเข้าตีจุดต้านทานของข้าศึกเป็นไปด้วยความล าบากยิ่ง 
 การเข้าตีทางด้าน  พล. ๒  ซึ่งเป็นด้านเข้าตีรองคงปะทะข้าศึกก าลังเพียงเล็กน้อยความล าบาก
ในเรื่องภูมิประเทศยิ่งกว่าทางด้านเข้าตีหลัก  การเคล่ือนท่ีจึงล่าใช้เพราะการส่งก าลังบ ารุงมักจะขัดข้องเสมอ  
เมื่อ พล. ๔ ยึดเมืองพยาคได้แล้ว   พล. ๒  จึงถอนตัวกลับมายังชายเขตแดน 
 หลังจาก  พล. ๔  เริ่มเคล่ือนท่ีเข้าตีได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์  ก็สามารถยึดเมืองพยาค  เมือง
เชียงลับ  ซึ่งเป็นท่ีหมายข้ันท่ีหนึ่งไว้ได้  พล. ๓ ซึง่เป็นพลหนุนเคล่ือนท่ีตาม  พล. ๔  อย่างกระช้ันชิด สภาพ
ของทหารในขณะนั้นบอบช้ ามากเนื่องจากฝนตกทุกวัน  เครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์กันฝนก็ไม่มี  การล าเลียงท า
ไม่สดวกเพราะล าเลียงด้วยรถยนต์ใช้ไม่ได้ทางเป็นหล่มโคลนรถยนต์ท่ีใช้ล าเลียงติดหล่มตามทางนับเป็น
จ านวนร้อย ๆ คัน  ทหารเริ่มเป็นไข้มาเลเรีย  ยาไม่มีพอบ าบัดเฉพาะ  พล. ๓  ซึ่งเป็นกองหนุนเพยีงเคล่ือนท่ี
ติดตาม  พล. ๔  จ านวนทหารป่วยเกินกว่าร้อยละ ๕๐ แต่ขวัญของทหารยังอยู่ในระดับท่ีพอท าการรบต่อไป
ได้ 
 ประมาณ  ๒๐  พ.ค. ๒๔๘๕   พล. ๓  ถึงเมืองพยาค  การปฏิบัติขั้นต่อไปคือขั้นที่ ๒  เป็น
หน้าท่ีของ พล. ๓,  พล. ๔   ท าหน้าท่ีเป็นกองหนุน  การปฏิบัติในขั้นนี้นับว่าส าคัญ  เพราะจะต้องเข้าตีและ
ยึดเมืองเชียงตุง  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของชานสเตทไว้ให้ได้  ขณะนั้นก าลัง  พล. ๙๓  ของจีน  ได้ถอนตัวไปทาง
เหนือตามล าดับ  วางก าลังต้านทานไว้เป็นขั้น ๆ ตามล าดับเพื่อหน่วงเหนี่ยวการเคล่ือนท่ีของกองทัพพายัพ 
 จากเมืองพยาคไปเชียงตุง  เส้นทางท่ีสะดวกมีเพียงเส้นทางเดียว ซึ่งถือเป็นเส้นทางหลัก  ตาม
เส้นทางนี้ก่อนจะถึงตัวเมืองเชียงตุงประมาณ ๓๐ ก.ม.  มีเส้นทางแยกข้ึนเขา  “ ดอยเหมย “  ซึ่งอยู่ทาง
ตะวันตกใต้เชียงตุง จากเขาลูกนี้ลงไปสู่เชียงตุงเช่นเดียวกันบนดอยเหมยสูงกว่าระดับน้ าทะเลหลายพันฟุต  ใน
ยามปกติเป็นท่ีต้ังของกองทัพอังกฤษซึ่งรักษาชานสเตท  ต่อมาภายหลังเป็นท่ีต้ังก าลังส่วนใหญ่ของ  พล. ๙๓ 
จีน  ฉะนั้น  พล. ๙๓  จีนจึงได้ดัดแปลงท่ีมั่นตามไหล่เขา  ตามช่องแคบไว้อย่างมั่นคง  ท้ังนี้เพราะดอยเหมย
เป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญของชานสเตท  ถ้าหากจีนคิดจะต้านทางอย่างแตกหักจริง ๆ แล้ว  กองทัพพายัพจะ
ผ่านแนวต้านทานแห่งนี้ไปได้โดยยาก  นอกจากเส้นทางท่ีกล่าวนี้มีเส้นทางคนเดินทอดขนานไปทางทิศ
ตะวันตก  เส้นทางนี้ล าบากแก่การเคล่ือนท่ี  เพราะต้องเดินตามสันเขาชัน 
 การเข้าตีของ พล. ๓  ใช้ก าลังดังนี้  ร. ๙  ยึดเมืองยอง มีหน้าท่ีรักษาปีกตะวันออก  ร. ๘  เข้าตี
หลักยึดเมืองเชียงตุงและดอยเหมย   ร. ๗  เป็นกองหนุนเคล่ือนท่ีตาม  ร. ๘   ร.๘  จัดก าลังส่วนหนึ่งเคล่ือน
ตามเส้นทางคนเดินทางตะวันตกตามสันเขาซึ่งขนานกับเส้นทางหลักเพื่อเป็นการป้องกันปีกตะวันตก 
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 การเข้าตีเพื่อยึดเชียงตุง  เดิมทีเดียวคาดว่าคงประสพการต้านทานข้าศึกอย่างเหนียวแน่น  แต่
ความเป็นจริงกลับตรงข้าม  ฝ่ายเราได้รับการต้านทานของข้าศึกเพียงเล็กน้อย  ซึ่งเป็นการหน่วงเหนี่ยวของ
กองระวังหลังของข้าศึกเท่านั้น  ท้ังนี้เพราะ  พล. ๙๓  จีนไม่สามารถยึดเชียงตุงไว้ต่อไป  โดยถูกก าลังญี่ปุ่น
คุกคามทางปีกตะวันตก  คือ  ญี่ปุ่นยึดเมืองมันดะเล  จุดยุทธศาสตร์อันส าคัญทางภาคเหนือพม่าได้ใน ๔ พ.ค. 
๒๔๘๕  ในท่ีสุดก าลังของ  พล. ๓  ยึดเชียงตุงได้ใน  ๒๖ พ.ค. ๒๔๘๕  และยึดเมืองยองได้ใน  ๓๐ พ.ค. 
๒๔๘๕ ก่อนถอนตัว  พล. ๙๓  จีนได้เผาผลาญทุกส่ิงทุกอย่างตลอดจนตึกรามบ้านช่องของอังกฤษเพื่อมิให้เรา
ได้ประโยชน์จากการยึดเชียงตุง  แม้ว่ากองทัพพายัพสามารถปฏิบัติการขั้นท่ี ๒ เป็นผลส าเร็จก็ตาม  แต่สภาพ
ของทหารในขณะนี้บอบช้ าเพราะภัยธรรมชาติ  ทหารเป็นไข้มาเลเรียทุกคน  อาหารเริ่มขาดแคลน  ยารักษา
โรคไม่เพียงพอ  ถ้าพิจารณาถึงสภาพการณ์แล้วไม่น่าจะใช้  พล.๓  ปฏิบัติหน้าท่ีในขั้นที่ ๓  แต่มีความจ าเป็น
บางประการกองพลนี้จ าต้องท าการกวาดล้างข้าศึกให้ออกจากดินแดนชานสเตทซึ่งเป็นการปฏิบัติในขั้นที่สาม
ต่อไปจนได้ 
 การปฏิบัติงานขั้นที่สามของกองทัพพายัพเป็นหน้าท่ีของ พล.๓  ดังได้กล่าวแล้วกองพลนี้เริ่ม
ปฏิบัติ  ๘  มิ.ย. ๒๔๘๕   ใช้ก าลังดังนี้  
 ร.๗  กวาดข้าศึกให้ออกจากเขตแดนชานสเตทต้ังแต่เมืองยางถึงเมืองมะ  ร.๘  เป็นกองหนุนท่ีเชียงตุง  ร.๙  
ยึดรักษาเมืองยอง การกวาดล้างทางด้าน 
เมืองยาง  ปรากฏว่าข้าศึกชิงถอนตัวเข้าสู่แคว้นยูนานเสียก่อน  จึงไม่มีการต้านทานใด ๆ  ส่วนทางด้านเมือง
มะนั้น  ข้าศึกต้านทานอย่างเข้มแข็ง เพราะเส้นทางนี้มีความส าคัญในทางยุทธศาสตร์  เพราะเส้นทางใหญ่ท่ี
ทอดไปสู่แคว้นสิบสองปันนา  พุ่งเข้าสู่คุนมิง  การป้องกันรักษาช่องประตูด้านนี้ข้าศึกได้เลือกภูมิประเทศ
ต้านทานได้อย่างดีน่าชมเชยคือวางแนวต้านทานไว้ที่เขากิ่วทราย  ก่อนถึงเมืองมะประมาณ ๒๐ ก.ม.  
ดัดแปลงท่ีมั่นอย่างประณีตและมั่นคงมีเครื่องกีดขวางถึง  ๕  ช้ัน    ทางท่ีจะเข้าสู่ท่ีมั่นแห่งนี้มีเส้นทางทาง
เดียว ณ ท่ีมั่นข้าศึก  อาวุธยิงสามารถคุ้มครองพื้นท่ีและเส้นทางได้โดยตลอด  และอยู่ในระยะยิงท่ีฉกรรจ์
ข้าศึกใช้ก าลังรักษาท่ีมั่นแห่งนี้ประมาณ ๑ กองพัน  นอกจากนี้อีกทางหนึ่งท่ีจะพุง่สู่เมืองมะได้คือ  เส้นทาง
แคบ ๆ ทางตะวันออกเป็นทางลัดแต่ล าบากต้องผ่านเขาชัน  เส้นทางนี้ข้าศึกปิดเส้นทางด้วยการล้มต้นไม้
ทับทางไว้เป็นระยะ ๆ และวางก าลังรักษาเพียงเล็กน้อย  การเข้าตีท่ีมั่นบนเขากิ่วทรายเป็นภาระท่ีหนักท่ีสุด
ของ พล.๓  ตลอดสงครามครั้งนี้  ก าลังของ  ร.๗  ท่ีใช้ คือ  ร.พัน ๒๐  เข้าตีตรงหน้าต่อท่ีแนวรักษาด่าน
ข้าศึกท่ีล าน้ าหลวย  ตรงข้ามตาปิง  ใน  ๑๓  มิ.ย. ๒๔๘๕  ก าลังส่วนหนึ่งของ ร.พัน.๒๑  เข้าตีปีกซ้ายข้าศึก
ท่ีท่าข้ามท่ีตาลอมภายในวันนี้เอง  ข้าศึกถอนตัวไปต้ังรับในแนวท่ีมั่นใหญ่บนเขากิ่วทราย  ร.พัน.๒๐  พยายาม
ไล่ติดตามและเข้าตีจนถึงวันท่ี ๒๐ มิ.ย. ๒๔๘๕  ไม่ส าเร็จกลับเป็นฝ่ายเสียเปรียบข้าศึก  ตกอยู่ในสภาพ
อันตราย 
 ในขณะเดียวกันนี้เอง  ร.พัน. ๒๑   เคล่ือนท่ีไปตามเส้นทางแคบ ๆ ซึ่งเป็นทางลัดทางตะวันออก
หวังจะโอบหลังท่ีมั่นข้าศึกท่ีเขากิ่วทราย  ข้าศึกได้อาศัยความช านาญภูมิประเทศหลอกล่อให้ก าลังส่วนหน้า
ของ ร.พัน. ๒๑  ตกอยู่ในที่ล้อมหุบเขาบ้านปางก้อ  การรบได้เกิดขึ้นอย่างดุเดือดจนถึงใช้ดาบปลายปืน  ใน
การรบแห่งนี้  กองทัพพายัพต้องสูญเสียนายทหารช้ันนายพันไป ๑ คน  คือ  ผบ.ร. ๒๑  
 เมื่อ  ๑๖ มิ.ย.๒๔๘๕  ในคืนนั้นเองกองพนันี้ต้องถอนตัวกลับลงมาตามเส้นทางเดิม ทหารบอบช้ าอิดโรย เสีย
ขวัญ  เพราะต้องสูญเสียผู้บังคับบัญชาก าลังส่วนนี้ถอยถึงล าน้ าหลวย  ใน   ๑๘ มิ.ย.  ๒๔๘๕ 
 สภาพของ  ร.๗  เป็นก าลังส าคัญของ พล.๓  หมดแรง ทหารเจ็บป่วย และอาหารไม่เพียงพอ  
การส่งก าลังบ ารุงขัดข้อง ร.พัน.๒๐  ท่ีก าลังตรึงข้าศึกบนเขากิ่วทรายไม่อยู่ในสภาพท่ีจะท าการรบต่อไปได้  ร.
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๗  จึงส่ังให้ ร.พัน.๒๑  ซึ่งอยู่สภาพท่ีบอบช้ าเสียขวัญอยู่แล้วพัก  ๕ วัน  แล้วส่งเข้าสับเปล่ียน  ร.พัน.๒๐   
ตรึงก าลังข้าศึกไว้ระหว่าง  ๒๕  ถึง  ๒๙ มิ.ย. ๒๔๘๕ ในระหว่างนี้ พล.๓  ได้ส่ง  ร.๘  ซึง่เป็นก าลังหนุนท่ี
เชียงตุงเข้าตีปีกซ้ายข้าศึกตามเส้นทาง  ท่าข้าม – ตาลอม – เมืองมะ   กับส่ังให้  ป.พัน.๗ และ ป.พัน.๙  จัด
ก าลังท าหน้าท่ีอย่างทหารราบเป็นกองแยกเข้าตีปีกขวาข้าศึกตามเส้นทางแคบ ๆ บนสันเขา  การรบได้ด าเนิน
ไปอยา่งดุเดือดอีกครั้งหนึ่งระหว่างเข้าตี  ฝ่ายเรามีก าลังทางอากาศมาสนับสนุนการเข้าตีครั้งนี้ด้วยการท้ิง
ระเบิดและโจมตีท่ีมั่นบนเขากิ่วทรายถึง  ๓ วัน  คือ  ๒๗,๒๘,๒๙  มิ.ย. ๒๔๘๕  ผลปรากฏว่าไม่สามารถ
ท าลายท่ีมั่นข้าศึกได้เพราะการดัดแปลงท่ีมั่นของทหารจีนมั่นคงยิ่งนัก  โดยเจาะเข้าไปในเขาแล้วท าท่ีพักใต้ดิน  
ประกอบกับลูกระเบิดท่ีใช้ท าลายเป็นขนาดกลาง  ไม่สามารถจะท าลายล้างท่ีมั่นข้าศึกได้  การเข้าตีตรงหน้า
และเข้าตีปีกทางพื้นดิน  ผลปรากฏว่าถูกข้าศึกตีโต้ตอบถอยล่นลงมาทุกด้าน  การเข้าตีครั้งนี้เป็นความ
พยายามครั้งสุดท้ายของ พล.๓ กองพลนี้ไม่สามารถจะหาก าลังรบท่ีใดมาแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นอีกแล้ว  จึง
ได้ส่ังถอนตัวกลับลงมายึดฝ่ังใต้ของแม่น้ าหลวยในคืน  ๒๘-๓๐  มิ.ย. ๒๔๘๕   ข้าศึกได้ไล่ติดตามทันทีด้วย
การอาศัยความช านาญภูมิประเทศมากว่าฝ่ายเรา  ข้าศึกได้ส่งก าลังเข้าตีตัดกลางขบวนในขณะท่ีถอนตัวในท่า
ข้ามตาปิง  การเข้าตีครั้งนี้เป็นการเข้าตีตรงต่อกองบังคับการ  ร.๗  การรบอย่างรุนแรงได้บังเกดิขึ้นอีกครั้ง
หนึ่ง  ในท่ีสุดก็สามารถยับยั้งการเข้าตีของข้าศึก  แล้วถอนตัวข้ามล าน้ าหลวยมาได้ด้วยความปลอดภัย 
 ระหว่าง  ๑ ก.ค. ๒๔๘๕ – ๒๘ พ.ย. ๒๔๘๕  พล.๓ จัดกองรักษาด่านรักษาช่องทางต่าง ๆ ท่ีจะ
เข้ามาสู่เชียงตุง  โดยอาศัยล าน้ าหลวยเป็นแนวขวางกั้นก าลังส่วนใหญ่ถอนมาพักชานเมืองเชียงตุง รวมทั้ง ร.
พัน.๑๙ ก็ถอนมาในขณะเดียวกันด้วย เมื่อกองทัพพายัพเห็นว่า พล.๓ อยู่ในสภาพท่ีหมดแรง ไม่สามารถจะท า
การรบต่อไปได้แล้ว จึงได้ส่งก าลัง พล.๔ ขึ้นไปสับเปล่ียนหน้าท่ี พล.๓ ถอนตัวมาพักฟื้นท่ีจังหวัดเชียงราย
ต้ังแต่ ๑ พ.ค.๒๔๘๕  ถึงต้น  ม.ค. ๒๔๘๗ 
 เพื่อกวาดล้างข้าศึกให้ออกจากดินแดนชานสเตทให้หมดส้ินให้ได้  กองทัพพายัพได้ใช้ก าลัง พล.
๔  เข้าตีตรงหน้าข้าศึกในแนวที่มั่นบนเขากิ่วทราย  และใช้ พล.ม.  เคล่ือนท่ีเข้ายึดเมืองยางแล้วเข้าตีโอบ
ด้านหลังท่ีเมืองมะ  ผลปรากฏว่า พล.ม.  สามารถยึดเมืองมะไวไ้ด้ข้าศึกท่ีตรึงกับก าลังพล ๔  ท่ีเขากิ่วทราย  
จ าต้องถอนตัวหนีไปตามเส้นทางเล็ก ๆ บนสันเขาแล้วข้ามแม่น้ าร าไปดินแดนแคว้นสิบสองปันนาซึ่งอยู่ใน
ความครอบครองของจีน  ในระหว่างนี้เหตุการณ์ทางด้านเมืองยองคงมีการปะทะกันเป็นครั้งคราว   ไม่มี
ผลกระทบกระเทือนต่อสถานะการณ์ของกองทัพพายัพแต่อย่างใด 
 สถานะการณ์ต้นปี พ.ศ. ๒๔๘๖ นับว่าภาระกิจของกองทัพพายัพส าเร็จลุล่วงไปตามแผนทุก
ประการงานขั้นต่อไปได้แก่การยึดรักษาชานสเตทไว้มิให้ข้าศึกตีโต้กลับคืนได้   กองทัพพายัพได้สับเปล่ียน
ก าลังท่ีรักษาพื้นท่ีนี้ไว้หลายครั้งด้วยกันตามล าดับดังนี้  หลังจาก  พล. ๔ และ  พล.ม.   สามารถยึดท่ีมั่น
ส าคัญบนเขากิ่วทรายของข้าศึกแล้ว  พล. ๒          จากจังหวัดเชียงใหม่ข้ึนมาสับเปล่ียนรักษาชาน 
สเตทแทน   ต่อมาได้มีการสับเปล่ียนอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้าย  คือ พล. ๓ หลังจากได้พักฟื้นในเขตหลังเป็น
เวลาหนึ่งปีกับสองเดือนได้ขึ้นไปสับเปล่ียน พล.๒ เมื่อต้นปี พ.ศ.๒๔๘๗  และยึดรักษาพื้นท่ีไว้ตลอดสงครามได้
สงบลง  การปฏิบัติการยึดรักษาพื้นท่ีชานสเตทนี้คงมีเหตุการณ์รบเกิดขึ้นอย่างประปราย  ส่วนใหญ่เป็นกอง
ปฏิบัติการลาดตะเวนเพื่อหาข่าว  และการแย่งภูมิประเทศท่ีมีความส าคัญทางยุทธวิธี  การรบเหล่านี้ถ้าจะ
พิจารณาถึงความส าคัญในระดับของกองทัพแล้ว  ก็ไม่ส าคัญมากนัก  แต่ก็เป็นงานหนักส าหรับหน่วยรอง ๆ 
ลงมาเช่น   กองพัน  กองร้อย  และหมวด  ตลอดระยะเวลาท่ีก าลังส่วนใหญ่  พล.๓     ยึดครองพืน้ท่ีชานสเต
ทอยู่ตั้งแต่   ม.ค.๒๔๘๗   ถึง  พ.ค. ๒๔๘๘   เฉล่ียเหตุการณ์รบย่อย ๆ แล้ว สัปดาห์ละ  ๑  ครั้ง  ผลการรบ
ในระยะนี้สรุปแล้ว พล.๓ ได้ปฏิบัติงานได้ผลดีเพราะหน่วยทหารมีความช านาญภูมิประเทศดียิ่งขึ้น    และคุ้น
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ต่อการปฏิบัติการรบในป่าได้แก้ไขข้อบกพร่องจากการในปีก่อน ๆ ให้หมดไป ประกอบกับได้แก้ไขการจัดก าลัง
เสียใหม่ ให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น กล่าวคือลดก าลังพลของกองพัน ร. ให้น้อยลง  เป็นต้นว่าแต่เดิม ร้อย ๔     
ซึ่งเป็นกองร้อยอาวุธหนักมีปืนกลหนักถงึ ๑๒ กระบอกซึ่งต้องใช้ทหารประมาณ ๓๐๐ คนได้ลดลงมา ๖ 
กระบอก  ใช้ทหารเพียงร้อยกว่าคน ความจริง  ปก.หนักแบบนี้มีน้ าหนักมากเกินไป   เหมาะแก่การรบบน
พื้นท่ีราบเท่านั้น  นอกจากนั้นปืนใหญ่ทหารราบแบบ ๗๗  เราก็เลิกใช้เพราะหนักเกินไปลากขึ้นเขาไม่ไหวใช้
เฉพาะปืนใหญ่แบบ ๔๙( เป็น ป. ของเหล่า ป. ส่ังใช้ราชการในปี พ.ศ.๒๔๔๙ไม่มีเครื่องรับแรงสะท้อนถอย
หลัง  ยิงด้วยวิธีเล็งตรง ) 
 ปัญหาอันยิ่งใหญ่ท่ีเผชิญหน้ากองทัพพายัพในระยะนี้มิใช้การกระท าของข้าศึกแต่อยู่ท่ีสุขภาพ
ของทหารทหารเป็นไข้มาเลเรียทุกคน  คนไหนเป็นมากก็นอนป่วยในแนวสนามเพราะบนยอดเขาสูง คนไหน
ป่วยน้อยก็ท าการรบต่อไปเมื่อมีเหตุการณ์  เนื่องจากการขาดแคลนยารักษา ประกอบกับการส่งก าลังไม่ดี  
โดยเฉพาะในฤดูฝนใช้ยานพาหนะไม่ได้  จ านวนทหารท่ีถึงแก่กรรมเพราะไข้มาเลเรียได้ทวีสูงขึ้นอย่างไม่มีท่าที
จะลดลงได้ 
 ระหว่างท่ี พล.๓ ยึดครองชานสเตทในระยะหลังนี ้ได้รับค าส่ังจากกองทัพพายัพให้ติดต่อกับ พล.
๙๓  จีนอย่างลับ ๆ เพื่อวางแผนร่วมกันต่อต้านญี่ปุ่นตามนโยบาย  จอมพล ป.พิบูลสงคราม พล.๓ และ พล.
๙๓  จีนได้ท าการติดต่อกันหลายครั้งแต่ไม่ทันท่ีจะตกลงกันอย่างแน่ชัดสงครามยุติลงเสียก่อน  การปฏิบัติการ
ถอนตัวของ พล.๓  ออกจากชานสเตทในระยะหลังก่อนสงครามสงบลงเล็กน้อยเป็นการปกิบัติท่ีล าบากยิ่ง  
เพราะในขณะนั้นญี่ปุน่แสดงความไม่เป็นมิตรแก่ไทย  ญี่ปุ่นได้ส่งก าลังไปคุมเชิงด้านหลังของหน่วยของไทยทุก
จุดไม่ว่าแนวหน้าหรือแนวหลัง พล.๓   ต้องเป็นห่วงท้ังข้างหน้าและข้างหลัง  ข้างหน้าก าลังสัมพันธมิตรอันมี
ก าลังหน่วยรบพิเศษของอังกฤษกับจีนร่วมกันออกตีโต้ทางตรงหน้า  และตัดเส้นทางถอยทางด้านตะวันตก  
เพราะในขณะนี้กองทัพญี่ปุ่นได้ถอยร่นจากภาคเหนือของพม่าแล้ว  ท าให้ปีกซ้ายของกองทัพพายัพเปิดว่าง  
ทางด้านหลังของหน่วยทหารไทยทุกหน่วยมีก าลังของญี่ปุ่นคุมเชิงอยู่  ฉะนัน้เราต้องวางแผนอย่างรอบคอบใน
การสู้พลางถอยพลาง  จนสามารถถอนก าลังส่วนใหญ่รอดพ้นจากความหายนะมาถึงเขตแดนไทยส าเร็จใน  
๑๓ พ.ค. ๒๔๘๘  คงมีก าลังเหลือไว้ในเชียงตุงเพียงกองพนัเดียว คือ ร.พัน.๕๒ ของ  ร.๗  พล.๓ เมื่อญี่ปุ่น
ยอมจ านนต่อสัมพันธมิตรเมื่อ ๑๔ ส.ค.๒๔๘๘ ต่อมากองพันทหารราบท่ีรักษาเชียงตุงได้ท าพิธีมอบแคว้น
ชานสเตทคืนให้แก่อังกฤษ ภาระกิจของกองทัพพายัพในสงครามโลกครั้งท่ี ๒   ก็เป็นอันส้ินสุดลง 
บทเรยีนจากการรบ 
 ประเทศไทยก็มีสภาพเช่นเดียวกับประเทศฟินแลนด์, นอร์เวย์, เดนมาร์ค, เบลเย่ียม และ
ฮอลแลนด์  แม้ว่าจะด าเนินนโยบายเป็นกลางอย่างเคร่งครัด แต่ลักษณะท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์มีความส าคัญ
ในทางยุทธศาสตร์ของมหาประเทศ ย่อมจะรักษาความเป็นกลางไว้ไมไ่ด้  จึงจ าเป็นต้องเข้าสู่สงครามด้วย
ความจ าใจ  ฉะนั้นในยามปกติเราต้องพิจารณาให้แน่ชัดว่าประเทศใดจะเป็นศัตรูและเตรียมไว้เสียแต่เนิ่น  
ส าหรับประเทศเล็ก ๆ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องผูกมิตรกับมหาอ านาจท่ีเป็นฝ่ายตรงข้ามกับประเทศท่ีเป็นศัตรู 
                ประเทศมหาอ านาจเมื่อแน่ใจในมิตรอันซื่อสัตย์ซึ่งเป็นประเทศเล็กไม่ควรลังเลใจควรช่วยเหลือ
ทุกวิถีทางตลอดจนการวางแผนร่วมกันเพื่อป้องกนัการรุกรานจากศัตรู มิฉะนั้นจะเหมือนกับอังกฤษท่ีปล่อยให้
ประเทศไทยต้องเข้าสู้โดยล าพังตามยะถากรรมในสงครามครั้งนี้ 
 เพื่อความรวดเร็วในการระดมพลตลอดจนการจัดก าลังเพื่อส่งไปยังยุทธภูมิด้วยความเรียบร้อย 
ควรก าหนดระบบท่ีแน่นอนไว้แต่ในยามปกติ  ทหารท่ีปลดเป็นกองหนุนทุกคนต้องมีสมุดประจ าตัว และ
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ประวัติของตนท่ีต้นสังกัด เมื่อระดมพลประจ ากองทัพ  ไม่ต้องเสียเวลาสอบถามหรือท าการคัดเลือกเข้าประจ า
ต าแหน่งต่าง ๆ นั้นสับสน  ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถของตน  ท าให้การปฏิบัติการรบขาดประสิทธิภาพ 
 ในตอนเริ่มแรกแห่งสงคราม  กองทัพเราขาดแคลนนายทหาร เพราะนายทหารประจ าการมีไม่
พอกับอัตรา  นายทหารกองหนุนท่ีเรียกเข้าประจ าการส่วนมากอายุแก่เกินไปส าหรับต าแหน่งต่าง ๆ ท้ังนี้
เพราะเราขาดระบบการผลิตนายทหารกองหนุนท่ีแน่นอน 
         ประเทศท่ีมีลักษณะภูมิประเทศของภาคต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน  ก าลังท่ีจัดส าหรับจะปฏิบัติในแต่
ละภาคต้องให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ  บทเรียนท่ีได้รับจากการปฏิบัติของกองทัพพายัพได้แก่  ตอนเริ่มต้น
เราได้ใช้ก าลังท่ีจัดไว้รบบนพื้นราบไปปฏิบัติในชานสเตท ซึ่งมีภูมิประเทศป่า และ เขา  ท าให้เกิดความอุ้ยอ้าย
ไม่คล่องตัว  ภายหลังได้มีการแก้ไขการจัดก าลังใหม่จึงท าให้การปฏิบัติเกิดผลดีขึ้น 
 การศึกษาวิธีรบของเหล่าต่าง ๆ ตลอดจนการฝึกก็เช่นเดียวกัน  ในฐานะท่ีประเทศไทยมีบาง
ภาคเป็นป่าและเขา  ในยามปกติเราควรสนใจในการศึกษาและฝึกการรบในป่าและบนเขาเตรียมไว้อย่างช านิ
ช านาญ  บทเรียนนี้จะเห็นจากก่อนสงครามโลกครั้งท่ี ๒  กองทัพเราไม่ค่อยสนใจในเรื่องนี้เท่าใดนัก  ฉะนั้น
เมื่อจ าเป็นท่ีจะต้องปฏิบัติการรบในป่าและบนเขาจึงท าให้เสียเปรียบข้าศึกในตอนแรก  กว่าจะเรียนรู้ถึง
ข้อบกพร่องก็ต้องเสียเวลาไปมิใช่น้อย 
 การปฏิบัติการรบของหน่วยรองในกองทัพพายัพครั้งนัน้   กระท าได้ไม่เต็มท่ี  บางครั้งถึงกับเสีย
ผลเพราะขาดแคลนแผนท่ี  กล่าวคือ  กองพัน, กองร้อย และหมวด  โดยปกติเราอาศัยคนพื้นเมืองช่วยในการ
น าทาง และให้ข่าวต่าง ๆ เกี่ยวกับภูมิประเทศ  ผลท่ีได้รับจึงไม่แน่นอน  เพราะแผนท่ีท่ีได้รับจ่ายมีแค่หน่วย
กองร้อย  และเป็นมาตราส่วนเล็กเกินไปไม่เหมาะสมกับขนาดหน่วย  ข้อบกพร่องในเรื่องนี้เราควรรีบแก้ไข  
อนึ่ง  นายสิบของเราส่วนมากใช้แผนท่ีไม่เป็น  ฉะนั้นกองทัพเราควรกวดขันในเรื่องนี้ 
 อาวุธท่ีได้ใหม่ท่ีมีแบบแตกต่างจากท่ีหน่วยทหารเคยใช้ก่อนท่ีจะท าการรบต้องฝึกให้ทหารคุ้น
เสียก่อน  มิฉะนั้นจะท าให้เกิดผลเสียหายในเวลาปฏิบัติการรบ  กล่าวคือ  กองทัพเราได้รับอาวุธจากญี่ปุ่น  ซึ่ง
เป็นแบบแตกต่างจากท่ีเคยใช้  ทหารยังไม่ช านาญเพียงพอกับอาวุธชนิดนี้แล้วส่งไปปฏิบัติการจนเกิดความ
บกพร่องขึ้นบ่อยครั้งๆ 
                ข่าวที่เกี่ยวกับเหตุการณ์รบของหน่วยข้างเคียง  ตลอดจนข่าวของข้าศึก  หน่วยรองไม่ค่อยจะ
ได้รับจึงท าให้การปฏิบัติไม่ค่อยถูกต้องตรงกับสถานการณ์และความมุ่งหมาย 
                ขวัญของทหารไทยในเวลาเคล่ือนท่ีเข้าหาข้าศึกดีมากและเมื่อฝ่ายตนจ าต้องถอยขวัญอยู่ในระดับ
ต่ ามาก 
                อาวุธกระสุนวิธีโค้งใช้ได้ผลดีมากในการรบบนพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขา นอกจากจะได้ผลในการท าลาย  ยัง
ได้ผลในการท าให้ข้าศึกเสียขวัญเป็นท่ีน่าเสียดายในสงครามคราวนี้กองทัพของเรามีอาวุธชนิดนี้ไม่เพียงพอ 
               การติดต่อระหว่างก าลังทางภาคพื้นดินกับก าลังทางอากาศ  ควรจัดระบบท่ีแน่นอนและมีการ
ฝึกซ้อมแต่ยามปกติ  บทเรียนท่ีเห็นชัดครั้งเมื่อเข้าตีท่ีมั่นข้าศึกบนเขากิ่วทรายทหารราบท่ีปฏิบัติท่ีแนวหน้า
ไม่ได้ทราบแผนการปฏิบัติการโจมตีของเครื่องบินฝ่ายเรา  อย่างดีท่ีสุดท่ีปฏิบัติกันก็คือ  เมื่อเห็นเครื่องบินฝ่าย
เรามาก็รีบปูผ้าหมายแนวให้นักบินทราบเท่านั้น 
 การส่งก าลังบ ารุงเป็นปัญหาใหญ่ท่ีสุดของกองทัพพายัพ  เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศ
ทุรกันดาร  เส้นทางคมนาคมจ ากัด  อุปกรณ์การส่งก าลังไม่เพียงพอ  จึงท าให้ทหารท่ีปฏิบัติการในแนวหน้า
ไม่ได้รับการส่งก าลังบ ารุงจากกองทัพ  กองทัพในแนวหน้าต้องแก้ปัญหานี้เองตลอดมา  การหาอาหารให้แก่
ทหารต้องแสวงตามท้องถิ่นโดยตลอด  นับว่าเป็นภาระท่ีหนักยิ่งบางครั้งผู้บังคับบัญชาช้ัน ผบ.ร้อย และ ผบ.
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หมวด  ต้องท าหน้าท่ีฝ่ายพลาธิการเสียเองเป็นแรมปี  สภาพของทหารไทยในแนวหน้าครั้งนั้นอยู่ในภาวะท่ี
ได้รับความล าบากแสนสาหัส  กล่าวคือ  ท้ังท่ีเป็นไข้มาเลเรีย และต้องเล้ียงตัวเองแล้ว ยังต้องปฏิบัติการรบให้
สมความมุ่งหมายของกองทัพด้วย  เป็นท่ีน่าสรรเสริญความอดทนของทหารไทยทุกคน  ท่ีสามารถยืนหยัด
ต่อสู้กับความเลวร้ายต่าง ๆ  มาตลอดสงคราม  ตลอดจนผู้บังคับบัญชาทหารซึ่งใช้ปฏิภาณไหวพริบพาทหาร
ในบังคับบัญชากลับมาถึงบ้านเกิดเมืองนอนของตนได้โดยความปลอดภัย ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้นายทหารทุก
คนไม่เคยศึกษาในทางต าราเลยแม้แต่น้อย 
  บทเรียนในเรื่องการส่งก าลังบ ารุงท่ีเราได้รับครั้งนี้  แนวทางท่ีน่าจะแก้ไขเพื่อให้เกิดผลดีใน
โอกาสต่อไปก็คือ  อุปกรณ์ – คน – และการเตรียมการ  ส าหรับอุปกรณ์การส่งก าลังบ ารุง  ควรจัดให้มี
เพียงพอกับก าลังรบ  ไม่ควรจะต้ังหน้าท านุบ ารุงแต่ก าลังรบอย่างเดียว พึงระลึกถึงค ากล่าวที่ว่า “ ทหารเดิน
ด้วยท้อง “ การฝึกคนก็เช่นเดียวกัน  ควรเร่งปรับปรุงสมรรถภาพของหน่วยช่วยรบ  เช่นเวลาฝึกการประลอง
ยุทธ ควรจะมีการแก้ปัญหาการส่งก าลังบ ารุงไปด้วย  เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีเกิดความช านาญทราบข้อบกพร่อง 
และจะได้แก้ไขภายหลังการเตรียมการในเรื่องการส่งก าลังบ ารุงควรก าหนดแผนท่ีรอบคอบไว้ล่วงหน้า 
  ความเสียหายท่ีได้รับจากการยุทธครั้งนี้  ปรากฏผลชัดว่าทหารท่ีเสียชีวิตเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บ
นับเป็นจ านวนหลายพันคน  ส่วนเสียชีวิตเนื่องจากการกระท าของข้าศึกเพียงจ านวนเรือนร้อยเท่านัน้ 
 

สงครามเวยีดนาม 
ภมูหิลงัของเวยีดนาม  
               เมื่อประมาณ ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว ชาวเวียดนามเคยอาศัยอยู่ในดินแดนแถบตอนใต้ของประเทศจีน 
ถูกจีนรุกรานจึงถอยร่นลงมาทางใต้ บางครั้งตกเป็นเมืองขึ้นของจีน เวียดนามจึงรับวัฒนธรรมของจีนไว้มาก  
              ในปี พ.ศ.๒๔๑๖ เวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ฝรั่งเศสได้แบ่งการปกครองเวียดนาม
ออกเป็น ๓ แคว้น คือ แคว้นตังเกี๋ย อยู่ทางตอนเหนือ แคว้นอันนัม อยู่ทางตอนกลาง และแคว้นโคชินไชน่า 
อยู่ทางตอนใต้  ฝรั่งเศสได้เปล่ียนแปลงระบบการศึกษา วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีให้เป็นแบบ
ฝรั่งเศส  
               ในปี พ.ศ.๒๔๘๔ ได้เกิดขบวนการเวียดมินห์ข้ึน เพื่อขับไล่ฝรั่งเศส โดยมีผู้ท่ีมีสมญาว่า  

โฮจิมินห์เป็นผู้น า  
              ในปี พ.ศ.๒๔๘๕ ขณะเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา ญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เวียดนามจึงได้ประกาศตนเป็นอิสระ แต่คงอยู่ในการควบคุมของญี่ปุ่น ขบวนการเวียดมินห์ก็ได้
ร่วมมือกับสหรัฐฯ และฝ่ายสัมพันธมิตร ท าการต่อต้านญี่ปุ่น เมี่อญี่ปุ่นแพ้สงคราม โฮจิมินห์จึงจัดต้ังรัฐบาล
ช่ัวคราวขึ้น เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๘ และหลังจากท่ีจักรพรรดิเบาได๋ ได้สละราชสมบัติในปีเดียวกันนั้น โฮจิมินห์ก็ต้ัง
รัฐบาลขึ้นบริหารประเทศ และเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นแบบสาธารณรัฐ ฝรั่งเศสได้หาทางกลับไปมี
อิทธิพลเหนือเวียดนามอีก โดยมีอังกฤษให้ความช่วยเหลือ ขบวนการเวียดมินห์ได้พยายามต่อสู้ เพื่อขับไล่
ฝรั่งเศสอยู่ ๙ ปี แต่ไม่ส าเร็จ ฝรั่งเศสยึดเมืองต่าง ๆ ไว้ได้  
                หลังจากจีนคอมมิวนิสต์ได้ขับไล่จีนคณะชาติไปยังเกาะไต้หวันแล้วก็ได้เข้ามาช่วยขบวนการเวียด
มินห์เพื่อขับไล่ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อเวียดมินห์ยึดเดียนเบียนฟูได้ ฝรั่งเศสกับเวียดนามก็ได้ท าสัญญาสงบศึกท่ีกรุง
เจนีวา เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๗ เรียกว่า อนุสัญญาเจนีวา มีสาระส าคัญคือ ให้แบ่งเวียดนามออกเป็นสองส่วน คือ 
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เวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้ โดยใช้เส้นรุ้งท่ี ๑๗ เหนือ ซึ่งผ่านเมืองกวางตร ีตามแนวแม่น้ าเบนไฮ เป็น
เส้นแบ่งเขตแดน และให้เวียดนามเหนือ เวียดนามใต้ ลาว และกัมพูชา ซึ่งเคยรวมเป็น 
อินโดจีนของฝรั่งเศสต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๖๘ แยกออกเป็นรัฐอิสระ พ้นจากการปกครองของฝรั่งเศส พื้นท่ีบริเวณ
เส้นรุ้ง ๑๗ องศาเหนือ มีเขตแดนปลอดทหารด้านละไม่เกิน ๕ กิโลเมตร ในการนี้สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม
ใต้ไม่ได้ร่วมลงนามด้วย  
           เวียดนามเหนือมีนโยบายท่ีรวม เวียดนามเข้าด้วยกัน และปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ โดยมี
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๓ โดยไม่มีการเลือกตั้งใด ๆ แต่มีการแต่งต้ังโฮจิมินห์ข้ึน
เป็นประธานาธิบดี  
                ทางด้านเวียดนามใต้ ยังคงตกอยู่ใต้อิทธิพลของฝรั่งเศส โดยฝรั่งเศสได้เชิญจักรพรรดิเบาได๋ ขึ้น
เป็นประมุขปกครองประเทศ ต่อมากลุ่มผู้รักชาติ เวียดนามใต้ได้ขับไล่ฝรั่งเศสออกจากเวียดนาม จักรพรรดิ
เบาได๋ ได้แต่งต้ังนายโงดินห์เดียม เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐ และได้จัดให้
มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี หลังจากท่ีจักรพรรด์ิ เบาได๋ สละราชสมบัติอีกครั้งหนึ่ง ในปี พ.ศ.๒๔๙๘ หลังจาก
นั้นก็มีการวุน่วายแย่งชิงอ านาจกัน ในปี พ.ศ.๒๕๐๖ ได้มีคณะทหารเข้ายึดอ านาจการปกครอง ได้ประกาศ
นโยบายท่ีจะกวาดล้างคอมมิวนิสต์ สหรัฐฯ ให้การรับรอง ต่อมาทางเวียดนามเหนือได้เปิดฉากท าสงคราม
กองโจรกับเวียดนามใต้  
 
 
เหตกุารณใ์นเวยีดนามกอ่นเกิดสงคราม  
 ตามอนุสัญญาเจนีวา พ.ศ.๒๔๙๗ ท่ีประชุมใหญ่ระหว่างชาติ มีสหรัฐฯ  อังกฤษ  สหภาพโซ
เวียต  เวียดนาม  ลาว และกัมพูชา มีสาระส าคัญอยู่ ๕ ประการ ท่ีส าคัญประการหนึ่งคือ เมื่อครบก าหนด ๒ 
ปี นับแต่ท าสัญญาสงบศึก ท้ังสองฝ่ายจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งท่ัวไปในเวียดนาม การเลือกตั้งนี้ให้อยู่ใน
ความควบคุมของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศ และประชาชนท้ังสองฝ่ายต้องมีสิทธิเลือกถิ่นท่ีอยู่โดยเสรี 
แต่ปรากฏว่าไม่ได้มีการปฏิบัติตามข้อตกลง ไม่มีการเลือกตั้งเวียดนามจึงแบ่งออกเป็นเวียดนามใต้และ
เวียดนามเหนือโดยปริยาย  
                ในปี พ.ศ.๒๕๐๑ เวียดนามเหนือ หรือเวียดมินห์ ได้เริ่มท าสงครามกองโจรกับเวียดนามใต้ โดยมี
เป้าหมายส าคัญคือ โรงเรียน เวียดมินห์จะเกล้ียกล่อมเด็กอายุระหว่าง ๑๕ - ๑๖ ปี เข้าสมัครพรรคพวกฝึก
อาวุธให้ แล้วเข้าแทรกซึมในหมู่บ้านจนประสบผลส าเร็จ สามารถขยายอิทธิพลออกไปอย่างกว้างขวาง ต่อมา
ในปี พ.ศ.๒๕๐๒ เวียดมินห์เริ่มท าการรุกรานเวียดนามใต้ด้วยอาวุธ และก าลังทหาร และในปี พ.ศ.๒๕๐๓  

โฮจิมินห์ได้จัดต้ังกองก าลังเวียดกง แนวร่วมรักชาติเพื่อปลดปล่อยเวียดนามใต้ โดยได้ด าเนินการปลูกฝัง
แนวความคิด โฆษณาชวนเช่ือ ขู่เข็ญ คุกคาม และจูงใจในทุกวิถีทางโดยผ่านองค์การบังหน้าต่างๆ  
               ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เวียดนามเหนือได้ท าการรุกรานเวียดนามใต้อย่างรุนแรง จนรัฐบาลเวียดนามใต้
ต้องขอความช่วยเหลือจาก มิตรประเทศฝ่ายโลกเสรี ในปี พ.ศ.๒๕๐๘ เวียดนามเหนือได้ขยายกองก าลัง 
เวียดกงขึ้นไปถึงระดับกองทัพ เริ่มเปิดฉากการรุกหนักหลายด้าน จนสามารถยึดพื้นท่ีส่วนหนึ่งของภาคกลาง
ของ เวียดนามใต้ได้เป็นจ านวนมาก และได้เข้าโจมตีเรือรบของสหรัฐฯ ท าให้ประธานาธิบดี จอห์นสัน ของ
สหรัฐฯ ได้ตัดสินใจท าสงครามแบบขยายขอบเขต (Escalation) เข้าไปในเวียดนามเหนือ สงครามโดยเปิดเผย
ระหว่างสหรัฐฯ และเวียดนามเหนือ จึงเริ่มต้นต้ังแต่กุมภาพันธ์ ๒๕๐๘เป็นต้นมา  
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การชว่ยเหลอืของฝ่ายโลกเสร ี

 หลังสงครามโลกครั้งท่ีสองส้ินสุดลงในปี พ.ศ.๒๔๘๘ โลกได้ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ค่าย                                                                                
คือ ค่ายคอมมิวนิสต์ มีสหภาพโซเวียตเป็นผู้น า และค่ายเสรีประชาธิปไตย มีสหรัฐฯ เป็นผู้น า ค่ายคอม                                                                                      
มิวนิสต์ มีนโยบายรุกราน และต้องการเปล่ียนแปลงระบอบการปกครอง ของประเทศต่าง ๆ ในโลก ให้                                                                                         
เป็นแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ สหรัฐฯ จึงได้เสนอแผนการมาร์แชล (Marshall Plan) เพื่อบูรณะฟื้นฟู                                                                                   
ประเทศในยุโรปตะวันตก จากวิกฤตทางเศรษฐกิจ และต้ังองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ (NATO)                                                                              
ส าหรับช่วยเหลือในทางทหาร ในเอเชียฝ่ายคอมมิวนิสต์ขยายอิทธิพลด้วยการส่งจารชน และผู้ก่อการร้ายเข้า
ไปบ่อนท าลายบรรดาประเทศในทวีปเอเชีย เช่น  อินโดนีเซีย  เกาหลี  ศรีลังกา  พม่า  กัมพูชา  ลาว  และ
ไทย  เพื่อเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ และเข้ายึดครองประเทศเหล่านั้นตามอุดมการณ์ครองโลกของคอมมิวนิสต์  
               สหรัฐฯ ตระหนักดีว่า หากอินโดจีนแพ้สงคราม และตกเป็นของคอมมิวนิสต์แล้ว จะน าไปสู่การ
สูญเสียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท้ังหมด ตามทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) จึงได้ทุ่มเทความช่วยเหลือแก่ 
เวียดนามใต้ สหรัฐฯจึงเป็นผู้น าในการต่อต้านเวียดนามเหนือ นับต้ังแต่ฝรั่งเศสต่อสู้กับเวียดนามเหนือ เมื่อ
ฝรั่งเศสแพ้ สหรัฐฯ จึงเข้าไปช่วยเหลือเวียดนามใต้  
              ในปี พ.ศ.๒๕๐๘ เวียดนามใต้ตกอยู่ในจุดล่อแหลมท่ีสุด สหรัฐฯ จึงตกลงใจส่งก าลังทหารเข้าไป
ปฏิบัติการในเวียดนามใต้ พร้อมกับก าลังของฝ่ายโลกเสรีอีก ๗  ประเทศ คือ      ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
สเปน ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)      และไทย การจัดรูปแบบของการรบเป็นในแบบสงครามจ ากัด 
มุ่งให้เป็นการรบของ เวียดนามท้ังสองฝ่ายเท่านั้น  

การรบทีฟ่คุโถ (พ.ศ. ๒๕๑๐)      

กลา่วทัว่ไป       
 เดือน ก.ย. ๒๕๑๐ ขณะท่ี กรมทหารอาสาสมัคร ( กรม อสส.) เดินทางถึงสาธารณรัฐเวียดนาม
ใต้เป็นห้วงเวลาท่ีเวียดกง (ฝ่ายข้าศึก) ได้ด ารงการปฏิบัติเชิงรุกตลอดเวลา เพื่อตอบโต้กองก าลังผสมฝ่ายเรา
เนื่องจากการสูญเสียก าลังพล และยุทโธปกรณ์อย่างมหาศาลในการปฏิบัติท่ีผ่าน ๆ มา นอกจากนี้ได้
ด าเนินการทางการเมือง และการสงครามจิตวิทยา เพื่อด ารงอิทธิพลในพื้นท่ีห่างไกลและรักษาขวัญของฝ่าย
เดียวกัน โดยให้เห็นว่าก าลังมีชัยชนะ ขณะท่ีฝ่ายสาธารณรัฐเวียดนาม (วต) สหรัฐและโลกเสรีอื่น ๆ ได้ด ารง
การกวาดล้างฝ่ายเวียดกงด้วยการใช้ก าลังเข้าท าลายก าลังรบหลัก และตัดเส้นทางส่งก าลังบ ารุง ตลอดจน
ด าเนินการป้องกันกรงุไซง่่อนและเมืองส าคัญต่าง ๆ อย่างเหนียวแน่น เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดความ
ปลอดภัย รวมทั้ง สร้างความมั่นคงในพื้นท่ีท่ีอยู่ในอิทธิพลของข้าศึก และด าเนินโครงการพัฒนาพืน้ท่ีดังกล่าว
ด้วยการวยเหลือประชาชนและปฏิบัติการจิตวิทยาอย่างต่อเนื่อง 
 กรม อสส.ได้รับมอบให้เป็นหน่วยขึ้นการบังคับบัญชาของ พล.ร.๙ สหรัฐ มีท่ีต้ังอยู่ในค่ายแบร์
แคท อ.โนนทรัค จว.เบียนหว่า ซึ่งก าลังเวียดกงในพื้นท่ีประกอบด้วยก าลังประจ าถิ่น ร้อย.ซี ๒๔๕ และ
กองโจรประจ าหมู่บ้านและต าบลต่าง ๆ รวมประมาณ ๒๐๐ คน มีขีดความสามารถในการซุ่มโจมตีวางทุ่น
ระเบิดและกับระเบิดเพื่อรบกวนกีดขวางการคมนาคมและการส่งก าลังบ ารุง โจมตีรบกวนด้วย ค. และจรวด
ต่อท่ีต้ังทหารของฝ่ายเรา สามารถผสมผสานการปฏิบัติดังกล่าวเข้ากับลักษณะภูมิประเทศ และจังหวะเวลา
เพื่อก่อให้เกิดความสูญเสียให้กับฝ่ายตรงข้ามได้มากท่ีสุด และยังมีอิทธิพลอยู่เหนือประชาชนในพื้นท่ี อ.โนน
ทรัคนอกจากนี้ยังมีขึดความสามารถในการรวมก าลังรบหลัก ขนาดกองพัน กรม ร.๒๗๔ ซึ่งหลบซ่อนกระจาย
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กันอยู่ท่ัวพื้นท่ีเขตย่อยทหารท่ี ๔ ของเวียดกง เข้าโจมตีท่ีต้ังทางทหารท่ีอ่อนแอได้อย่างรวดเร็ว ท้ังนี้ การโจมตี
ดังกล่าวจะมีการวางแผนและลาดตระเวนอย่างละเอียดรอบคอบเสมอ 

 กรม อสส.ได้รับมอบภารกิจจาก พล.ร. ๙ สหรัฐฯ ให้เสริมสร้างความมั่นคงในพื้นท่ี อ.โนนทรัค 
กวาดล้างและท าลายข้าศึกในพื้นท่ี ตลอดจนเปิดเส้นทางคมนาคม และสนับสนุนโครงการพัฒนาในพื้นท่ี 
 กรม อสส.ได้ออกแผนยุทธการนเรศวร เพื่อปฏิบัติตามภารกิจท่ีได้รับมอบด้วยการวางก าลังใน
พื้นท่ีอิทธิพลของข้าศึก ให้สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนกันและกันได้ และจัดก าลังออกกวาดล้างฝ่ายตรง
ข้าม โดยมุ่งกระท าในพื้นท่ีด้านตะวันออก และตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.โนนทรัค รวมทั้งพืน้ท่ีทางด้าน
ตะวันออกเฉียงใต้ ตอนใต้ของถนนหมายเลข ๓๑๙ เพื่อควบคุมพื้นท่ี และหมู่บ้านส าคัญในห้วง ต.ค. ๑๐  กรม 
อสส.ได้ปะทะกับข้าศึกอย่างหนักถึง ๗ ครั้ง ต่อมาในห้วง พ.ย. ๑๐  กรม อสส.ได้ขยายพื้นท่ีปฏิบัติการออกไป
อย่างกว้างขวาง และทวีการปฏิบัติกวาดล้างรุนแรงยิ่งขึ้น เพื่อท าลายฐานท่ีมั่นท่ีซุกซ่อนอาวุธ แหล่งเสบียง 
และลดอิทธิพลของข้าศึกท่ีมีต่อประชาชนในพื้นท่ี จากการปฏิบัติของฝ่ายเรา ท าให้ฝ่ายข้าศึกประสบความ
ยากล าบากในการปฏิบัติการและส่งก าลังบ ารุง ฝ่ายข้าศึกจึงเพิ่มการปฏิบัติตอบโต้ฝ่ายเรา ด้วยการท าลาย
ถนนสาย ๓๑๙ ขัดขวางและท าลายขบวนส่งสัมภาระเพิ่มมากขึ้นรวมท้ังโฆษณาชวนเช่ือ และข่มขู่ประชาชน
ในพื้นท่ี อ.โนนทรัค มิให้สนับสนุนฝ่ายเราตลอดจนระดมยิง ค. เข้ามาท่ีต้ังของฝ่ายเราต่าง ๆ อย่างหนัก ซึ่งท า
ให้ฝ่ายเราเกิดความสูญเสียเป็นอันมากเช่นกัน  
                ต้ังแต่ต้น ธ.ค. ๒๕๑๐ เป็นต้นไป ข้าศึกซึ่งตกเป็นฝ่ายรับในขณะนั้น ได้มีการวางแผนเข้าโจมตีต่อ
ฐานท่ีล่อแหลมท่ีสุดของ กรม อสส.ให้ได้เพื่อลดความรุนแรงจากการปฏิบัติของฝ่ายเรา และเกิดผลทาง
จิตวิทยาแก่ประชาชนใน อ.โนนทรัค เห็นว่าข้าศึกยังมีอิทธิพลอยู่ 
 
ภารกิจ 
 ร้อย อวบ.ท่ี ๑ กรม อสส. โดยมี พ.ต.ยุทธนา  แย้มพันธุ์ เป็น ผบ.ร้อย ได้รับมอบภารกิจให้
คุ้มครองความปลอดภัย ถนนหมายเลข ๓๑๙ และกวาดล้างท าลายข้าศึกในพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อป้องกันมิให้
ข้าศึกแสวงประโยชน์จากเส้นทางดังกล่าวในการส่งก าลังบ ารุง และมิให้ข้าศึกขยายอิทธิพลในหมู่บ้านฟุคโถ 
( PHOUC THO ) 
การปฏบิตัิ   
 เพื่อปฏิบัติตามภารกิจท่ีได้รับมอบ ร้อย อวบ.ท่ี ๑ จึงได้ต้ังฐานปฏิบัติการถาวรในสวนมะม่วงหิม
พานต์ ท่ีบริเวณพิกัด วายเอส ๑๔๕๘๑๕ ทางทิศใต้ของหมู่บ้านฟุคโถ ฐานต้ังคล่อม ถนนสาย ๓๑๙ (หรือ
เรียกอีกช่ือหนึ่งว่า ถนนสายสมเกียรติ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ ร.ต.สมเกียรติ  ยงประยูร มว.ปล.ท่ี ๒ ซึ่งเสียชีวิต
จากกับระเบิดท่ีข้าศึกวางไว้บนถนนสาย ๓๑๙ เมื่อ ต.ค.๒๕๑๐ ) ทางทิศเหนือ เป็นสวนของหมู่บ้านฟุคโถ ซึ่ง
เป็นหมู่บ้านท่ีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ทางทิศตะวันออกเป็นท่ีราบลุ่มน้ าท่วมถึงทิศใต้เป็นท้องนา มี
หมู่บ้านขนาดเล็กอยู่ห่างออกไป ประมาณ๙๐๐ เมตร  มีประชาชนอยู่ไม่มากนักส่วน 

ใหญ่เป็นหญิงชรา สืบได้ความว่าสนับสนุนข้าศึกอยู่อย่างลับ ๆ  และทางทิศตะวันตกเป็นพื้นท่ีป่าทึบและสวน
ยางพารารกร้าง ร้อย.อวบ.ท่ี ๑ ได้ทุ่มเทก าลังปฏิบัติการเปิดเส้นทางสายสมเกียรติอย่างต่อเนื่องด้วยการถาก
ถางป่ายาง ๒ ข้างทางแล้ว เผา แม้จะประสบการสูญเสียจากทุ่นระเบิดและกับระเบิดท่ีวางดักบนเส้นทางเป็น
อันมากก็ตาม แต่ก็ได้ท าให้เส้นทางปลอดภัยยิ่งขึ้นและลดอันตรายจากการลักลอบเข้ามาวางทุ่นระเบิดบน
ถนน นอกจากนี้ หน่วยได้ใช้มาตรการพิทักษ์ประชาชนและทรัพากรด้วยการปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านฟุคโถ
และใช้ก าลังออก ลว.เฝ้าตรวจ และซุ่มโจมตีตลอดเวลาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนซึ่งได้ก่อประโยชนใ์นการส่ง
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ก าลังบ ารุงแก่หน่วยอื่นของฝ่ายเดียวกันในพื้นท่ีด้วยการปิดล้อมและตรวจค้นหมู่บ้านฟุคโถ ได้ท าให้ข้าศึก
ประสบความยุ่งยากในการด ารงชีพอย่างหนัก 

 ในต้น ธ.ค.๒๕๑๐ แหล่งข่าวในพื้นท่ีท้ังหมด ได้รายงานตรงกันว่าฝ่ายข้าศึกได้เตรียมสะสม
เสบียงไว้นอกพื้นท่ีปฏิบัติการของ กรม อสส. กับมีความเคล่ือนไหวภายในพื้นท่ี ซึ่งเป็นการแสดงว่ามีการ
เตรียมเข้าตีท่ีต้ังทหารไทยมากขึ้น โดยได้เล็ดลอดเข้ามาตรวจการณ์ และจัดท าแผนท่ีสังเขปภายในท่ีต้ังของ
ร้อย อวบ.ท่ี ๑ ท่ีต้ัง ค. คลังเก็บกระสุน อย่างถูกต้อง มีการลงรายละเอียดความแข็งแรงของท่ีมั่นต่าง ๆ ด้วย 
รวมทั้งได้ยิงหาหลักฐานของ ค.  ๘๒ มม. ต่อฐาน ร้อย อวบ. ไว้ด้วย 
 ร้อย อวบ.ท่ี ๑  และ ร้อย อวบ.อื่น ๆ  ได้ด าเนินการเพื่อเตรียมการโจมตี ดังนี้.- 
 ๑.  ถากถางพื้นท่ีรอบฐานให้มีพื้นท่ียิง และมีการตรวจการณ์ดีขึ้น 
 ๒.  ปรับปรุงท่ีมั่นรอบฐานให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้น และขุดคูติดต่อสลับฟันปลา 
 ๓.  วางเคลย์โม กับระเบิด และพลุสดุดเพิ่มมากขึ้น 
 ๔.  เพิ่มอ านาจการยิงให้มากขึ้น ด้วยการเพิ่มจ านวน ปก. 
                ๕.  ให้  ร้อย ป.กรม อสส. ( พ.ต.วัฒนชัย  วุฒิศิริ เป็น ผบ.ร้อย ) ได้ยิงหาหลักฐานต าบลยิง
ป้องกันรอบท่ีมั่นต้ังแต่แรกตั้งฐานและตรวจสอบอยู่เสมอ รวมทั้งขอให้ ร้อย ป. ท่ีสามารถยิงถึง กับ ฮ.ติดอาวุธ 
(LIGHT FIRE TEAM)และเครื่องบินทิ้งพลุส่องสว่างติดอาวุธ (สปุ๊กกี) ของสหรัฐฯ เตรียมการสนับสนุน 
 ๖.  เพิ่มการลาดตระเวน และกวาดล้างในพื้นท่ีรับผิดชอบ เพิ่มเวรยามและระมัดระวังมากยิ่งขึ้น 
 ในวันท่ี ๒๐ ธ.ค. ๒๕๑๐ เมื่อเริ่มมืด ร้อย อวบ.ท่ี ๑ ได้จัดก าลัง มว.ปล.ท่ี ๒ เป็นชุดซุ่มโจมตี
ออกปฏิบัติการป้องกันถนนสายสมเกียรยติตามปกติท่ีทางทิศเหนือของฐาน ก าลังเจ้าหน้าท่ี บก.ร้อย และสูท
กรรมได้เข้าเสริมท่ีมั่น มว.ปล.ท่ี ๒ ตามระเบียบปฏิบัติประจ าของหน่วย  คืนนั้นเป็นคืนเดือนหงาย ก าลังพล
ส่วนท่ีไม่มีหน้าท่ีเวรยามได้เข้าพักผ่อนหลับนอน 
 เวลา ๒๒๑๐ ข้าศึกซึ่งมีก าลังประมาณ ๑ กองพัน เพิ่มเติมก าลังจาก กรม ร.๒๗๔  ได้เข้าตี ร้อย 
อวบ.ท่ี ๑  โดยระดมยิงเตรียมด้วย ค.๘๒ ปก.   และอาร์พีจีใส่ ทก.ร้อย และท่ีต้ัง ค.๘๑ มม.อย่างหนักหน่วง 
ท าให้ทหารได้รับบาดเจ็บหลายคนในทันที เสาอากาศวิทยุ อาร์ซี ๒๙๒ เสียหาย ท าให้รายงาน ทก.กรม อสส. 
ไม่ได้ไประยะหนึง่  ส.ต.เสรี เขียวน้ าเงิน  พลวิทยุ  ได้เส่ียงออกไปน าเสาอากาศมาเปล่ียน จึงสามารถติดต่อ
รายงาน ทก.กรม อสส.ได้ในท่ีสุด 
 หลักจากเริ่มระดมยิงเตรียมด้วย ค. ๘๒ มม. แล้ว  ข้าศึกได้รุกคืบหน้าเข้าตีฐานท่ีมั่นระลอกแรก 
เป็น ๓ ทิศทาง  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตรงกับ มว.ปล.ท่ี ๓  ซึ่งมี  ร.ท.วิชัย  ขันติรัตน์  เปน็ ผบ.มว. ทาง
ทิศตะวันตก เป็นทิศทางหลักตรงกับ มว.ปล.ท่ี ๒  ซึ่งมี  ส.อ.สมมาตย์  น้อยพยัคฆ์  ท าหน้าท่ี ผบ.มว. (รอง 
ผบ.มว.ท าาการแทน ผบ.มว. น าก าลังออกซุ่มโจมตี) และทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตรงกับ มว.ปล.ท่ี ๑  ซึ่งมี  
ร.ต.สมพงษ์  อาจหาญ เป็น ผบ.มว. (ไม่อยู่เนื่องจากไปราชการ) ข้าศึกได้ใช้ระเบิดวงเดือนท าลายลวดหนาม
หีบเพลง ซึ่งมีช้ันเดียวขาดเป็นช่องหลายช่อง และวิ่งเข้าชาร์จ และระดมยิงเข้าใส่ท่ีมั่น ร้อย อวบ.ท่ี ๑ แสง
สว่างจากพลุสดุด และกระสุน ค.ส่องแสงของ ร้อย อวบ.ท่ี ๑ ท าให้มองเห็นข้าศึกมีจ านวนมาก และเต็มไป
หมด ทหาร ร้อย อวบ.ท่ี ๑  ได้ยิงต่อสู้ข้าศึกโดยไม่คิดชีวิต ทหารในแนว มว.ปล.ท่ี ๒  มีก าลังเพียงครึ่งหมวด
ยิงต่อสู้ต้านทานอย่างเต็มท่ี ก าลังข้าศึกส่วนหน้าตรง มว.ปล.ท่ี ๒  รุกถึงเข้าคูติดต่อ ได้ถูกก าลังพล มว.ปล.ท่ี 
๒  ต่อสู้ต้านทานเต็มความสามารถ ทหารบางคนออกจากท่ีก าบังไปต่อสู้กับข้าศึกท่ีรุกคืบหน้าเข้าใกล้ท่ีก าบัง
ของตนเองอย่างกล้าหาญ และเสียชีวิตพร้อมกับข้าศึก บางคนได้ใช้ลูกระเบิดมือขว้างใส่ข้าศึกในระยะประชิด 
ด้วยความร่วมใจกันต่อสู้ต้านทานข้าศึกท าให้สามารถหยุดข้าศึกไว้ได้ท่ีหน้าคูติดต่อ และผลักดันให้ข้าศึกส่วน
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หนึ่งถอยร่นไปสู่แนวที่มั่นของ มว.ปล.ท่ี ๓  ทางหมู่ ปล.ท่ี ๓  ก าลังพล หมู่ ปล.ท่ี ๓ ได้หันมาต่อสู้ต้านทาน
ข้าศึกส่วนนี้ แต่ไม่ทันเวลาบางส่วนของข้าศึก จ านวน ๖ คน  ได้เจาะทะลุเข้าไปได้ถึง บก.มว.ปล.ท่ี ๓  ร.ท.วิ
ชัย  ขันติรัตน์  ผบ.มว.ปล.ท่ี ๓  จึงได้คว้า เอ็ม.๑๖  ออกจากท่ีก าบงัเข้าสกัดต้านทานชนิด ๑ ต่อ ๖ ได้ถูก
ข้าศึกยิงกระสุนถากหัวค้ิวจนเลือดอาบและไหลลงชุ่มเส้ือผ้า  แต่  ร.ท.วิชัยฯ  ได้พุ่งเข้ายิงต่อสู้ข้าศึกกลุ่มนั้น
จนสามารถสังหารข้าศึกได้ท้ังหมด 6 คน แล้ว ปลย.ได้เกิดขัดล ากล้อง ขณะนั้น ข้าศึกกลุ่มใหญ่เจาะเข้ามาทาง
นั้นอีก  จ.ส.อ.ประยูร  พุฒิเจริญ  รอง ผบ.มว.ปล.ท่ี ๓  ได้ลุกออกจากท่ีก าบังวิ่งไล่ยิงข้าศึกกลุ่มนั้น ร่นถอย
กลับไป และข้าศึกส่วนนี้ได้ถูก มว.ปล.ท่ี ๓  ยิงเสียชีวิตท่ีหน้าคูติดต่อเกือบท้ังหมด 
 ส่วนทางด้าน มว.ปล.ท่ี ๓ ก าลังพลร่วมกันยิงต่อสู้และด้วยการยิงฉากของ หมู่ ปกบ. ท่ีต้ัง
คุ้มครองถนนสายสมเกียรติ ท าให้ข้าศึกยุดชะงักอยู่ท่ีหน้าคูติดต่อ ต่อมาข้าศึกเห็นว่า ไม่สามารถรุกคืบหน้าไป
ได้ เนื่องจาก ปกบ.ของ มว.ปล.ท่ี ๓  จนก าลังพลท้ังหมู่ได้รับบาดเจ็บกันทุกคน ผู้ท่ีเจ็บสาหัสก็ได้ถูกส่งตัวไป
รักษาพยาบาลท่ี บก.ร้อย ผู้ท่ีเจ็บเล็กน้อยก็ไม่ยอมย่อท้อยิงต่อสู้อย่างถวายชีวิตด้วย ปกบ. ต้านทานข้าศึกไป
ตลอดคืน 
  ทางด้าน มว.ปล.ท่ี ๑  ข้าศึกผ่านเข้ามาในฐานได้บางส่วนเท่านั้น เนื่องจากก าลัง มว.ปล.ท่ี ๑ 
ต่อสู้อย่างเข้มแข็ง   ระหว่างการเข้าตีระลอกแรก ผบ.ร้อยได้อ านวยการรบตลอดเวลา  ส่ังการผ่านวิทยุสนาม 
“ ให้ทหารทุกคนสู้ตาย  ผู้กองอยู่ข้างพวกคุณแล้ว “  พร้อมกับได้ออกไปอ านวยการรบในแนวหน้าด้วยตนเอง 
ท าให้ทหารทุกคนมีขวัญ และก าลังใจในการต่อสู้ต่อไป 
  ขณะท่ีข้าศึกเข้าโจมตีในระลอกแรกนั้น  ผตน.ป.( ร.ท.กัมพล  ผลผดุง ) ได้ร้องขอการยิง ป.ส่อง
สว่าง และยิงป้องกันฐานให้  ร้อย อวบ.ท่ี ๑  จาก ร้อย ป.กรม อสส. ( พ.ต.วัฒนชัย  วุฒิศิริ  เป็น ผบ.ร้อย ) 
ทันที  เนื่องจากข้าศึกได้วางแผนโดยรอบคอบจัด ค.  ระดมยิงฐานยิงสนับสนุนของ ร้อย ป. อย่างหนักหน่วงใน
เวลาเดียวกัน เพื่อกดดันไม่ให้ ร้อย ป.ยิงสนับสนุนได้ ซึ่งได้ผล สามารถกดดันพลประจ าปืนใหญ่ให้อยู่ในท่ีก าบัง
ช่ัวระยะหนึง่ แต่ไม่กี่นาที หลังจากนั้นก าลังพล ร้อย ป. ได้แสดงความกล้าหาญท่ามกลางการระดมยิงของข้าศึก
ออกจากท่ีก าบัง ท าการยิงปืนใหญ่ด้วยกระสุนระเบิดรอบฐาน ร้อย อวบ.ท่ี ๑  อย่างหนักหน่วง  ซึง่ขณะนั้น
ข้าศึกได้เจาะแนวต้านทานเข้ามาในฐานได้แล้ว และผลจากการยิงสนับสนุนด้วยกระสุนส่องแสงอยา่งต่อเนื่อง 
ท าให้ฝ่ายเราสามารถมองเห็นข้าศึก ฝ่ายเราจึงสามารถท าลายและหยุดยั้งการเข้าตีอย่างรุนแรงของข้าศึกใน
ระลอกแรกได้ อนึ่งจากการระดมยิงฐาน ร้อย ป. ท าให้ก าลังพล ร้อย ม.ลว. ซึ่งต้ังอยู่ด้วยกัน จ านวน  ๒  นาย
เสียชีวิตทันทีขณะท าการยิง ค.๘๑ มม.ช่วยเหลือ ร้อย อวบ.ท่ี ๑ 

 ในระหว่างท่ีรอการสนับสนุนจาก ร้อย ป. ผบ.ร้อย ได้รายงาน  ทก.กรม อสส.  ทก.กรมฯ  จึงได้
ขอให้ พล.ร.๙  ส่ังให้ ป.สหรัฐฯ ยิงช่วยอย่างเต็มท่ี และร้องขอ ฮ.ติดอาวุธ ให้เข้าท าการยิงป้องกันร้อย อวบ.ท่ี 
๑  จากทางอากาศอย่างรุนแรงอีกด้วย ซึ่งสามารถมาสนับสนุนได้ภายใน ๑๐ นาที และเครื่องบินสปุ๊กกี  ให้
การส่องสว่างสนามรบและยิงท าลายข้าศึก ในการสนับสนุน ส.อ.โทมัส โอคอนเนล นายสิบติดต่อสหรัฐ  ได้
ประสานการสนับสนุนของ ฮ.ติดอาวุธ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ฮ.ติดอาวุธได้ผลัดกันโจมตีต่อข้าศึกท่ีเคล่ือน
เข้าโจมตีอย่างได้ผล 
 ผลจากความร่วมมือร่วมใจกันต่อสู้ป้องกันอย่างเข้มแข็ง และการประสานการยิงสนับสนุนท าให้ 

ร้อย อวบ.ท่ี ๑   สามารถยับยั้งการเข้าโจมตีระลอกแรกของข้าศึกไว้ได้ ผลการปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นไม่ได้ท าให้ฝ่าย

ข้าศึกหมดก าลังใจ แต่กลับรวบรวมก าลังใหม่อีกครั้งหนึ่งใน  ๒๐๒๓๐๐ ธ.ค. ๒๕๑๐  โหมเข้าตีเป็นระลอกท่ี 
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๒  ทาง มว.ปล.ท่ี ๒  อย่างหนักระลอกแล้วระลอกเล่า และพยายามเล็ดลอดน าศพ และผู้ท่ีบาดเจ็บบริเวณ

แนวลวดหนามกลับออกไป มว.ปล.ท่ี ๒  ได้ระดมยิงต่อสู้อย่างหนัก และ ผตน.ป.ได้ปรับการยิง ป.ด้วยกระสุน

ระเบิดให้ใกล้ฐานเข้ามาอีก ท าให้ข้าศึกไม่สามารถเข้าถึงคูติดต่อได้อีกเลย 

 เมื่อ ๒๐๒๓๓๐ ธ.ค.๒๕๑๐  ผบ.ร้อย เห็นว่าแนวต้านทานของ มว.ปล.ท่ี ๒  อาจไม่แข็งแรงพอ

จึงส่ังให้ชุดซุ่มโจมตีของ มว.ปล.ท่ี ๒  กลับเข้าฐานทางทิศตะวันออกของถนนสายสมเกียรติ เข้าทางเหนือของ

ฐานด้าน มว.ปล.ท่ี ๓ จึงได้ประสานกับ ฮ.ติดอาวุธ, ร้อย ป. และ มว.ปล.ท่ี ๓  ให้ทราบเพื่อป้องกันมิให้เป็น

อันตรายแก่ชุดซุ่มโจมตีดังกล่าว ระหว่างการตีฝ่าเข้ามาอย่างห้าวหาญแต่ระมัดระวัง ชุดซุ่มโจมตีได้ปะทะกับ

ก าลังข้าศึกซึ่งอยู่ในสภาพท่ีเสียขวัญ เนื่องจากถูกอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายไทยระดมยิงอย่างรุนแรงท้ัง

ภาคพื้นดินและทางอากาศ และก าลังพยายามลากผู้บาดเจ็บถอนตัวออกจากท่ีรบ การปะทะได้รุนแรงจนถึง

ขั้นใช้ลูกระเบิดมือในระยะประชิด จนฝ่ายข้าศึกเสียชีวิตลง ๑๐ คนและล่าถอยหลบหนีไป ชุดซุ่มโจมตีจึงกลับ

เข้าฐานได้โดยปลอดภัยทุกคน และเข้าเสริมแนวต้านทานของ มว,ปล.ท่ี  ๒  ทันที 

 เมื่อ ๒๑๐๑๐๐ ธ.ค.๒๕๑๐   ฮ.ติดอาวุธ  ขอบินกลับไปเติมน้ ามันและเพิ่มเติมกระสุนจึงเป็น
หน้าท่ีของเครื่องบินสปุ๊กกี และ ร้อย ป. ในการส่องสว่างสนามรบ และยิงป้องกันฐานให้ ร้อย อวบ.ท่ี ๑  
ต่อไป เมื่อ ๒๑๐๓๐๐ ธ.ค. ๒๕๑๐  ข้าศึกลดการยิงลงมาก มีความเคล่ือนไหวแสดงให้เห็นว่าก าลังเริ่มถอนตัว 
ผบ.ร้อย จึงส่ังการให้ระดมยิงกดดันข้าศึกอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเร่งให้ปรากฏชัยชนะโดยเร็ว ผบ.ร้อยได้ส่ังให้
รถสายพานล าเลียงพลประจ ากองร้อย จ านวน ๒ คัน ระดมผู้อาสาสมัครเข้าประจ ารถออกปฏิบัติการตีโต้ตอบ
และไล่ติดตามทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของฐานเพื่อข่มขวัญข้าศึกแม้จะเป็นการเส่ียงก็ตาม ขณะเดียวกันก็ได้ให้ 
ร้อย ป.  เล่ือนฉากการยิงออกไปท่ีแนวป่าเพื่อท าลายและสกัดกั้นการถอนตัวของข้าศึก พร้อมกันนี้ได้แจ้งให้ 
ฮ.ติดอาวุธ และเครื่องบินสปุ๊กกี ทราบโดยผ่านนายสิบติดต่อสหรัฐ ชุดรถสายพานล าเลียงพล มีนายสิบติดต่อ
สหรัฐร่วมไปด้วย ชุดรถสายพานล าเลียงพลได้ไล่ยิงข้าศึกท่ีก าลังถอยอย่างกล้าหาญ ซึ่งข้าศึกพยายามตอบโต้
ต้านทานอย่างรุนแรง จนถึงเวลา ๒๑๐๔๐๐ ธ.ค.๒๕๑๐ จึงได้ถอนตัวกลับท่ีต้ังโดยปลอดภัย ชุดสายพาน
ล าเลียงพลได้รายงานว่าได้ตรวจการณ์พบข้าศึกเสียชีวิตตามรายทางและชายป่าเป็นจ านวนมาก ข่าวดังกล่าว
ได้ท าให้ก าลังพล ร้อย อวบ.ท่ี ๑  มีขวัญดีขึ้น และ ผบ.ร้อยได้ส่ังการให้ระดมยิงข่มข้าศึกออกไปตลอดแนว 
เพื่อป้องกันข้าศึกมาเก็บศพก าลังพลท่ีเสียชีวิตกลับไปและในระหว่างนีไ้ด้มีการซ่อมบ ารุงอาวุธ ล าเลียงกระสุน
เพิ่มเติม บ้างก็ชงกาแฟแจกเพื่อนบ้าง ส าหรับฝ่ายข้าศึกยังคงระดมยิงเข้ามาในฐานนาน ๆ ครั้ง 
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 ระหว่างการสู้รบด าเนินไปอย่างรนุแรง นายสิบพยาบาลของ มว.ต่าง ๆ  ท างานอย่างหนักเข้า
รักษาพยาบาลผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บทุกนายแล้ว ยังต้องล าเลียงผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บสาหัสมารวมกันท่ี ทก.ร้อย เพื่อ
เตรียมส่งกลับโดย ฮ.พยาบาล ( DUST OFF) ในระหว่างท่ีรอให้ข้าศึกยิง ค.เบาบางลง และรอ ฮ.พยาบาลมา
รับ  พ.ต.ยุทธนา  แย้มพันธุ์  ได้คอยปลุกปลอบใจให้คนเจ็บท่ีท้อแท้มีก าลังใจทนพิษบาดแผลต่อไปอีกระยะ
หนึ่ง เมื่อ ฮ.พยาบาล  ลงมารับ  ณ  สนาม ฮ. นายสิบพยาบาล  นายสิบติดต่อสหรัฐ  และผู้ท่ีบาดเจ็บน้อย
กว่าได้ช่วยกันพยุงคนท่ีเจ็บหนักไปข้ึน ฮ. ท่ามกลางการระดมยิงของข้าศึกได้ส าเร็จ 
 เมื่อ  ๒๑๐๕๐๐  ธ.ค. ๒๕๑๐  ข้าศึกได้เปิดฉากระดมยิงด้วย ค.อย่างประปรายทางชายป่าทาง

ทิศตะวันตกของฐาน แสดงให้เห็นว่าข้าศึกยิงเพื่อก าบังการถอนตัว  พ.ต.ยุทธนา  แย้มพันธุ์  จึงส่ังให้ ผตน.ป. 

และนายสิบติดต่อสหรัฐแจ้ง ป. และ ฮ.ติดอาวุธ เข้าท าลายท่ีต้ัง ค.ข้าศึก  ซึ่งสามารถสงบการยิง ค.ของข้าศึก

ได้ ต่อมาเครื่องบินสปุ๊กกี และ ฮ.ติดอาวุธ ได้ขอจบภารกิจ หน่วย ป.ได้สงบการยิง แต่พร้อมสนับสนุนหากมี

สถานการณ์รุนแรงขึ้นอีก  เวลา  ๒๑๐๕๓๐  ธ.ค. ๒๕๑๐  การรบยุติลง 

     
 
            ผลการสูร้บ 
              ฝา่ยเรา                                                           ฝา่ยขา้ศกึ 
      -  เสียชีวิต                  ๔       นาย             -  เสียชีวิต               ๙๕       ศพ 
      -  บาดเจ็บสาหัส           ๒       นาย             -  ลากศพไป            ๙๐       ศพ 
      -  บาดเจ็บเล็กน้อย       ๑๓      นาย             -  บาดเจ็บ               ๘๐      คน 
      - ยึดยุทโธปกรณ์ได้เป็นจ านวนมาก                 -  ถูกจับเป็นเชลย        ๒      คน             
 
 
วเิคราะหผ์ลการปฏิบตัขิองทัง้สองฝา่ย 
 การที ่รอ้ยอวบ.ที่ ๑  มีชยัชนะขา้ศกึในการรบครัง้นี้ ถือเป็นชัยชนะครั้งท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของ กรม 
อสส.ในสมรภูมิเวียดนามใต้ ความส าเร็จของการรบท่ีฟุคโถในครั้งนี้ เกิดจากปัจจัย ๕  ประการ คือ 
 ๑.  ความรว่มมอืกนัดว้ยความเสยีสละ  อดทน  กล้าหาญ  ของทุกฝ่าย  จะเห็นได้ว่าในการรบ
ครั้งนี้ทหารทุกคนของหน่วยได้ปฏิบัติหน้าท่ีได้รับมอบหมายอย่างไม่เห็นแก่ชีวิต  ความเหน็ดเหนื่อย หรือย่น
ย่อท้อถอยกับก าลังข้าศึกท่ีเหนือกว่ามากมายหลายเท่า 
 ๒.  ใช้หลกัการระวงัปอ้งกนั   ร้อย อวบ.ท่ี ๑  ได้เตรียมการระวังป้องกนัฐานไว้อย่างแข็งแรง
และรอบคอบ ด้วยการเตรียมพื้นยิงและพื้นตรวจการณ์ การก าหนดท่ีต้ัง ปกบ.ตรงกับทิศทางเข้าตีข้าศึก การ
เตรียมต าบลยิงป้องกันตนเองของ ป.ของไทย และสหรัฐ รวมทั้ง การเตรียมสนับสนุนด้วย ฮ.ติดอาวุธและ
เครื่องบินทิ้งพลุส่องสว่าง (สปุ๊กกี) ซึ่งท าให้สนามรบสว่างไสวเหมือนกลางวัน ฝ่ายเราซึ่งอยู่ในท่ีก าบังจึง
ได้เปรียบข้าศึกท่ีก าลังเข้าตี 
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 ๓.  ใช้หลกัการออมก าลงั   ร้อย อวบ.ท่ี ๑  ได้อาศัยท่ีก าบังได้เสริมความแข็งแรงป้องกันการ
ระดมยิงจาก ค.และอาร์พีจีของข้าศึก ในช่วงต้นของการเข้าตีได้ ท าให้สูญเสียเพียงเล็กน้อย  ซึ่งข้าศึกเคย
ท าลายกองทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรมาแล้วด้วยวิธีนี้ได้ เนื่องจากก าลังพลส่วนใหญ่สูญเสียไปกับการระดมยิง
เตรียมชุดแรกของข้าศึก และฝ่ายเราได้ออมก าลังโดยใช้ ค., ป., ฮ.ติดอาวุธ และเครื่องบินทิ้งพลุส่องสว่าง
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔.  ใชห้ลกัการด าเนนิกลยทุธ และการจูโ่จม   การถอนก าลังชุดซุ่มโจมตีกลับเข้าฐาน และการ
ใช้รถสายพานล าเลียงพลออกตีโต้ตอบ นับเป็นการด าเนินกลยุทธอย่างกล้าหาญ และจู่โจมเหนือความ
คาดหมาย ท าให้ข้าศึกขวัญเสีย และระส่ าระสายหนักยิ่งขึ้น จึงไม่สามารถต้านทานได้ และถอนร่นหลบหนีไป
และการด าเนินกลยุทธด้วยการยิง ป. และ ฮ.ติดอาวุธ ท้ังยิงสกัดหน้า  ท าลายการรุกและการด าเนินกลยุทธ
ของข้าศึก รวมท้ังยิงสกัดหลังขัดขวางการถอนตัวของข้าศึกอย่างได้ผล 
                  ๕.  ขวญัและก าลงัใจ   ฝ่ายเรามีความมั่นใจในอนุภาพของอาวุธซึ่งดีกว่าข้าศึก ท้ังมีปริมาณ
เพียงพอท่ีจะต่อสู้กับข้าศึกได้อย่างรุนแรงและต่อเนื่อง จนกว่าจะได้ชัยชนะ มีความเช่ือมั่นและศรัทธาในตัว
ผู้น าคือ ผบ.ร้อย และ ผบ.มว.  ท่ีท าให้ทหารทุกคนเช่ือมั่นว่าจะได้รับชัยชนะและปลอดภัย รวมทั้ง เช่ือมั่นใน
ระบบการส่งกลับท่ีรวดเร็วที่มั่นใจว่าข้ึน ฮ.พยาบาลได้แล้วจะไม่เสียชีวิต ท้ัง ๓ ปัจจัยดังกล่าว  ท าให้ฝ่ายเรามี
ขวัญและก าลังใจดีกว่า หรือเหนือกว่าฝ่ายข้าศึก 
 
การปฏบิตัิของฝา่ยเวยีดกง   ซึง่ใช้ก าลังจ านวนมากเข้าโจมตีท่ีต้ังฝ่ายเรา  สามารถวิเคราะห์ผลการปฏิบัติได้
ดังนี.้- 
 ๑.  เป็นการปฏิบัติเชิงรุกของฝ่ายเวียดกง  โดยมีความมุ่งหมายท่ีจะเรียกศรัทธาและการ
สนับสนุนจากประชาชนในพื้นท่ีกลับคืนมา เนื่องจากฝ่ายเวียดกงถูกกดดันให้เป็นฝ่ายรับมาโดยตลอด 
 ๒  ใช้การรวมก าลังเข้าปฏิบัติการได้อย่างหนุนเนือ่งและจู่โจม โดยมีการเตรียมการด้านการข่าว

เป็นอย่างดี จะเห็นได้จากการวางแผนเข้าตีได้อย่างประณีตด้วยการใช้ก าลังเป็นระลอก  ภายใต้การยิง

สนับสนุนของอาวุธวิถีโค้งการเลือกเวลาปฏิบัติการในตอนกลางคืน แสดงให้เห็นว่าฝ่ายข้าศึกจะต้องผ่านการ

ฝึกและมีวินัยในการปฏิบัติพอสมควร 

 ๓.  อย่างไรก็ดี   ความด้อยกว่าในด้านอ านาจการยิง, ความคล่องแคล่วในการเคล่ือนท่ี และการ
สนับสนุนทางอากาศน่าจะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ฝ่ายข้าศึกเป็นฝ่ายเข้าตีไม่สามารถเอาชนะก าลังฝ่ายเราซึ่ง
เป็นฝ่ายต้ังรับได้ 
บทเรยีนจากการรบ 
 ๑.  ในสภาวะสงคราม  การติดต่อส่ือสาร  คือ  หัวใจของการรบ  หน่วยทหารจะต้องวางข่าย
การส่ือสารภายในหน่วยให้พอเพียงท่ีสามารถทดแทนกันได้ท้ังระบบโทรศัพท์สนามและวิทยุสนามส่ิงท่ีส าคัญ
ท่ีสุดคือการติดต่อส่ือสารกับหน่วยเหนือ และหน่วยที่จะสามารถให้การสนับสนุนได้เป็นอันดับแรก โดยหน่วย
เหนือจะเป็นผู้ประสาน และร้องขอการสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมาก 
 ๒.  การยิงสนับสนุนท่ีแม่นย าและทันเวลา  เป็นหัวใจของการรบในสงครามทุกชนิดท่ีใช้ก าลัง 
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 ๓.  ความสามารถของอาวุธประจ ากาย  ซึ่งแม้จะได้รับการดูแลรักษาอย่างดีตลอดเวลา แต่เมื่อ
ต้องท าการยิงอย่างต่อเนื่องผ่านไประยะหนึง่ก็มักจะเกิดการขัดล ากล้องซึ่งอาจจะท าให้ก าลังพลตกอยู่ในภาวะ
วิกฤตได้   ดังนั้นการเลือกจัดหาอาวุธประจ ากายจึงเป็นประเด็นท่ีจะต้องพิจารณาอย่างไตร่ตรองและรอบคอบ
อย่างท่ีสุดซึ่งอาจก่อให้เกิดผลแพ้ชนะในการรบแต่ละครั้งในอนาคต 
 ๔.  การสร้างท่ีก าบังถาวรท่ีแน่นหนา  ท าให้เป็นที่ก าบังช้ันต้นได้ดีจากการยิงเตรียมด้วย ค. และ
อาร์พีจีของข้าศึก  แต่เมื่อข้าศึกเคล่ือนท่ีผ่านแนวลวดหนามเข้ามา แล้วจะต้องรีบออกจากท่ีก าบังทันทีเพื่อ
ป้องกันการสูญเสียจากการโจมตีด้วยอาวุธอาร์พีจี แนวคูติดต่อท่ีขุดสลับฟันปลา  จะใช้ในการก าบังสะเก็ด
ระเบิดได้ดี แนวคูติดต่อควรท าช่องไว้วางวัตถุระเบิดเพื่อสามารถหยิบมาใช้ท าการต่อสู้ได้ทันที และพื้นคูติดต่อ
ควรมีไม้รองไว้เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในการเคล่ือนท่ี 
                ๕.  การเลือกท่ีต้ัง   โดยใช้ลักษณะภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์  โดยให้ด้านหหนึ่งติดป่าชายเลน
ท่ีมีน้ าท่วมขังป้องกันการใช้เป็นฐานออกตีของข้าศึก และป่ามะม่วงหิมพานต์ทางทิศตะวันตกของฐาน  เป็นท่ี
ก าบังและบังการตรวจการณ์จากข้าศึกได้เป็นอย่างดี  จึงท าให้ฝ่ายเราวางน้ าหนักการต้ังรับได้อย่างเหมาะสม
ด้วย 
 ๖.  การสะสม สป.๕   ไว้ให้เพียงพอส าหรับการสู้รบอย่างหนักได้ต่อเนื่อง  จะเพิ่มโอกาสความ
อยู่รอดให้หน่วย   
 
การรบทีล่อ๊กแอน    ครัง้ที่ ๑    พ.ศ. ๒๕๑๒ 
 
กลา่วทัว่ไป 
 ในห้วง  มี.ค. ๒๕๑๒   เวียดกง  (ข้าศึก)  ได้ส้ินสุดการปฏิบัติตามแผนรุกใหญ่ในเทศกาลขึ้นปี
ใหม่( TET  OFFENSIVE  PLAN )  และก าลังเตรียมการส าหรับการรุกใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิต่อไปโดยไม่ค านึงถึง
ความสูญเสีย โดยเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์และยุทธวิธีให้เป็นฝ่ายผูกปัญหาให้ฝ่ายเราแก้ตลอดเวลา ในเขตย่อย
ทหารท่ี ๔ ซึ่งเป็นท่ีต้ังของ พล.อสส.ฝ่ายข้าศึกยังมีอิทธิพลในหมู่บ้านชนบทและเส้นทางคมนาคม รวมทั้งมีเสรี
ในการรบกวนท่ีต้ังทหาร  และเส้นทางส่งก าลังบ ารุงของฝ่ายเรา โดยการใช้ก าลังเข้าซุ่มโจมตี และก่อ
วินาศกรรม ควบคู่กับการโฆษณาชวนเช่ือ นอกจากนี้ฝ่ายตรงข้ามยังสามารถรวมก าลังขนาดกองพันเพิ่มเติม
ก าลังเข้าปฏิบัติการได้ภายในระยะเวลาอันส้ัน ในพื้นท่ีซึ่ง พล.อสส.รับผิดชอบ 
                ร.๑  พล.อสส.ผลัดท่ี ๑  ได้รับค าส่ังจาก ผบ.พล.อสส.ให้รับผิดชอบเข้าปฏิบัติการในพื้นท่ี 
ปฏิบัติการเสนา เพื่อค้นหา ท าลายก าลังเวียดกง ร.๒๗๔ พัน.๒ ซึ่งต้ังอยู่บริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
พื้นท่ีปฏิบัติการเสนา และก าลัง 
ประจ าถิ่นในพื้นท่ี ต้ังแต่ ๓ ธ.ค.๒๕๑๑-๓๑ม.ีค.๑๒     ร.๒๗๔ เป็นก าลังรบหลักของกองทัพปลดปล่อย 
ประจ าเขตย่อยทหารท่ี ๔  ปกติจะจรยุทธไปมาอย่างเสรีภายในพื้นท่ีอิทธิพล การปฏิบัติมักจะใช้ก าลังเป็นกลุ่ม
ก้อน และปฏิบัติอย่างมีแผนแน่นอนโดยหวังผลแตกหักเด็ดขาด  ก าลัง ร.๒๗๔ ยังมีขีดความสามารถในการ
แฝงแทรกซึมปะปนอยู่กับประชาชนเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ยากต่อการสถาปนาความมั่นคงในหมู่บ้านและต าบล
ของฝ่ายเรา จากการท่ีฝ่ายเราได้ใช้ก าลังออกลาดตะเวนค้นหาและท าลาย รวมทั้งสกัดกั้นปิดล้อมหมู่บ้านต่าง 
ๆ ท่ีเป็นแหล่งสะสมเสบียงอาหารของฝ่ายเวียดกง ท าให้เวียดกง ประสบความยากล าบากยากยิ่งขึ้น 
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ภารกิจ 
 ร.๑ พัน.๓  พล.อสส. ได้รับมอบภารกิจจาก ผบ.ร.๑ พล.อสส. ให้ค้นหา และท าลายข้าศึกใน
พื้นท่ีปฏิบัติการ “ เสนา “ และป้องกันมิให้ข้าศึกใช้ประโยชน์จากแหล่งส่งก าลังบ ารุงในหมู่บ้านบินห์สัน หมู่
บ้านล๊อคแอน และหมู่บ้านอื่นตามถนนสาย ๑๕  ต้ังแต่  ๑ มี.ค. ๒๕๑๑-๓๑ มี.ค. ๒๕๑๒ 
 
การปฏบิตั ิ
 เมื่อได้รับมอบภารกิจ ร.๑ พัน.๓ ( พ.ท.เด่นชัย  บุญงาม  เป็น ผบ.พัน ) ได้จัดก าลัง ร้อย อวบ.ท่ี 
๑, ร้อยอวบ.ท่ี ๒ พร้อมบก.พัน และ ร้อย สสก. ไปต้ังฐานปฏิบัติการช่ัวคราวทางทิศใต้ของหมู่บ้านล็อคแอน   
บริเวณพิกัด วายเอส  ๑๖๗๙๑๕  ซึ่งต้ังห่างค่าย แบร์แคท ทางทิศใต้ประมาณ ๑๐ กม. กองร้อย อวบ.ท่ี ๓  
ต้ังฐานปฏิบัติการ ณ หมู่บ้านไท้เทียนพิกัด  วายเอส  ๒๒๐๗๙๐  และก าลังท่ีเหลือพร้อม  ณ  ท่ีต้ังปกติใน
ค่ายแบร์แคท   อ.โนนทรัค จว.เบียนหว่า 
 ในการตั้งฐานปฏิบัติการ ร้อย อวบ.ท่ี ๑  ( ร.อ.บุญเรือง  สุขศรี  เป็น  ผบ.ร้อย ) วางก าลัง
รับผิดชอบทางด้านเหนือ ร้อย อวบ.ท่ี ๒ ( ร.ท.ไพรัช  เข้มขัน  เป็น  ผบ.ร้อย ) วางก าลังทางด้านใต้โดย ทก.
พัน.และ ร้อย สสก. ต้ังตรงกลางคล่อมเส้นทางล าลองสายหมู่บ้านล็อคแอน – ป่ายางบินห์สัน ภูมิประเทศทาง
ทิศเหนือเป็นสวนยางทางทิศตะวันออกเป็นสวนยางขนาดใหญ่ทางทิศใต้ติดกับฐานเป็นป่าละเมาะไกลออกไป
เป็นป่าทึบค่ันด้วยล าธารน้ าเล็กน้ าใหลตลอดปี ทางทิศตะวันตกเป็นหมู่บ้านล้อคแอนร้าง  ห่างออกไป
ประมาณ ๑๐๐ เมตร  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีป่าละเมาะเล็ก ๆ 
 ร.๑ พัน.๓  ได้ปรับปรุงท่ีต้ังอย่างต่อเนื่อง โดยวงนอกได้ถากถางพื้นยิงและพื้นตรวจการณ์ต้ังแต่
แรกเข้าท่ีต้ัง  การวางลวดหนามหีบเพลงขวางเส้นทาง ได้วางไว้ เบาบาง เนื่องจากเกิดการขาดแคลน แต่ได้
วางพลุสะดุดเคลย์โม และ ทุ่นระเบิดดัดแปลงจาก ค. ๘๑ มม. ไว้เป็นจ านวนมาก ฝังไว้ข้างหลังบริเวณท่ีข้าศึก
อาจจะใช้ก าบังระหว่างเข้าโจมตี แล้วหมายต าแหน่งไว้เตรียมจุดระเบิดเมื่อต้องการ 
 หน่วยมีการวางและปรับต าบลยิงป้องกันตนเองของ ป.จากฐานยิงเกร์ย (หมู่บ้านบินห์สัน) และ
ฐานยิงตาก(หมู่บ้านฟุคเทียน) ตามแนวป้องกันโดยรอบ กับจัดท าท่ีก าบังเปิดด้วยการขุดหลุมบุคคลเปิด นอน
ยิง-นั่งยงิ เสริมความแข็งแรงด้วยกระสอบทราย มีการขุดคูติดต่อต่อเช่ือมต่อท่ีก าบังลึกพอคลานได้ท่ีต้ัง บก.
ต่าง ๆ เสริมการป้องกันการระดมยิงจาก ค. และอาร์พีจี  โดยใช้แผ่นเหล็กปูทับด้วยกระสอบทรายเปิดช่องให้
ขึ้นไปตรวจการณ์ได้ และ มว.ค.๘๑(-) ป้องกันด้วยกระสอบทรายอย่างแน่นหนา และได้สะสม สป. ๕   อย่าง
ต่อเนื่อง 
 ต้ังแต่เข้าประจ าฐานปฏิบัติการ  ร.๑ พัน.๓  ได้จัดก าลังออกลาดตระเวนกวาดล้าง ท าลายข้าศึก
ในพื้นท่ีรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง และในเวลากลางคืนได้จัดก าลังระดับ มว.ค.๘๑ (-) ออกซุ่มโจมตีตามเส้นทาง
ท่ีคาดว่าข้าศึกใช้เข้าออกหมู่บ้านต่าง ๆ ซึ่งได้ปะทะกับข้าศึกหลายครั้ง 
 ส่ิงบอกเหตุท่ีบอกช้ีว่าข้าศึกจะโจมตี ร.๑ พัน.๓ ได้แก่ ชาวบ้านท่ีเดินทางผ่านฐานออกไปกรีด
ยางในป่ายางเป็นจ านวนมาก แต่กลับเข้าบ้านน้อย  ผบ.ร.๒๗๔ พัน.๓ ของเวียดกง เสียชีวิตเนื่องจากถูกฝ่าย
เราซุ่มโจมตี, กลางคืนมีความเคล่ือนไหวในหมู่บ้านล็อคแอนร้างบ่อยครั้ง และมีข่าวความเคล่ือนไหวของข้าศึก
เป็นกลุ่มก้อนบริเวณนอกพื้นท่ีปฏิบัติการเสนาเป็นระยะ ๆ อย่างไรก็ตาม ร.๑ พัน.๓ ก็ได้เตรียมรับการโจมตี
ของข้าศึกตลอดเวลาโดยไม่ประมาท 
 เมื่อ ๑๕๑๙๐๐ มี.ค.๒๕๑๒   ร.๑ พัน.๓ ( ขณะนั้นมี ร.อ.เฉลิมชัย  หิรัญอาจ  ต าแหน่ง ผช.ฝอ.
๓  ท าหน้าท่ี  ผบ.พัน ) ได้จัดก าลังออกซุ่มโจมตีนอกฐานปฏิบัติการตามปกติ  เวลาประมาณ ๑๖๐๒๐๐ มี.ค.
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๒๕๑๒  เกิดพลุสะดุดแตกทาง ร้อย อวบ.ท่ี ๑  มีเสียงนกกระแต้แว้ดร้อยกระช้ันอย่างผิดปกติ ร.อ.เฉลิมชัยฯ  
จึงส่ังการให้ทุกหน่วยระวังตัว และให้ตรวจการณ์ไปข้างหน้า ก าลังพลในแนวที่ก าบังได้ใช้เครื่องยิงลูกระเบิด 
เอ็ม ๗๙  ยิงตรวจสอบจุดท่ีพลุสะดุดแตก ต่อมามีเสียงเคาะไม้ไผ่ (เพื่อส่งสัญญาณความพร้อม) ดังขึ้นเป็นจุด 
ๆ ก็ได้ยิงตรวจสอบออกไป เสียงได้เงียบไป และต่อมาได้ดังเป็นระยะ ๆ จนกระท่ังดังรอบฐาน อันแสดงว่า
ข้าศึกพร้อมรอเวลาเข้าโจมตีแล้วซึ่งก าลังพล ร.๑ พัน.๓ ได้พร้อมรับการเข้าตีแล้ว 

 เมื่อ ๑๖๐๒๑๕ มี.ค.๒๕๑๒    ร.๒๗๔ พัน.๒  เพิ่มเติมก าลังด้วย ๑ มว.จู่โจม (SAPPER) และ ๒ 
มว.ค.๘๒ มม. เข้าตีฐานปฏิบัติการของ ร.๑ พัน.๓ ด้วยการเปิดฉากยิงเตรียมด้วย ค.๘๒ มม., ค.๖๐ มม. และ
จรวดอาร์พีจี อย่างหนักหน่วง หลังจากนั้นได้ใช้ก าลังเข้าโจมตีเป็น ๓ ทิศทาง คือ ด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้โดยทางทิศใต้ เป็นทิศทางหลัก หน่วยจู่โจมได้โถมเข้ามาได้ก่อน และก าลังส่วนอื่นโถมเข้า
โจมตีเป็นระลอก ๆ อย่างต่อเนื่องท่ามกลางพลุสะดุดท่ีสว่างขึ้น และกระสุน ค.๘๑ มม. ส่องสว่าง ซึ่งฝ่ายเรา
ได้ยิงออกไปบริเวณหน้าแนวข้าศึกได้ระดมยิงไปยงัท่ีก าบังต่าง ๆ โดยเฉพาะท่ีต้ัง ปก.เอ็ม ๖๐ ของฝ่ายเราซึ่ง
ถูกก าหนดเป็นท่ีหมายไว้ล่วงหน้าแล้ว เป็นผลให้ฝ่ายเรามีการสูญเสียในขั้นต้น คือ มีผู้เสียชีวิต ๒ นาย และ
บาดเจ็บอีกจ านวนหนึ่ง 

 ร.๑ พัน.๓  ในทันทีท่ีถกูโจมตี ได้รายงาน ทก.ร.๑ สน.  ท่ีต้ังอยู่ในฐานยิงสนับสนุนเกร์ยทราบ
และได้ยับย้ังและผลักดันข้าศึกด้วยอ านาจการยิงจากท่ีมั่นท่ีก าบังต้ังรับวงรอบรอบอย่างเหนียวแนน่  ตามแผน
ระวังป้องกันในขั้นต้น ด้วยอาวุธประจ ากาย ปกบ.และ ค.๘๑ มม. และขอการยิงป้องกันฐานด้วยกระสุน
ระเบิดและกระสุนส่องแสงจากฐานยิงเกร์ย และตาก ตามแผนทันที แสงสว่างจากพลุสะดุด และกระสุนส่อง
แสงของ ค. และ ป. ท่ียิงอย่างต่อเนื่องนั้นสว่างดังกลางวัน  ท าให้สามารถเห็นข้าศึกในท่ีโล่งได้อย่างชัดเจน 
การยิงต้านทานข้าศึกของฝ่ายเราจึงได้ผล ท าให้สามารถสกัดกั้นการเจาะของข้าศึกอย่างได้ผล ในระหว่างนัน้ 
ฐานยิงสนับสนุนเกร์ยและตากก็ได้ถูกข้าศึกระดมยิงด้วย ค. เป็นระยะ ๆ ด้วย ท าให้ ป.พล.อสส. ต้องจัดให้ ป.
๑๕๕ มม.จากค่ายแบร์แคท ระดมยิงสกัดกั้นวงนอกเพิ่มเติมให้ ร.๑ พัน.๓  อีกหน่วยหนึ่ง 

      แต่ข้าศึกยังคงระดมยิง ค.  กดดันฝ่ายเราตลอดเวลา และได้เข้าหนุนเนื่องโจมตีระลอกท่ี ๒ 
อย่างรุนแรง ความรนุแรงของการเข้าตีครั้งนี้ ท าให้ข้าศึกรุกคืบคลานเข้าใกล้แนวที่มั่นของฝ่ายเราทีละน้อย
อย่างช้า ๆ ผตน.ป. จึงได้ปรับระยะการยงิสนับสนุนของ ป.ลงเพื่อพยายามสกัดกั้นการรุกคืบหน้าของข้าศึกจน
เหลือระยะห่างจากฐานท่ีมั่นเพียง  ๑๐๐ ม.  จนมีสะเก็ดบางช้ินตกเข้ามาภายในแนวที่มั่น ท าให้สามารถสกัด
กั้นข้าศึกได้ผลช่ัวขณะหนึ่ง แต่ข้าศึกในระลอกต่อไปยังคงหนุนเนื่อง รุกคืบหน้าเข้าโจมตีอย่างต่อเนื่องและได้
เปล่ียนยุทธวิธีพยายามเข้าเกาะแนวที่มั่นของฝ่ายเราต่ ากว่า ๑๐๐ ม. ลงมา และระดมยิงต่อสู้ฝ่ายเราอย่าง
หนักเนื่องจากไม่สามารถลดต าบลยิงของ ป.ให้ต่ ากว่านี้ได้อีกแล้วเพราะจะเป็นอันตรายแก่ฝ่ายเดียวกัน ดังนั้น 
ข้าศึกบางส่วนจึงได้รุกเข้ามาถึงระยะประชิด  จนถึงขั้นกว้างลูกระเบิดมือต่อสู้กัน ก าลังพลฝ่ายเราได้รับ
บาดเจ็บมากขึ้น 
 จากการท่ีได้เล่ือนฉากการยิงป้องกันใกล้ท่ีมั่นวงรอบเข้าไปทุกที และเห็นว่า อาจเป็นอันตรายต่อ
ฝ่ายเดียวกัน  ร.อ.เฉลิมชัยฯ  จึงได้ขอรับการสนับสนุนชุด ฮ.ติดอาวุธ (LIGHT FIRE TEAM)  จากกองทัพ
สนามท่ี ๒ สหรัฐ ผ่าน ทก.ร.๑  ชุด ฮ.ติดอาวุธ ได้มาสนับสนุนภายในเวลาประมาณ ๑๐ นาที  โดยการ
ประสานท่ีต้ังฝ่ายเราและท่ีต้ังเป้าหมายของนายสิบติดต่อสหรัฐ ชุด ฮ.ติดอาวุธ ได้ผลัดกันโจมตีต่อข้าศึกอย่าง
หนักหน่วงและต่อเนื่องจนสามารถหยุดยั้งข้าศึกได้และล่าถอยกลับออกไปในท่ีสุด ระหว่างท่ี ฮ.ติดอาวุธโจมตี
ข้าศึก ทก.ร.๑ พัน.๓ ได้ขอให้ ป. หยุดยิงช่ัวคราว ระหว่างการเข้าตีของข้าศึก ร.๑  ได้ขอรับการสนับสนุน
เครื่องบินทิ้งพลุส่องสว่าง(MOON SHINE)จากฐานบินนอร์ทลองถั่น (NORTH LONG THANH) ให้การส่อง
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สว่างโดยท้ิงพลุส่องสว่างต่อเนื่องตลอดเวลา ระหว่างการท้ิงพลุส่องสว่างเครื่องบินทิ้งพลุส่องสว่างต้องการให้ 
ป. หยุดยิง  (CHECK FIRE) เพื่อให้เครื่องบินปลอดภัย แต่ ป.พล.อสส.พิจารณาเห็นว่าการยิงสนับสนุนด้วย ป.
เป็นส่ิงจ าเป็น และเป็นความต้องการของ ผบ.หน่วยด าเนินกลยุทธจึงได้ตัดสินใจให้ ป. ยิงสนับสนุนต่อไป 
 เมื่อ  ๑๖๐๓๓๕ มี.ค.๒๕๑๒  ชุด ฮ.ติดอาวุธ ขอกลับไปเติม สป.๓ และ สป.๕ เพิ่มเติม  
ร.อ.เฉลิมชัยฯ  จึงได้ขอให้ ป. ท าการยิงสนับสนุนต่อไป ซึ่งท าการยิงสกัดกั้น และยิงพื้นท่ีท่ีสงสัยเป็นท่ีรวมพล
ของข้าศึกต่อไป จากการท่ีได้ต่อสู้เป็นเวลานาน ท าให้กระสุนท่ีหน่วยมีเริ่มขาดแคลน เกรงว่าจะไม่เพียงพอ
ต่อสู้จนถึงรุ่งเช้า ทก.ร.๑  พัน.๓  จึงได้ขอให้ ทก.ร.๑ และ พล.อสส. ส่ังการให้  มว.ยานเกราะ  ท่ีจัดจาก พัน.
ม.พล.อสส. และ ๒ หมู่ ปล. ท่ีจัดจาก ร.๒ พัน.๒ ซึ่งเป็นชุดลาดตระเวน  ซุ่มโจมตีตามถนนสาย ๑๕  น า
กระสุนและวัตถุระเบิดไปเพิ่มเติมให้ตามท่ีร้องขอ พร้อมกับน าก าลังไปเสริมด้วย  โดย  กรม ร.๑  ได้ประสาน
ให้ ป.พล.อสส.ยิงเป็นฉากตามแนวเส้นทางจากถนนสาย ๑๕ เข้าฐานปฏิบัติการของ ทก.ร.๑  ท่ีล็อคแอน  
เพื่อให้คุ้มครองแก่ชุดลาดตระเวนดังกล่าว 
 เมื่อ  ๑๖๐๔๓๐ มี.ค.๒๕๑๒  มว.ยานเกราะท่ี ๑ ร้อย ม.ท่ี ๓ พัน.ม.พล.อสส. ( ร.ต.สุพจน์  วงค์
ช้ัน  เป็น ผบ.มว. ) ร่วมกับ ๒ หมู.่ปล. ของ ร้อย ๒ พัน.๒  ได้เคล่ือนชุดลาดตระเวนเข้าบรรจบกับ ร.๑ พัน.๓ 
โดยเคล่ือนท่ีเกาะฉากการยิงของ ป.พล.อสส. และยิงเปิดทางด้วยอาวุธประจ ากาย (ปก.๙๓ และ ปก.เอ็ม ๖๐) 
ไปยังข้าศึกอย่างหนักหน่วงท าให้ข้าศึกไม่สามารถหยุดยั้งได้ ชุดลาดตระเวนสามารถเข้าบรรจบกับ ร.๑ พัน.๓ 
ได้ เวลาประมาณ ๐๔๔๕ น. 
 เมื่อ  ๑๖๐๕๐๐ มี.ค.๒๕๑๒  การสู้รบด าเนินต่อไป โดยท่ีฝ่ายเราได้รับเสริมก าลังและกระสุน
เพิ่มเติม จึงมีก าลังใจดีขึ้น ข้าศึกได้ 
เริ่มถอนก าลังกลับไปทางทิศใต้ซึ่งเป็นป่ารกทึบ ร.๑ พัน.๓  จึงได้จัดก าลังออกไล่ติดตาม โดยมี มว.ยานเกราะ  
ร่วมด้วยซึ่งได้ไล่ติดตามกวาด 
ล้างท าลายข้าศึกทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้จนถึงชายป่าทึบพร้อมกับขอรับการยิงสนับสนุนจาก ป.
พล.อสส.  โดยการขอยิงกระสุนระเบิด 
แตกอากาศตามเส้นทางถอนตัวของข้าศึก และเพื่อให้สามารถท าลายข้าศึกได้มากยิ่งขึ้น ร.๑ พัน.๓ ได้ร้องขอ
การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด  ณ  เป้าหมายท่ีคาดว่าข้าศึกถอนไปเข้าต าบลนัดพบหรือท่ีรวมพลอีกด้วย
และการรุกไล่ติดตามได้ยุติลงเมื่อเวลาประมาณ ๐๗๐๐ จากการตรวจสนามรบปรากฏว่าข้าศึกเสียชีวิตทาง 
ร้อย อวบ.ท่ี ๑  ( ทิศทางเข้าตีหลัก ) เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะบริเวณท่ีฝังลูกระเบิดปรากฏมีข้าศึกเสียชีวิต
เป็นจ านวนมาก 
ผลของการสูร้บ 
  ฝ่ายเรา                                                                 ฝ่ายขา้ศกึ 
 -  เสียชีวิต                   ๒     นาย         -  เสียชีวิต                      ๑๑๖       คน 
 -  บาดเจ็บสาหัส          ๑๙    นาย          -  จับเป็นเชลยได้                  ๓       คน 
 -  บาดเจ็บเล็กน้อย         ๘    นาย 
 -  ยึด ปลย.เอเค ๔๗ ได้  ๓๑    กระบอก 
                -  ยึด อาร์พีจี ได้           ๑๒    กระบอก 
                -  ยึด ปกบ.แบบจีนแดงได้  ๓    กระบอก 
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วเิคราะหผ์ลการปฏิบตัขิองทัง้สองฝา่ย 
 การรบท่ีหมู่บ้านล็อคแอน ครั้งท่ี ๑  เมื่อวันท่ี  ๑๖ มี.ค.๒๕๑๒ นี้  ถือเป็นชัยชนะครั้งท่ีส าคัญ
ท่ีสุดของ พล.อสส. ผลัดท่ี ๑  ปัจจัยแห่งความส าเร็จดังกล่าวอาจพิจารณาได้เป็น  ๔  ประการ  ดังนี้.- 
 ๑.  ขวญัและก าลงัใจ  ฝ่ายเรามีความมั่นใจในอนุภาพ ประสิทธิภาพความต่อเนื่องของอาวุธยิง
สนับสนุนของฝ่ายเรา ซึ่งเหนือกว่าข้าศึกมากมาย และมีความมั่นใจว่าขึ้น ฮ.พยาบาล ได้แล้วจะไม่เสียชีวิต 
ปัจจัยท้ัง ๒  ดังกล่าวท าให้ฝ่ายเรามีขวัญและก าลังใจเหนือกว่าฝ่ายข้าศึกท้ังท่ีเป็นฝ่ายต้ังรับ 
 ๒.  ความรว่มมอืดว้ยความเสียสละ อดทน กลา้หาญของทกุฝา่ย   จะเห็นได้ว่าทหารทุกคนของ
ทุกหน่วยได้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างไม่เห็นแก่ชีวิต ความเหน็ดเหนื่อยหรือท้อถอยกับก าลังข้าศึกท่ี
เหนือกว่าและมุ่งมั่นให้ก าลังฝ่ายเราอยู่รอดปลอดภัย และได้ชัยชนะ 
 ๓.  ใชห้ลกัการด าเนนิกลยุทธและจูโ่จม   การใช้ชุดลาดตระเวนเส้นทาง  ROAD  RUNNER  ตี
ฝ่าเข้าไปถึงฐานปฏิบัติการของ ร.๑ พัน.๓ นั้น นับเป็นการด าเนินกลยุทธอย่างกล้าหาญ และจู่โจม ท าให้ข้าศึก
รู้ตัวทันทีว่าไม่สามารถเอาชนะได้ และการด าเนินกลยุทธด้วยการยิง ป. และ ฮ.ติดอาวุธอย่างมีการ
ประสานกัน ท าลายการรุกคืบหน้าของข้าศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง สกัดกั้นการถอนตัวของข้าศึก
อย่างได้ผล และการใช้เครื่องบินทิ้งพลุส่องสว่าง ท าให้ฝ่ายเราพลิกสถานการณ์เป็นฝ่ายได้เปรียบทันที 
 ๔.  ใชห้ลกัการออมก าลงั     ร.๑ พัน.๓  ได้อาศัยท่ีก าบังป้องกันการระดมยิงด้วยอาวุธต่าง ๆ 
ของข้าศึกซึ่งจัดเตรียมไว้เป็นอย่างดี ท าให้ลดการสูญเสียได้มาก และฝ่ายเราได้อาวุธยิงสนับสนุนทุกอย่างอย่าง
แม่นย าและทันเวลาภายใต้การประสาน การใช้อาวุธอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการยิงสนับสนุนทาง
อากาศเป็นเครื่องมือออมก าลังท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
                ๕.  ใชห้ลกัระวงัปอ้งกนั ร.๑  พัน.๓ ได้เตรียมการระวังป้องกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้พลุ
สะดุดและทุ่นระเบิดแสวงเครื่องในการป้องกัน ทก.พันและท่ีต้ัง  ค.อย่างแน่นหนา  เพื่อชดเชยความขาด
แคลนลวดหนามหีบเพลง  การจัดก าลังซุ่มโจมตีนอกฐาน การวางต าบลยิงป้องกันตนเอง และการเฝ้าสังเกตส่ิง
ท่ีผิดปกติต่าง ๆ  ท่ีอาจแปลเป็นส่ิงบอกเหตุได้  ท าให้สามารถรู้ตัวล่วงหน้า และเตรียมการป้องกันได้ทันเวลา
และได้ผล 
บทเรยีนจากการรบ 
 ๑.   การยิงสนับสนุนท่ีแม่นย าและทันเวลานับเป็นหัวใจท่ีส าคัญยิ่งในการปฏิบัติการรบ 
 ๒.   ขณะการปฏิบัติ ซึ่งมีการใช้อากาศยาน และมีการยิงสนับสนุนของ ป. พร้อม ๆ กันนั้น การ
ตกลงใจให้ 
ป.ยิงสนับสนุนต่อไปหรือไม่ เป็นไปตามความต้องการของ ผบ.หน่วยก าลังรบ โดยผู้ท่ีประสานการยิงสนับสนุน
จะเป็นผู้ให้ค าแนะน าท่ีเหมาะสม เพื่อให้เกิดผลดีท่ีสุดต่อการปฏิบัติของหน่วยก าลังรบได้ 
 ๓.  ระบบการแจ้งเตือนท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น พลุสะดุด ยามคอยเหตุ การสังเกตส่ิงผิดปกติ 
ต่าง ๆ  ย่อมจะท าให้รู้การเข้ามาของข้าศึกได้ก่อนข้าศึกเริ่มเข้าตี 
 ๔.  ขวัญและก าลังใจดี  เป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดในการรบ ซึ่งทุกหน่วยจะต้องบ ารุง และรักษาให้มี
สภาพดีตลอดเวลา 
                ๕. การเตรียมสะสม สป.๕  ไว้อย่างเพียงพอท่ีจะท าการรบได้อย่างต่อเนื่อง และเตรียมการส่ง
ก าลังได้อย่างทันเวลา ย่อมท าให้หน่วยมีศักยภาพพอท่ีจะเอาชนะการเข้าตีของข้าศึกได้   
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การยุตสิงครามเวยีดนาม 
 สงครามเวียดนามได้ด าเนินไปถึง ๗ ปี แต่สถานการณ์ต่าง ๆ ยังไม่กระเต้ืองขึ้นแม้แต่น้อย มีแต่
การสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และความอดอยากยากแค้นไปท่ัว การรบไม่มีผลแพ้ชนะกันโดยเด็ดขาด ฝ่าย
เวียดนามเหนือ และเวียดกงได้ด าเนินการรุกทางการเมือง ควบคู่ไปกับการทหาร ด้วยการลวงฝ่ายโลกเสรีว่า
ต้องการสันติภาพ และร้องขอให้มีการเจรจาสงบศึกขึ้นท่ีกรุงปารีส ได้มีการเจรจากัน ๑๔๖ ครั้ง ต้ังแต่เดือน
ตุลาคม ๒๕๑๑ จนถึงเดือน มกราคม ๒๕๑๕ เริ่มต้ังแต่สมัยประธานาธิบดี จอห์นสัน จนถึงสมัยประธานาธิบดี 
นิกสัน ของสหรัฐฯ แต่การเจรจาไม่มีผลคืบหน้า ฝ่ายเวียดนามเหนือ และเวียดกง จะถือโอกาสให้ท่ีประชุม
เจรจาเป็นสถานท่ีโฆษณาชวนเช่ือ และเป็นท่ีน่าสังเกตว่าเมื่อใดท่ีฝ่ายเวียดนามเหนือ และเวียดกงเพล้ียงพล้ า
ในด้านการทหาร จะต้องเสนอขอเจรจาสันติภาพทันที เพื่อประวิงเวลาในการปรับก าลังทหาร เข้าโจมตี
เวียดนามใต้ใหม่ ในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๑๔ - ๒๕๑๕ ขณะท่ีสหรัฐฯ ประสบปัญหาภายในประเทศอย่างหนัก 
ท้ังภาระเงินเฟ้อ ปัญหาคนว่างงาน และปัญหาการขาดแคลนน้ ามันภายในประเทศ ฝ่ายเวียดนามเหนือ 
และเวียดกงได้ฉวยโอกาส เพิ่มการปฏิบัติการทางจิตวิทยาในหมู่ประชาชนชาวอเมริกัน โดยช้ีให้เห็นว่าการท่ี
สหรัฐฯ อยู่ในภาวะดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องมาจากการท่ีสหรัฐฯ ส่งทหารเข้าไปท าสงครามในเวียดนามถึง 
๖๐๐,๐๐๐ คน และใช้งบประมาณ ปีละไม่ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ล้านเหรียญสหรัฐฯต้ังแต่ปีพ.ศ.๒๕๐๗ถึงปีพ.ศ.
๒๕๑๔  
                ผลการโฆษณาชวนเช่ือดังกล่าว ท าให้ประชาชนชาวอเมริกันเรียกร้องให้รัฐบาลถอนทหารออก
จากเวียดนามใต้ และยุติการช่วยเหลือท้ังส้ิน โดยมีการเดินขบวนท่ัวประเทศ เป็นผลให้รัฐสภาสหรัฐฯ ลงมติ
ให้ถอนทหารอเมริกันออกจากเวียดนามใต้ พร้อมกับตัดทอนการช่วยเหลือแก่เวียดนามใต้ ประธานาธิบดีนิก
สัน จ าต้องเปล่ียนนโยบายเกี่ยวกับเวียดนามใต้ และประกาศหลักการนิกสัน (Nixon's Doctrin) สหรัฐฯ ได้
ด าเนินการถอนก าลังทหารออกจากเวียดนามใต้ และให้เวียดนามใต้ใช้โครงการช่วยเหลือตนเอง ในการ
ป้องกันทหารทหาร (Vietnamization) โดยมอบอาวุธหลักให้เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ก าลังของฝ่ายโลกเสรีท่ีส่งไป
ร่วมรบในเวียดนามใต้ จังตัดสินใจถอนก าลังของชาติตนกลับเช่นกัน รวมทั้งประเทศไทย  
               ประธานาธิบดีนิกสันได้แถลงนโยบายของสหรัฐฯ เพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้นในเวียดนามใต้รวม ๘ 
ข้อด้วยกัน มีใจความว่า ก าลังทหารท้ังหมดท่ีไม่ใช่ของเวียดนามใต้ จะเริ่มถอนออกจากเวียดนามใต้เมื่อได้ตก
ลงเห็นชอบร่วมกันแล้ว การถอนจะถอนเป็นขั้น ๆ ภายใน ๑๒ เดือน ก าลังเวียดนามเหนือท่ีอยู่ในเวียดนามใต้ 
ก็ต้องกลับไปเช่นเดียวกัน ให้คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศ ท่ีท้ังสองฝ่ายรับรองควบคุมดูแลการถอนทหาร
ของท้ังสองฝ่าย ให้จัดการเลือกตั้งขึ้นตามวิธีการท่ีเห็นชอบร่วมกัน โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแลของ
กรรมาธิการระหว่างประเทศ ให้มีการตกลงเกี่ยวกับการส่งคืนเชลยศึก และทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตาม
อนุสัญญาเจนีวา พ.ศ.๒๔๙๗ เรื่องเวียดนาม และกัมพูชา กับข้อตกลงเรื่องลาวพ.ศ.๒๕๐๕  
               สหรัฐฯ ได้เริ่มถอนทหารออกจากเวียดนามใต้ ต้ังแต่วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๑๒ เป็นต้นมา และ
ก าลังรบชุดสุดท้ายได้เดินทางออกจากเวียดนาม เมื่อวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๕ เหลือไว้เพียงเจ้าหน้าท่ีทาง
ธุรการเท่านั้น และเมื่อได้มีการลงนามในความตกลงสงบศึกสงครามเวียดนามท่ีกรุงปารีส ในเดือน มกราคม 
๒๕๑๖ แล้ว ทหารสหรัฐฯ คนสุดท้ายได้เดินทางออกจากเวียดนามใต้ เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม๒๕๑๖  
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ยุทธศาสตรเ์วยีดนามเหนอื  
               เวียดนามเหนือก าหนดแผนการเข้ายึดเวียดนามใต้ เพื่อรวมเป็นประเทศเดียวกัน โดยแบ่งการ
ด าเนินการเป็น ๓ ขั้นตอน คือ  
                ๑.   เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่เวียดนามเหนือ  
                ๒.  ปลดแอกเวียดนามใต้  
                ๓.   รวมเวียดนามท้ังสองส่วนเข้าด้วยกัน  
                ในปี พ.ศ.๒๕๑๔ เวียดนามเหนือประสบความส าเร็จในการจัดต้ังโครงสร้างทางการเมืองภายใน 
(Infrastructure) ในเวียดนามใต้อย่างต่อเนื่อง  
                ในปลายปี พ.ศ.๒๕๑๔ เวียดนามใต้พัฒนาระบบการส่งก าลังบ ารุงท้ังในลาวใต้ และกัมพูชา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางโฮจิมินห์ เพิ่มความรุนแรงในการปฏิบัติการทางทหาร จากระดับเดิมมากยิ่งขึ้นโดย
ส่งก าลังและอาวุธยุทโธปกรณ์ แทรกซึมเข้าไปในเวียดนามใต้ รวมทั้งเคล่ือนย้ายก าลังหลัก จากเวียดนามเหนือ
มายังเวียดนามใต้ แล้วเริ่มท าการรุกใหญ่ ต้ังแต่วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๑๕ เป็นต้นมา  
 
การด าเนนิการของเวยีดนามเหนอื และเวยีดกง  
               เวียดนามเหนือได้ปฏิบัติการรุกเข้าไปในเวียดนามใต้ เพื่อผลทางการเมือง ๒ ครั้ง  ครั้งท่ี ๑ 
ระหว่างปลายเดือนกันยายน ถึงต้นเดือน ตุลาคม ๒๕๑๔ ซึ่งเป็นระยะท่ีมีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร และ
ประธานาธิบดีในเวียดนามใต้ ครั้งท่ี ๒ ระหว่าง ปลายเดือน มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๑๕ เวียดนามเหนือได้
เปิดฉากการรุกใหญ่ในเวียดนามใต้ จากเขตปลอดทหารลงไปจนถึงแหลมคาเมา มีการปฏิบัติการรุนแรง ท่ี
บริเวณชายฝ่ังทะเลตอนกลางของเวียดนามใต้ รวมท้ังภาคตะวันออก และภาคตะวันตกท่ีมีราษฎรอาศัยอยู่
หนาแน่น พื้นท่ีปฏิบัติการของก าลังรบหลักเวียดนามเหนือได้แก่ พื้นท่ีต้ังเขตปลอดทหาร (เส้นขนานท่ี ๑๗) 
ลงมายังท่ีราบสูงด้านตะวันตกของเวียดนามใต้ และพื้นท่ีติดชายแดนลาวเหนือจังหวัดไทนินห์ และทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของกรงุไซ่ง่อน  
               การท่ีเวียดนามเหนือรุกใหญ่ครั้งนี้ เนื่องจากสหภาพโซเวียตให้การสนับสนุนอาวุธหนัก 
 เช่น ปืนใหญ่ รถถัง และปืนต่อสู่อากาศยานเป็นจ านวนมาก กองทัพเวียดนามใต้ สามารถต้านทานไว้ได้อย่าง
เหนียวแน่น ฝ่ายเวียดนามเหนือยังไม่สามารถยึดจังหวัดกวางตรีได้ รถถัง ๕๐ คัน ถูกท าลายเกือบหมด 
กองทัพอากาศสหรัฐฯ ได้ส่งฝูงบินทิ้งระเบิดแบบ B - ๕๒ ไปท้ิงระเบิดข้าศึกบริเวณจังหวัดเกียวลิน นับเป็น
การเริ่มต้นการท้ิงระเบิดโจมตีเวียดนามเหนือครั้งใหม่ หลังจากได้หยุดชะงักมาต้ังแต่วันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๑๑  
                เวียดนามเหนือได้หันไปเปิดการรุกทางภาคใต้ ของเวียดนามใต้ โดยส่งก าลังประมาณ ๑๐,๐๐๐ 
คน พร้อมรถถังเป็นจ านวนมาก จากฐานท่ีต้ังในกัมพูชาบุกเข้าเวียดนามใต้ มุ่งเข้ายึดจังหวัด 
ล็อคนิน และอันล็อค เพื่อบุกเข้าไปยึดกรุงไซ่ง่อน และพวกเวียดกงในท่ีราบลุ่ม บริเวณปากแม่น้ าโขงก็เริ่มเปิด
ฉากรุกเข้าสู่กรุงไซ่ง่อน  
 
การเจรจาสนัตภิาพทีก่รงุปารสี  
               การเจรจาเพื่อยุติสงครามในเวียดนาม ระหว่างสหรัฐฯ และเวียดนามใต้ฝ่ายหนึ่ง กับเวียดนาม
เหนือ และเวียดกงอีกฝ่ายหนึ่ง เริ่มการเจรจามาต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๑๑ จนถึงเดือนมกราคม ๒๕๑๕ 
ปรากฏว่าท่ีประชุมไม่สามารถตกลงปัญหาเวียดนามกันได้ ฝ่ายเวียดนามเหนือและเวียดกงได้ยื่นข้อเสนอต่อท่ี
ประชุมครั้งหลังสุดเมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๔ สรุปได้ดังนี ้ 
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                ๑.  สหรัฐ ต้องก าหนดเวลาถอนทหารสหรัฐฯ และทหารชาติพันธมิตรฝ่ายโลกเสรีออกจาก
เวียดนามใต้โดยเร็วที่สุด และต้องส่งคืนเชลยศึกเวียดนามเหนือ และเวียดกงด้วย  
                ๒.  ยุติการสนับสนุนรัฐบาลของประธานาธิบดี เหงียนวันเทียวของเวียดนามใต้ และรีบจัดต้ัง
รัฐบาลผสมข้ึน  
                ๓.  การแก้ไขปัญหาการขัดแย้งระหว่างก าลังทหารเวียดนามใต้ กับเวียดกง เป็นเรื่องระหว่างชาว
เวียดนามด้วยกันเอง  
                ๔.  จัดให้มีการรวมประเทศเวียดนามเป็นขั้นตอนตามล าดับ  
                ๕.  เวียดนามใต้ต้องด าเนินนโยบายเป็นกลาง  
                ๖.  สหรัฐฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากสงครามให้กับเวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้  
                ๗.  ความตกลงต่าง ๆ ท่ีลงนามร่วมกัน จะต้องมีองค์การระหว่างประเทศให้การรับรองด้วย  
               ข้อเสนอดังกล่าวนี้ ฝ่ายสหรัฐฯ และเวียดนามใต้ไม่ยอมรับ โดยเฉพาะข้อ ๑ และข้อ ๒ ท าให้การ
เจรจาหยุดชะงัก ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ได้ส่งนายคิสซิงเจอร์ ท่ีปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของ
ประธานาธิบดี เดินทางไปเจรจาอย่างไม่เป็นทางการกับ ฝ่ายเวียดนามเหนือท่ีกรุง ปารีสถึง ๑๐ ครั้ง ในท่ีสุด
ฝ่ายสหรัฐฯ และเวียดนามใต้ได้ยื่นข้อเสนอต่อท่ีประชุม รวม ๘ ข้อ มีลักษณะโอนอ่อนให้แก่เวียดนามเหนือ
เป็นอันมาก เพื่อแสดงว่าสหรัฐฯ มีความต้ังใจจริงท่ีจะยุติสงครามเวียดนาม แต่ฝ่ายเวียดนามเหนือไม่ยอมตก
ลงใด ๆ ด้วย สหรัฐฯ จึงตกลงใจเปิดเผยการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการให้ชาวโลกได้ทราบข้อเท็จจริง ท าให้
เวียดนามเหนือ และเวียดกงแสดงความโกรธแค้นสหรัฐฯ มาก และได้ปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐฯ อย่างเป็น
ทางการในการประชุม ครั้งท่ี ๑๔๓ เมื่อ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ พร้อมกับยื่นข้อเสนอใหม่ ๘ ข้อ มีสาระส าคัญ
ว่า ให้สหรัฐฯ และชาติพันธมิตรฝ่ายโลกเสรีถอนก าลังท้ังหมดออกจากเวียดนามใต้โดยไม่มีเงื่อนไข กับให้
ยกเลิกโครงการช่วยเหลือตนเองในการป้องกันทางทหารของเวียดนามใต้  
                ประเทศฝ่ายโลกเสรีท่ัวไป โดยเฉพาะชาวอเมริกันมีความเห็นว่าข้อเสนอของสหรัฐฯ เหมาะสม
และยุติธรรมดีแล้ว แสดงถึงความต้ังใจแน่วแน่ ท่ีจะยุติสงครามเวียดนาม ชมเชยรัฐบาลเวียดนามใต้ว่าใจกว้าง 
และกล้าหาญ พอท่ีจะแข่งขันกับฝ่ายเวียดนามเหนือด้วยวิถีทางการเมืองอย่างยุติธรรมและประณามฝ่าย
เวียดนามเหนือว่าปราศจากความบริสุทธิ์ใจท่ีจะยุติสงคราม  
                ประเทศผู้น าฝ่ายคอมมิวนิสต์ ต่างก็แสดงการสนับสนุนเวียดนามเหนือ และเวียดกง  
 ต่อมาในปลายเดือนมีนาคม นางเหงียนทิบินห์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเหนือ 
และหัวหน้าคณะผู้แทนเวียดกง ได้เดินทางไปร่วมเจรจาท่ีกรุงปารีสอีกครั้ง โดยยืนกรานให้สหรัฐฯ ถอนทหาร
ท้ังหมดออกจากเวียดนามใต้ กับให้ประธานาธิบดีเหงียนวันเทียว ลาออกจากต าแหน่ง และยุบรัฐบาลก่อน 
ฝ่ายเวียดนามเหนือและเวียดกง จึงจะยอมเจรจาด้วย นอกจากนี้สหรัฐฯ ต้องปฏิบัติตามข้อเสนอของฝ่าย
เวียดนามเหนือและเวียดกง จึงจะมีการเจรจาสงบศึกกันต่อไป เมื่อเป็นดังนี้ประธานาธิบดีนิกสันจึงส่ังให้ยุติ
การประชุม  
 
สถานการณใ์นเวยีดนามใต้หลงัการถอนก าลงัฝา่ยโลกเสรี  
                สหรัฐฯ ได้ถอนก าลังในเวียดนามใต้เป็นจ านวน ๔๕๐,๐๐๐ คน แต่เวียดนามเหนือและเวียดกง ก็
มิได้ปฏิบัติการอันใดท่ีจะช่วยให้เกิดสันติภาพ แต่กลับฉวยโอกาสท าการรุกรบทันทีเมื่อได้โอกาส  ดังนั้นการ
เจรจาสงบศึกท่ีกรุงปารีส ตลอดเวลา ๓ ปีครึ่ง จ านวน ๑๔๖ ครั้ง จึงไม่มีผลคืบหน้าเท่าท่ีควรจนในท่ีสุด
สหรัฐฯถอนตัวจากการประชุม  
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                จากการประชุมใหญ่ครั้งท่ี ๒ ของเวียดนามเหนือในเดือน เมษายน ๒๕๑๕ จนท าให้สหรัฐฯ ต้อง
ตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศ ตามเส้นทางส่งก าลังของฝ่ายเวียดนามเหนือ ต้ังแต่เมืองท่าไฮฟอง กรุง
ฮานอย และเส้นทางรถไฟสายจีน - เวียดนาม เป็นผลให้เวียดนามเหนือต้องชลอการบุกของตนลง เนื่องจาก
ประสบปัญหาด้านการส่งก าลัง เมื่อตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเวียดนามเหนือ จึงหันไปใช้ท่ีประชุมเจรจาตกลงสงบ
อีกครั้ง สหรัฐฯ ยอมกลับเข้าร่วมเจรจาด้วย เมื่อ ๒๙ เมษายน ๒๕๑๕ และในวันเดียวกันนี้ ประธานาธิบดีนิก
สันได้ออกแถลงการณ์ว่า สหรัฐฯ จะถอนทหารจ านวน ๒๐,๐๐๐ คน ออกจากเวียดนามใต้ และในวันท่ี ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๑๕ ก าลังทหารภาคพื้นดินของสหรัฐฯ จะเหลืออยู่ในเวียดนามได้เพียง๔๙,๐๐๐คนเท่านั้น  
                เมื่อเวียดนามเหนือเปิดการเจรจาท่ีกรุงปารีสได้ ก็กลับด าเนินการรุกรบเวียดนามใต้โดยใช้ก าลัง
ทหาร ๔๐,๐๐๐ คน เข้าตีเมืองกวางตรี โดยใช้กองพลรถถังเป็นขบวนน าเข้าตี และยึดเมืองดองฮาได้ แล้ว
เคล่ือนก าลังไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามทางหลวงหมายเลข เพื่อเข้ายึดเมืองเว้ต่อไป พร้อมกับเข้าตีเมือง
กวางตรี เวียดนามเหนือส่งก าลังทหาร ๒๐,๐๐๐ คน รุกจากชายแดนลาวเข้าสู่ท่ีราบสูงภาคกลางของ
เวียดนามใต้ เพื่อตีเมืองคอนทูมเป็นการตัดการติดต่อ ระหว่างภาคเหนือ กับภาคใต้ของเวียดนามใต้ เวียดนาม
เหนือยึดเมืองกวางตรีได้ เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๑๕ แล้วเคล่ือนก าลังเข้าคุกคามเมืองเว้  
                สหรัฐฯ ตัดสินใจใช้มาตราการเด็ดขาดด้วยการส่งก าลังโจมตีท้ังทางทะเลและทางอากาศ โดย
กองทัพเรือท่ี ๗ ส่งเรือรบ ๘ ล า มีท้ังเรือพิฆาต เรือลาดตระเวน และเรือบรรทุกเครื่องบิน เข้าปิดล้อมชายฝ่ัง
เวียดนามเหนือ และวางทุ่นระเบิดตลอดแนวอ่าวตังเกี๋ย ส่วนทางอากาศได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B - ๕๒ 
และแบบอื่น ๆ ประมาณ ๕๐๐ เครื่อง ท้ังจากฐานทัพอากาศ และเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีเมืองกวาง
ตรี  เพื่อท าลาย และขับไล่ทหารเวียดนามเหนือท่ียึดครองอยู่ พร้อมกับโจมตีท้ิงระเบิดท่าเรือ คลังน้ ามัน และ
คลังยุทธสัมภาระ บริเวณเมืองไฮฟอง และกรงุฮานอย ซึ่งเป็นฐานส่งก าลังบ ารุงท่ีส าคัญยิ่งของเวียดนามเหนือ
กับท้ิงระเบิดเส้นทางรถไฟสายจีน-เวียดนามเป็นครั้งท่ี๒  
                เวียดนามเหนือได้ประกาศต้ังรัฐบาลเวียดกงขึ้นในเมืองกวางตรี ในปลายเดือนพฤษภาคม 
เวียดนามใต้จึงยึดเมืองกวางตรีกลับคืนมาได้ เวียดนามเหนือได้พยายามเข้าตีเมืองเว้หลายครั้ง  ท าให้
พระราชวัง โบราณสถาน ศาสนสถานในพุทธศาสนา และคริสตศาสนา และสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
ซึ่งได้เคยเสียหายอย่างหนักมาแล้วจากการรุกใหญ่ของเวียดนามเหนือ ระหว่างเทศกาลตรุษญวนพ.ศ.๒๕๑๔
ถูกท าลายลงหมดส้ิน  
                ตอนปลายเดือน พฤษภาคม ๒๕๑๕ เวียดนามเหนือได้พยายามเข้ายึดเมืองคอนทูม สหรัฐฯ ได้
ใช้จรวดน าวิถีท าลายรถถังของเวียดนามเหนือจนหมดส้ิน และท้ิงระเบิดก าลังเวียดนามเหนือท่ีต้ังล้อมเมืองอยู่ 
สหรัฐฯ ใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดท าลายท่ีมั่นทางทหาร ในเขตเวียดนามเหนือทุกวัน เฉล่ียวันละ๒๕๐เท่ียวบิน  
                ในระหว่างห้วงเวลา ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๕ ถึง ๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๕ ได้มีการเจรจาลับ ระหว่าง 
๒ ฝ่าย หลายครั้ง จึงได้แถลงข่าวเมื่อ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๕ ท่ีกรุงวอชิงตันว่า การเจรจายุติสงครามเวียดนามใต้
บรรลุถึงจุดหมาย ท่ีจะได้มีการลงนามระหว่างกันแล้ว และสันติภาพอยู่ใกล้แค่เอื้อม แต่แล้วก็ไม่เป็นผล
เวียดนามเหนือเรียกร้องมากเกินไป จนสหรัฐฯ และเวียดนามใต้ไม่สามารถปฏิบัติได้ การเจรจาจึงล้มเหลว 
สหรัฐฯ จึงท้ิงระเบิดเวียดนามเหนือในบริเวณเหนือเส้นขนานท่ี ๒๐ ขึ้นไป กับวางทุ่นระเบิดปิดอ่าวเมืองท่าไฮ
ฟองเพิ่มขึ้น จนถึง ๒๑ ธันวาคม ๒๕๑๕ สหรัฐฯ จึงเปล่ียนนโยบายเป็นยื่นค าขาดให้เวียดนามเหนือ และ
เวียดนามใต้ยุติการสู้รบกัน โดยให้เวียดนามเหนือยอมรับเงื่อนไขความตกลงสงบศึก มิฉะนัน้จะท้ิงระเบิด
รุนแรงขึ้นกว่าเดิม และให้เวียดนามใต้ยอมเข้าร่วมเจรจาตกลงสงบศึกด้วย มิฉะนั้นสหรัฐฯ จะยุติการช่วยเหลือ
ท้ังหมด แต่เวียดนามเหนือไม่ปฏิบัติตาม สหรัฐฯ จึงด าเนินการท้ิงระเบิด กรุงฮานอย เมืองไฮฟอง และเมือง
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ส าคัญอื่น ๆ อย่างรุนแรง เครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B - ๕๒ ประมาณ ๕๐๐ เครื่อง ท าการท้ิงระเบิดเวียดนาม
เหนือท้ังวันท้ังคืน เวียดนามเหนือสามารถท าลายเครื่องบินสหรัฐฯ ได้ถึง ๑๖ เครื่อง ในท่ีสุดก็ขอเปิดการ
เจรจาสันติภาพท่ีกรุงปารีสอีกครั้ง เมื่อ ๘ มกราคม ๒๕๑๖  ในท่ีสุดท้ังสองฝ่ายก็สามารถลงนามในความตกลง 
จะสงบศึกอย่างเป็นทางการ เมื่อ ๒๗ มกราคม ๒๕๑๖  มีผลบังคับต้ังแต่ เวลา ๐๘.๐๐ น. ของวันท่ี ๒๘ 
มกราคม ๒๕๑๖ มีสาระส าคัญดังนี้  
                ๑.  ให้มีการหยุดยิงทุกแห่งในเวียดนามใต้  
                ๒.  ให้ส่งคืนเชลยศึกชาวอเมริกันท้ังหมดภายใน ๖๐ วัน หลังจากลงนาม  
                ๓.  สหรัฐฯ จะถอนก าลังทหารท่ีเหลืออยู่ในเวียดนามใต้ ๒๔,๐๐๐ คน ภายใน ๖๐ วัน  
                ๔.  สหรัฐฯ ให้ค ารับรองว่าประชาชนเวียดนามใต้มีสิทธิท่ีจะก าหนดอนาคตของตนเอง โดย
ปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก 
                เวียดนามเหนือยังไม่ละความพยายามท่ีจะรุกรานเวียดนามใต้ และให้รัฐบาลเวียดนามใต้ ยอมรับ
วิถีทางการปกครองตามลัทธิคอมมิวนิสต์ เมื่อสหรัฐฯ และชาติพันธมิตรฝ่ายโลกเสรีได้ถอนก าลังท้ังหมด ออก
จากเวียดนามใต้แล้ว เวียดนามใต้จึงตกเป็นฝ่ายเพล้ียงพล้ าแก่เวียดนามเหนือ กองทัพเวียดนามเหนือและ 
เวียดกงเข้ายึดกรุงไซ่ง่อนได้เมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๑๘ และเวียดนามเหนือสามารถรวมเวียดนามใต้เข้าด้วยกัน 
เมื่อ ๓ กรกฎาคม ๒๕๑๘ และประกาศใช้ช่ือประเทศใหม่ว่า สาธารณรัฐเวียดนาม  
 
 
 

บทเรยีนจากการรบ และการสญูเสยี  
                ผลการปฏิบัติการส่วนใหญ่เป็นการผสมของฝ่ายโลกเสรี มีการประสานอ านาจการยิงของปืนใหญ่ 
กับการท้ิงระเบิดโจมตีต่อท่ีหมายร่วมกัน ด าเนินกลยุทธ์ด้วยวิธีโอบด่ิงลงในบริเวณท่ีหมาย มีการป้องกันด้วย
การลาดตระเวนตามล าน้ าเพื่อบีบให้เวียดกงอยู่ในพื้นท่ีจ ากัด ท าให้สามารถตรึงเวียดกงให้อยู่กับท่ี สะดวกแก่
การท าลายของฝ่ายเรา  
                การสูญเสียจากการรบ เสียชีวิต ๙๑ คน บาดเจ็บ ๑,๐๕๙ คน  
                การสูญเสียทางธุรการ เสียชีวิต ๒๕ คน บาดเจ็บ ๑๖๖ คน ส่งกลับเนื่องจากความผิด ๔๙ คน 
หนีราชการ ๙ คน  รวมทั้งส้ิน ๑,๓๙๙ คน  
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การรบในลาว   (พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๗ ) 
สถานการณ ์   
                เมื่อประมาณต้นปี ๒๕๑๓  สถานการณ์ในราชอาณาจักรลาวเข้าสู่จุดคับขัน และน่ากลัวอันตราย
อย่างยิ่ง ท้ังนี้ เนือ่งจากฝ่ายนิยมคอมมิวนิสต์  ซึ่งมีขบวนการประเทศลาว ได้รับการสนับสนุนจากเวียตมินห์ 
หรือเวียตนามเหนือ ส่งก าลังเข้ามาแย่งยึดพื้นท่ี แผ่ขยายอาณาเขตยึดเข้าทุ่งไหหิน และเมืองสุย ได้ส าเร็จ เมื่อ
เดือน ก.ย.๒๕๑๓ และมิได้หยุดยั้งแต่เพียงแค่นั้น ส่ิงบอกเหตุแน่ชัดว่าข้าศึกมุ่งจะรุกรบขยายผลเพื่อแย่งพื้นท่ี
ในราชอาณาจักรลาวให้มากท่ีสุด เพื่อผลส าเร็จในการต่อรองกับฝ่ายรัฐบาลในเขต ทชล.ภาค ๒  ฝ่ายท่าเวียง  
ท่าทม , ศาลาภูคุณ และซ าทอง  ก าลังทหารฝ่ายรัฐบาลภายใต้การน าของนายพลวงปาว ในเขตพื้นท่ี ทชล.
ภาค ๒   ต้องถอยร่นมาทางตะวันตกเฉียงใต้ตามล าดับท้ังนี้เนื่องจากมีก าลังน้อยขาดแคลนอาวุธหนักท าการ
ยิงต่อสู้ แม้พยายามรบหน่วงเวลา ยอมเสียพื้นท่ีแต่น้อยมาโดยตลอด แต่ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องยึดพื้นท่ี 
ส าคัญทางยุทธศาสตร์ และศูนย์คมนาคมเอาไว้ให้ได้มากท่ีสุด ประมาณกลางเดือน มี.ค. ๒๕๑๓ ก าลัง
ฝ่ายรัฐบาล พยายามวางก าลังยึดรักษาอย่างเหนียวแน่น ตามแนวบ้านนา – ภูล่องมาด – ถ้ าต าลึง – ภูผาไทร 
– คังไค้ โดยใช้ช าทองและล่องแจ้ง เป็นฐานอ านวยการรบและส่งก าลังบ ารุงต่อไป แต่ข้าศึกใช้ก าลังรบท่ี
มากกว่า และก าลังยิงท่ีสูงกว่าเปิดฉากการรุกครั้งใหญ่ เป็นเหตุให้ทหารฝ่ายรัฐบาลในเขต ทชล.ภาค ๒  ตกอยู่
ในภาวะคับขัน พื้นท่ีส าคัญบางแห่งต้องเสียให้แก่ข้าศึก ทหารฝ่ายรัฐบาลได้รับความอิดโรยและเริ่มเสียขวัญ
เนื่องจากการรบมานาน และขาดแคลนก าลังพลทดแทน ตรงกับฝ่ายข้าศึกได้รับก าลังเพิ่มเติมจากเวียตนาม
เหนือ ท้ังก าลังพลและส่ิงอุปกรณ์ จึงมีก าลังสดช่ืนรุกคืบหน้าตามล าดับ 
                ก่อนหน้านี้รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรลาว อันมีสมเด็จเจ้าสุวรรณภูมิมาเป็นนายกรัฐมนตรี ทรง
ตระหนักถึงภัยพิบัติท่ีก าลังคืบคลานเข้ามาสู่อาณาจักรลาว จึงเสด็จสู่ประเทศไทย เพื่อขอร้องให้รัฐบาลไทย
พิจารณาจัดส่งก าลังอาสาสมัครไทยไปช่วยรบ เพื่อป้องกันการรุกรานของฝ่ายคอมมิวนิสต์โดยมีหน่วย สกาย 
ของ ซีไอเอ. สหรัฐฯ เป็นฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติ ฯ พณ ฯ นายกรัฐมนตรี รมว.กห. และผบ.ทหารสูงสุด ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการ คท.( คณะกรรมการท่ีปรึกษาทางทหาร ) ได้เรียกประชุม คท. ครั้งท่ี ๑๖   เมื่อ 
๒๖ ก.พ.๒๕๑๓ ได้ตกลงให้กองทัพบกจัดเตรียมก าลังไว้ ๑ กรมผสม (ผส.)  โดยในขั้นแรกให้สามารถจัดก าลัง 
๑ กองพนัทหารราบ (บีไอ.) เข้าปฏิบัติงานในพื้นท่ี ทชล.ภาค ๒  เพื่อช่วยเหลือก าลังทหารรัฐบาลลาว ท่ีก าลัง
เผชิญอยู่กับวิกฤตกาลอันคับขันท่ีบริเวณ ช าทอง ล่องแจ้ง ได้ทันที  กองทัพบกจึงออกค าส่ัง ลับท่ีสุด ท่ี  ๒๖/
๑๓ ลง ๓๐ มี.ค.๒๕๑๓ เรื่อง การเตรียมการจัดก าลังพลจาก ผส.๑๓ อุดรธานี เป็นหลัก และเรียกโครงการนี้
ว่า โครงการ วีพี เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายพลวังปาว ผบ. ทชล.ภาค ๒ 
                โครงการ วีพี ได้เริ่มเมื่อ มี.ค.๒๕๑๓ ด้วยการใช้ก าลังทหารจากกองทัพภาคท่ี ๒ ( กรมผสม ท่ี 
๑๓ ) เข้าปฏิบัติการในราชอาณาจักรลาว เขต ทชล.ภาค ๒ เป็นการแก้ปัญหาฌฉพาะหน้าท่ีเพื่อสกัดกั้นยับย้ัง
การรุกรบขยายตัวของฝ่ายคอมมิวนิสต์ให้หยุดยั้งอยู่ ณ ดินแดนภายนอกประเทศไทยไม่ยอมให้บุกรุกเข้าสู่
ประเทศเพื่อบรรจบร่วมกับฝ่ายผู้ก่อการร้ายท่ีก าลังก่อการคุกคามอยู่ในราชอาณาจักรไทย ท้ังนี้เพื่อให้สามารถ
ปราบปรามผู้ก่อการร้ายภายในประเทศให้หมดไปได้โดยง่าย การเริ่มโครงการ วีพี. ท าให้นโยบายท่ี
คณะกรรมการ คท.มอบไว้ให้แก่ หน่วยผสม ๓๓๓ ปฏิบัติงานอยู่ในเรื่องการหาข่าว และจัดชุดครูฝึกในรูปการ
ปฏิบัติการพิเศษ ท าให้การฝึกประชาชนลาวในท้องถิ่นเป็นทหาร สามารถต่อสู้กับฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้นั้นต้อง
ขยายกิจการงานใหญ่ขึ้น ท้ังนี้เนื่องจากการใช้กองทัพประจ าการเข้าปฏิบัติการในลาว  ย่อมไม่สามารถกระท า
ตลอดไปได้ จะต้องมีการผลัดเปล่ียนหมุนเวียน ล าพังการจัดก าลังเข้าปราบปรามผู้ก่อการ้ายท่ีมีอยู่
ภายในประเทศก็นับว่าเป็นภาระอันหนนักขอวงกองทัพอยู่แล้ว เรื่องต้องมาผลัดเปล่ียนและจัดก าลังไปท าการ
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รบในประเทศท่ี สามอีกด้วยเช่นนี้ ท าให้ก าลังของกองทัพบกต้องขาดแคลนลง ไม่อยู่ในสภาพพร้อมรบเพื่อ
ป้องกันการรุกราบจากคอมิวนิสต์นอกประเทศทางด้านอื่นๆ ประธานคณะกรรมการ คท.จึงพิจารณาใช้ก าลัง
หน่วยอาสาสมัคร (อส.) เข้าปฏิบัติงานสืบต่อเนื่อง โดยให้หน่วยผสม ๓๓๓ เป็นผู้ด าเนินการต่อไป 
                 โครงการเอกภาพได้ก าเนิดในห้วงเวลาท่ีสถานการณ์ในราชอาณาจักรลาวตกอยู่ในภาวะคับขัน 
พื้นท่ีมีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ได้ถูกก าลังของ วน.น และ ปทล.เข้าข่วงชิงและยึดครองไว้ได้มากขึ้น ก่อน
หน้าท่ีจะมีโครงการ “เอกภาพ”ไทยได้ส่งก าลัง ผส.๑๓ เข้าปฏิบัติการในทางลับตามโครงการ”วีพี” อยู่ในเขต 
ทชล.ภาค ๒ แล้วเป็นเวลาล่วงไปประมาณ ๕ เดือน สถานการณ์ในราชอาณาจักรลาวกลับทวีความรุนแรงมาก
ขึ้น ประกอบกับคระกรรมการ คท.ได้พิจารณาเห็นว่าการใช้ก าลังกองทัพบกประจ าการ ไปท าการรบใน
ราชอาณาจักรลาว ย่อมท าให้กองทัพขาดก าลังพล และมีภาระในการปราบปราม ผกค.หนักขึ้น จึงใช้ก าลัง
ทหารเสือพราน  (ทสพ. )  ในรูปก าลังอาสาสมัครเข้าปฏิบัติการต่อตามโครงการ “เอกภาพ” ด้วยความมุ่ง
หมายท่ีส าคัญ ๒ ประการ คือ 
                  -  เพื่อป้องกันการรุกราน และการแผ่ขยายอาณาเขตของฝ่ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งมุ่งหมายยึดครอง
แผ่นดินลาวไว้ทั้งหมด 
                  -  เพื่อสกัดกั้นมิให้ฝ่ายคอมมิวนิสต์คุกคามใกล้เข้ามาชายแดนไทย 
       
พืน้ทีป่ฏิบตักิาร   
                ในการก าหนดพื้นท่ีปฏิบัติการให้แก่ ทสพ. ในโครงการเอกกภาพ ตามข้อตกลงทางการเมือง 
ระหว่างรัฐบาลลาว – ไทย และสหรัฐ ฯ  การใช้ก าลัง ทสพ.เข้าปฏิบัติการในเขตราชอาณาจักรลาว จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรลาว ซึ่งมีเสด็จเจ้าสุวรรณภูมิเป็นนายกรัฐมนตรี
เสียก่อนในพื้นท่ีบางแห่งแม้จะมีการรุกรานจากฝ่ายคอมิวนิสต์ แต่ถ้าทหารของรัฐบาลลาวสามารถยึดรักษา
พื้นท่ีและต่อต้านข้าศึกได้ และรัฐบาลเวียงจันทร์มิได้ขอร้องให้ใช้ ทสพ.เข้าร่วมปฏิบัติการแล้ว จะไม่มีการใช้ 
ทสพ.เข้าปฏิบัติการในพื้นท่ีนั้นโดยเด็ดขาด ในการจัดก าลังเข้าปฏิบัติการในราชอาณาจักรลาวนั้น ใน
ระยะแรกได้จัดก าลังเป็นหน่วยรบเฉพาะกิจ (ฉก.) ต่าง ๆควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยรบระดับกองพัน
โดยตรง ดังนี ้
                ภาคเหนอื บริเวณ ทชล.ภาค ๑ จักหน่วยรบเฉพาะกิจ ราทิกุล เข้าปฏิบัติการ โดย พ.อ.วิมล   
วงษ์วานิช ( ซึ่งต่อมาด ารงต าแหน่ง ผบ.ทบ.) เคยเข้าร่วมปฏิบัติการในหน่วยนี้ด้วย 
                ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื บริเวณ ทชล.ภาค ๒ และ ทชล.ภาค ๕ บางส่วน จัดกองก าลังพิเศษ 
(หน่วยรบเฉพาะกิจ วีพี) เข้าปฏิบัติการ 
                ภาคกลางและภาคใต้ บริเวณ ทชล .ภาค ๔   จัดหน่วยรบเฉพาะกิจผาสุก เข้าปฏิบัติการ 
 
ภารกิจ : บก.ผสม ๓๓๓ ส่วนหน้ามีภารกิจ ดังนี้ 
 ๑.   ควบคุมการปฏิบัติ และบังคับบัญชาหน่วยปฏิบัติการในสนาม ภายในพื้นท่ีรับผิดชอบให้
ด าเนินการไปตามแผน และสอดคล้องกับนโยบายท่ีได้รับมอบจากหน่วยผสม ๓๓๓ 
                ๒.  ประสานการปฏิบัติในสนามระหว่างเจ้าหน้าท่ีไทย และสหรัฐโดยใกล้ชิด ให้สามารถ
อ านวยการและสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการในสนามได้รวดเร็วทันเหตุการณ์  เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยผสม 
๓๓๓ 
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                ๓.  ใช้มาตรการป้องกันเชิงรุกแก่ก าลังฝ่าย ปทล.วน. และ จด.ภายในพื้นท่ีรับผิดชอบให้ได้ผล
มากท่ีสุด 
 
สถานการณแ์ละการปฏบิตัิ  
 สถานการณท์างยุทธวธิขีอง  ฉก.วพี ี
                การปฏิบัติการรบในเขต ทชล.ภาค ๒ ในความรับผิดชอบของ ฉก.วีพี เริ่มต้ังแต่น าก าลัง ทสพ.
เข้าไปเมื่อ ๑๔ ก.พ.๒๕๑๔ จนกระท่ังถึงระยะเวลาท่ีการยุดยิงในลาว เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๒๕๑๖ รวมระยะเวลา
ประมาณ ๒ ปี นับว่าเป็นพื้นท่ีท่ีมีการรบรุนแรงท่ีสุด โดยสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติการยุทธท่ีส าคัญได้ 
ดังนี้       
                ๑. ในห้วง ก.พ. ๒๕๑๔ ก าลังฝ่ายข้าศึกไดทะลุแนวป้องกันของหน่วย ทชล.บริเวณ ถ้ าต าลึง และ
เนิน ซีบร้า เข้ามาคุกคามล่องแจ้งมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ใน ๑๔ ก.พ. ๒๕๑๔ ฝ่ายเราจึงน าก าลังหน่วย ทสพ.เข้า
ปฏิบัติการในเขต ทชล.ภาค ๒ และสถาปนาแนวต้ังรับป้องกันล่องแจ้ง ตามแนวสกายไลน์และบริเวณ ตอ.ของ
ล่องแจ้ง ท าให้สามารถหยุดการคุกคามของ ขศ. ท่ีกระท าต่อล่องแจ้งได้ อย่างไรก็ตาม ขศ.ยังคงใช้อาวุธวิธีโค้ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจรวดยิงเข้ามายังล่องแจ้งตลอดเวลา 
                ๒.  ใน ๓ มี.ค. ๒๕๑๔ ฝ่ายเราได้เคล่ือนย้าย บีซี ๖๐๕ และ ๖๐๖ จากประเทศไทยไปยังล่อง
แจ้ง และใน  ๙ มี.ค. ๒๕๑๕ ได้ใช้ก าลัง ๒  กองพันนี้ออกกวาดล้าง ขศ. บริเวณหน้าแนวสกายไลน์ออกไป
จนถึงภูถ้ าแซ  การปฏิบัติในครั้งนี้ได้รับการต้านทานจาก ขศ. เพียงเล็กน้อยและ ขศ.ได้ถอนตัวไปจากหน้าแนว
สกายไลน์ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายเราไม่สามารถวางก าลังยึดรักษาพื้นท่ีถ้ าภูแซไว้ได้ เพราะท้ัง ๒กองพัน ต้องถูก
น ากลับล่องแจ้งเพื่อกวาดล้าง ขศ.บริเวณถ้ าต าลึง บ.หินต้ังเพื่อป้องกัน ขศ.ไม่ให้แทรกซึมเข้าสู่ล่องแจ้งต่อไป 
ดังนั้นเมื่อฝ่ายเราถอนก าลังออกไป ขศ.ได้กลับเข้ามาบริเวณภูถ้ าแซอีก 
                ๓. ใน ๑๕ มี.ค.๒๕๑๔ ฝ่ายเราได้เคล่ือนย้ายก าลัง บีซี ๖๐๑ และ ๖๐๒ จาก ฉก.ผาสุก มายัง
ล่องแจ้ง และมอบภาระกิจให้ยึดท่ีหมายภูถ้ าแซบริเวณเนิน ๑๖๖๒  และเนิน ๑๗๗๗ ตามล าดับ ซึ่งในการเข้า
ตีเพื่อยึดท่ีหมายท้ังสองได้รับการต้านทาน ขศ.อย่างเหนียวแน่นท าให้ฝ่ายเราสูญเสียไปจ านวนมาก แต่ฝ่ายเรา
ก็สามารถท าลายก าลัง ขศ. ได้จ านวนมากและสามารถยึดภูถ้ าแซไว้ได้ ท าให้ ขศ.ไม่สามารถแทรกซึมเข้ามายัง
สกายไลน์ และไม่สามารถใช้อาวุธวิธีโค้งยิงรบกวนเข้ามายังล่องแจ้งได้อีกด้วย        
                ๔. ใน ๑๙ มี.ค. ๒๕๑๔ ฝ่ายเราได้จัดต้ัง ฉก.บราโว่ขึ้นเป็น บก.ควบคุม บีซี ๖๐๕ และ ๖๐๖  ใน
การเข้าตี ขศ. บริเวณ ถ้ าต าลึง – บ.หินต้ัง โดยมี ป.จากฐานยิงซีบร้า ยิงสนับสนุน ในการเข้าตีครั้งนี้ท้ังสอง
กองพันได้เคล่ือนทางอากาศไปลงท่ีสนามบินถ้ าต าลึง และเข้าตี ขศ. ตามแผนโดย บีซี ๖๐๕ เข้าตีทางปีกขวา
มีลักษณะเป็นเส้นทางบังคับอยู่ในหุบเขาแคบ ไม่สามารถไปทางอื่นได้ดังนั้นเมื่อ บีซี ๖๐๕  เคล่ือนท่ีเกือบถึงท่ี
หมายจึงถูก ขศ.ระดมยิงด้วยอาวุธหนักจากท่ีต้ังแข็งแรง ถึงแม้ฝ่ายเราจะได้ใช้ บ.โจมตี แต่ก็ไม่สามารถท าลาย
ท่ีต้ังยิงของ ขศ.ได้ บีซี  จึงขออนุมัติ ๖๐๕  ถอนตัว ซึ่งในขณะถอนตัวได้ถูก ขศ.ระดมยิงอย่างหนัก ท าให้
ก าลังพลเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายนาย ส่วนทางด้าน บีซี ๖๐๖ ซึ่งเคล่ือนท่ีเข้าตีทาปีกซ้าย เมื่อได้เคล่ือนท่ีถึง
บริเวณหุบเขาบริเวณ บ.หินต้ังได้ถูก ขศ.ระดมยิงอย่างหนักจากพื้นท่ีต้ังรับแข็งแรง ฝ่ายเราได้ใช้ บ.โจมตีแต่ไม่
สามารถท าลายก าลัง ขศ.ได้  บีซี ๖๐๖ จึงขออนุมัติถอนตัว และได้รับการสูญเสียและบาดเจ็บจ านวนมาก
เช่นเดียวกับ บีซี ๖๐๕  ต่อมาท้ัง ๒ กองพัน ได้พยายามเข้าตีอีกครั้งแต่ไม่สามารถยึดท่ีหมายได้ อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าฝ่ายเราไม่สามารถยึดท่ีหมายบริเวณถ้ าต าลึง – บ.หินต้ัง ได้ก็ตาม แต่ก็ท าให้ฝ่ายเราทราบท่ีต้ังและการ
วางก าลังของ ขศ. เพื่อเป็นฐานข่าวในการปฏิบัติต่อไป บีซี ๖๐๕  และ ๖๐๖ ได้วางก าลังยึดท่ีมั่นบริเวณ ตอ.
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ของสนามบินถ้ าต าลึง เพื่อสกัดกั้นการแทรกซึมของ ขศ. เข้าสู่เนินซีบร้าและซ าทอง โดยต่อมาฝ่ายเราได้
เคล่ือนย้ายก าลังท้ัง  ๒ กองพันมาต้ังรับท่ีเนินซีบรา้ 
                ๕.   ใน ๒๙ มี.ค. ๒๕๑๔ ฉก.วีพี ได้ส่ังการให้ ฉก.บราโว่น าก าลัง บีซี ๖๐๕   และ ๖๐๖ จาก
เนินซีบร้าเข้าตีท่ีหมายเนิน ๑๖๖๓ ซึ่งออยู่ทาง ตต.ของ บ.นา ประมาณ  ๔ กม. เพื่อลดความกดดันของ ขศ. 
ต่อ บีไอ ๑๕ และ บีเอ ๑๓ ท่ีถูก ขศ.โอบล้อมไว้ที่ บ.นา โดย ขศ.ได้คอยใช้ ปตอ. ยิง บ.และ ฮ. ท่ีไปส่ง สป.ให้ 
รวมทั้งใช้อาวุธวิธีโค้งยิงเข้ามายังท่ีมั่นฝ่ายเราท่ี บ.นา  ท าให้หน่วย บีไอ.๑๕ และ บีเอ.๑๓ เสียชีวิตและ
บาดเจ็บส่งกลับไม่ได้ ขวัญของทหารต่ า ไม่สามารถถอนตัวเนื่องจาก ขศ.โอบล้อมไว้อย่างแข็งแรง ในการเข้าตี
ครั้งนี้ บีซี ๖๐๕  และ ๖๐๖ ได้เคล่ือนย้ายก าลังเข้าฐานออกตีของหน่วย ทชล.ซึ่งอยู่ทาง ตต.ของเนิน ๑๖๖๓ 
ประมาณ ๓ กม. บีซี ๖๐๕  เข้าตีทางปีกซ้าย บีซี ๖๐๖ เข้าตีทางปีกขวา ท้ัง ๒ กองพันสามารถยึดเนิน 
๑๖๖๓ ได้ และสังหาร ขศ.ได้หลายคน ในระหว่างยึดรักษาเนิน ๑๖๖๓ นี้ ขศ.เข้าตีโต้ตอบและยิง อวน.เข้ามา
หลายครั้งท าให้ฝ่ายเราเสียชีวิตและบาดเจ็บไปบ้าง อย่างไรก็ตามเราสามารถรักษาเนิน ๑๖๖๓ ไว้ได้ 
                  ๖.   เมื่อสถาปนาบริเวณเนิน ๑๖๖๓ ไว้อย่างแข็งแรงแล้ว บีซี ๖๐๕  และ ๖๐๖ ได้เข้าตีท่ี
หมายทาง ตต./ของ บ.นา เพื่อบรรจบกับก าลังของ บีไอ ๑๕ และ บีเอ ๑๓ ท่ีจะตีหักวงล้อมออกมา โดยให้ บี
ซี    ๖๐๖ เป็นหน่วยเข้าตีท่ีหมาย ส่วน บีซี ๖๐๕ เป็นกองหนุนยึดท่ีมั่นอยู่ท่ีเนิน ๑๖๖๓ บีซี ๖๐๖ ได้เข้าตีท่ี
หมาย ตต./ต.ของ บ.นา ๒ กม. ซึ่งเป็นท่ีมั่นแข็งแรงของ ขศ. และได้ถูก ขศ. ต้านทานอย่างหนัก ฝ่ายเราได้ใช้ 
บ.โจมตี แต่ไม่สามารถท าลาย ขศ.ในท่ีมั่นได้ นอกจากนี้การโจมตีทางอากาศของ บ.ฝ่ายเรายังผิดพลาด โดย 
บ.เอฟ – ๔ เครื่องหนึ่งได้ยิงจรวดมายัง ทก.บีซี ๖๐๕ ท่ีเนิน ๑๖๖๓ ท าให้ฝ่ายเราเสียชีวิตทันที ๑๖ นาย 
( รวม ผบ.พัน ๖๐๕ และ ผบ.ร้อย. ๒ ด้วย ) และบาดเจ็บมาก ฝ่ายเราจึงขอยกเลิกการใช้ บ.โจมตี ท่ีหมาย
เมื่อขาด บ.สนับสนุน บีซี ๖๐๖ จึงไม่สามารถยึดท่ีหมายได้ และถอนตัวกลับมายังเนิน ๑๖๖๓  
                  ๗.   การปฏิบัติของ บีซี ๖๐๕ และ ๖๐๖ ในครั้งนี้ประสบผลส าเร็จตามท่ีได้วางแผนไว้ โดย 
ขศ. คาดว่า บีไอ ๑๕ และ บีเอ ๑๓ จะถอนตัวจาก บ.นา กับ ภูล่องมาด ลดน้อยลงไป จึงท าให้การถอนตัว
ของ บีไอ ๑๕ และบีเอ ๑๓ จะถอนตัวจาก บ.นา  มาทางเนิน ๑๖๖๓ ดังนั้น ขศ.จึงได้ถอนก าลังมาสกัดกั้น
ทางด้านนี้  ท าให้ก าลัง ขศ.ระหว่าง บ.นา กับภูล่องมาด ลดน้อยลงไป จึงท าให้การถอนตัว บีไอ ๑๕ และ บีเอ 
๑๓ ซึ่งมีก าลังประมาณ ๑,๐๐๐ นาย สามารถออกจากวงล้อมของ ขศ. เมื่อ ๖ เม.ย. ๒๕๑๔ (เวลากลางคืน )  
จาก บ.นา แล้วมารวมก าลังกับ บีไอ ๑๔ ท่ีภูล่องแจ้งในภายหลังเพื่อเตรียมเคล่ือนย้ายกลับประเทศไทยต่อไป 
                  ๘.   ใน ๘ เม.ย. ๒๕๑๔ ฉก.วีพีวางแผนสถาปนาแนวตั้งรับเนิน ๑๖๖๓ - ภูล่องมาดขึ้นป้องกัน 
ขศ.แทรกซึมสู่เนินซีบร้า และ ซ าทอง โดยน าก าลัง บีซี ๖๐๔ จากสกายไลน์มาผลัดเปล่ียน บีซี ๖๐๕ ท่ีเนิน 
๑๖๖๓ และน า บีซี ๖๐๕ กลับไปต้ังรับท่ีสกายไลน์ เพื่อปรับก าลังใหม่ เนื่องจาก บีซี ๖๐๕  ได้รับการสูญเสีย
มากโดยขณะนั้นเหลือก าลังเพียง ๑๔๐ นาย ส่วน บีไอ ๑๔ ยังคงรักษาท่ีมั่นบริเวณภูล่องมาดต่อไป 

                  ๙.   ใน ๒๖ เม.ย.๒๕๑๔ ฝ่ายเราได้มีการผลัดเปล่ียนก าลังโดยเคล่ือนย้าย บีซี ๖๐๗ ,๖๐๘ 
และ ๖๐๙  จากปะเทศไทยมายังล่องแจ้ง  และผลัดเปล่ียน บีซี ๖๐๓ และ ๖๐๗  กับ บีไอ ๑๔ ท่ีภูล่องมาด 
โดย บีไอ ๑๔ กลับมาอยู่สกายไลน์ 
                  ๑๐.   ใน ๒๙ เม.ย.๒๕๑๔ ได้เคล่ือนย้าย บีซี  ๖๐๘ และ ๖๐๙ ไปผลัดเปล่ียน บีซี ๖๐๔ และ 
๖๐๖ ท่ีเนิน ๑๖๖๓  แล้ว บีซี ๖๐๔ และ ๖๐๖ กลับไปอยู่แนวสกายไลน์เพื่อฟื้นฟูหน่วย  
                  ๑๑.   ใน ๑๘ เม.ย. ๒๕๑๔ ได้เคล่ือนย้าย บีซี ๖๐๕ ท่ีได้พักปรับก าลังใหม่จากสกายไลน์ไป
สกัดกั้น ขศ.ทาง ต./น.ของ ซ าทอง โดยการท่ีฝ่ายเราสามารถสถาปนาแนวตั้งรับเนิน ๑๖๖๓ - ภูล่องมาดได้
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นั้น สามารถสกัดกั้นการแทรกซึมของ ขศ.ไม่ให้เข้าสู่เนินซีบร้าและซ าทอง นอกจากนั้นฝ่ายเรายังใช้แนวนี้เป็น
แนวออกตีเพื่อยึดทุ่งไหหินต่อไป เพราะฝ่ายเราสามารถยึดรักษาแนวนี้ไว้ตลอดฤดูฝน 
                  ๑๒.   ในห้วงเดือน พ.ค. – มิ.ย.๒๕๑๔ เป็นระยะเริ่มต้นด้วยฤดูฝน ขศ.ประสบความยาก 
ล าบากในการส่งก าลังบ ารุงเพิ่มเติม รวมทั้งได้รับการสูญเสียจากการรบกับฝ่ายเรา ก าลังส่วนใหญ่ของ ขศ.จึง
เริ่มถอนตัวออกจาก บ.นา และภูล่องมาด ดังนั้น ฉก.วีพี และทชล.ภาค ๒ จึงวางแผนร่วมกันท่ีจะรุกเข้าสู่ทุ่ง
ไหหิน เพื่อติดตามการถอนตัวของ ขศ. และลดความกดดันของ ขศ.แก่หน่วย ทชล.ท่ีบวมลอง 
 และเมื่อต้น มิ.ย. ๒๕๑๔ ทชล.ได้เข้ายึดภูห่วงได้โดยได้รับการต้านทานเพียงเล็กน้อย ดังนั้น ฝ่ายเราจึงมี 
แผนท่ีขยายผลเข้ายึดทุ่งไหหินท้ังหมดโดยให้หน่วย ทสพ.เข้าสนับสนุนหน่วย ทชล.เข้าสู่ทุ่งไหหิน ทางด้าน ภู
เทิง , ภูเซอร์ และ ภูเก็ง ต่อไป คือ   ท่ี     ภูเทิง , ภูเซอร์ และ ภูเก็ง   และจัดต้ังฐานยิงคอบร้าท่ีภูห่วง , ฐาน
ยิง มัสแตงท่ี บ.โดน ,ฐานยิงไลอ้อนท่ีภูเทิง  ฐานยิงคิงคองท่ีภูเก็ง และฐานยิงสตริงเรย์ท่ีภูเซอร์ 
                 ๑๓.   ใน ๑๒ มิ.ย.- ๒๖ พ.ย.๒๕๑๔ ฝ่ายเราได้เคล่ือนย้ายหน่วย ทสพ.จากท่ีมั่นต่าง ๆ บริเวณ
ล่องแจ้ง – ซ าทอง  และบริเวณใกล้เคียงเข้าสู่ทุ่งไหหิน และได้กระจายยึดรักษาทีมั่นส าคัญหลายแห่งบริเวณ
ทุ่งไหหิน  และได้กระจายอ านาจการสนับสนุนครอบคลุมพื้นท่ีทุ่งไหหิน  นอกจากนั้นหน่วย ทสพ.ทุกพื้นท่ีได้มี
การเสริมสร้างท่ีมั่นให้แข็งแรงตลอดเวลา และปรับปรุงสนามบิน และสนามรับ สป.หลายแห่ง รวมทั้งได้มีการ 
ลว.เพื่อค้นหาและท าลาย ขศ.ท่ีแทรกซึมเข้ามาด้วย 
                 ๑๔.   ใน  พ.ย. ๒๕๑๔ ขศ.ได้เข้าตีหน่วย ทชล. ๓ กรม เป็นหน่วยก าบังอยู่ข้างหน้าฝ่ายเรา
ทางด้าน ตอ.และ ตอ./น. ของทุ่งไหหิน การเข้าตีของ ขศ.ด้วยก าลังมากท าให้ก าลังบางส่วนของ ทชล.ถอนตัว
เข้ามาอยู่ใกล้กับหน่วย ทสพ. ท าให้ ทสพ.เริ่มเผชิญหน้ากับก าลังส่วนใหญ่ ขศ. และขศ.ได้เริ่มยิง ป. และอวน.
เข้ามายังท่ีมั่นฝ่ายเราทุกแห่ง  
                 ในห้วง พ.ย.๒๕๑๔ ได้มีส่ิงบอกเหตุแน่ชัดว่า ขศ.จะเปิดการรุกใหญ่เข้ายึดทุ่งไหหิน สรุป ดังนี้ 
                  -   เพิ่มเติมก าลังและยุทโธปกรณ์เข้ามา 
                  -   น า ถ.เข้ามาในแนวหน้า 
                  -   มีการ ลว.ใกล้ท่ีต้ังฝ่ายเราอย่างต่อเนื่อง 
                  -   ยิง ป.และอวน.ปรับการยิงมายังท่ีต้ังและฐานยิง ป.ฝ่ายเรา 
                  -   ส่งก าลังแทรกซึมเข้ามายังพื้นท่ีส่วนหลังของฝ่ายเรา 
                 ๑๕.   ในคืน ๑๗-๑๘ ธ.ค.๒๕๑๔ ขศ.ได้เข้าตีหน่วย ทชล.ซึ่งอยู่ข้างหน้าหนว่ย ทชล.ท้ังหมดละ
ท้ิงท่ีมั่นถอนตัวเข้ามาอยู่ข้างหลังหน่วย ทสพ. และ ขศ.ไล่ติดตาม ทชล.ข้ามาจนถึงหน้าท่ีมั่น ทสพ. 
                 ๑๖.   ในเช้า ๑๘ ธ.ค. ๒๕๑๔ ขศ.เข้าตีท่ีมั่นต่าง ๆ  ของหน่วย ทสพ.บริเวณฯ ทุ่งไหหิน โดย
ทุ่มก าลังจ านวนมากเข้าตี และใช้ อวน.ยิงสนับสนุน 
                 ๑๗.   ใน ๑๙ ธ.ค. ๒๕๑๔  ขศ.ได้เจาะเข้าถึงท่ีมั่นฝ่ายเราท่ี ภูเทิง – ลาดแสน – ภูผาไซ – บ.
หินต้ัง ฝ่ายเราได้ใช้ ป.จากฐานยิงสตริงเรย์ท่ีภูเซอร์ยิงกระสุนแตกอากาศลงท่ีมั่นท่ีภูเทิงท่ี ขศ.ยึดได้ท าให้ ขศ.
สูญเสียจ านวนมาก ทางด้านภูเทิงนี้ฝ่ายเราเสียชีวิต บาดเจ็บ และสูญหายเป็นจ านวนหนึ่งจากการเข้าตีของ 
ขศ. และจากการซุ่มโจมตีระหว่างการถอนตัว(ในจ านวนผู้เสียชีวิตมี ผอ. ๓ บีซี ๖๐๙ และ ผบ.ร้อย ๓ บีซี 
๖๐๕ ด้วย ) 
                 ๑๘.   ใน ธ.ค. ๒๕๑๔ ขศ.ได้ระดมยิงท่ีมั่นของ บีซี ๖๐๓ ,๖๐๗ และฐานยิงมัสแตงท่ี บ.โตน ซึ่ง
อยู่บริเวณตอนกลางทุ่งไหหิน รวมทั้งได้ใช้ ถ.จ านวน ๑๐ คัน สนับสนุนการเข้าตีโดยในขั้นต้น ถ.ต้ังเป็นฐานยิง
อยู่ท่ีสนามบินลาดห่วง ทาง ตอ.ของท่ีมั่นฝ่ายเราประมาณ  ๔ กม. ระดมยิง ป.รวมกับ อวน.จากบริเวณท่ีอื่น
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มายังท่ีมั่นฝ่ายเรา  เมื่อ ขศ.สงบการยิงได้ใช้ทหาราบร่วมกับ ถ.๓ คันเข้าตีท่ีมั่น บีซี ๖๐๓ ท าให้ต้องถอนไป
รวมกับฐานยิงมัสแตง ป.จากฐานยิงมัสแตงสามารถยิงท าลาย ถ.ขศ.ได้ ๑ คัน หลังจากถูก ขศ.กดดันอย่างหนัก 
บีซี ๖๐๓  และฐานยิงมัสแตงได้ถอนตัวร่วมกันเมื่อ ๑๙๒๓๐๐ ธ.ค. ๒๕๑๔ ตามเส้นทาง บ.โตน – บ.ทาง – 
บ.คอง – บ.นา ส่วน บีซี ๖๐๓ อยู่ทางเหนือ บ.โตน ถูก ขศ.เข้าตีสนับสนุนด้วย ถ. ๓ คันไม่สามารถต้านทาน
ได้ จึงถอนตัวเมื่อ ๑๙๒๒๐๐ ธ.ค.๒๕๑๔ ตามเส้นทาง บ.โตน – ภูเซอร์ – บ.คอง – เมืองปาง – ภูล่องมาด 
การรบท่ี บ.โตนนี้ฝ่ายเราเสียชีวิต บาดเจ็บ สูญหายไปจ านวนมากเนื่องจากการเข้าตีและจากการซุ่มโจมตี
ระหว่างการถอนตัว 
 ๑๙.  ใน ๒๐ ธ.ค.๒๕๑๔ หลังจาก ขศ.ได้ระดมยิงท่ีมั่น บีซี ๖๐๖ ,๖๐๘ และฐานยิงคิงคอง 
บนภูเก็งซึ่งอยู่บริเวณทุ่งไหหินตอนเหนือ โดยก่อนหน้านี้ ๑๙๐๘๓๐ ธ.ค.๒๕๑๔ ขศ.สามารถยิง บ.ที –๒๘ 
ของฝ่ายเราตกลง ๑ เครื่อง ท าให้ บ.และ ฮ.ไม่กล้าปฏิบัติการในบริเวณนี้ ขศ.ได้ทุ่มก าลังเข้าตีอย่างต่อเนื่อง
พร้อม ถ.สนับสนุนประมาณ ๖ คัน บีซี ๖๐๖ จึงถอนตัวลงมาจากท่ีมั่นบนภูเก็งมารวมกับฐานยิงคิงคอง ส่วน 
บีซี ๖๐๘ ถูก ขศ.เจาะเข้ามารบประชิดจึงได้ถอนตัวก่อนต่อมา บีซี ๖๐๖ และฐานยิงคิงคองได้ถอนตัวเมื่อ 
๒๐๑๗๐๐ ธ.ค.๒๕๑๔ ตามบริเวณเส้นทางภูเก็งระหว่าง บ.นา การรบด้านนี้ฝ่ายเราเสียชีวิต บาดเจ็บสูญ
หายไปจ านวนมาก (ในจ านวนผู้เสียชีวิตมี รองผบ.พัน บีซี ๖๐๘ และรอง ผบ. ฐานยิงคิงคองด้วย )  
 ๒๐.   ใน ๒๐ ธ.ค.๒๕๑๔ ขศ.ได้ยิง ป.ของฐานยิงสตริงเรย์ท่ีภูเซอร์ช ารุดเสียหายไม่สามารถ
สนับสนุนได้ และวันนี้เอง บีซี ๖๐๗ ได้ถอนตัวมาถึงภูเซอร์ ฉก .วีพี จึงส่ังการให้ฝ่ายเราท่ีภูเซอร์ถอนตัว
กลางคืนใน  ๒๐๑๙๐๐ ธ.ค.๒๕๑๔ ดังนั้น  บีซี ๖๐๗ ,บีซี ๖๑๐  และฐานยิงสตริงเรย์จึงถอนตัวร่วมกันตาม
เส้นทาง ภูเซอร์ – บ.คอง – เมืองปาง – ภูล่องมาด การถอนตัวครั้งนี้ไม่ถูก ขศ.ซุ่มโจมตีเพราะถอนตัวกลางคืน
ท าให้ฝ่ายเราสูญเสียเฉพาะบริเวณท่ีมั่นต้ังรับเท่านั้น ส่วนฐานยิงแพนเธอร์ท่ี บ.ทาง ซึ่งอยู่บริเวณทุ่งไหหินด้าน 
ตต.ทางเหนือภูเซอร์ขึ้นไปยังไม่ถูก ขศ.เข้าตีนอกจากถูกซุ่มยิงด้วย ป.๑๓๐ อย่างไรก็ตาม ฉก.วีพี ได้ส่ังให้ฝ่าย
เราท่ีบริเวณ บ.ทาง ถอนตัวเช่นเดียวกับท่ีบริเวณ ภูเซอร์ ดังนั้นฐานยิงพานเซอร์จึงถอนตัวร่วมกับ บีซี ๖๐๓ ,
๖๐๗ และฐานยิงมัสแตงซึ่งถอนตัวมาถึง บ.ทาง แล้วใน ๒๐๑๙๐๐ ธ.ค. ๒๕๑๔ พร้อมกันนี้ ฉก.วีพีได้ส่ังการ
ให้ บีซี ๖๐๔ และฐานยิงคอบร้าท่ีภูห่วงซึ่งอยู่ทางใตัทุ่งไหหิน ถอนตัวตามเส้นทาง ภูห่วง – มาดแสน – เมือง
โปดภูล่องมาดโดยท่ีหน่วยไม่ได้รับการสูญเสีย 
                ๒๑.   ใน ๒๐ ธ.ค. ๒๕๑๔ ระหวา่งท่ีฝ่ายเราทุกหน่วยถอนตัวกลับสู่ล่องแจ้ง  ขศ.ประมาณ ๕ 
กรม ได้ไล่ติดตามการถอนตัวของฝ่ายเรา และสามารถยึดทุ่งไหหินได้ท้ังหมด ส าหรับก าลังฝ่ายเรา คือ บีซี 
๖๑๖ ,๖๑๗ และ๖๑๘ ซึ่งเคล่ือนย้ายจากประเทศไทยไปล่องแจ้งใน ๑๙-๒๐ ธ.ค.๒๕๑๔ นั้น ฝ่ายเรามีแผนจะ
น าก าลังไปเสริมท่ีทุ่งไหหิน แต่เคล่ือนย้ายไมั่น ขศ.เข้าตียึดทุ่งไหหินได้ก่อน ฉก.วีพี จึงส่ง บีซี ๖๐๖ ไปรักษาถ้ า
ต าลึงและเนินซีบร้า ,บีซี ๖๑๗ ไปยึดรักษาภูล่องมาด เพื่อก าบังการถอนตัวให้ฝ่ายเราจากทุ่งไหหิน ส่วน บีซี 
๖๑๘ ไปยึดรักษาแนวสกายไลน์เพื่อป้องกัน ขศ.แทรกซึมเข้าล่องแจ้ง ซึ่งท้ัง ๓ กองพัน ไดปฏิบัติภารกิจ
ได้ผลดียิ่ง สามารถก าบังการถอนตัวฝ่ายเรากลับสู่ภูล่องแจ้งโดยปลอดภัย และสกัดกั้นการไล่ติดตามของ ขศ.
ไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ขศ.ได้ใช้ อวน.ยิงเข้าไปในล่องแจ้งอย่างหนักและต่อเนื่อง   
                ๒๒.  ใน ๓๑ ธ.ค.๒๕๑๔   ฝ่ายเราได้วางแผนป้องกันแนวสกายไลน์และล่องแจ้งโดยได้
เคล่ือนย้าย บีซี ๖๑๗ จากภูล่องมาดไปแทน บีซี ๖๑๘ ท่ีสกายไลน์ ๒ แล้วให้ บีซี ๖๑๘ ลงมายึดรักษาทางใต้
ของล่องแจ้ง โดยตลอดระยะเวลาท่ีท้ังกองพันนี้ปอ้งกันแนวสกายไลน์ และล่องแจ้งอยู่ได้ถูก ขศ.ยิง ป.และเข้า
ตีท่ีมั่นตลอดเวลา ฝ่ายเราได้ส่งก าลังออกกวาดล้าง ขศ.ท่ีเกาะท่ีมั่นฝ่ายเราอยู่เป็นจ านวนมาก 
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                ๒๓.   ใน ๑๑ ม.ค.๒๕๑๕ ผบ.พัน บีซี ๖๑๗ ได้น าก าลังกวาดล้าง ขศ.และได้ปะทะกบั ขศ.ท าให้ 
ผบ.พันเสียชีวิต ฝ่ายเราเสียขวัญและถอนตัวเข้าท่ีต้ัง ขศ.ได้ไล่ติดตามเข้ามาเข้าตีเนิน ๑๖๑๐ พร้อมกับยิง 
อวน.สนับสนุน ท าให้บีซี ๖๑๗ ต้องถอนตัวจากแนวสกายไลน์  ๒ เข้าสู่ล่องแจ้ง 
                ๒๔.   ใน ๑๔ ม.ค. ๒๕๑๕  ฝ่ายเราได้ส่งก าลัง บีซี ๖๐๑ และ ๖๐๒ เข้าตีเนิน ๑๖๑๐ คืนแต่
ได้รับการต้านทานอย่างหนักไม่สามารถยึดเนินได้ 
                ๒๕.   ใน ๑๖ ม.ค.๒๕๑๕  หน่วย เข้าตีเนิน ๑๖๑๐ คืนได้โดย บีซี ๖๐๑ และ๖๐๒ ให้การยิง
สนับสนุน และใช้ บ.บี ๕๒ ท้ิงระเบิดสนับสนุนอย่างหนักก่อการเข้าตี  
                ๒๖.   ในห้วง  ๒๐-๒๗ ม.ค.๒๕๑๕ ฝ่ายเราได้เคล่ือนผลัดเปล่ืยนก าลังโดยน าก าลังจากประเทศ
ไทยไปสถาปนาแนวตั้งรับ ล่องแจ้ง – ซ าทอง ซึ่งท าให้ล่องแจ้ง – ซ าทอง เกิดความปลอดภัย และเป็นการ
สนับสนุนให้หน่วย ทชล.รุกเข้าสู่ทุ่งไหหินได้โดยสะดวก   
                ๒๗.   ในห้วง ๓๐ ม.ค. – มี.ค. ๒๕๑๕ ขศ,ได้คุกคามท่ีต้ังฝ่ายเราบริเวณซ าทองท้ังการเข้าตีและ
การยิง อวน.เข้ามาในท่ีมั่น รวมทั้งการส่งก าลังเข้ามาเกาะอยู่ใกล้ ๆ  ท่ีมั่นฝ่ายเรา แม้ว่าฝ่ายเราจะออก ลว.
กวาดล้างและใช้ บ.ท้ิงระเบิดอย่างหนักก็ไม่สามารถผลักดัน ขศ.ให้ถอนตัวไปได้    
                ๒๘.   ใน มี.ค.๒๕๑๕  มีการปฏิบัติการของ ขศ.รุนแรงขึน้และมีส่ิงบอกเหตุว่า ขศ.จะเข้าตีท่ีมั่น
ฝ่ายเราบริเวณซ าทอง ดังนี้    
                        -   เพิ่มเติมก าลัง และยุทโธปกรณ์เข้ามา 
                        -   สร้างถนนและน า ถ.เข้ามาใกล้ซ าทอง 
                        -   มีการ ลว.ใกล้ท่ีมั่นและฐานยิงสนับสนุนฝ่ายเรา 
                        -   มีการปรับการยิง อวน.เข้ามายังท่ีมั่นฝ่ายเรา  
                        -   มีการ ลว.ตรวจการณ์ฝ่ายเราอย่างต่อเนื่อง 
         ๒๙.   ใน มี.ค.๒๕๑๕  นี้ ขศ.ไดเข้าตีท่ีมั่นของฝ่ายเราท่ีซ าทอง  ๒ ครั้ง คือ ใน  ๑๑ มี.ค.๒๕๑๕  
และ ๑๘ มี.ค.๒๕๑๕  โดย ขศ.ใช้ อวน.และ ถ.สนับสนุนการเข้าตีของทหารราบประมาณ  ๑  กรม        
เพิ่มเติมก าลัง ท าให้ฝ่ายเราต้องถอนตัวมายังสกายไลน์  ๑    และล่องแจ้ง      จากการรบด้านซ าทองท าให้
ฝ่ายเราเสียชีวิตและบาดเจ็บสูญหายไปจ านวนมาก     อย่างไรก็ตาม ทสพ.สามารถท าลาย ถ.ของ ขศ.ได้และ
เปล่ียนความรู้สึกท่ี ทสพ.เคยกลัว ถ.ของ ขศ.ไปได้ โดยในการรบครั้งหลัง ทสพ.สามารถท าลาย ถ. ขศ.ได้อยู่
เสมอ       
                ๓๐.   ใน ๑๘ มี.ค. ๒๕๑๕    เมื่อ ขศ.ยึดท่ีมั่นฝ่ายเราบริเวณซ าทองได้แล้ว ขศ.ได้เริ่มคุกคาม
สกายไลน์ ๑ โดยใช้ อวน.และก าลังทหารจ านวนมากเข้าตีและสามารถเจาะแนวที่มั่นฝ่ายเรา ท าให้ฝ่ายเรา บี
ซี ๖๑๖ ต้องถอนตัวและขอให้ ป.ยิงท าลาย ขศ.บนที่มั่นท าให้ ขศ.ได้รับการสูญเสียจ านวนมาก 
                ๓๑.   ใน ๓๑ มี.ค.๒๕๑๕  ฉก.วีพี ๖๐๓ และ ๖๑๗ เข้าตีเพื่อยึดสกายไลน์กลับคืน โดยให้ บีซี 
๖๐๓ เข้าตีทางด้านใต้ บีซี ๖๑๗ เข้าตีทางด้าน ตต./ต.โดยมี บีซี ๖๑๖ เป็นกองหนุนฝ่ายเราพยายามเข้าตีอยู่
หลายครั้ง ในท่ีสุดก็สามารถเข้ายึดท่ีมั่นบริเวณสกายไลน์ ๑ คืนได้ ส่วนทางด้าน ตต.ของสกายไลน์ ๒(เนิน 
๑๔๓๘ ) บีซี ๖๐๔ ถูก ขศ.ระดมยิงอย่างหนกัและถูกเข้าตีอย่างต่อเนื่องตลอดคืน ใน ๒๙-๓๐ มี.ค.๒๕๑๕  
ฝ่ายเราสามารถท าลาย ถ.ขศ.ได้  ๒ คัน แต่ก็เสียท่ีมั่นให้แก่ ขศ.และสามารถยึดคืนได้ในวันรุ่งขึ้น 
                 ๓๒.   ใน เม.ย.๒๕๑๕  ฝ่ายเราสามารถยึดแนวสันเขาสกายไลน์ไว้ได้ท้ังหมด จึงเตรียมการรุก
โต้ตอบเพื่อยึดทุ่งไหหินคืน โดยถือโอกาสในขณะท่ี ขศ.ถอนก าลังออกไปเมื่อ  เม.ย.๒๕๑๕  ประมาณ ๓ กรม 
คงเหลือ ขศ.ในพื้นท่ีประมาณ ๓  กรม แบละถือโอกาสในขณะท่ีจะเริ่มฤดูฝน ใน พ.ค.๒๕๑๕  โดยฝ่ายเราได้
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ท าการกวาดล้าง ขศ.และเข้ายึดพื้นท่ีบริเวณซ าทองและบริเวณภูถ้ าแซไว้ได้ใน ๒๓ และ ๒๔ พ.ค.๒๕๑๕  
ตามล าดับ ส าหรับการเข้าตีเพื่อยึดเนินซีบร้านั้นฝ่ายเราใช้ก าลัง ๒ กองพันเข้าตีแต่ถูก ขศ.ตีโต้ตอบและใช้ 
อวน.ระดมยิงอย่างรุนแรง แต่ฝ่ายเราสามารถยึดเนินซีบร้าไวไ้ด้บางส่วน 
                 ๓๓.   ในห้วง พ.ค. – ส.ค.๒๕๑๕  ฝ่ายเราสามารถยึดพื้นท่ีบริเวณซ าทองบริเวณเนินซีบร้า
บางส่วนและบริเวณภูถ้ าแซไว้เพื่อเป็นฐานออกตีและเอต้ังฐานยิงสนับสนุน ต่อจากนั้นจึงไดเข้าตียึดท่ีมั่น
บริเวณถ้ าต าลึง – บ.หินต้ังและบริเวณถ้ าภูผาไซ เอควบคุมภูมิประเทศส าคัญและเส้นทางท่ีจะเข้าสู่ทุ่ง่ไหหิน 
                ๓๔.   ใน ก.ย. ๒๕๑๕  ฝ่ายเราได้ส่งก าลังรุกเข้าสู่ทุ่งไหหิน โดยในขั้นต้นให้ไปยึดท่ีมั่นท่ีภูแท่น 
ซึ่งเป็นท่ีสูงของทุ่งไหหินด้าน ตต. การยุทธที่ภูแท่นนี้ฝ่ายเราได้ถูก ขศ.เข้าตีโฉบฉวยยิง อวน.เข้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง     ประกอบกับทัศนวิสัยจ ากัดท าให้ ฮ.ไม่สามารถส่ง  สป.     และส่งกลับผู้บาดเจ็บได้ ใน
ขณะเดียวกัน ขศ.ได้เพิ่มเติมก าลังเข้ามา ประกอบกับ ทชล.ได้ถอนตัวหมดแล้ว ฝ่ายเราคือ บีซี ๖๑๙ และฐาน
ยิงสันติจึงสลายตัวเป็นกองโจรถอนตัวไปทาง ตต.ตามเส้นทางภูแท่น – บ.น้ าปิด ใน ๒๖๑๓๓๐ ก.ย.๒๕๑๕  
                ๓๕.   ใน ต.ค. ๒๕๑๕  หน่วย ทชล.ภาค ๒ได้เปิดการรุกใหญ่เข้าสู่ทุ่งไหหินทุกทาง โดยใช้ก าลัง
ท่ีมีอยู่ท้ังหมด ๘ จีเอ็ม เพิ่มเติมด้วยก าลังจากภาค ๑ และภาค ๓ อีก ๒ จีเอ็ม ในกรรุกเข้าสู่ทุ่งไหหินครั้งนี้ 
ฉก.วีพีได้ส่งก าลัง บีซี ๖๑๖,๖๐๘ สนับสนุนการรุกของ ทซล.จีเอ็ม ๒๓ เข้าสู่ทุ่งไหหินตอนใต้ เพื่อยึดลาดแสน
และภูเทิงตามล าดับ โดย บีซี ๖๑๗ เป็นกองหนุนอยู่ท่ี บ.ป่าดง ในการเข้าตีทางด้านใต้นี้ถือเป็นด้านเข้าตีหลัก 
                ๓๖.   ใน ๒๗ ต.ค. ๒๕๑๕  ฝ่ายเราท่ียืนหยัดต่อสู้จนถึงเช้า ๒๗ ต.ค. ๒๕๑๕  ท าให้เสียชีวิตและ
บาดเจ็บไปจ านวนหนึ่ง(ในจ านวนผู้เสียชีวิตมี สธ.๓ ฉก.วีพี ซึ่งท าหน้าท่ี ผบ.พัน บีซี ๖๑๖ รวมอยู่ด้วย ) และ
ใน ๒๗ ต.ค. ๒๕๑๕   นี้เองก าลังท้ังหมดของ บีซี ๖๑๖  และ ๖๑๘ ได้ถอนตัวจากท่ีมั่นทางใต้ลาดแสนตาม
เส้นทางลาดแสน – บ.ค้งโด้ – บ.ป่าดง และได้เคล่ือนย้ายทางอากาศไปฟื้นฟูหน่วยที่ซ าทองในภายหลัง 
                ๓๗.  ใน ๑๔ พ.ย.๒๕๑๕  ขศ.จ านวนมากสนับสนุนด้วย ป.และ ถ.ได้เข้าตีท่ีมั่นฝ่ายเราท่ี บ.ค้ง
โด้ ท าให้ บีซี ๖๑๗ ต้องถอนตัวจาก บ.ค้งโด้ มาอยู่ บ.ป่าดง โดยผลการรบทางทุ่งไหหินตอนใต้นี้แม้ฝ่ายเราไม่
สามารถยึดท่ีหมายได้โดยเด็ดขาด แต่ก็สามารถท าให้ ขศ.หันเหความสนใจมาทางด้านนี้ ท าให้การรุกคืบหน้า
ของ ทชล.ทางด้านอื่น ๆ ได้ผลดี 
                ๓๘.   ในห้วง  ธ.ค.๒๕๑๕ - ก.พ.๒๕๑๖  เป็นการตั้งรับพร้อมเข้าตีท่ีหมายจ ากัดเพื่อกวาดล้าง 
ขศ.ให้ออกไปนอกพื้นท่ีรับผิดชอบด้านล่องแจ้ง – ซ าทอง ท าให้ฝ่ายเราสามารถสถาปนาแนวตั้งรับในแนวภู
ล่องมาด – ภูผาไซ เพื่อป้องกันล่องแจ้ง – ซ าทอง ไว้ได้ ซึ่งเป็นการสกัดกั้นมิให้ ขศ.รุกคืบหน้าเข้าสู่ ล่องแจ้ง – 
ซ าทอง จนกระท่ังถึงระยะเวลาท่ีมีการหยุดยิงในลาวเมื่อ ๒๒ ก.พ.๒๕๑๖   
           
สถานการณท์างยุทธวธิ ีฉก.ราทถิลุ 
 การปฏิบัติการรบในเขต ทชล.ภาค 1ในความรับผิดชอบของ ฉก.ราทิกุล ซึ่งเป็นการรบของ 
ทสพ. ในพื้นท่ีแขวงไชยบุรี ต้ังแต่ ๑๕ ม.ิย.๒๕๑๔ - ๒๘ เม.ย.๒๕๑๗ โดยการกวาดล้างก าลัง ขศ.พัน ปทล. ๖ 
กองพัน และ พัน วนน. ๑ กองพัน ซึ่งกระจายก าลังคลุมพื้นท่ี ส าหรับก าลังฝ่ายเรา หน่วย ทสพ. ๖๑๑ , ๖๑๒  
และ ๑ ร้อย ป.๗๕ มม. จัดต้ังเป็นหน่วย ฉก.ราทิกุล เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๒๕๑๔ มีภาระกิจหน่วงเหนี่ยว ยับย้ัง ตัด
รอน และขัดขวางมิให้ฝ่ายคอมมิวนิสต์ใช้พื้นท่ีแขวงไชยบุรี เป็นฐานเพื่อขยายตัวเข้าปฏิบัติการในประเทศไทย
ทางภาคเหนือโดยเด็ดขาด ต่อมา ใน มี.ค. ๒๕๑๕ ได้จัดต้ัง กรม ทสพ.เพื่อควบคุมการปฏิบัติของ พัน ทสพ. 
ซึ่งได้รับก าลังเพิ่มเติมอีก ๒ กองพัน คือ บีซี ๖๒๐ และ ๖๒๒ 



160 
 

160 
 

                ๑.   ในห้วง ๒๐ – ๒๓ ส.ค. ๒๕๑๔ ฉก.ราทิกุลได้ให้ พัน ทสพ. ๖๑๒ กวาดล้าง ขศ.และรุก
โต้ตอบสามารถยึดเนินภูป่ินไว้ได้ตามยุทธการฝ่ังโขง ผลจากการรบฝ่ายเราเสียชีวิต ๓ นาย บาดเจ็บ ๑๘ นาย 
                ๒.   ในห้วง  ๑๘ - ๒๔ พ.ค. พ.ค. ๒๕๑๕ ฉก.ราทิกุลให้ พัน. ทสพ. ๖๑๑ , ๖๑๒ และ ๖๑๕ 
ออกกวาดล้าง ขศ.ท่ีคุกคามท่ีมั่นฝ่ายเราบริเวณ ๑๑๙๗ และเนิน ๑๔๐๘ โดยมี ป. และ บ.โจมตีทางอากาศ 
ตามยุทธการสุรศักด์ิมนตรี ผลฝ่ายเราเสียชีวิต ๑๐ นาย บาดเจ็บ ๒๙ นาย พบศพ ขศ. ๑๕ ยึด สป.ได้จ านวน
มาก 
                ๓.   ในห้วง  ๒ - ๓ ก.พ. ๒๕๑๖   ฉก.ราทิกุลให้ พัน ทสพ. ๖๒๐ สกัดกั้น ขศ.ท่ีจะเข้าตีน้ ายู้
และ บ.ห้วยทราย และเตรียมใช้ พัน.ทสพ. ๖๑๒ เพิ่มเติมโดยเคล่ือนย้ายทาง ฮ.ตามยุทธการน้ ายู้ แต่สภาพ
อากาศปิด ฮ.สนับสนุนไม่ได้ ฝ่ายเราจึงถอนตัวจากท่ีมั่นเพราะ ขศ.มีก าลังประมาณ ๕๐๐ คน ซึ่งมากกว่าฝ่าย
เราและใช้ อวน.ระดมยิงพร้อมส่งหน่วยแซปเปอรเ์ข้าปฏิบัติการ ผลจากการถอนตัวฝ่ายเราเสียชีวิต  ๒ นาย 
บาดเจ็บ  ๓ นาย พบศพ ขศ. ๓๒ ศพ 
                ๔.   ในห้วง ๖ - ๒๘ ม.ิย. ๒๕๑๕ ฉก.ราทิกุลได้ให้ พัน ทสพ. ๖๑๑ (-)และ ๖๑๒(-) สมทบด้วย 
๒ หมู่ ป.๗๕ มม. สนับสนุนด้วย บ.ที ๒๘ และ ฮ.ติดอาวุธ เข้ากวาดล้าง ขศ. ประมาณ ๑๐๐ คนบริเวณ บ.
เล่าอู และบ.กิมสตาง ตามยุทธการสุรศักดิ์มนตรี ๘ (เล่าอู) มีการกวาดล้างมีการปะทะ ๙ ครั้ง เข้าตี ขศ. ๔ 
ครั้ง แต่ ขศ.ต้านทานเหนียวแน่นไม่ยอมเสียพื้นท่ี บ.เล่าอู และเนิน ๑๕๔๓ ผลจากการรบฝ่ายเราเสียชีวิต ๒๓ 
นาย บาดเจ็บ ๖๔ นาย ฝ่าย ขศ.สูญเสียการยิงของ ป. และ บ.ไม่น้อยกว่าฝ่ายเรา 
                ๕.   ใน ๒๑ ม.ค.๒๕๑๖   ฉก.ราทิกุลได้ใช้ชุดล่าสังหารเพิ่มเติมก าลังเข้ากวาดล้าง ค้นหา และ
ท าลาย ขศ.และเข้ายึดเมืองปากทาโดยไม่สูญเสียเลย 
                ๖.   ในห้วง ๒๒ ก.พ. ๒๕๑๖   - ๒๘ เม.ย. ๒๕๑๗ ปทล./วนน.ได้ละเมิดสัญยาหยุดยิงด้วยการ
เข้าตีท่ีมั่นฝ่ายเรา ฉก.ราทิกุลได้ให้ พัน ทสพ. ๕ กองพัน ๑ ร้อย.ป.๗๕ มม.เข้าขัดขวางกวาดล้างขศ.ไม่ให้
เคล่ือนย้ายก าลัง ผกค.ผ่านเข้าไทยทางเชียงราย และสกัดกั้นการล าเลียงอาวุธและก าลังพลจากเมืองปากแบ่ง 
ผ่านปางบงเข้าสู่ อ.ทุ่งช้าง มีการปะทะกันบ้าง ต่อมาสกายไลน์ได้งดการสนับสนุนลง และ ฉก.ราทิกุลได้ส่ง
มอบพื้นท่ีให้ ทชล.ภาค ๑ แล้วเคล่ือนย้ายหน่วย ทสพ.กลับค่ายน้ าพองในประเทศไทย 
          
สถานการณท์างยุทธวธิ ีฉก.ผาสกุ 
                เป็นการรบของ ทสพ.ในพ้นท่ีแขวงทันดอน – จ าปาสัก ในเขต ทชล.ภาค ๕ โดยฝ่าย ขศ.มีก าลัง
ได้แก่ พล.วนน.ท่ี ๙๖๘ ประกอบก าลัง ๙ กองพัน , ๓ กองร้อยดั๊กกง , ๑ พัน ถ. ,๑ พัน ป. และ พัน ปตอ. 
รวมทั้ง ๔ กองพัน ปทล. ฝ่ายเรา ฉก.ผาสุกมีก าลัง ๖ พัน.ทสพ. และ ๑ พัน ป.ได้ใช้ก าลังในพื้นท่ีโบโลเวน ๔ 
พัน ร.และพื้นท่ีจ าปาสัก – สีทันดอน ๒ พัน ร. โดยมีการยุทธส าคัญ สรุปดังนี้ 
 ๑.   ในห้วง ธ.ค. ๒๕๑๓- ม.ค.๒๕๑๔ ขศ. ๑ กรม ได้เข้าตี ทสพ. ๒ กองพัน ท่ีต้ังรับท่ี บ.ห้วย
ทราย โดย ขศ.ใช้ฝูงวัวเข้าท าลายเครื่องกีดขวาง พลุพลุสะดุด กับระเบิด และใช้ อวน.ระดมยิงพรอ้มกับเคล่ืน
ท่ีเข้าประชิดท่ีมั่นฝ่ายเราในเวลา ๐๒๐๐ - ๐๖๐๐ ฝ่ายเราได้เปิดฉากการยิงป้องกันฐาน ผล. ขศ.ถูกสังหาร 
๑๓๑ ศพ ฝ่ายเราเสียชีวิต ๑ นาย บาดเจ็บ ๑ นาย  นับว่าเป็นวีรกรรมของ ทสพ. บีซี ๖๐๑ และ ๖๐๒ 
                ๒.   ในห้วง มิ.ย. – ก.ย. ๒๕๑๔ ขศ.ยึดได้ บ.ห้วยทรายเมืองปากช่องและ บ.ห้วยกอง รวมทั้งได้
ใช้ ถ.และทหารราบกดดันต่อ ฉก.ผาสุก  ฉก.ผาสุก จึงวางแผนรุกโต้ตอบตามแนวถนนสาย ๒๓ เพื่อยึดเนิน
เกษตรกรรมคืน ในการเข้าตีเนินเกษตรกรรมของฝ่ายเราใช้ก าลัง ๒ กองพัน คือ บีซี ๖๐๑ และ ๖๐๒ แต่เข้าตี
ไม่ส าเร็จและสูญเสีย ผบ.ร้อย บีซี ๖๐๒ ฝ่ายเราจึงถอนตัว 
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                ๓.   ใน ๒๖ ก.ย. ๒๕๑๔ ฝ่ายเราคือ บีซี ๖๑๓ และ ๖๑๔ ได้เข้าตีโอบทางใต้ – ถนนสาย ๒๓ 
ใช้เวลาเข้าตี ๓ วันจึงยึดเนินเกษตรกรรมไวไ้ด้  
                ๔.   ใน ๒๙ ต.ค. ๒๕๑๔ ทสพ. ๖๑๓ และ ๖๑๔ ได้เข้ารับมอบพื้นท่ี ปากช่อง ท่ี ทชล.ภาค ๓ 
ยึดได้ 
                ๕.  ใน ๗ - ๒๔ ธ.ค. ๒๕๑๔ ขศ.ได้เข้ากดดันและปิดล้อมฝ่ายเราท าให้ฝ่ายเราสูญเสียต้องถอน
ตัวและผลัดเปล่ียนหน่วยใหม่ 
                ๖.   ใน ม.ค. – ก.พ. ๒๕๑๕ ฝ่ายเราได้สถาปนาท่ีมั่นต้ังรับท่ี กม. ๒๑ ด้วยก าลัง บีซี ๖๑๓ และ 
๖๑๔ ส าหรับ บีเอ ๖๓๖ และ ๖๑๙ ซึ่งเป็นหนว่ยใหม่ ทสพ.ขวัญตกต่ ามากได้สละสิทธิถึง ๓๑๔ คนจนต้อง
สลายหน่วยและโอน ทสพ.ท่ีเหลือ ๔๐ นาย ให้กับ บีซี ๖๑๓ และ ๖๑๔ ส่วน เจ้าหน้าท่ีโครงได้ส่งกลับไปฟื้นฟู
ท่ีค่ายน้ าพอง 
                ๗.   ใน ๐๘๐๓๐๐ มี.ค. ๒๕๑๕ ขศ. ๒ กองพันพร้อม ถ. แบบที ๓๔  จ านวน ๕ คัน ได้เข้าตี บี
ซี ๖๑๓ และ ๖๑๔ ฝ่ายเราสามารถยับยั้ง ขศ.ไว้ไดยใช้ บ.โจมตี แต่ ขศ.ยังคงปิดล้อม 
                ๘.   ใน ๑๑ มี.ค. – พ.ย. ๒๕๑๕ ทสพ.ท้ัง ๒ กองพันขาดแคลน สป.และน าจืดได้ตีฝ่าวงล้อมถอย
มาตามถนนสาย ๒๓ มาอยู่ท่ี กม. ๘ ผลฝ่ายเราเสียชีวิต ๖ นาย บาดเจ็บ ๒๒ นาย สังหาร ขศ.ได้ ๓ คน 
                 ๙.   ใน ก.ค. – พ.ย. ๒๕๑๕ ฝ่ายเราได้ผลัดเปล่ียนหน่วยใหม่และจัดต้ังฐานยิงสนับสนุนขึ้นอีก 
๒ แห่ง คือ ฐานยิงสายฟ้า ฐานยิงแอร์โร่ และฐานยิงไทเกอร์ และวางแผนรุกไปทาง ตอ.เข้าสู่ กม. ๒๑  โดยใช้ 
บีซี ๖๑๓ ทางเหนือ บีซี ๖๒๑ ทางใต้ และบีซี ๖๑๔ ตามแนวถนน  บีซี ๖๑๐ เอ ป้องกันฐานยิงและเป็น
กองหนุน ต่อมา ทชล.ภาค ๔ ได้ใช้กรม จีเอ็ม ๔๑ และ ๔๓ เข้าตี ขศ.ไปสู่ กม. ๒๑ และยึดพื้นท่ีได้โดยไม่มี
การปะทะ 
                ๑๐.   ในคืน ๑๘ - ๑๙ ต.ค. ๒๕๑๕ ขศงใช้ทหารร่วมกับ ถ.และหน่วยแซปเปอร์เข้าตี บีซี ๖๑๒ 
และ ๖๑๔ ท่ี กม. ๒๑ ผลฝ่ายเราเสียชีวิต ๑๘ นาย บาดเจ็บ ๑๖ นาย สูญหาย  ๒ นาย ป. ๑๕๕ มม. ถูก
ท าลาย  ๒ กระบอก ป. ๑๐๕ ถูกท าลาย  ๑ กระบอก พบศพ ขศ. ๒ ศพ ท าลาย ถ.ขศ.ได้ ๒ คัน 
                ๑๑.  ในห้วง ๑๙ ต.ต. – ๒๒ พ.ย. ๒๕๑๕ ฝ่ายเราสามารถยึดพื้นท่ี กม. ๒๑ และ ป.พัน คืนได้
เมื่อ ๒๒ พ.ย. ๒๕๑๕ 
                ๑๒.   ใน  ๒๗ พ.ย. ๒๕๑๕ ฉก.ผาสุกได้ใช้การยุทธเคล่ือนท่ีทางอากาศส่งก าลังเข้าไปใกล้ บ.
ห้วยทราย รุกเข้าเมืองปากช่อง ตามแนวเส้นทางเคล่ือนท่ีทางซ้ายของล าห้วยเล็ด โดยมี ทชล.ภาค ๔ จีเอ์ม 
๓๓ รุกทางด้านขวา และฝ่ายเราสามารถยึดเมืองปากช่องได้เมื่อ ๕ ธ.ค. ๒๕๑๕ ผ,การสู้รบฝ่ายเราเสียชีวิต 
๑๓ นาย บาดเจ็บ ๓๔ นาย 
                ๑๓.   ใน ๑๕ ธ.ค.๒๕๑๕ ขศ.ได้ระดมยิง ป.85 ประมาณ ๔๐ นัดมายั้งท่ีต้ัง ฉก.ผาสุกได้ปรับ
ก าลังรักษาเมืองปากช่อง ท าให้ ผบ.ฉก.ผาสุกเสียชีวิต และฝ่ายเราบาดเจ็บ ๘ นาย ฉก.ผาสุกได้ปรับก าลัง
รักษาเมืองปากช่องด้วยก าลัง ๕ กองพัน และ ๑ ฐานยิง โดยท าการ ลว.กวาดล้าง ขศ.อย่างต่อเนื่องและ
สามารถรักษาเมืองปากช่องไว้ได้ ผลการสู้รบในห้วง  ๖ ธ.ค. ๒๕๑๕ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๑๖   ทสพ.เสียชีวิต ๖๓ 
นาย บาดเจ็บ ๓๒๙ นาย สูญหาย  ๒ นาย รวม  ๓๙๔ นาย 
 ๑๔.   ใน ๒๒ ก.พ.๒๕๑๖ ขศ.ได้ทุ่มก าลัง ๒ กรม ๑ ร้อย.แซปเปอร์และ อวน.เข้าตียึดเมือง
สาระวันและเมืองปากช่อง จนฝ่ายเราไม่สามารถต้านทานได้ จึงได้ถอนตัวมาท่ี บ.จิก และต่อมา ฉก.ผาสุกได้
ถอนก าลัง ทสพ.มาสถาปนาแนวตั้งรับ บ.ห้วยมาน จน จนจบภาระกิจ ผลการสู้รบในห้วง ๑ -๒๖ ก.พ.๒๕๑๖ 
ทสพ.เสียชีวิต ๘๖ นายบาดเจ็บ  ๒๘๕ นาย สูญหาย  ๘ นาย รวม  ๓๗๘ นาย 
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สรุปยอดการสญูเสยีก าลงัพล  
                       เสียชีวิต      -   จากการรบ       จ านวน  ๑,๗๕๑   นาย 
                                       -   ไม่ใช่จาการรบ   จ านวน    ๑๖๓    นาย 
                       สูญหาย       -   จ านวน   ๗๕๓   นาย ( น.๑๑ , ส. ๗๒ อส. ๖๗๐ )  
 
วเิคราะหก์ารปฏิบตัขิองทัง้ ๒   ฝา่ย 
กองก าลงัเฉพาะกจิ วพี.ี  (กองก าลังพิเศษ ในพื้นท่ี ทชล.ภาค  ๒) 
 เนื่องจากการปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ในพื้นท่ี ทชล.ภาค ๒ มีหลายครั้งด้วยกัน และแต่ละ
ครั้งมักจะมีบทเรียนหรืออุปสรรคข้อขัดข้องออย่างเดียวกันและปัญหาท่ีมีเกิดขึ้นก็มิได้มีการแก้ไขให้หมดไป 
ท้ังนี้มักจะมีบทเรียนหรืออุปสรรค์ข้อขัดข้อง อย่างเดียวกันท้ังส้ินและปัญหาท่ีเกิดขึ้นก็มิได้มีการแก้ไขให้หมด
ไปท้ังนี้ เนื่องจากสภาพลมฟ้าอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ อ านาจการยิงของอาวุธสนับสนุน และนโยบาย
ทางด้านการเมือง จึงพอสรุปได้ดังนี้ 
                ๑.   การรักษาความลับของ ขศ. ขศ.รักษาความลับได้อย่างสูง ท าให้เราไม่ทราบการเคล่ือนไหว
ของ ขศ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเอา ถ. และ ป.๑๓๐ เข้ามาปฏิบัติการรบ และสามารถส่งก าลังขนากใหญ่
เข้าปฏิบัติการต่อฝ่ายเรา   
                ๒.   การใช้ ป.ของ ขศ. ก่อนหน้านี ้ขศ.จะเข้าตี ขศ. ได้ท าการยิงหาหลักฐานโดยไม่เคยยิงให้ตก
ภายในท่ีมั่นของฝ่ายเราได้ ในขณะนั้นฝ่ายเรามีความมั่นใจมากในเรื่องอ านาจการยิงของฝ่ายเรา ซึ่งเมื่อถึง
เวลาท่ี ขศ.เข้าปฏิบัติการ ขศ.ได้ใช้ ป.ยิงท าลาย ป.ฝ่ายเราได้ทุกฐาน ท าให้ฝ่ายเราตกเป็นเบ้ียล่างในเรื่อง
อ านาจการยิง 
                ๓.   การเลือกเวลาปฏิบัติการของ ขศ. ขศ.ได้เลือกเวลาดีมาก คือเลือกเวลาท่ีสภาพอากาศเลว  
ท าให้ทัศวิสัยจ ากัด ซึ่งอ านวยต่อการปฏิบัติของ ขศ.ซึ่งเป็นฝ่ายเข้าตี และขัดขวางต่อการปฏิบัติของฝ่ายต้ังรับ
และการปฏิบัติของ บ.ชวนให้คิดว่า ขศ.อาจจะมีหน่วยอุตุนิยมวิทยาท่ีดีมาก 
                ๔.   ยุทธวิธีของ ขศ.   
                      -  ขศ.ได้ยิงท าลายอ านาจการยิงของฝ่ายเราก่อน 
                      - หลังจากนั้น ขศ.ได้ส่งหน่วย ร.เข้าล้อมฝ่ายเรา โดยขุดบังเกอร์ในระยะประชิดท่ีมั่นของ
ฝ่ายเรา ท าให้การสนับสนุนด้วย ป.และ บ.กระท าได้จ ากัด 
       - ขศ.ใช้ ปตอ.ร่วม  เพื่อขัดขวางการส่งก าลังเพิ่มเติม และการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ 
   
                        - ขศ.ใช้ ปรส.ท าการยิงสนับสนุนการเข้าตีของทหารราบและยิงท าลายเครื่องกีดขวางบง
เกอร์ 
                        - ขศ.เข้าตีหลายทิศทาง และจะบีบให้ฝ่ายเราถอนตัวในทิศทางท่ี ขศ.ต้องการและจะวาง
พื้น ท่ีสังหารไว้ และท าลายฝ่ายเราในพื้นท่ีสังหารเมื่อเราถอนตัว 
                        - ขศ.จะทุ่มก าลังเข้าปฏิบัติการในต าบลแตกหักแต่จะใช้ก าลังส่วนน้อยเข้าตรึงในต าบล 
อื่น ๆ ไว ้

 ๕.  ปตอ. ๑๒.๗  ยังเป็นอาวุธต่อสู้อากาศยานท่ีมีประสิทธิภาพ  โดย  ขศ.ได้วางอ านาจการยิง
โดยใช้ ปตอ.จ านวนมากกระบอก ท าให้การยิงประสานกันอย่างหนักแน่น  ท าให้  บ.ฝ่ายเราไม่กล้าไปโจมตี
และส่งก าลัง และนอกจากนั้นยังท าการยิงมายังฝ่ายเราตามช่องทางบังคับได้ผลอย่างฉกรรจ์อีกด้วย 
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      ๖. ปรส.  เป็นอาวุธท่ีมีประสิทธิภาพในการรบบนภูเขา เพราะเป็นสันเขาแคบ ๆ  หรือในพื้นท่ี
อับกระสุนนั้น  ป.ไม่สามารถท าการยิงได้อย่างแม่นย า  นอกจากนั้น  ปรส.ยังมีขีดความสามารถในการท างาน
ส่ิงกีดขวางและบังเกอร์ได้เป็นอย่างดี การลดอันตรายจาก ปรส.กระท าโดยการสร้างบังเกอร์ให้เสมอกับพื้น
และการต่อสู้ในคูยิงจะได้รับอันตรายจาก ปรส.น้อยลงมาก  บังเกอร์ที่สูงจากพื้นดินโดยใช้กระสอบทรายก่อ
ขึ้นมาจะเป็นอันตรายเป็นอย่างยิ่ง 

     ๗. รถถัง  เป็นอาวุธท่ีก่อความตระหนักและมีขวัญต่อก าลังใจของทหาร  ฝ่ายเรามิได้เตรียมการ
ต่อสู้  ถ.ไว้เท่าท่ีควร  เพราะไม่คาดว่า  ขศ.จะใช้  ถ.เข้าปฏิบัติการต่อฝ่ายเรา  แต่อย่างไรก็ตาม  ป.เล็งตรงก็
ยังสามารถท าลาย  ถ.ของ ขศ.ได้ 

 ๘. การถอนตัว การถอนตัวของหน่วยโดยใช้อาศัยทัศนวิสัยเป็นเครื่องช่วยและตามหลักยุทธวิธี
แล้วการสูญเสียจะต่ า  แต่ตรงข้าม  ถ้าหากการถอนตัวในเวลากลางวัน และลักษณะต่างคนต่างหนีเอาตัวรอด 
เนื่องจากไม่สามารถควบคุมหน่วยได้แล้ว  จะท าให้สูญเสียเป็นอย่างมาก ในเมื่อ ขศ.ได้วางก าลังซุ่มโจมตีหรือ
วาง KILLING ZONE  ดักไว้  

 ๙.   การสูญเสีย   ส่วนใหญ่เกิดจากการถอนตัวออกมาสู้รบกับ  ขศ.ในพื้นท่ีสังหารซึ่ง ขศ.ได้วาง
ไว้ การสูญเสียภายในท่ีมั่นมีจ านวนเปอร์เซนต์ต่ ามาก 
 ๑๐.   จุดอ่อนของหน่วยที่บริเวณภูเทิง คือ เนิน ๑๒๓๑  ท่ีหน่วยท้องถิ่นยึดรักษาอยู่ เพราะ
หน่วยท้องถิ่นขาดความเหนียวแน่นในการตั้งรับ และข้าศึกใช้จุดนี้เป็นจุดขยายผล ท าให้เกิดอันตรายต่อหน่วย
เป็นส่วนรวม ในการปฏิบัติร่วมกับหน่วยท้องถิ่น ไม่ควรให้หน่วยท้องถิ่นยึดรักษาภูมิประเทศส าคัญอันจะก่อ
ความเสียหายต่อหน่วยต่าง ๆ เป็นส่วนรวม 
 ๑๑.   การประสานการปฏิบัติ  ระหว่างหน่วยฝ่ายเรากับหน่วยท้องถิ่นไม่แน่นแฟ้นพอ ท าให้
ฝ่ายเราไม่สามารถแยกออกได้ว่า เป็นหน่วยท้องถิ่นหรือ ขศ.ในการรบ ในขณะท่ี ขศ.ไล่ติดตามหน่วยท้องถิ่น
เข้ามา  ฝ่ายเราไม่สามารถแยกได้ว่าเป็น ขศ.หรือหน่วยท้องถิ่น ท าให้ ขศ.เข้ามาถึงหน่วยฝ่ายเราได้โดยสะดวก 
                ๑๒.   หน่วยไม่ใคร่ค านึงถึงความส าคัญของการระวังป้องกัน และกองรักษาด่านรบ  คือ ขาด
การออก ลว.ท่ีจริงจัง  ท าให้ข้าศึกสามารถเข้าถึงฝ่ายเราได้ นอกจากนั้นยังขาด กดร.ท าให้ไม่สามารถทราบ
และรั้งหน่วงการเข้ามาของ ขศ. 
 ๑๓.   ช่วงการบังคับบัญชา  ไม่ขณะนั้นหน่วยฝ่ายเรามีท้ังส้ิน ๘ พัน ร. และ ๒ พัน ป. แต่มี บก.
ควบคุม ๑ บก.  ท าให้การอ านวยการรบไม่ได้ผลเท่าท่ีควร  นอกจากนั้นการส่ือสารระหว่าง บก.พัน.หน่วยรอง
ไม่สามารถติดต่อได้โดยตรงต้องมีสถานีถ่ายทอดซึ่งท าให้การควบคุมหน่วยขาดประสิทธิภาพการท่ี ผบ.หน่วย
รองได้ยินเสียง ผบ.หน่วยเหนือพูดนั้น  จะมีผลทางจิตใจต่างกันท้ัง ๆ ท่ีข้อความเหมือน ๆ กัน 
 ๑๔.   การติดต่อส่ือสารและรักษาความปลอดภัยทางการส่ือสาร  ในการรบครั้งนี้หน่วยระดับ
กองร้อยไม่สามารถติดต่อกับฐานยิงสนับสนุนได้โดยตรง  จะต้องขอการยิงผ่านไปทางกองพัน  ซึง่จะท าให้ลด
ประสิทธิภาพของอ านาจการยิงลงไปอย่างมาก ส าหรับเรื่องการรักษาความปลอดภัยนั้น พนักงานวิทยุขาด
วินัยท่ีดีพอ ท าให้ ขศ.สามารถดักข่าวจากฝ่ายเราได้ อันจะท าให้ ขศ.ทราบข่าวเกี่ยวกับฝ่ายเราได้ดี 
 ๑๕.   ความเช่ือมั่นเรื่องส่งก าลัง และการสนับสนุนทางอากาศ  เป็นส่ิงท่ีไม่ควรหวัง 
ให้มากนักเพราะเมื่อถึงเวลาวิกฤตแล้ว บ. และ ฮ. ไม่ยอมเส่ียงกับหน่วยทหารภาคพื้นดิน หน่วยควร 
จะได้สะสม สป.ต่าง ๆ ไว้ให้สามารถท าการรบได้อย่างน้อย  ๓ - ๗ วัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ า เนื่องจาก
ความไม่แน่นอนในเรื่องการส่งก าลังทางอากาศดังกล่าวแล้ว  ฝ่ายเราจะมีการจัดต้ังต าบลส่งก าลังเป็นล าดับข้ึน
ระหว่างหน่วยในแนวหน้ากับส่วนหลัง ซึ่งจะท าได้ดังกล่าว หมายความว่า พื้นท่ีระหว่างหน่วยในแนวหน้ากับ
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ส่วนหลังฝ่ายเราจะต้องมีเสรีในการปฏิบัติ  ท้ังนี้เพื่อว่าการส่งก าลังทางอากาศไม่สามารถกระท าได้แล้ว  
เส้นทางส่งก าลังทางพื้นดินจะไม่ยาวเกินไป อันจะท าให้สามารถส่งก าลังทางภาคพื้นดินได้ประกาหนึ่ง อีก
ประการหนึ่งท าให้สามารถสนับสนุนการถอนตัวเพื่อต้ังรับตามล าดับขั้นได้อีกด้วย 
 ๑๖.   การเก็บกระสุน  ควรเก็บไว้ในบังเกอร์ปิด และแยกกันออกมีหลายหน่วยกระสุนไว้
กลางแจ้งท าให้เกิดระเบิดซ้อนขึ้นเมื่อ ขศ.ยิงอาวุธหนักเข้ามาในท่ีมั่น ท าให้ขาดแคลนกระสุนในการสู้รบ และ
ยังได้รับอันตรายจากการระเบิดนั้นด้วย 
 ๑๗.   กองหนุน  ฝ่ายเราขาดกองหนุนท่ีมีก าลังมากพอท่ีจะท าการตีโต้ตอบ  หรือด าเนินกล
ยุทธในการตั้งรับ 
 ๑๘.   การตั้งรับ ในขณะนั้นทุกหน่วยอยู่กับท่ีมั่นท้ังหมดไม่มีหน่วยเคล่ือนท่ี (MOBILEUNIT) ท า
ให้เปรียบเสมือนทุกหน่วยติดอยู่กับท่ี ท าให้เกิดช่องว่าง ขศ.สามารถเคล่ือนไหวได้อย่างเสรีในพื้นท่ี
นอกเหนือไปจากท่ีมั่นของฝ่ายเรา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน หรือในเวลาทัศนวิสัยจ ากัด ซึ่ง ขศ.มี
ขีดความสามารถในห้วงระยะเวลาดังกล่าว 
 ๑๙.   ในการถอนตัว   บก.ฉก.วีพี. ควรจะได้ให้หน่วยเข้าท่ีต้ังรับตามล าดับ คือ ตามแนวภูแท่น-
ภูเซอร์-ภูผาไช เป็นแนวที่ ๑ แนวที่ ๒ บ.นา-ภูล่องมาด-ถ้ าต าลึง แต่สถานการณ์ขณะนั้นไม่อ านวยให้กระท า
เช่นนั้น เนื่องจากหน่วยต่าง ๆ ได้ถูก ขศ.กดดันอย่างหนัก และการรวมหนว่ยกระท าได้ยากยิ่ง ฝ่ายเราได้
สถาปนาแนวตั้งรับตามแนวภูล่องมาดและถ้ าต าลึง โดยใช้ก าลังท่ีมิได้เข้าปฏิบัติในทุ่งไหหิน 
 ๒๐.  การใช้หน่วยเข้าปฏิบัติการ  ในบางครั้งสถานการณ์บีบบังคับ และเรามีหน่วยไม่เพียงพอ 
ไม่สมดุลย์กับพื้นท่ีรับผิดชอบ แต่ก็จะรอช้าอยุ่ไม่ได้เพราะจะมีผลกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติของหน่วย
ข้างเคียงอื่น ๆ อยู่ด้วย  ก็จ าเป็นอยู่เองท่ีจะต้องเส่ียงอย่างมีเหตุผล เพื่อส่งก าลังเข้าแก้สถานการณ์เฉพาะหน้า
ไว้ได้ก่อนซึ่งเป็นเรื่องแน่นอน  หน่วยที่ก าลังพลมีขวัญและก าลังใจตกต่ าอยู่แล้วบางครั้งก็จะปฏิบัติการได้ผล
แต่เพียงเล็กน้อยหรือบางทีก็ต้องสูญเสียยุทโธปกรณ์ไปเป็นอันมากอย่างน่าเสียดาย เพราะถูกละท้ิงไว้ และถ้า
ท าลายไม่หมดก็ตกไปอยู่ในมือของ ขศ.เสียอีกมี  การขาดการติดต่อประสานงานท่ีดีและขาดการสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน เป็นผลให้ก าลังรบท่ีมีอยู่มากกลายเป็นก าลังน้อยไป ขศ.สามารถท่ีจะเข้าท าการรบต่อฝ่ายเรา ด้วย
การทุ่มก าลังเข้าท าลายเป็นจุด ๆ หรือเป็นต าบล ๆ โดยท่ีฝ่ายเรามิได้ให้การสนับสนุนหรือด าเนินกลยุทธ
ช่วยเหลือหน่วยที่ถูกเข้าตีเลย เหตุนี้จึงปรากฏว่า ขศ.สามารถท าลายก าลังฝ่ายเราท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมากได้  
อนึ่งในการส่งก าลังไปวางก าลังยึดรักษาภูมิประเทศ  โดยมีก าลังของพันธมิตร  คือ  ทชล.อยู่เป็นก าลังให้แก่
หน่วย  ทสพ.ก็ดี  เมื่อหน่วย ทชล.ถูกเข้าตี  หน่วย  ทสพ.ซึ่งวางก าลังอยู่ในพืน้ท่ีส าคัญก็ไม่สามารถให้การ
สนับสนุนด้วยอาวุธหนักท่ีมีอยู่ได้  ท้ังนี้เพราะขาดการติดต่อประสานงานซึ่งกนัและกันอยู่ก่อนแล้ว  การ
อ านวยการรบโดยมิได้ควบคุมประสานงานหน่วยในสนามรบให้อยู่ในความควบคุมอันเดียวย่อมท าให้หน่วย
ขาดการประสานงานท่ีดี ดังนั้น  เมื่อ  ทชล.ถอนตัวไม่ยอมปะทะกับ ขศ.  กว่าหน่วย  ทสพ.ซึ่งวางก าลังใน
พื้นท่ีส าคัญจะได้ทราบ ขศ.ก็เข้าเกาะหรือประชิดตัวกับฝ่ายเรา สามารถตรวจการณ์เห็นท่ีต้ังฝ่ายเราได้ตลอด 
และขอการยิงด้วย อวน.ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงเข้าท าลายก าลังหน่วย ทสพ.ได้เสียแล้ว  ฉะนั้น  จึงเห็นได้ว่าใน
บางพื้นท่ีหน่วย ทสพ.นั้น ๆ ยังไม่มีโอกาสได้ปะทะกับก าลังส่วนใหญ่ของ ขศ.เลย  แต่ถูกฝ่าย ขศ.ระดมยิงด้วย 
ป.,ค. และจรวด อย่างแม่นย า (เพราะมีการตรวจการณ์ท่ีดี) ต่อทหารฝ่ายเรา  จนกระท่ังไม่สามารถยึดรักษา
ภูมิประเทศอยู่ต่อไปได้  และต้องถอนตัวเสียก่อนท่ีจะได้มีการปะทะด้วยซ้ าไป ปัญหาข้อนี้นับว่าเป็นบทเรียนท่ี
ส าคัญยิ่งในการปฏิบัติการรบ 
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กองก าลงัเฉพาะกจิผาสกุ ( ในเขตพื้นท่ี ทชล.ภาค ๔ ) 
 ๑.  การยึดรักษาเมืองห้วยทราย  การใช้ภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์ในการเลือกพื้นท่ีเป็นฐาน
ปฏิบัติการ ซึ่งมีล าห้วยเป็นเครื่องกีดขวางท้ัง  ๒  ด้าน  ท าให้จ ากัดต่อการด าเนินกลยุทธ ขศ.นับเป็น
ความส าเร็จในการวางแผนการปฏิบัติขั้นตอนหนึ่ง เพราะเมื่อ ขศ.เพล่ียงพล้ าย่อมถูกฝ่ายเราซ้ าเติมได้ง่าย โดย 
ขศ. ไม่มีทางแก้ไขได้ 
 การรบใน  ๘  ม.ค. ๒๕๑๕  เป็นการแสดงให้เห็นความสามารถของ ทสพ.ในการรักษาความลับ 
การใช้การจู่โจม หรือความฉับพลันเข้าปฏิบัติการต่อ ขศ.การมีวินัยการยิง และการท าแผนการยิงอย่างปราณีต 
จึงท าให้ได้รับชัยชนะ สามารถท าลายล้าง ขศ.ได้มาก 
 ๒.  การเข้าตียึดเนินเกษตรกรรม ในสถานการณ์เป็นฝ่ายรุกหรือเข้าตี การเคล่ือนท่ีอย่างเช่ืองช้า
และอุ้ยอ้าย เนื่องจากทหารต้องขนยุทโธปกรณ์และสัมภาระท่ีจ าเป็นติดตัวไปด้วยท าให้มีสภาพคล้ายกับการ
อพยพหรือเคล่ือนย้ายฐานปฏิบัติการ  มิใช่เป็นการเคล่ือนท่ีเข้าตี ขศ.  เป็นเหตุให้ทหารเกิดความเหน็ดเหนื่อย
เมื่อยล้าและขาดความคล่องตัวในการยุทธ  ผู้บังคับบัญชาท่ีขาดลักษณะของผู้น าท่ีดี  และไม่เอาใจใส่ดูแล
ความเป็นอยู่ของทหาร ท าให้ทหารไม่เคารพและไม่มีความเช่ือมั่นในตัว ผบ.หน่วย  เมื่อหน่วยเผชิญหน้ากับ
สถานการณ์ท่ีคับขันจริงไม่สามารถท่ีจะควบคุมบังคับบัญชาทหารได้ ท าให้เกิดความระส่ าระสายข้ึนภายใน
หน่วย 
 การไม่พยายามช้ีแจงสถานการณ์ท่ีเป็นจริงในขณะนั้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบสภาพแท้จริงว่า
เป็นอย่างไร และทหารจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร (WHO. WHAT. WHERE. WHEN. WHY. HOW) ย่อมท าให้
เกิดผลเสียหายอย่างยิ่ง เพราะท าให้ทหารเกิดความประมาทและขาดการระมัดระวังตนเอง  ดังนั้นเมื่อถูก ขศ.
จู่โจมอย่างฉับพลันทันใดโดยท่ีทหารไม่คาดคิดมาก่อน จึงท าให้เกิดโกลาหลขึ้น  ความไม่คุ้นเคยกับภูมิประเทศ
และส่ิงแวดล้อมรอบตัว  ท าให้ยากล าบากต่อการเคล่ือนท่ีเพราะภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบ  ท าให้การปฏิบัติ
ตามข้ันตอนต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 
 เครื่องมือส่ือสารโดยเฉพาะวิทยุมักจะติดขัดและติดต่อกันไม่ได้ขณะท่ีหน่วยแยกกันอยู่และ
ปฏิบัติการในป่าทึบ การขาดความช านาญในการใช้วิทยุตลอดจนภูมิประเทศเช่นความรกทึบของป่า น่าจะเป็น
ปัจจัยท่ีท าให้ลดประสิทธิภาพของการติดต่อส่ือสารลง  เป็นผลให้การส่ังการและการควบคุมบังคับบัญชาของ
หน่วยเหนือท่ีท าต่อหน่วยรองช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในขณะนั้น 
 ๓.  การเข้ายึดรักษาและถอนตัวจากเมืองปากช่อง ( ปากซอง ) 
 การปฏิบัติการยุทธเคล่ือนท่ีทางอากาศต้องการผลในการจู่โจมข้าศึก  ฉะนั้นหน่วยปฏิบัติการเข้า
ตีจะต้องไปลงในพื้นท่ีใกล้เคียงเป้าหมาย  และใช้เวลาในการรุกเข้าสู่ท่ีหมายไม่นานนัก  ในการปฏิบัติการท่ีใช้
เวลาหลายวัน  หากข้าศึกมีขีดความสามารถในการเพิ่มเติมก าลังเข้าท าลายแผนการปฏิบัติของฝ่ายเรา จะท า
ให้ฝ่ายเราประสพความล าบากในการเข้าสู่ท่ีหมายเป็นอันมาก แผนการปฏิบัติอาจประสพความล้มเหลวได้ 
และการเคล่ือนท่ียิ่งนานวันยิ่งท าให้ก าลังพลเกิดความอ่อนเพลีย นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง 
 การปฏิบัติการรุกครั้งใด ๆ ก็ตามหากต้องการการจู่โจมแล้ว  การเคล่ือนท่ีในภูมิประเทศนับว่า
เป็นการรักษาความลับได้อย่างมาก ยากแก่การตรวจพบและนอกจากนั้นยังได้รับอนัตรายจากการระดมยิงของ
ข้าศึกน้อยกว่าการเคล่ือนย้ายทางอากาศ ซึ่งเป็นเป้าหมายเด่นให้ ขศ.ต้านทานได้ง่าย 
 การปฏิบัติการในระยะไกลควรวางมาตรการเกี่ยวกับระบบการติดต่อส่ือสารอย่างแน่นแฟ้น
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า หากเกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้นหน่วยจะสามารถร้องขอการสนับสนุนได้ทันท่วงที  แต่
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การปฏิบัติการณ์ครั้งนี้การติดต่อส่ือสารจากหน่วยปฏิบัติการส่วนหลังเป็นไปอย่างขลุกขลักไม่ต่อเนื่องต้องใช้
วิธีส่งต่อท าให้เกิดความล่าช้า และบางครั้งเกิดความเข้าใจผิดพลาด 
 การปฏิบัติในพื้นท่ีห่างไกลในดินแดนท่ีอยู่ในอิทธิพลของข้าศึก และต้องการจู่โจม วินัยการเดิน
เกี่ยวกับเรื่องแสงและเสียงนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งการท่ี ขศ.สามารถระดมยิงด้วยอาววุธวิถีโค้งจนฝ่ายเรา
ต้องสูญเสียก าลังพลเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าการปะทะ ก็เนื่องจากไม่รักษาวินัยเรื่องแสงและเสียง  การส่งก าลัง
บ ารุงจะต้องมีแผนโดยสมบูรณ์ สามารถกระท าได้อย่างต่อเนื่องและไม่สับสน การปฏิบัติการส่งก าลังบ ารุงท่ี
ล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง บางครั้งอาจท าให้ก าลังพลซึ่งอิดโรยจากการเคล่ือนท่ีในภูมิประเทศอยู่แล้วเสียขวัญได้ 
 การเตรียมการตั้งรับอย่างพรักพร้อมและไม่ประมาทมีการจัดก าลังออก ลว.กวาดล้างและซุ่ม
โจมตีก าลัง ขศ.อยู่เป็นประจ า ย่อมท าให้ฝ่ายต้ังรับทราบก าลังของข้าศึก และสามารถเสริมสร้างท่ีมั่นต้ังรับได้
เข้มแข็งสามารถท าลายการเตรียมการปฏิบัติการเข้าตีของ ขศ.และรักษาท่ีมั่นไว้ได้   การประสานแผนการยิง 
และการวางก าลังยิงในทางลึกย่อมสามารถท าลายการเตรียมการเข้าตีของ ขศ.ได้แต่เนิ่นและเป็นผลดีต่อฝ่าย
เรา 
 วินัยและการปลุกปลอบขวัญแก่ทหาร นับว่ามีความส าคัญมากในระยะท่ีเผชิญกับเหตุการณ์
สูญเสียซึ่งย่อมต้องเกิดขึ้นตามธรรมดาของการรบ แต่การจะสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชานั้น 
ย่อมต้องยึดถือไว้ตลอดเวลาจึงจะสามารถน าชัยชนะมาสู่หน่วยทหารนั้น ๆ ได้ 
 อนึ่ง  การถอนตัวแต่ละครั้ง ทสพ.ส่วนใหญ่มักจะระส่ าระสาย เพราะขาดเครื่องยึดเหนี่ยว ผบ.
หน่วยระดับกองพนั และกองร้อย  จะต้องใช้ความเป็นผู้น าหน่วยอย่างสูงโดยจะต้องไม่แสดงให้เห็นถึงความ
หวั่นไหวในสถานการณ์ เพื่อป้องกันมิให้ขวัญของผู้ใต้บังคับบัญชาตกต่ า   การตั้งฐานปฏิบัติการเป็นหน่วย
ระดับกองพัน ย่อมเป็นท่ีหมายใหญ่และคุ้มค่าแก่การระดมยิงจากอาวุธหนักของข้าศึก ควรจะได้แยกเป็น
หน่วยกองร้อยสนาม ฮ. ของแต่ละฐานปฏิบัติการ ควรจะท าไว้อย่างน้อย ๒ แห่งเพื่อความสะดวกแก่การ
ส่งกลับและการร่อนลงของ ฮ.ท่ีต้ังยิงอาวุธหนักของกองพนั จะต้องจัดให้มีท่ีต้ังยิงส ารอง และท่ีต้ังยิงเพิ่มเติม
ไว้เสมอเท่าท่ีปรากฏหน่วยมักมีท่ีต้ังยิงแห่งเดียว เป็นผลให้ข้าศึกสามารถค้นหาท่ีต้ังได้ง่าย และฝ่ายเราไม่
สามารถท่ีจะใช้ตอบโต้ได้เมื่อมีเหตุการณ์  การถอนตัวอย่างมีแผนและมีระเบียบ  จะลดการสูญเสียได้มาก 
หากไม่มีแผนและไม่เป็นระเบียบก็เปรียบเหมือนวิ่งหนีข้าศึก ท าให้ข้าศึกเลือกปฏิบัติต่อฝ่ายเราได้อย่างเสรี  
 ท่ีต้ัง บก.ควบคุม  และฐานยิงสนับสนุน อาจอยู่ในย่านกลางไม่ล่อแหลมต่อการท่ี ขศ.จะใช้ก าลัง
จ านวนมากเข้ากดดันได้ เพื่อสะดวกในการควบคุมและสนับสนุนด้วยการยิงให้แก่หน่วยรองได้อย่างท่ัวถึง  จะ
เห็นได้ว่า การตั้งรับท่ีมีท่ีต้ัง บก.ส และฐานยิงล่อแหลมต่อการเข้าตีด้วยก าลังของข้าศึกมาก เมื่อข้าศึกส่งก าลัง
เข้าตีทางด้านซึ่งเป็นจุดอ่อนของฝ่ายเรา ก็สามารถเข้าประชิด บก. ฐานยิงได้ ท าให้การควบคุมประสานงานแก่
หน่วยรองติดขัดและฐานยิงไม่สามารถสนับสนุนหน่วยอื่นได้ 
 การตั้งรับประจ าท่ีในสงครามปัจจุบัน เส่ียงต่อการถูกระดมยิง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสูญเสียเป็น
จ านวนมากได้ จึงควรเคล่ือนท่ีและย้ายท่ีต้ังตลอดเวลา เพื่อมิให้ข้าศึกสมารถก าหนดท่ีต้ังท่ีแน่นอนของฝ่ายเรา 
และหาหลักฐานการยิงได้โดยสะดวก 
 ๔.  การรุกโต้ตอบเข้าสู่ กม.ท่ี ๒๑ 
 การปฏิบัติการเป็นหน่วยกองร้อย หรือกองพัน ในภูมิประเทศยากล าบาก โดยมีการเปล่ียนท่ีต้ัง
ทุกวัน หรือทุกสองวัน ก่อให้เกิดผลดี  ๒  ประการ  คือ  จ ากัดเสรีในการปฏิบัติของข้าศึก และข้าศึกไม่มีเวลา
เตรียมการพอท่ีจะกระท าต่อฝ่ายเรา แต่ถ้าต้ังฐานปฏิบัติการเกินกว่า  ๒  วัน จะเปิดโอกาสให้ข้าศึกเข้า
ปฏิบัติการต่อฝ่ายเรา ซึ่งอาจท าให้เพล่ียงพล้ าต่อ ขศ.ได้ หน่วยที่ออกปฏิบัติการลาดตระเวนในเวลากลางวัน 
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ในห้วงเวลาท่ีกลับฐานปฏิบัติการมักไม่ค่อยสนใจต่อหน่วยของข้าศึกขนาดเล็กท่ีเกาะเข้ามา  เป็นผลให้ข้าศึก
สามารถค้นหาท่ีต้ังของฝ่ายเราได้อย่างแน่นอน การปฏิบัติท่ีควรกระท าคือ ท้ิงก าลังเป็นจุด ๆ คอยซุ่มโจมตี
ข้าศึกท่ีเกาะเข้ามาระยะ ๑,๐๐๐ หรือ ๕๐๐ ม. จากฐานปฏิบัติการ   ฝ่ายเรามักจะละเลยต่อการพรางแนวที่
มั่น เป็นผลให้ข้าศึกสามารถสังเกตเห็นแนวฝ่ายเราได้ง่าย แม้จะเป็นเวลากลางคืนข้าศึกมักจะฉวยโอกาสตอบ
โต้ท่ีได้ผลก็คือ การท่ีฝ่ายเราไม่ไปวางก าลังซุ่มโจมตี ณ จุดท่ีคาดว่าเป็นจุดท่ีเหมาะท่ีข้าศึกจะมาซุ่มโจมตีฝ่าย
เราเสียก่อนท่ีข้าศึกจะเข้ามา 
 การวางแผนใช้อ านาจการยิงของปืนใหญ่อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการยิงขัดขวางและรบกวน
จะท าให้ข้าศึกขาดเสรีในการปฏิบัติในเวลากลางคืน    การผลาญกระสุนของฝ่ายเรา  และระดมยิงด้วยเครื่อง
ยิงลูกระเบิดของข้าศึก  ข้าศึกมักจะใช้การหลอกล่อฝ่ายเราด้วยการท าให้เกิดแสงเสียง หรือการยิงเข้ามาด้วย
ปืนเล็ก จากทิศทางหนึ่งแล้วเข้าท่ีก าบังเสีย หากฝ่ายเราตอบโต้ด้วยการยิงด้วยกระสุนปืนเล็ก อาวุธกล หรือ
อาวุธประจ าหน่วยก็ตาม ข้าศึกมักจะฉวยโอกาสขณะท่ีฝ่ายเราท าการยิงนั้น ระดมยิงฝ่ายเราด้วย ค.จากอีก
ทิศทางหนึ่งเป็นผลให้เราต้องเสียกระสุนในการโต้ตอบจ านวนมาก และไม่สามารถตรวจหาทิศทางยิงของ ค.
ข้าศึกได้เหตุการณ์เช่นนี้มักจะเกิดจากหน่วยหรือก าลังพลท่ีเข้ามาในพื้นท่ีปฏิบัติการใหม่ ๆ 
 
บทเรยีนจากการรบ 
 จากผลการปฏิบัติการรบในลาวของหน่วย ทสพ.ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วพอสรุปได้แม้หน่วย ทสพ.
จะเป็นหน่วยทหารอาสาสมัคร  แต่ก าลังประเภทนี้ก็นับว่ามีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบได้ตามความ
มุ่งหมาย และเป็นก าลังท่ีมีคุณค่าท่ีจะสามารถใช้แก้ปัญหาและอุปสรรคท้ังปวงได้  อย่างไรก็ดี ประสบการณ์
จากการใช้ก าลัง ทสพ.เท่าท่ีผ่านมา ยังมีข้อบกพร่องและจุดอ่อนท่ีสมควรปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป เพื่อให้
เกดิผลดียิ่งขึ้นดังนี ้
ด้านก าลงัพล 
 ๑.  การทดแทนก าลังพล  เมื่อเริ่มต้นโครงการ ทสพ.นั้น  เรามีการฝึกเป็นหน่วย ฉะนั้น  ย่อม
เกิดความคุ้นเคยระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา และรู้จิตใจซึ่งกันและกัน ซึ่งท าให้การรบได้ผล
ค่อนข้างดี และการรบเป็นชุดดี หลังจากการรบผ่านไปช่ัวระยะหนึ่ง ในตอนหลัง ๆ การสูญเสียมากขึ้น จึงได้มี
การทดแทนก าลังพล เป็นชุดยิง ต่อเมื่อชุดยิงใดมีก าลังพลเหลือน้อย(เช่น 40% หรือต่ ากว่านี้)  ก็ให้ชุดยิงนั้น
ไปปรับก าลังพลใหม่ และเปล่ียนชุดยิงใหม่ทดแทน 
 ๒.  ขวัญ   ในตอนเริ่มต้นการบ ารุงขวญัทหารเกือบกล่าวได้ว่า ไม่มีอะไรเลยนอกเหนือไปจาก
พักผ่อนตามระยะเวลาเท่านั้น แต่ต่อมาได้มีการแก้ไข โดยให้มีการพักผ่อนพิเศษส าหรับผู้ปฏิบัติงานดีเด่น มี
การขอเหรียญพิทักษ์เสรีชน ก็เป็นการช่วยเพิ่มพูนในเรื่องขวัญมากขึ้น และท่ีส าคัญคือเงินโบนัส หลังจาก
ปฏิบัติครบภารกิจเป็นส่ิงหนึ่งท่ีช่วยได้มากในเรื่องขวัญของทหาร  นอกจากนั้นยังมีการพิจารณาเล่ือนฐานะ
เจ้าหน้าท่ีช้ันประทวน ขึ้นเป็นสัญญาบัตรในกรณีพิเศษ ส าหรับ อส.ก็มีการปรับอัตราเงินเดือนให้สูงขึ้นทุกปี 
นับว่าได้พยายามบ ารุงขวัญและก าลังพลดีอยู่พอสมควร   
 ๓.   วินัย   ในตอนเริ่มต้นของการรบด้วยโครงการ ทสพ.นี้ มีทหารเป็นจ านวนไม่น้อยท่ีเคยผ่าน
การรบในเวียตนามมาแล้ว พวกเหล่านี้เคยปฏิบัติการในสนามรบท่ีการสนับสนุนดีเลิศมาแล้ว ข้าศึกไม่เข้มแข็ง
นัก และภูมิประเทศไม่ยากล าบากเช่นการรบในสนามรบนี้ ฉะนั้น พวกนีก้็ตั้งความหวังกันไว้ก่อนวา่การรบคง
สบาย และทุกส่ิงทุกอย่างคงคล้ายคลึงกับเวียตนาม  ต่อมาเมื่อพบสภาพการณ์ท่ีล าบากยากยิ่งกว่าท่ีตนเคย
คาดหวังไว้จึงท าให้ก าลังพลเหล่านี้คิดผละออกจากสนามรบ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในหลายสาเหตุ และก าลังพล
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พวกนี้ถึงกับจ้ี บ. ให้ส่งกลับประเทศไทย แต่ปัจจุบันนี้คงเป็นท่ีทราบกันแพร่หลายแล้วว่า การรบท่ีนี้เป็น
อย่างไร  เรื่องท านองดังกล่าวจึงไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก 
 ๔.  การลงฑัณฑ์    ในตอนต้น  ผบ.หน่วย  ไม่มีอ านาจลงโทษ  จึงท าให้การส่ังการของ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยบางครั้งล้มเหลวลง บางครั้งทหารอาสาสมัครไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชาเสียเฉย 
ๆ และบางครั้งทหารหนีออกจากสนามรบโดยท่ีไม่ต้องรับโทษ ก็ยังผลให้การปฏิบัติครั้งส าคัญ ๆ  ล้มเหลวลง  
แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันทางหน่วยเหนือได้แก้ไขแล้ว โดยการจัดต้ังศาลทหารและกฏหมายทหาร สามารถ
น ามาใช้ลงโทษอาสาสมัครได้ ซึ่งเป็นเครื่องช่วยอีกทางหนึ่ง 
  
ด้านการขา่ว 
 ๑.  ข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง ขศ.มีการรักษาความลับท่ีดีมาก โดยเฉพาะการ
เคล่ือนย้าย ถ. และ ป.เข้ามาในพื้นท่ีการรบ ฝ่ายเราได้รับทราบเฉพาะสถานการณ์ด้านการข่าวจากสกายเพื่อ
ใช้ในการวางแผนยุทธการ แต่ขาดข้อมูลข่าวกรองทางยุทธวิธีในแนวรบจึงตกเป็นฝ่ายรับคอยให้ ขศ.เป็นฝ่าย
ริเริ่มเข้าโจมตีเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ฝ่ายเราเสียเปรียบ สมควรปรับปรุงระบบเฝ้าตรวจและมาตรการด้านการข่าว
ให้รู้การเคล่ือนไหวของ ขศ.อย่างต่อเนื่อง    
 ๒. การวิเคราะห์พื้นท่ีปฏิบัติการ  การปฏิบัติการในพื้นท่ีท่ีไม่คุ้นเคยท าให้ฝ่ายเราสูญเสียจ านวน
มาก ดังนั้นฝ่ายเราสมควรตรวจสอบและวิเคราะห์พื้นท่ีปฏิบัติการอย่างถ่องแท้  ตลอดจนรวบรวมข้อมูลข่าว
กรองของฝ่ายข้าศึกท่ีเป็นก าลังเผชิญหน้าและการรายงานสถานการณ์ ขศ.จากแนวหน้าท่ีเกินความจริง ท าให้
ฝ่ายเราประเมินสถานการณ์ผิดพลาด และละท้ิงท่ีมั่นก่อนเวลาอันควร ท าให้ระบบการต้ังรับเป็นแนวของฝ่าย
เราส่วนใหญ่ประสบความล้มเหลว อีกท้ังข้าศึกได้เลือกเวลาปฏิบัติการในทัศนวิสัยจ ากัดท่ีเกื้อกูลต่อฝ่ายข้าศึก 
และส่งก าลังจ านวนมากเข้าเกาะท่ีมั่นฝ่ายเราท าให้ทราบการเคล่ือนไหวของฝ่ายเราโดยตลอด เป็นเหตุให้ก าลัง
ทางอากาศของฝ่ายเราไม่สามารถปฏิบัติการโจมตีอย่างได้ผล หรือไม่สามารถปฏิบัติการสนับสนุนก าลังฝ่ายเรา
ทางพื้นดินได้เลย 
  
ด้านยทุธการ 
 ๑.   การใช้ก าลังรบท่ีเหมาะสมและถูกต้อง 
 การใช้ก าลังรบท่ีมีความช านาญกับภูมิประเทศ และมีอาวุธทันสมัยเหนือกว่าข้าศึกย่อมสามารถ
เอาชนะข้าศึกท่ีมีก าลังมากกว่าได้ การจะสู้รบกับข้าศึกต้องรู้สมรรถภาพของก าลังรบข้าศึก และอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ท่ีข้าศึกใช้อยู่ ตลอดจนยุทธวิธีที่ข้าศึกใช้อยู่ อุปสรรคจากธรรมชาติ อาทิเช่น ลมฟ้าอากาศหาก
สามารถแก้ไขได้โดยแท้จริงแล้ว ย่อมเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้สามารถเอาชนะข้าศึกท่ีขาดแคลนกว่าได้ 
 คุณภาพของก าลังรบอีกประการหนึ่งท่ีนับว่าส าคัญ ก าลังรบน้อยแต่มีคุณภาพดี ย่อมดีกว่าก าลัง
รบท่ีมีมากแต่ขาดสมรรถภาพหรือไม่มีคุณภาพ บทเรียนในข้อนี้จึงพึงสังวรณ์ไว้เสมอในการพิจารณาจัดต้ัง
ก าลังและการใช้ก าลัง 
 ตามหลักการรบหรือการท าสงคราม ไม่ว่าจะเป็นการรบตามแบบหรือนอกแบบ จ าเป็นต้อง
ยึดถือหลักการท าสงครามไว้เสมอ แม้จะไม่เป็นไปทุกข้อ แต่ก็ต้องใช้ อาทิเช่น หลักการรุก หลักการจู่โจม 
หลักการระวังป้องกนั หลักการอ่อนตัว ฯลฯ  การปฏิบัติการต่อหน้าข้าศึก ย่อมเป็นการยากท่ีกระท าได้ส าเร็จ
หากขาดการใช้หลักการท าสงคราม  การน าก าลังส่งลงทางอากาศในพื้นท่ีข้างหน้า ซึ่ง ขศ.สามารถตรวจการณ์
ได้ย่อมเป็นอันตรายอย่างมาก  การขัดแย้งกันในเรื่องการก าหนดพื้นท่ีส่งลงทางอากาศ โดยท่ีพิจารณาเรื่อง
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การรักษาความปลอดภัยหรือการระวังป้องกันน้อยเกินไป หรือประมาณค่าขีดความสามารถของ ขศ.ต่ าไป
ย่อมท าให้ก าลังพลท่ีใช้ส่งลงทางอากาศถูกท าลาย นับเป็นการใช้ก าลังท่ีไม่เหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งควรจะได้
พิจารณาระมัดระวังและยึดถือเป็นบทเรียนต่อไป 
 ๒.   อ านาจก าลังยิงของหน่วย เท่าท่ีผ่านมาแล้วปรากฏว่า หน่วยไม่ใคร่มีความเช่ือมั่น มว.อวน.
ของกองพนัและก็มักเป็นเช่นนั้นจริง ๆ เพราะส่วนใหญ่แล้วการยิงอาวุธวิถีโค้ง ต้ังแต่ ค. ๖๐ จนถึง   ค. ๔.๒ 
นิ้ว มักไม่ใคร่ได้ผลเนื่องจาก  มว.อวน.ขาดความช านาญท่ีเพียงพอ ฉะนั้น จึงท าให้อ านาจก าลังรบของหน่วย
ด้อยลงไป ส่วนใหญ่แล้วหน่วยหวังพึ่งปืนใหญ่เป็นอันดับแรก ซึ่งผิดหลัก เพราะกว่าปืนใหญ่จะยิงได้ท าให้
เสียเวลาเป็นอย่างมาก หรือ ป.อาจจะยิงให้ไม่ได้เนื่องจากติดภารกิจอื่น นอกจากนั้นในภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขา
ชันแล้วในบางจุด ป.ไม่สามารถยิงได้ ท าให้เสียเวลาและลดอ านาจยิงลงเป็นอย่างมาก  อีกประการหนึ่งทหาร
มักไม่ใคร่กล้ายิง ปรส.เพราะกลัวเปิดเผยท่ีต้ัง  ข้อแก้ไขส าหรับเรื่องนี้ควรจะเน้นหนักการฝึกอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้พลยิงมีความช านาญมากขึ้นและถ้าท าได้ควรจะมีการฝึกพลประจ าปืนให้ยิงปืนได้ต้ังแต่  ๒ ชนิดขึ้นไป
เพื่อทดแทนกันได้ 
 ๓.   การใช้หน่วยสนับสนุนการรบไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
 นอกจากการใช้หน่วยรบท่ีเหมาะสม  และถูกต้องดังกล่าวแล้ว  ในด้านการใช้หน่วยสนับสนุน
การรบก็เช่นเดียวกัน  จากเหตุการณ์รบท่ีผ่านมา  ฝ่ายข้าศึกมีอาวุธหนักสนับสนุนหน่วยรบได้ต่อเนื่องทันต่อ
เหตุการณ์และเหนือกว่าหน่วยทหารเสือพรานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี ปก.๑๒.๗  ยิงช่วยทหารราบ
ในการเข้าตี มีปืนใหญ่และกระสุนวิถีราบขนาด ๘๕ มม., ๑๒๒ มม., และ ๑๓๐ มม. ซึ่งมีระยะยงิไกลกว่าปืน
ใหญ่กระสุนวิถีโค้งขนาด ๑๐๕ มม. และ ๑๕๕ มม. ท่ีฝ่ายรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรลาวที่ใช้อยู่ เหตุนี้จึงท าให้
ก าลังทหารฝ่ายรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรลาวต้องเพล้ียงพล้ าต่อฝ้ายข้าศึกอยุ่เสมอ มีหลายครั้งท่ีทหารเสือ
พรานและทหารลาวฝ่ายรัฐบาลถูกข้าศึกโอบล้อมไม่สามารถถอนตัวได้ เนื่องจากขาดอาวุธหนักยิงสนับสนุน
หน่วยทหารทางภาคพื้นดินได้ นอกจากนี้ความแม่นย าในการท าลายข้าศึกก็ดี การขอใช้เครื่องบินท าการโจมตี
ข้าศึกก็ดี มักจะไม่ทันต่อเหตุการณ์ซึ่งกล่าวได้ว่า กว่าจะได้รับการสนับสนุนจากก าลังทางอากาศก็มักจะสายไป
เสียแล้ว การใช้หน่วยสนับสนุนการรบท่ีมีคุณภาพและทันต่อเหตุการณ์เท่านั้นจึงจะสามารถแก้ไขสถานการณ์
ท่ีก าลังเลวร้ายให้กลับกลายเป็นดีได้ 
 ๔.   การปฏิบัติการเป็นชุดเล็ก ๆ และการรบในเวลากลางคืน 
 เกือบจะกล่าวได้ว่าหน่วย ทสพ.ไม่สามารถปฏิบัติการณ์เป็นชุดเล็ก ๆ ซึ่งมีก าลัง ๓ - ๔ คน ถึง
ระดับชุดยิง รวมท้ังไม่สามารถปฏิบัติการรบในเวลากลางคืนได้อย่างข้าศึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าตีและ
การ ลว.ในเวลากลางคืน หาก ทสพ.สามารถปฏิบัติได้แล้วก็จะเป็นการออมก าลังได้อย่างดียิ่ง การแก้ไขอันแรก
ท่ีจะต้องกระท าคือการเน้นหนักเรื่องการฝึก และต้องปฏิบัติบ่อย ๆ เพื่อให้เกิดความเคยชิน เรื่องนี้นับว่าเป็น
เรื่องส าคัญอีกเรื่องหนึ่งซึ่งต้องแก้ไข ด้านการรับสมัครและฝึกสอนอบรม กล่าวคือจะต้องมีการคัดเลือก
กล่ันกรอง (SCREEN)  ตัวบุคคลระดับเจ้าหน้าท่ีโครงให้มีความรู้ความสามารถในหน้าท่ีของตนท่ีจะได้รับอย่าง
แท้จริง่ (คัดเลือกให้ตรงตาม ชกท.) หรือมิฉะนั้นก็ต้องมีความรู้ความสามารถในระดับเดียวกันเพื่อน ามาท าการ
ฝึกสอนอบรมเป็นหลักแก่ อส. และท าหน้าท่ีเป็นผู้น า อส.ได้ เวลาในการฝึกต้องมีมากพอท่ีจะท าการฝึก
อาสาสมัครให้สามารถท าการรบตามต าแหน่งหน้าท่ีได้และมีความเป็นอยู่ร่วมกันนานพอสมควรซึ่งถ้าสามารถ
กระท าได้เช่นนี้คุณค่าของก าลังรบจะมีมากขึ้น สามารถท าการรบได้ทุกการรบ และทหารเกิดความช านาญ 
สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เสมอเมื่อต้องเผชิญหน้ากับ ขศ. 
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 ๕.   การติดต่อส่ือสาร    
 การติดต่อส่ือสาร เมื่อเริ่มรบเครื่องมือส่ือสารท่ีหน่วย ทสพ.ได้รับนั้นมีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ า
มาก และบางหน่วยได้รับเครื่องมือส่ือสารความถี่เดียวกันท้ังกองพนั ในภูมิประเทศท่ีเป็นป่าเขาอย่างนี้ควรใช้
เครื่องมือส่ือสารท่ีมีคุณภาพ เมื่อเป็นดังนี้การส่ือสารจึงยุ่งยากสับสนและติดต่อกันไม่ใคร่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระหว่างหน่วยทหารราบระดับกองร้อย กับหน่วยปืนใหญ่ไม่สามารถติดต่อกันได้โดยตรง ต้องส่งข่าวผ่านทาง
กองพันจึงท าให้อ านาจการยิงสนับสนุนขาดประสิทธิภาพลงไปเป็นอย่างมาก ต่อมาภายหลังต้ังแต่ปลาย ธ.ค.
๒๕๑๔ - ม.ค.๒๕๑๕ จึงได้แจกจ่ายเครื่องมือส่ือสาร เอเอ็น/พีอาร์ซี-๒๔ ใน ระดับกองร้อยจึงท าให้
ประสิทธิภาพดีข้ึนแต่ยังไม่เพียงพอควรจะมีกองพนัละ ๙ เครื่อง คือ บก.พัน. ๒ เครื่อง  มว.อวน. ๑ เครื่อง 
กองร้อยละ ๒ เครื่อง เพื่อจัดข่ายบังคับบัญชากองพันได้ ส่วนอีก ๑ เครื่อง ของกองร้อยอาจใช้ส าหรับชุด ลว.
ของกองร้อย และข่ายติดต่อกับปืนใหญ่ 

 ในเรื่องวินัยการส่ือสารก็เช่นกัน  พนักงานวิทยุมักไม่ใคร่มีวินัยในเรื่องการรกัษาความลับในการ
ส่งข่าว และผู้บังคับหน่วยไม่ใคร่มองเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ จึงไม่ใคร่กวดขันพนักงานวิทยุ ซึ่งเป็นผล
เสียหายเป็นอย่างมากเพราะ ขศ.มักจะทราบความเคล่ือนไหวของฝ่ายเราตลอดเวลา 
ด้านการสง่ก าลงับ ารงุ 
 ๑.   กล่าวท่ัวไปเกือบจะกล่าวได้ว่าการส่งก าลังไม่อยู่ในก ามือของเรา ส่วนใหญ่แล้วการ 
ส่งก าลัง ไม่สามารถตามยุทธการได้ทัน      ท าให้การปฏิบัติการชงักลง           โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่ง 
ก าลังเพิ่มเติมถ้าการรบติดพันกันอยู่ ส่วนมากท าไม่ใคร่ได้ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะภูมิประเทศและลมฟ้า
อากาศเป็นอุปสรรค นอกจากนี้เครื่องมือขนส่งทางอากาศจะใช้ได้เฉพาะตอนกลางวันเท่านั้น กลางคืนจะใช้ได้
โดยการ DROP แต่ก็ท าได้ไม่มากนัก บางครั้งก็เป็นอันตรายต่อฝ่ายเดียวกัน และบางครั้งก็ตกลงในเขตยึด
ครองของ ขศ. 
 ๒.   การส่งก าลังทางอากาศในเขตหน้า 
 ในสภาพท่ีข้าศึกมีอาวุธหนักสนับสนุนการรบอย่างมากมายเช่นนี้ ย่อมมีอันตรายมากเพราะเป็น
การส่งก าลังทางอากาศต่อหน้า ขศ. หรือ ขศ.สามารถตรวจการณ์เห็นได้อย่างง่ายดาย สามารถยิงถล่มท าลาย
กองทหารฝ่ายเราได้ และสามารถใช้อาวุธยิงขัดขวางไม่ให้ฝ่ายเราลงส่งก าลังได้โดยสะดวกอีกด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการปฏิบัติการใด ๆ ของฝ่ายเราท่ีกระท าเป็นความลับ เมื่อมีความต้องการทางการส่งก าลังบ ารุงก็ท า
ให้หน่วยนั้นต้องเปิดเผยความลับ ไม่สามารถปกปิดต่อไปอีกได้ อันเนื่องมาจากการส่งก าลังในเขตหน้านี้ 
นับเป็นสาเหตุอันหนึ่งท่ีท าให้ ขศ.แก้ปัญหาของฝ่ายเราท่ีต้ังขึ้นได้สะดวก และยังสามารถหาวิธีการยิงฝ่ายเรา
ด้วย อวน.ท าลายก าลังเป็นกลุ่มก้อนฝ่ายเราได้อีกด้วย 

 การส่งก าลังบ ารุงทางอากาศได้เพียงอย่างเดียว ย่อมท าให้หน่วยเผชิญหน้ากับข้าศึกได้รับ
อุปสรรคในการรับส่ิงอุปกรณ์ท้ังปวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะท่ีก าลังท าการรบติดพันอยู่ เครื่องบินหรือเฮลิ
คปบเตอร์ขนส่งมักจะไม่กล้าน าเสบียงอาหารหรือกระสุนไปส่งให้หน่วยในแนวหน้า เพราะหน่วยทีป่ฏิบัติการ
รบในแนวหน้าไม่มีต าบลส่งกระสุนและเสบียงในพื้นท่ีข้างหลัง เนื่องจากปฏิบัติการรบเป็นแบบกองโจร ไม่มี
การจัดหน่วย ก าลังกองหนุนไว้สนับสนุนหนว่ยในแนวหน้าในระยะใกล้ชิด เหตุนี้จึงท าให้หน่วยในแนวหน้าเกิด
การขาดแคลนกระสุนหรือเสบียงอาหาร เมื่อปฏิบัติการรบไปนาน ๆ  จึงท าให้สถานการณ์รบท่ีก าลังได้เปรียบ
อยู่ไม่สามารถขยายผลการรบรุกไล่ข้าศึกต่อไปได้ และถ้าสถานการณ์รบก าลังเสียเปรียบก็มักจะถูกข้าศึกเข้า
โอบล้อมด้วยการยิงท าให้ฝ่ายเรา ซึ่งก าลังขาดแคลน เกิดการเสียขวัญและเพล่ียงพล้ าต่อข้าศึกได้ง่ายยิ่งขึ้น 
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 อุปสรรคจากการส่งก าลังบ ารุง เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศ (เพราะฝ่ายเราใช้การส่งก าลังบ ารุง
ทางอากาศเพียงอย่างเดียว)  เป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งข้าศึกมักจะอาศัย ก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการรบต่อฝ่าย
เรามาตลอด โดยท่ีทางฝ่ายเรามิได้จัดการแก้ไขอย่างใด จึงนับว่าเป็นบทเรียนท่ีส าคัญต่อฝ่ายเราเป็นอย่างยิ่ง 

 ๓.   การส่งกลับสายแพทย์ 

 ในตอนเริ่มต้นการส่งกลับสายแพทย์ค่อนข้างล่าช้า และกระท าไม่ใคร่ได้เนื่องจากจ านวน ฮ.มีไม่
เพียงพอหรือ ฮ.แต่ ฮ.ไม่ยอมไปรับเพราะการรบยังติดพันกันอยู่ซึง่เป็นสาเหตุใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลา
เย็นท าให้ผู้บาดเจ็บต้องค้างคืน เรื่องนี้นับว่ากระทบกระเทือนขวัญของทหารเป็นอย่างยิ่งท าให้ทหารเกิดความ
หวาดวิตก และเกิดความถ้อถอยในการสู้รบ แต่อย่างไรก็ตามในตอนหลังได้พยายามแก้ไขโดยให้ ฮ.พยายามไป
รับผู้บาดเจ็บ บางครั้งแม้จะมืดค่ าแล้วก็ไปรับและสามารถส่งกลับไปยัง รพ.ในเขตภายในได้ ท้ังนี้แม้ว่าเราจะมี
นักบินไทยร่วมปฏิบัติการด้วย แต่ก็ไม่ได้ใคร่ได้ช่วยเหลือการส่งกลับ  เพราะท้ังหมดเป็นนักบิน ฮ.ติดอาวุธ 
ส าหรับ ฮ.รับคนเจ็บเป็นของ สกาย ซึ่งไม่มีขีดความในการปฏิบัติงานกลางคืน ดังนั้นถ้าเรามี ฮ.รับคนเจ็บของ
เราเอง และสามารถรับผู้บาดเจ็บในเวลากลางคืนได้ด้วยแล้วก็จะเป็นการดียิ่ง 

  
ด้านกจิการพลเรอืน 
 ๑.  นโยบายทางการเมือง 
 ความผันผวนไม่แน่นอนของการเมือง อาจเป็นผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจของบรรดาเหล่า
นักรบอาสาสมัคร อาทิ เช่น สภาพของการปฏิบัติการ ต้องท าการรบโดยปกปิด นอกจากนี้ยังจ ากัดพื้นท่ีการใช้
ในราชอาณาจักรลาวอีกด้วย การเปิดฉากรบรุกในพื้นท่ีใหม่เพื่อสกัดกั้นหรือยับยั้งข้าศึก จะต้องได้รับการ
เห็นชอบท้ังฝ่ายลาวไทย และสหรัฐฯ เป็นผลให้เกิดวามล่าช้า และเกิดการขัดแย้งกันในพื้นท่ีท่ีฝ่ายเราเห็นว่า
จ าเป็นจะต้องเข้ายึดไว้ให้ได้โดยเร็วที่สุด แต่  สกาย ไม่เห็นชอบด้วย และไม่สนับสนุนเพราะเกรงจะ
กระทบกระเทือนถึงสัมพันธภาพกับ จด. มัวแต่รีรอจนในท่ีสุด ขศ.ก็สะสมก าลังและกลับเป็นฝ่ายท าให้เราต้อง
แก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจท าให้เสียผลต่อการด าเนินกลยุทธอีกด้วย ในประวัติศาสตร์การยุทธก็เคยมี
ตัวอย่างมาแล้ว ท่ีความไม่แน่นอนทางการเมือง ท าให้ผลการปฏิบัติการทหารต้องเสียโอกาสในชัยชนะได้ จึง
สมควรระลึกถึงในข้อนี้ให้จงหนักเช่นกัน 

 ๒.   การปลูกฝังอุดมการณ์ให้แก่ ทสพ. 
 เรื่องนี้นับได้ว่าเป็นจุดใหญ่ท่ีสุดส าหรับอาสาสมัคร และแม้ว่าได้มีประจ าการมาบางส่วนทหาร
ของเรายังไม่เข้าใจว่าเขามารบเพื่ออะไร นอกจากว่าจะรบเพื่อ  เงิน  เท่านั้น และประจ าการบางส่วนก็คิดว่า
รบเพื่อ พ.ส.ร.พวกเขาหาได้เข้าใจเจตนาของทางราชการไม่ว่าท่ีพวกเขามารบนี้รบเพื่อป้องกันประเทศชาติ
ด้วย เพราะเขายังหลับตามองภาพไม่เห็นว่า เขาควรจะเสียสละเพื่อรักษาเอกราชของชาติไทยของเขาอย่างไร
ในเมื่อแผ่นดินท่ีเขาก าลังยืนหยัดต่อสู้นี้  เป็นเพียงแผ่นดินของประเทศเพื่อนบ้านชีวิตของเขาจึงมีค่าสูง เขาคิด
แต่เพียงว่าการท่ีสมัครมาครั้งนี้เพื่อรายได้เพื่อการยังชีพ มิใช้ปฏิบัติเพื่อมาตุภูมิของเขา  ฉะนั้น  น้ าใจในการสู้
รบจึงต่ า  เพราะเงินย่อมตีค่ากับชีวิตไม่ได้ทหารไทยต้ังแต่สมัยบรรพบุรุษมาแล้ว ถ้ารู้ว่าพวกเขาจะต้องรบเพื่อ
รักษาไว้ซึ่งแผ่นดินไทยไม่ให้ใครมาครอบครอง เขาทุกคนจะเสียสละได้แม้แต่ชีวิต ยิ่งทหารของเรามองเห็นการ
ปฏิบัติของหน่วยท้องถิ่นที่เมื่อถึงคราวคับขันแล้ว พวกหน่วยท้องถิ่นมักจะหายไปไม่ได้รบเคียงบ่าเคียงไหล่ ท า
ให้ทหารเกิดความคิดว่า “ทหารของประเทศชาติเขาเองยังไม่รบแล้ว ไม่ทราบว่าตัวเราเองจะรบท าไม” ฉะนั้น
จึงท าให้ทหารเกิดความท้อแท้ และคิดอยู่อย่างเดียวว่า ขออยู่ให้หมดไปวันหนึ่ง ๆ ปัญหาจึงมีว่า ท าอย่างไรจึง
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จะท าให้ทหารเกิดความเข้าใจท่ีแท้จริงว่า เขารบเพื่ออะไร ไม่ใช่เพื่อเงินท่ีเป็นรายได้เท่านั้น ทางหนึ่งท่ีจะท าได้
คือ ต้องอธิบายซ้ าซากอยู่เสมอต้ังแต่เริ่มการฝึกว่า  เขารบเพื่อป้องกันประเทศชาติในทางอ้อมด้วย และเมื่อ
เขาได้เข้ามาอยู่ในสนามแล้ว ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันก็จะต้องอบรมปลูกฝังให้เกิดจิตส านึกอยู่เสมอด้วย 
     
ลักษณะผู้น า 
             ๑.   ความเป็นผู้น า 
 เนื่องจากหน่วย ทสพ.ส่วนใหญ่แล้วเป็นอาสาสมัครและมีประจ าการเป็นจ านวนน้อยมาก ฉะนั้น
การน าหน่วยของ ผบ.ทุกระดับช้ัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับผู้บังคับหมวดจึงมีความส าคัญมาก เพราะเป็นผู้ท่ี
ใกล้ชิดกับทหาร ท่ีเกิดเป็นปัญหาอยู่จนถึงปัจจุบัน ในระดับ ผบ.มว.ของเราเป็นนายสิบ และบางคนเป็นนาย
สิบท่ีไม่ค่อยมีคุณภาพ ภาระหนักจึงตกอยู่กับผู้บังคับกองร้อย เราสามารถท่ีจะเปรียบเทียบระหว่างหน่วยท่ีมี
ผู้น าดี กับหน่วยท่ีมีผู้น าไม่ดีได้อย่างชัดเจน ท้ัง ๆ ท่ีสภาพการณ์เหมือน ๆ กัน แต่ผลการปฏิบัติออกมาต่างกัน
มาก ฉะนั้น จุดแรกท่ีจะแก้ไขเรื่องความเป็นผู้น าก็คือ ผบ.มว.  ครั้งหนึ่งเราเคยทดลองเอาทหารอาสาสมัครท่ีมี
ผลการปฏิบัติงานดีเด่น มีลักษณะเป็นผู้น าไปฝึกอบรมและน ากลับมาใช้ ปรากฏว่าได้ผลดีพอสมควร ถ้าได้ 
ผบ.ร้อย ท่ีดีแล้ว การน าหน่วยก็จะยิ่งดีขึ้นอีก 
 ๒.   ความรักหมู่คณะ และผู้บังคับบัญชา 
 หลายครั้งในการปฏิบัติการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเข้าตี พวกทหารมักจะต้องให้บังคับบัญชา 
(ส่วนมาก ผบ.ร้อย)  น าจึงจะไปด้วย และเมื่อมีการปะทะหนักทหารมักจะหนีเอาตัวรอดท้ิงผู้บังคับบัญชา ท้ิง
เพื่อน ผบ.หน่วย ท่ีมีลักษณะผู้น าสูงจึงมักต้องน าหน้าทหารเสมอ ในการตั้งรับก็เช่นกันเมื่อข้าศึกระดมยิงหนัก
หรือเข้าตีหนัก ทหารมักจะร่นมารวมกับผู้บังคับบัญชาของตนเอง และบางคนก็หลบหนีออกจากแนว หรือ
ชักชวนให้ ผบ.หน่วยถอนตัว  ถ้าหาก  ผบ.หน่วยท่ีใจคอไม่มั่นคงแล้ว  ก็มักจะท าตามค าแนะน าของทหาร ดัง
ปรากฏในการรบหลายครั้ง เป็นท่ีน่าสังเกตว่า  ในการรบพื้นท่ีทุ่งไหหินนี้เราต้องสูญเสียนายทหารทุกระดับสูง
กว่าพื้นท่ีอื่น ๆ เนื่องจาก ผบ.หน่วยนัน้ ๆ มักจะต้องน าหน้าเสมอไป 
 ๓.   ความเช่ือมั่นของหน่วยต่อหน่วยเหนือ 
 เท่าท่ีปฏิบัติการผ่านมาแล้ว หลายหน่วยและหลายครั้งขาดความเช่ือมั่นต่อหน่วยว่าไม่สามารถ
ช่วยเหลือได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาวิกฤติ  ซึ่งท้ังนี้เราต้องยอมรับว่าบางอย่างนั้นเป็นความจริง เช่น เรื่อง
การสนับสนุนทางอากาศ การส่งก าลังบ ารุง เป็นต้น  ซึ่งในเรื่องเหล่านี้ได้ได้อยู่ในก ามือของเราเลย แต่อยู่ในก า
มือของผู้สนับสนุน ซึ่งหน่วยเหนือส่ังไม่ได้ เพียงแต่ขอร้องการสนับสนุนให้ซึ่งบางครั้งก็ได้ และบางครั้งก็ล่าช้า
ไม่ทันเหตุการณ์ บทเรียนท่ีเราได้รับในการยุทธท่ีทุ่งไหหินเป็นตัวอย่างท่ีดีท่ีหน่วย ทสพ .จะต้องจดจ าไปอีก
นาน ฉะนั้น บางครั้งหน่วยจึงตัดสินใจ ท าบางอย่างไปโดยไม่ได้รับค าส่ังจากหน่วยเหนือซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ส่วนรวม 
 
.   
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การปอ้งกนัประเทศของ ทภ.๑ - ๒ 
  ในอดีตท่ีผ่านมาทหารหาญของไทยได้สู้รบกับผู้รุกล้ าอธิปไตยของไทยมาโดยตลอดเพื่อปกป้อง
ผืนแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานทหารหาญคนแล้วคนเล่า ท่ียอมเสียสละ เลือด เนื้อ และชีวิต เพื่อปกป้องผืน
แผ่นดินไทยให้เราลูกหลานได้อยู่สุขสบายและคงความเป็นไทยอยู่ได้จนตัวเราถึงทุกวันนี้แต่จะมีบ้างไหมท่ี
ลูกหลานไทยได้จดจ าวีรกรรมท่ีผ่าน ๆ มา และยกย่อง เล่าขาน ศึกษา วีระกรรมในอดีตเพื่อความภาคภูมิใจใน
วีรกรรม มาตุภูมิ และเอกราชของชาติไทย ปี พ.ศ.๒๕๒๙ การรบท่ีช่องบก ทหารหาญได้เสียสละ เลือด เนื่อ 
และชีวิต เป็นจ านวนมากแต่นับวันก็จะลืมเล่ือนกันไปผมจึงขอน าบทความ ท่ีเล่าถึงการรบท่ีช่องบก (ท่ีจะ
น าเสนอต่อไป) มาถ่ายทอด ณ ท่ีนี้เพื่ออนุชนรุ่นหลังได้รับทราบ และเล่าขานสืบไป 
 
การรบที ่บ.โนนหมากมุน่      อ.ตาพระยา จว.ปราจนีบรุี ในป ี๒๕๒๓ 
กลา่วทัว่ไป 
 สถานการณ์ในประเทศกัมพูชา ภายหลังทหารเวียดนามได้ส่งก าลังทหารรุกเข้ายึดครองกัมพูชา
ได้ต้ังแต่ปลายปี ๒๕๒๑ เป็นต้นมา ท าให้ดินแดนกัมพูชาเกือบท้ังหมด อยู่ภายใต้การปกครองของทหาร
เวียดนามและทหารกัมพูชา  เฮง   ซัมริน  แต่สหประชาชาติ และประเทศส่วนใหญ่ในโลกไม่รับรองรัฐบาลเฮง   
ซัมริน โดยให้การรับรองรัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตย ซึ่งประกอบด้วยเขมร ๓ ฝ่าย ซึ่งน าโดยเจ้าสีหนุ, นาย
ซอนซาน และนาย  เขียว   สัมพัน  ในขณะนั้นเขมร ๓ ฝ่าย ได้น าก าลังติดอาวุธเข้าต่อสู้กับทหารเวียดนาม
และ ทกพ. เฮง  ซัมริน  โดยมีพื้นท่ีการรบท้ังตอนในของกัมพูชา และตามบริเวณแนวชายแดนไทย – กัมพูชา  
จากการสู้รบระหว่างทหารเวียดนาม/ทกพ.เฮง   ซัมริน  กับก าลังเขมร ๓ ฝ่าย บริเวณแนวชายแดนไทย – 
กัมพูชาท าให้ทหารเวียดนาม/ทกพ.เฮง   ซัมริน  ถือโอกาสกล่าวหาไทยว่าให้การสนับสนุนเขมร ๓ ฝ่าย และ
ใช้เป็นเงื่อนไขในการใช้ก าลังทหารเข้ายึด บ.โนนหมากมุ่น อ.ตาพระยา จว.ปราจีนบุรี ด้วยก าลังประมาณ ๑ 
กองพัน  ต้ังแต่เวลา ๐๔๕๐ ของวันท่ี ๒๓ มิ.ย. ๒๓ ท าให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจ านวนมาก 
ก าลังฝ่ายเราและราษฎรได้รับการสูญเสียจ านวนหนึ่ง จากเหตุการณ์ในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นบทเรียนท่ีดีในด้าน
การระวังป้องกันและการรักษาความลับของฝ่ายตรงข้าม 
 
สถานการณแ์ละการปฏบิตัิ 
 ๑. ก าลังฝ่ายเรา คือ ร.๒ พัน.๒ มีก าลัง ๕ กองร้อย และได้รับการสมทบก าลังจาก ร.๓๑ พัน.๑ 
จ านวน ๑ กองร้อย, หน่วยปฏิบัติการพิเศษของ ร.๒ จ านวน ๗ ชุดปฏิบัติการพิเศษ, ม.พัน๑๑ จ านวน ๑ ร้อย 
ลว. และจาก ม.พัน.๒ จ านวน ๑ มว.ถ. 
 ๒. ก าลังฝ่ายตรงข้าม คือ ทหารเวียดนามและ ทกพ.เฮง   ซัมริน  จ านวน ๑ กองพันประมาณ 
๕๐๐ คน สนับสนุนด้วย ป. และ ค. ได้เข้ายึด บ.โนนหมากมุ่น โดยวางก าลังปิดล้อมหมู่บ้านเป็นวงรอบ 
 ๓. ลักษณะภูมิประเทศของพื้นท่ีปฏิบัติการมีลักษณะเป็นป่าโปร่งสลับทุ่งนา  พื้นดินเป็นดินปน
ทราย เป็นพื้นราบ  มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นบ้างเป็นระยะ ๆ และบริเวณพื้นท่ีปฏิบัติการ มีเครื่องกีดขวางเป็นคันคลอง
ยุทธวิธี ซึ่งสามารถกีดขวางการเคล่ือนย้ายก าลังพล ยานยนต์ล้อและสายพานได้เป็นอย่างดี 
 ๔. เมื่อ ๒๓๐๓๔๕ มิ.ย.๒๓ ทหารเวียดนาม/ทกพ.เฮง  ซัมรนิ  จ านวน  ๑  กองพัน ประมาณ 
๕๐๐ คน ได้เข้ายึด บ.โนนหมากมุ่น (ทีเอ ๕๓๕๒๕๓) ต.โคกสูง  อ.ตาพระยา  จว.ป.จ. โดยกระจายก าลังปิด
ล้อมและควบคุมราษฎรไทยในหมู่บ้านรวมทั้งกระจายก าลังระวังป้องกันหมู่บ้านเป็นวงรอบ ต่อมาเมื่อ 
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๒๓๐๕๓๐ มิ.ย.๒๓ ชุดเฝ้าตรวจและคุ้มครองหมู่บ้านได้จัดก าลัง ๑ ชุดปฏิบัติการ เข้าพิสูจน์ทราบ บริเวณ บ.
โนนหมากมุ่น  ได้ปะทะกับก าลังทหารเวียดนาม/ทกพ.เฮง   ซัมริน  ท่ีบริเวณพิกัด  ทีเอ ๕๓๔๒๕๕ ประมาณ 
๕๐๐ เมตร ทางทิศเหนือของ บ.โนนหมากมุ่น ฝ่ายตรงข้ามได้วางก าลังซุ่มโจมตีตามแนวถนน บ.โนนหมากมุ่น 
ไปทางหลักเขตแดนท่ี ๔๔  (พิกัด  ทีเอ ๕๕๑๒๓๓) และวางก าลังอีกส่วนหนึ่งโอบล้อมก าลังฝ่ายเราไว้ ท าให้
ก าลังของชุดเฝ้าตรวจเสียเปรียบ และเคล่ือนท่ีเข้าไปอยู่ในพื้นท่ีสังหาร  ผลการปะทะ  ผบ.มว.และก าลังพล
เสียชีวิตทันที  รวม  ๗  นาย ถูกจับกุม  ๘  นาย และหนีรอดมาได้ ๒  นาย สรุปผลการปะทะในครั้งนั้น ก าลัง
พลฝ่ายเราเสียชีวิต ๑๔ นาย ( น.๑, ส.๑๓) ก าลังฝ่ายตรงข้ามยังคงยึด บ.โนนหมากมุ่น อยู่ต่อไป 
 ๕. เมื่อ ๒๓๐๕๕๐ มิ.ย.๒๓   ผบ.ร.๒ พัน.๒  ได้ส่ังการให้ กองหนุนของ ร.๒ พัน.๒ จ านวน ๑ 
กองร้อย  และชุดปฏิบัติการพิเศษของ ร.๒  เข้าคล่ีคลายสถานการณ์โดยจัดก าลัง ๒ มว.ปล. เคล่ือนท่ีไปวาง
ก าลัง บริเวณทางทิศใต้ของ บ.โคกสูง (พิกัด ทีเอ  ๕๒๒๒๗๒) ระหว่างแนวถนน บ.โคกสูง – บ.โนนหมากมุ่น 
กับแนวคันคลองยุทธวิธีเพื่อท าการรั้งหน่วงการรุกเข้ามาของก าลังทหารเวียดนาม/ทกพ.เฮง   ซัมรนิ  และรอ
เวลาให้กองหนุนอีก ๑ กองร้อย  ชุดรบ ร. – ถ. เข้าคล่ีคลายสถานการณ์ในพื้นท่ีปะทะ 
 ๖. เมื่อ ๒๓๐๘๐๐  มิ.ย.๒๓  หน่วยปฏิบัติการพิเศษของ ร.๒  ได้รับค าส่ังให้ไปสนับสนุนการ
ปฏิบัติของ ร.๒ พัน.๒  ผบ.ร.๒ พัน.๒  จึงส่ังการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษ ประกอบด้วยก าลังพล ๗ ชุด
ปฏิบัติการ  เข้าตีผ่านแนววางก าลังของฝ่ายเรา เพื่อกวาดล้างก าลังฝ่ายตรงข้ามบริเวณทิศใต้ของ บ.โคกสูง 
มายัง บ.โนนหมากมุ่น ในขณะเข้าปฏิบัติการ ได้รับการสนับสนุนด้วยการยิงจาก ป., ค.และก าลังทางอากาศ
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง  แต่เนื่องจากพื้นท่ีปฏิบัติการเป็นทุ่งนาโล่งสลับป่าโปร่ง มีน้ าท่วมขัง ท าให้ยากต่อ
การด าเนินกลยุทธ อีกท้ังก าลังฝ่ายตรงข้ามได้มีเวลาดัดแปลงท่ีมั่นแข็งแรงตามแนวคันคลองยุทธวิธี  ก าลังฝ่าย
ตรงข้ามได้ต้านทานการเข้าตีของชุดปฏิบัติการพิเศษของฝ่ายเรา ด้วยการยิงสนับสนุนจาก ป. และ ค.สกัดกั้น
เป็นระยะ ๆ อย่างเหนียวแน่น ก าลังฝ่ายเราพยายามเข้าตีต่อไปเพื่อต้องการให้ฝ่ายตรงข้ามเปิดเผยท่ีต้ัง  
จากนั้นจึงร้องขอการยงิจาก ป., ค. และก าลังทางอากาศเข้าท าลายก าลังของฝ่ายตรงข้าม รวมทั้งใช้ ป.ยิงสกัด
กั้นการเพิ่มเติมก าลังของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งวางก าลังกองหนุนอยู่ในเขตกัมพูชา เป็นผลให้ก าลังฝ่ายตรงข้าม
สูญเสียเป็นจ านวนมาก  จากนั้นชุดปฏิบัติการพิเศษได้เคล่ือนก าลังเข้าเกาะติดท่ีหมาย บ.โนนหมากมุ่น เพื่อรอ
การเข้าตีจากชุด ร. – ถ. ต่อไป 
 ๗. เมื่อ ๒๓๑๐๐๐  มิ.ย. ๒๓  ร.๒ พัน.๒  ได้จัดก าลังกองหนุน จ านวน ๑ กองร้อย สนับสนุน
ด้วย มว.ถ.ร้อย ถ.๒๑ ม.พัน.๒ จ านวน ๓ คัน โดยปรับก าลังเป็นชุดรบ ร. – ถ.  โดยมี ร้อย ลว.ที่ ๒ ม.พัน.๑๑ 
ม.๑ รอ.สนับสนุนการเข้าตีด้วยการวางก าลังป้องกันปีกซ้ายของก าลังชุดรบ ร. – ถ. ก าลังชุดรบ ร. – ถ. 
เคล่ือนท่ีเข้าตีทางปีกซ้ายของท่ีหมาย บริเวณ บ.โนนหมากมุ่น ใช้แนวทางเคล่ือนท่ีจาก บ.โคกสูงไปยัง บ.โนน
หมากมุ่น เมื่อก าลังชุดรบ ร. – ถ. เคล่ือนท่ีมาถึงบริเวณ บ.โคกสูง ได้ท าการปรับรูปขบวน  เพื่อให้ ๒ มว.ปล. 
ท่ีวางก าลังอยู่ท่ี บ.โคกสูง เข้าร่วมปฏิบัติการด้วย ระหว่างการเข้าตีของชุดรบ ร. – ถ. ได้รับการสนับสนุนการ
ระวังป้องกันจากชุดปฏิบัติการรบพิเศษ ซึ่งวางก าลังอยู่ใกล้ท่ีหมาย อีกท้ังยังได้รับการสนับสนุนการยิงจาก ป., 
ค., ถ. และก าลังทางอากาศของ บ.ทบ. ในการท าลายก าลังทหารเวียดนาม/ทกพ.เฮง  ซัมริน  ในท่ีมั่น
ดัดแปลง จากการปฏิบัติการด้วยความรวดเร็วและรุนแรง  ท าให้ก าลังทหารเวียดนาม/ทกพ.เฮง  ซัมริน  ต้อง
ถอนตัวไปยังบริเวณแนวชายแดนไทย – กัมพูชา  และท้ิงศพทหารเวียดนาม/ทกพ.เฮง  ซัมริน  ไว้เป็นจ านวน
มาก เมื่อ ๒๓๑๕๐๐ มิ.ย.๒๓  ก าลังฝ่ายเราสามารถยึด บ.โนนหมากมุ่น กลับคืนมาอยู่ในความคุ้มครองของ
ฝ่ายเราได้ และหน่วยได้น าก าลังเข้าเสริมความมั่นคงบริเวณแนวคันคลองยุทธวิธี  
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  ๘. เมื่อ ๒๔๑๔๐๐ มิ.ย. ๒๓ ก าลังฝ่ายตรงข้ามได้เริ่มระดมยิง ป. และ ค. มายังพื้นท่ีปฏิบัติการ 
ตามแนวคันคลองยุทธวิธีเป็นจ านวนมาก ฝ่ายเราได้ตอบโต้ด้วยการยิงท าลายท่ีต้ังยิง ป. และ ค. ของฝ่ายตรง 
ข้ามอย่างรุนแรง ขณะเดียวกันฝ่ายตรงข้ามยังพยายามเข้าตีโอบก าลังฝ่ายเรา ซึ่งวางก าลังบริเวณแนวคันคลอง 
ยุทธวิธี จากทางด้านทิศใต้ ไปยังทิศเหนือ แต่ฝ่ายเราได้จัดก าลังเข้าตีโต้ตอบต่อท่ีหมาย บริเวณด้านทิศเหนือ 
ของช่องทางหลักเขตท่ี ๔๔ และอีก ๑ กองร้อยของ ร.๓๑ พัน.๓ กับชุดปฏิบัติการพิเศษของ ร.๒ เข้าตีทาง 
ทิศใต้โดยได้รับการยิงสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากก าลังทหารอากาศ และ  ป.,  ค.  อย่างต่อเนื่อง จึงสามารถ 
ผลักดันก าลังทหารเวียดนาม/ทกพ.เฮง   ซัมริน  ออกไปนอกเขตแดนไทยได้ส าเร็จ  จากการตรวจค้นพื้นท่ี 
ปะทะ พบศพทหารเวียดนาม/ทกพ.เฮง   ซัมริน จ านวน ๘๕ ศพ พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ และเวชภัณฑ์อีก 
เป็นจ านวนมาก 
 ๙. สรปุผลการสญูเสยี 
   ฝา่ยเรา 
   - เสียชีวิต  ๒๒  นาย 
   - บาดเจ็บ ๑๔ นาย 
   - ฮ.ท.๑/๑ เครื่อง และ บ.ต. ๑๙/๑ เครื่อง  ถูกยิงตก 
   - อาวุธยุทโธปกรณ์เสียหายจ านวนหนึ่ง 
   ฝา่ยตรงขา้ม 
   - เสียชีวิต ๑๑๑ คน 
   - ถูกจับเป็นเชลย ๑ คน 
   - คาดว่าได้รับบาดเจ็บเป็นจ านวนมาก 
   - ยึดอาวุธยุทโธปกรณ์และเวชภัณฑ์ได้เป็นจ านวนมาก 
 
 วเิคราะห์ผลการปฏบิตัิของทัง้สองฝ่าย 
  ๑. ฝ่ายตรงข้ามได้ลักลอบน าก าลังเข้ามาในขณะพลบค่ า และท าการดัดแปลงภูมิประเทศเป็น 

อย่างดี การปฏิบัติการเข้ายึดท่ีหมาย บริเวณ บ.โนนหมากมุ่น และบริเวณใกล้เคียง เป็นการปฏิบัติอย่างจู่โจม  
ขณะเข้าปฏิบัติการบริเวณ บ.โนนหมากมุ่นใช้การติดต่อทางสายซึ่งสามารถรักษาความลับได้เป็นอย่างดี กับ 
ได้รับการสนับสนุนอาวุธต่อสู้อากาศยานท่ีมีประสิทธิภาพสูง     ในการท าลายให้การปฏิบัติเข้ายึด  
บ.โนนหมากมุ่น  ในห้วงแรกประสบผลส าเร็จ โดยท าให้ก าลังฝ่ายเราต้องสูญเสียจ านวนหนึ่ง 
  ๒. ระบบข่าวกรองของฝ่ายเราไม่สามรถแจ้งเตือนถึงส่ิงบอกเหตุการณ์ปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามได้  
กลังจากทราบว่าฝ่ายตรงข้ามได้เข้ายึด บ.โนนหมากมุ่นไว้แล้ว  ฝ่ายเราไม่สามารถแยกแยะได้ว่า เป็นก าลัง 
ของฝ่ายใดและมีจุดประสงค์ในการปฏิบัติการอย่างใดเนื่องจากในขณะนั้นมีก าลังหลายฝ่ายสู้รบกันในเขต 
กัมพูชา การเข้าพิสูจน์ทราบโดยชุดเฝ้าตรวจคุ้มครองหมู่บ้านซึ่งมีก าลังไม่มากนักจึงเป็นฝ่ายได้รับการ 
สูญเสียในครั้งนั้น 
  ๓.  การประกอบก าลังฝ่ายเราในการเข้าตีก าลังฝ่ายตรงข้าม    ในเวลาต่อมากระท าได้เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติ ชุดปฏิบัติการพิเศษ ได้น าอาวุธเสริม (อาร์พีจี -๒, ๗) มาใช้ในการปฏิบัติครั้งนี้ ท าให้เพิ่มอ านาจ 
การท าลายก าลังฝ่ายตรงข้ามซึ่งอยู่ในท่ีมั่นดัดแปลงอย่างได้ผล     การด าเนินกลยุทธของฝ่ายเราโดยใช้ก าลัง 
หลักเข้าตีทางด้านข้างของท่ีหมาย ท าให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดจุดอ่อนและเสียเปรียบต่อการปฏิบัติการของฝ่ายเรา 
ก าลังฝ่ายเราได้ใช้ความคล่องแคล่วในการเคล่ือนท่ีอย่างรวดเร็ว    และความช านาญในพื้นท่ีปฏิบัติการ กับ 
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ได้รับการสนับสนุนจากก าลังทางอากาศ, ป. และ ค. อย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ท าให้ก าลัง 
ฝ่ายเราสามารถผลักดันก าลังฝ่ายตรงข้ามให้ออกนอกเขตไทยได้ส าเร็จ 
  ๔. การเข้ายึด บ.โนนหมากมุ่น ของทหารเวียดนาม/ทกพ.เฮง   ซัมริน  ไม่มีก าลังทางอากาศใน 
การสนับสนุนการปฏิบัติซึ่งเป็นข้อเสียเปรียบก าลังฝ่ายเรา คลองยุทธวิธี เป็นเครื่องกีดขวางการถอนตัวของ 
ฝ่ายตรงข้าม การเคล่ือนท่ีเข้าปะทะของฝ่ายตรงข้ามมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนท าให้เกิดการสูญเสียจ านวนมาก
จากการท าลายของฝ่ายเรา รสะบบอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามถูกฝ่ายเราท าลายเป็นจ านวนมาก ท าให้
ฝ่ายตรงข้ามขาดความต่อเนื่องในการยิงสนับสนุน ระบบการติดต่อส่ือสารของฝ่ายตรงข้าม ไม่สามารถ
ติดต่อกันได้กับหน่วยเหนือขณะมีการปฏิบัติ ฝ่ายตรงข้ามไม่มีความคุ้นเคยพื้นท่ีปฏิบัติการท าให้การวางแผน
ขาดความสมบูรณ์ การส่งก าลังบ ารุงของฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้เนือ่งจากฝ่าย
เราได้ใช้ ป., ค. และก าลังทางอากาศ ตัดการสนับสนุนอย่างได้ผล 
 
บทเรยีนจากการรบ  
 จากการท่ีทหารเวียดนาม/ทกพ.เฮง   ซัมริน  เข้ายึด บ.โนนหมากมุ่น ต.โคกสูง อ.ตาพระยา  
จว.ป.จ. ครั้งนี้ ท าให้เกิดบทเรียนท่ีส าคัญในด้าน การข่าว, ยุทธการ และกิจการพลเรือน ดังนี้.- 
 ๑. ด้านการข่าว การท่ีทหารเวียดนาม/ทกพ.เฮง   ซัมริน  สามารถยึด บ.โนนหมากมุ่นได้อย่าง
รวดเร็วและวางแผนซุ่มโจมตีก าลังฝ่ายเราอย่างได้ผลนั้น แสดงให้เห็นว่าฝ่ายตรงข้ามต้องมีการข่าวท่ีดีพอ โดย
อาจทราบความเคล่ือนไหวของก าลังฝ่ายเราล่วงหน้า  ในกรณีนี้ หากก าลังชุดเฝ้าตรวจและคุ้มครองหมู่บ้าน
ของฝ่ายเรา ได้มีการตรวจสอบข่าวสารให้แน่ชัดเสียก่อนโดยไม่น าก าลังเข้าพิสูจน์ทราบในทันทีแล้วก็อาจจะ
ลดการสูญเสียของฝ่ายเราลงได้ 
 ๒. ด้านยุทธการ 
 การท่ีทหารเวียดนาม/ทกพ.เฮง   ซัมริน  สามารถยึด บ.โนนหมากมุ่นได้นั้นเป็นบทเรียน
ทางด้านยุทธการท่ีแสดงให้เห็นว่าระบบเฝ้าตรวจและการระวังป้องกันของฝ่ายเราในพื้นท่ีชายแดนยังขาด
ประสิทธิภาพ ไม่สามารถเช่ือมต่อการแจ้งเตือนการเข้ามาของฝ่ายตรงข้าม และท าให้ฝ่ายตรงข้ามมีเวลาใน
การดัดแปลงภูมิประเทศเป็นท่ีมั่นแข็งแรงได้ การเฝ้าตรวจและระวังป้องกันชายแดนซึ่งมีท่ีกว้างด้านหน้ามาก 
ฝ่ายเราจ าเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อวางน้ าหนักการเฝ้าตรวจให้เหมาะสมในทิศทางท่ี
ล่อแหลมต่อการคุกคาม 
     การปฏิบัติเพื่อตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามอย่างฉับพลัน จ าเป็นต้องเตรียมแผนเผชิญเหตุและซักซ้อม
การปฏิบัติไว้ก่อนเป็นอย่างดี การใช้ชุดรบ ร. – ถ. ของฝ่ายเราในครั้งนี้หน่วยต้องใช้เวลานานเนื่องจากต้องรอ 
พัน.ถ ซึ่งวางก าลังเป็นกองหนุนของกองพล 
 การใช้  ฮ.ท.๑  และ บ.ต.๑๙   ของฝ่ายเราล่อแหลมต่อการขัดขวางจากฝ่ายตรงข้ามเนื่องจาก
ฝ่ายตรงข้ามมีอาวุธจรวดต่อสู้อากาศยาน การปฏิบัติทางอากาศของฝ่ายเราทุกครั้ง จะต้องค านึงถึงขีด
ความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศของฝ่ายตรงข้ามเสมอ 
 ๓. ด้านกิจการพลเรือน ในกรณีท่ีทหารเวียดนาม/ทกพ.เฮง   ซัมริน  สามรถยึด บ.โนนหมากมุ่น  
ได้โดยง่ายนั้น แสดงให้เห็นว่า  ฝ่ายเราไม่ทราบข่าวสารใด ๆ จากราษฎรในพื้นท่ี ท้ัง ๆ ท่ีมีราษฎรอาศัยอยู่ 
การปฏิบัติทุกครั้งหน่วยจะต้องใช้มาตรการทางด้านกิจการพลเรือนในการแสวงประโยชน์จากราษฎรหรือ
ทรัพยากรในพื้นท่ี   ในการแจ้งเตือนความเคล่ือนไหวของฝ่ายตรงข้ามตลอดจนแสวงประโยชน์ในด้านอื่น ๆ  
เพื่อให้เกื้อกูลต่อการปฏิบัติทางยุทธวิธี ของฝ่ายเราได้มากท่ีสุด  
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การตอ่สูเ้พือ่เอาชนะคอมมวินสิต์ในพืน้ที ่ ทภ.๒ 

๑. การก่อต้ังพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๑.๑  ความเป็นมา 
 คอมมิวนิสต์ในประเทศไทยเริ่มข้ึนประมาณปี  ๒๔๗๐  เป็นต้นมา  และสามารถจัดต้ัง “พรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย”  (พคท.)  ได้ส าเร็จเมื่อ  ๑  ธันวาคม  ๒๔๘๕  จากนั้นก็ท าการเคล่ือนไหว
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนมีก าลังกล้าแข็งและเป็นองค์กรท่ีท้าทายต่อเสถียรภาพของรัฐบาล  ไม่ว่าวิถีทาง
การเมืองภายในประเทศจะผันแปรไปในรูปใด  ในขณะท่ีการด าเนินงานของพรรคการเมืองอื่น ๆ ท่ีถูกต้อง
ตามกฎหมาย  กลับขาดตอนเป็นช่วง ๆ  ตามวิกฤติการณ์ทางการเมืองภายในประเทศแต่ละยุคสมัย ลักษณะ
ท่ีน่าสนใจประการหนึ่งของ  พคท.  คือเป็นพรรคท่ีมีลักษณะเป็นมวลชนมากกว่าพรรคการเมืองอื่น ๆ  
กล่าวคือ  พคท.มีฐานมวลชนท่ีแน่นหนา  มีโครงสร้างท่ีหยั่งรากลึกและแผ่สาขาไปสู่ประชาชนในชนบท  
กว้างขวาง  ขณะเดียวกันก็มีสมาชิกและผู้ปฏิบัติงานท่ีมีอุดมการณ์อุทิศตนให้กับงานของพรรคอย่างจริงจังโดย
ไม่สนใจกับสภาพส่วนตัวและสังคม  ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้   พคท.เติบโตอย่างรวดเร็วและพัฒนาขึ้นเป็น
ล าดับ  โดยยึดค าขวัญท่ีว่า “ จากไม่มีสู่มี  จากเล็กสู่ใหญ่ และจากอ่อนสู่แข็ง “  จนในท่ีสุด  พคท.สามารถจับ
อาวุธขึ้นต่อสู้กับรัฐบาลเป็นครั้งแรกเมื่อ  ๗  ส.ค.  ๐๘  ซึ่ง  พคท.  ถือเป็น “วันเสียงปืนแตก”  เหตุเกิดท่ีบ้าน
นาบัว  ต.โคกหินแฮ่  อ.เรณูนคร  จ.นครพนม 
 วิกฤติการณ์การต่อสู้ระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐกับ  พคท.ในช่วงนั้นปรากฏว่ายิ่งต่อสู้กันยืดเย้ือ
ยาวนานเท่าไร  กองก าลังติดอาวุธของ  พคท.ท่ีมีอยู่ในป่ากลับเพิ่มจ านวนและเข้มแข็งเป็นล าดับยังความ
เสียหายให้ท้ัง ๒ ฝ่าย  เป็นอันมาก  ประชาชนเกิดการหวาดกลัวและมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  ขณะเดียวกัน  พคท.ก็โหมกระหน่ าทางการเมืองอย่างได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนบางคน
หลงเช่ือและบางคนท่ีอยู่ในฐานะร่ ารวยมั่งค่ังก็เริ่มนึกถึงการท่ีจะหลบหนีภัยคอมมิวนิสต์ไปอยู่ต่างประเทศบาง
คนถึงกับลงทุนส่งบุตรหลานไปศึกษาในต่างประเทศ  และได้เตรียมซื้อบ้านไว้ส าหรับการหลบหนีภัย
คอมมิวนิสต์เพื่อเอาตัวรอด  ก็มี 
 เงื่อนไขจากภายนอกพรรคท่ีส าคัญคือ  ปัญหาการปราบปรามของฝ่ายรัฐบาลในสมัยนั้น  โดย
เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ท าการจับกุมสมาชิก  พคท., ปัญญาชน  และนักหนังสือพิมพ์ฝ่ายซ้ายจ านวนหนึ่งกับท้ังได้
ส่ังลงโทษประหารชีวิต  พคท.ระดับน า  ๒  คน  คือ นายครอง  จันดาวงษ์  กับนายรวม   วงศ์พันธ์   การ
ปราบปรามอย่างเฉียบขาดดังกล่าวดังกล่าวก่อให้เกิดผล  ๒  ด้าน  คือ  ด้านหนึ่ง  สมาชิก  พคท.ท่ีปฏิบัติงาน
ในเมืองจ านวนมากหลบหนีการจับกุมเข้าไปฝังตัวและเคล่ือนไหวในท้องถิ่นชนบท  ท าให้งานของ  พคท.ใน
ชนบทขยายตัวอย่างรวดเร็ว  อีกด้านหนึ่งคือ  ท าให้  พคท.เห็นความจ าเป็นท่ีจะต้องเริ่มด าเนินการตอบโต้
การปราบปรามด้วยวิธีรุนแรง  ประกอบกับเงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจของไทยในขณะนั้นเอื้ออ านวยต่อ
ความเติบใหญ่ของ  พคท.อย่างเห็นได้ชัด  กล่าวคือ  รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน
และยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นได้เท่าท่ีควร  นักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐบางคนบางกลุ่มไม่เข้าใจ
ระบอบคอมมิวนิสต์ได้กลายเป็นแนวร่วมของ  พคท. โดยทางอ้อมหรือที่เรียกว่า “แนวร่วมมุมกลับ”  เงื่อนไข
ภายในพรรคท่ีส าคัญคือ  บุคคลระดับน าของ  พคท.ท่ีจบการศึกษาจากต่างประเทศได้กลับเข้ามาในประเทศ
ไทย  ท าให้  พคท.มีผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพและมีอุดมการณ์ในการต่อสู้สูง  สามารถขยายงานไดอย่างกว้างขวาง
ท้ังในด้าน   พรรค   แนวร่วม   และกองก าลังติดอาวุธ  จนในท่ีสุด  พคท.สามารถประกาศจัดต้ังกองก าลัง
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ปกครองตนเอง  (อ านาจรัฐซ้อน) เกือบจะเรียกได้ว่าครอบคลุมพื้นท่ีภาค  ตอ./น.  มีเขตงานหลัก  รวมทั้งส้ิน  
๑๓  เขตงาน  คือ 
 - ภาคอีสานตอนบน  ประกอบด้วยเขตงาน  กจ.นพ./๑๑๑,  กจ.นค./๒๒๒,  กจ.กธ./๓๓๓,  
กจ.อุบลเหนือ/๔๔๔,  กจ.สน./๕๕๕,  กจ.ขก./๖๖๖,  กจ.อด./๗๗๗  และ กจ.กส./๙๙๙ 
 - ภาคอีสานตอนล่าง  ประกอบด้วยเขตงาน  ๑๑,  เขตงาน  ๓๐,   เขตงาน ๒๐๕,  เขตงาน 
๒๐๗  และเขตงาน ๒๐๙ 
 ในปี  ๒๕๒๑  ผกค.ในภาค  ตอ./น. มีก าลังเข้มแข็งท่ีสุด  มีกองก าลังติดอาวุธท้ังส้ิน  ประมาณ 
๔,๐๘๐  คน  ท้ังนี้  ไม่นับรวมมวลชนพื้นฐานและแนวร่วมอีกประมาณ ๑๐,๐๐๐  คนเศษ 
 จากสถานการณ์ก่อการร้ายของ  ผกค.ท่ีกล่าวมา  จะเห็นได้ว่า  พคท.นั้นสามารถขยายอ านาจ
ได้อย่างกว้างขวางจนรัฐบาลในบางยุคสมัยแทบจะไม่สามารรถควบคุมสถานการณ์ในบางพื้นท่ีเอาไว้ได้  
สถานการณ์ก่อการร้ายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความมั่งคงของประเทศท้ังในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม
และจิตวิทยา  เป็นอย่างมาก  รัฐต้องส้ินเปลืองงบประมาณในการปราบปราม  ผกค.จ านวนมหาศาล  
เจ้าหน้าท่ีของรัฐรวมทั้งประชาชนต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากภัยคอมมิวนิสต์ไม่ใช่น้อย 
 องค์ประกอบท่ีส าคัญของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ ๆ 
ได้  ๓  ส่วน  คือ   พรรค,  แนวร่วม  และกองก าลัง 
 
การรบทีช่อ่งบก  จว.อุบลราชธานี  ในปี ๒๕๒๙ – ๒๕๓๐ 
กลา่วทัว่ไป 

๑. ลักษณะของพื้นท่ีปฏิบัติการ  :  พื้นท่ีบริเวณช่องบก อยู่ในเขต อ.น้ ายืน  จว.อ.บ.เป็นพื้นท่ี 
ซึ่งมีเขตติดต่อกันท้ัง ๓ ประเทศ คือ ไทย – ลาว – กัมพูชา  โดยมีทิวเขาพนมดงรักกั้นเป็นเขตแดนระหว่าง
ไทย – ลาว และไทย – กัมพูชา  ช่องบกเป็นช่องซึ่งประชาชนท้ัง ๓ ประเทศ ใช้เป็นเส้นทางติดต่อเดินข้ามไป
มาได้ในสมัยก่อน และหากได้มีการดัดแปลงปรับปรุงเพียงเล็กน้อยยานพาหนะก็จะสามารถวิ่งไปมาได้สะดวก
บริเวณท่ีเป็นทิวเขานี้จะมีความสลับซับซ้อน เป็นป่ารกทึบ ยากต่อการตรวจการณ์ ท้ังทางพื้นดินและทาง
อากาศ สามารถใช้เป็นแหล่งซ่อนพรางและก าบังเป็นอย่างดี ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะเกื้อกูลอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติ
ของหน่วยทหารขนาดเล็ก โดยเฉพาะการแทรกซึมเข้า-ออกตามแนวชายแดน แต่ตรงกันข้ามลักษณะภูมิ
ประเทศดังกล่าว จะเป็นเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ ในการเคล่ือนท่ีของหน่วยทหารขนาดใหญ่ตามแนวทิว
เขาส่วนมากจะอยู่ในประเทศไทยจะมียอดเขาสูงชันทอดต่อกันเป็นแนวยาวทางลึกตั้งฉากกับเส้นเขตแดนยอด
เขาต่าง ๆ  เหล่านี้มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติทางยุทธวิธี หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยึดรักษาไว้ได้แล้วจะ
เกื้อกูลต่อการปฏิบัติเป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถควบคุมแนวทางเคล่ือนท่ีบริเวณช่องบกและสามารถใช้เป็น
จุดตรวจการณ์ไปยังพื้นท่ีฝ่ายตรงข้ามได้อย่างท่ัวถึงยอดเนินเหล่านี้สามารถแบ่งเป็นแนวส าคัญได้ ๓ แนว คือ 
 แนวที่ ๑  ซึง่ถือเป็นแนวยอดเนินสุดท้าย ห่างชายแดนเข้ามาในเขตประเทศไทย ๓ -๕ กม.มี
ยอดเนินทอดติดต่อกันจากซ้ายไปขวาคือ ยอดเนิน ๔๕๓, ๓๕๒, ๓๖๑, ๓๖๒ และ ๔๓๖ 
 แนวที่ ๒ เป็นแนวยอดเนนิซึง่ห่างจากแนวชายแดนเข้ามาในเขตไทย ๑-๓ กม. ทอดติดต่อกัน
จากซ้ายไปขวา คือ ยอดเนิน ๔๙๗, ๕๐๐, ๔๐๘, ๓๘๒ และ ๓๙๖ 
 แนวที่ ๓ เป็นแนวยอดเนนิ ซึ่งได้แก่ ยอดเนิน ๕๖๕, ๔๖๙, ๔๙๕, ๔๗๗, ๕๐๒ และ ๕๐๐  
จนถึงช่องโป่งแดง 
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 ลักษณะของทิวเขาท่ีกล่าวมาแล้ว จะก่อให้เกิดต้นล าธารเป็นห้วยต่าง ๆ ซึ่งหล่อเล้ียงประชาชน
ในพื้นท่ี อ.น้ ายืน และ อ.นาจะหลวย จว.อ.บ. ซึ่งได้แก่ ห้วยจันลา, ห้วยลอดพื้น, ห้วยบอนห้วยพญาเสือ, ห้วย
โป่งลิง, ห้วยผ้ึง และ ห้วยผ้ึงนอก  เป็นต้น ล าห้วยเหล่านี้จะก่อให้เกิดแหล่งน้ าต่าง ๆ ในพื้นท่ีตอนล่างในเขต
ประเทศไทย  ซึ่งหากได้จัดระบบชลประทานท่ีดีแล้ว จะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างดียิ่ง แม่น้ าสายส าคัญท่ีมี
ต้นน้ าอยู่บริเวณนี้ คือ ห้วยล าโดมใหญ่ ส าหรับพื้นท่ีบริเวณช่องบกท่ีอยู่ในเขตกัมพูชา และลาวนั้น จะมียอด
สูงสุดตามแนวชายแดน แล้วลาดลงไปยังเขตภายใน ซึ่งต่อจากลาดเนินแล้วจะเป็นพื้นท่ีราบตลอดในเขต
กัมพูชา และลาว มีถนนซึ่ง กัมพูชาและลาว ได้สร้างขึ้นจากเขตภายในประเทศเข้าสู่ช่องบก และสร้าง
ติดต่อกันขนานกับแนวชายแดนไปยังยอดเนินต่าง ๆ ซึ่งก าลังของฝ่ายตรงข้ามได้วางอยู่ถนนสายนี้จะเป็น
เส้นทางหลักในการเคล่ือนย้ายก าลังไปสู่เนินต่าง ๆ ซึ่งหมายรวมถึงยอดเนนิท่ีอยู่ในเขตประเทศไทยด้วยดังนั้น
ลักษะภูมิประเทศดังกล่าวแล้ว จึงเกื้อกูลต่อการปฏิบัติทางทหารของฝ่ายตรงข้ามและดูเสมือนว่าฝ่ายเวียดนาม
ได้เตรียมการเพื่อท่ีจะใช้ก าลังทหารรุกล้ าเข้ามาในเขตไทยเฉพาะ  ท้ังนี้เนื่องจากไม่มีประชาชนอยู่ในพื้นท่ี 
ถนนท่ีมีอยู่จึงไม่ได้ใช้เพื่อความสะดวกของประชาชน 
 ๒. สาถานการณ์ท่ัวไป :  ในสมัยก่อนท่ี ไทย – ลาว –กัมพูชา เป็นประเทศเพื่อนบ้านท่ีเป็นมิตร
ต่อกันการไปมาหาสู่ของประชาชนท้ังสามประเทศ จะเข้ามาในลักษณะท่ีดี เป็นไปตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการรุกล้ าอธิปไตยต่อกัน ครั้นเมื่อลาว และกัมพูชา แสดงความไม่เป็นมิตรต่อไทย มี
การลักลอบแทรกซึมเข้ามาในเขตประเทศไทย โดยเฉพาะก าลังติดอาวุธ ฝ่ายเราถือว่าการเข้ามาในลักษณะ
เช่นนี้เป็นการรุกล้ าอธิปไตย เหตุการณ์เช่นนี้ได้เกิดขึ้นรุนแรงเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๒๑ ซึ่งในสมัยนั้นคอม
มิวมิสต์องค์การเซียม ซึ่งเขมรแดงสนับสนุนอยู่ ได้น าก าลังจากภายนอกประเทศรุกล้ าเข้ามาในบริเวณช่องโอ
บก อ.บ้านกรวด  จว.บ.ร.ท าให้ฝ่ายเราได้รับความเสียหายเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ ยังใช้ก าลังรุกล้ าเข้ามา
บริเวณช่องบก อ.น้ ายืน  จว.อ.บ.มากวาดต้อนราษฎรไทย ท่ี บ.แปดอุ้มเก่า อ.น้ ายืน จว.อ.บ.ไปฝึกอบรมลัทธิ
คอมมิวนิสต์แล้วส่งกลับเข้ามาเผยแพร่ และท าลายความมั่นคงในเขตไทย โดยเฉพาะพื้นท่ีสามอ าเภอของ 
จว.อ.บ. บริเวณเขตรอยต่อสามประเทศคือ  อ.น้ ายืน,  อ.นาจะหลวย  อ.บุญฑริก 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒  เวียดนามเข้ามามีอิทธิพลในกัมพูชา  เขมรแดง  หรือกลุ่มเขมรเขียวสัมพันธ์ 
ซึ่งไมน่ิยมชมชอบเวียดนาม  จึงได้หลบหนีมาอยู่ตามแนวเขตแดนไทยต้ังแต่ จว.อ.บ. ในพื้นท่ี ทภ.๒  จนถึง  
ทภ.๑ 
 ส าหรับพื้นท่ี ทภ.๒  มีเขมรหลายกลุ่มหลบหนีเข้ามาต้ังรวมกลุ่มอยู่ตลอดแนวชายแดน
โดยเฉพาะพื้นท่ีบริเวณตรงข้ามช่องบกกลุ่มเขมรแดงหรือเขมรเขียว  สัมพันธ์    ได้มาต้ังรวมกลุ่มเป็น
กองบัญชาการในการต่อต้านเวียดนามในกัมพูชา และใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยของประชาชนท่ีอพยพหนีมา ประมาณ 
๑๓,๐๐๐ คน เขมรกลุ่มนี้ได้ซ่อมสร้างทางไปสู่ช่องบกและเลยเข้าไปในเขตกัมพูชา เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการ
ส่งก าลังไปต่อต้านและท าลายทหารเวียดนาม ซึ่งเข้ามาอยู่ในกัมพูชา นอกจากนี้ บริเวณนี้ยังเป็นคลังเก็บส่ิง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของกลุ่มกองก าลังรักชาติกัมพูชา (กรช.) ฝ่ายเขมรแดง เป็นจ านวนมาก  มีการวางกับระเบิด/
ทุ่นระเบิดเพื่อป้องกันตนเองจากการเข้าตีของทหารเวียดนามท่ัวพื้นท่ี กรช.กลุ่มนี้ได้ส่งก าลังเข้าปฏิบัติการ
แบบกองโจรต่อทหารเวียดนามในพื้นท่ี ภายในกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นบริเวณนี้จึงเป็นเป้าหมายส าคัญต่อ
การโจมตีของทหารเวียดนาม 

 ๓.  สถาการณ์เฉพาะ :  เมื่อ  ๔  ม.ค. ๒๘  ทหารเวียดนาม (ทวน.) ได้ใช้ก าลังจาก ๓ พล.ร. คือ 
พล.ร.๓๑๕, พล.ร.๒ และบางส่วนของ พล.ร.๓๐๗ เข้ากวาดล้าง  กรช.กลุ่มนี้ใช้เวลาปฏิบัติอยู่ประมาณ ๗ วัน 
ปรากฏว่า สามารถกวาดล้าง กรช. กลุ่มนี้ได้ส าเร็จ หลังจากนั้นแล้ว ก าลังบางส่วนของ พล.ร.๓๑๕ ได้วาง
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ก าลังปิดกั้นแนวชายแดนโดยต้ัง บก.หน่วย ระดับ กรม คือ กรม ร.๗๓๓ อยู่บริเวณเนิน ๓๐๖ ในเขตกัมพูชา
ห่างจากแนวชายแดน ประมาณ ๑ กม.เนื่องจากพื้นท่ีดังกล่าวเป็นท่ีต่ า ซึ่งล่อแหลมต่อการถูกตรวจพบและ
ท าลายได้ง่าย ฉะนั้น ทวน.จึงได้ส่งก าลังบางส่วนมายึดภูมิประเทศในท่ีสูง ซึ่งเป็นภูมิประเทศส าคัญท่ีสามารถ
ตรวจการณ์ และควบคุมช่องบกได้ดี คือเนิน ๓๖๑  (ภูถ้ าเจีย), เนิน ๓๕๒ และเนิน ๔๕๓ (ภูปาดช้าง) ซึ่งลึก
เข้ามาในเขตประเทศไทย ประมาณ ๕ กม. นอกจากนี้ ทวน.ยังได้ซ่อมสร้างและปรับปรุงเส้นทางบริเวณช่อง
บก เข้าไปยังเขตกัมพูชา ให้สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล พร้อมท้ังดัดแปลงฐานท่ีมั่นให้แข็งแรงพอป้องกันการเข้า
ขับไล่ ท าลาย ผลักดันของฝ่ายเรา ในต้นปี  พ.ศ. ๒๕๒๙ ทภ.๒  โดย กกล.สุรนารี จึงได้วางแผนในการใช้
ก าลังผลักดัน โดยใช้ช่ือแผนว่า “ แผนยุทธการดี – ๘ “       
 การปฏิบัติตามแผนยุทธการดี – ๘  ปรากฏว่า  ฝ่ายเราประสบกับความยากล าบากในการ
ปฏิบัติใช้ก าลังเป็นอย่างมาก เนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันป่ารกทึบ  มีทุ่นระเบิด และกับระเบิดใน
พื้นท่ีเป็นจ านวนมาก ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเคล่ือนท่ี และมีพื้นท่ีด าเนินกลยุทธที่จ ากัด ฝใยเราต้องสร้าง
เส้นทางขึ้นใหม่ เพื่อใช้ในการเคล่ือนย้ายก าลัง และส่งก าลังบ ารุง โดยเฉพาะเส้นทางจาก บ.โนนสูง ไปยัง 
ภูถ้ าเจีย  หลังจากฝ่ายเราได้ใช้เวลาปฏิบัติตามแผนอยู่ ประมาณ ๓ เดือนเศษ  ปรากฏว่าสามารถผลักดัน 
ทวน.ท่ีภูปาดช้าง, เนิน ๓๕๒ และภูถ้ าเจีย  ออกไปได้ หลังจากนั้นฝ่ายเราได้วางก าลังรักษาพื้นท่ีเสริมความ
มั่นคงบริเวณดังกล่าว เพื่อใช้เป็นฐานท่ีมั่นในการขยายผลการปฏิบัติในโอกาสต่อไป สรุปการปฏิบัติตามแผน
ยุทธการดี – ๘ นี้ ฝ่ายเราเสียชีวิต ๒๘ นาย,  บาดเจ็บ  ๘๒  นาย 
 เนื่องจาก ทวน.ท่ีหลบหนีการกวาดล้างของฝ่ายเรา ยังคงมีการเคล่ือนไหวอยู่ตามเนินต่าง ๆ ที
พื้นท่ีบริเวณช่องบก ในเขตไทย ซส่ึงได้แก่ เนิน ๕๐๐, ๔๐๘, ๓๘๒ และ ๓๙๖ ฉะนั้น เพื่อเป็นการขยายผล
การปฏิบัติต่อจากแผนยุทธการดี – ๘  กกล.สุรนารี จึงได้ออกแผนยุทธการดี – ๘  กกล.สุรนารี จึงได้ออกแผน
ยุทธการดี – ๙  เพื่อใช้ก าลังทหารเข้าผลักดัน ขับไล่ และท าลายก าลัง ทวน.ท่ียังคงอยู่ในพื้นท่ีในเขตไทยต่อไป 
โดยได้ก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติท่ีเนิน ๕๐๐, ๔๐๘, ๓๘๒, และ ๓๙๖ ซึ่ง กกล.สุรนารี ได้พิจารณว่าหาก
สามารถยึดรักษาเนินเหล่านี้ได้แล้วก็จะสามารถควบคุมช่องบกได้โดยสมบูรณ์ 
 การปฏิบัติตามแผนยุทธการดี – ๙ ของ กกล.สุรนารี ได้เริ่มต้ังแต่เดือน ธ.ค. ๒๙ โดยในขั้นต้น 
เป็นการปฏิบัติการสร้างความปลอดภัยให้เกิดข้ึนกับราษฎรในพื้นท่ีรวม ๑๕ หมู่บ้าน และได้ใช้ก าลังทหารเข้า
ปฏิบัติการอย่างจริงจังในเดือน ม.ค. – ก.พ. ๓๐ ซึ่งปรากฏว่าสามารถขับไล่ ทวน. และยึดท่ีหมายเนิน ๓๙๖ 
ได้ ส าหรับเนิน ๕๐๐, ๔๐๘, และ ๓๘๒ นั้น ฝ่ายเราได้ใช้ก าลังเข้าตีถึง ๓ ครั้ง ภายในเดือน ม.ค. – ก.พ. ๓๐ ( 
๑ พัน.ร.) และรวมก าลังเข้าตีเป็นกลุ่มก้อนอีก ๑ ครั้ง ในเดือน มี.ค.๓๐  ( ๒ พัน.ร.)  ปรากฏว่า ได้รับการ
ต้านทานจากฝ่ายตรงข้ามอย่างหนัก โดยฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมถอนก าลังออกไปจากจุดเหล่านี้ และยังได้
ดัดแปลงท่ีมั่นแข็งแรงเพิ่มขึ้น มีการเพิ่มเติมก าลังบางส่วนคาดว่า ทวน.จะไม่ละท้ิงจุดนี้อย่างเด็ดขาด การ
ปฏิบัติตามแผนยุทธการดี – ๙ ฝ่ายเราเสียชีวิต ๓๖ นาย,  บาดเจ็บ ๒๕๒ นาย, ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต ๑๗ 
นาย(นับศพได้) มอบตัว ๒ นาย คาดว่ายังมี ทวน.อีกบางส่วนท่ีได้รับความเสียหายจ านวนมาก 
 แผนยุทธการเผด็จศึกของ ทภ.๒  ทกย.ทภ.๒ ได้ก าหนดแผนยุทธการเผด็จศึก เพื่อให้หน่วยรอง
ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติในรายละเอียด ซึ่งตามแผนนี้ ฝ่ายเราได้ระดมก าลังเกือบทุกชนิดเข้า
มาร่วมกัน และประสานการปฏิบัติ รวมทั้งการใช้การโจมตีทางอากาศ และการปฏิบัติของหน่วยพิเศษ 
เป้าหมายในการด าเนินการคือ ใช้ก าลังเข้าท าลาย ผลักดันและขับไล่ข้าศึก บริเวณเนิน ๕๖๕, ๕๐๐, ๔๐๘, 
๓๘๒ และ ๓๗๖ หลังจากนั้น จะสถาปนาความมั่นคงตามแนวชายแดน เพื่อควบคุมช่องบก พร้อมท้ังพัฒนา
พื้นท่ีบริเวณนี้ให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้โดยปกติสุขต่อไป 
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 สรุปก าลังท่ีฝ่ายเราใช้ท้ังส้ิน จ านวน  ๕ พัน.ร. ( ๑๙ ร้อย ร. ), ๑ ร้อย ถ.(-), ๙ร้อย ป., ๑ ร้อย 
ลว.ไกล และ ๓๗ กองร้อยทหารพราน  นอกจากนี้ยังมีก าลังสนับสนุนการรบ และสนับสนุนการช่วยรบอื่น ๆ 
ได้แก่  ชุดสัตว์ต่าง, ชุดสุนัขทหาร, ก าลังราษฎรอาสาสมัคร ซึ่งจะใช้ในการคุ้มกันเส้นทางส่งก าลังบ ารุงระวงั
ป้องกันพื้นท่ีส่วนหลัง และช่วยดัดแปลงฐานท่ีมั่นของก าลังทหารฝ่ายเรา 
 หลังจากฝ่ายเราได้เตรียมการต่าง ๆ ให้พร้อม ซึ่งได้แก่ การเตรียมหน่วยให้พร้อมรบ, การศึกษา
ภูมิประเทศ, การ ลว.พิสูจน์ทราบเป้าหมายอย่างละเอียดแล้วจึงได้ก าหนด  วัน  ว.  ในการปฏิบัติคือ  ๑๔ 
เม.ย. ๓๐ 
 ใน ๑๔ เม.ย. ๓๐  ฝ่ายเราใช้ก าลังเข้าตีท่ีหมายพร้อมกันท้ัง ๕ ท่ีหมายในขั้นต้น  ฝ่ายเรา
สามารถเข้าสู่ท่ีหมายเนินต่าง ๆ ได้ คือ เนิน ๕๖๕, ๕๐๐, ๓๘๒,และ ๓๗๖  โดยได้รับการต้านทานจากข้าศึก
ในลักษณะเบาบาง ส่วนเนิน ๔๐๘  ได้รับการต้านทานด้วยการระดมยิงจากฝ่ายตรงข้ามอย่างหนัก จึงไม่
สามารถเข้าสู่ท่ีหมายได้ แต่ขณะท่ีฝ่ายเราก าลังเสริมความมั่นคงบริเวณท่ีหมาย ฝ่ายตรงข้ามได้พยายามตี
โต้ตอบ เพื่อยึดท่ีหมายคืนด้วยการระดมยิงจาก ป.,  ปรส.,  ค.  พร้อมท้ังใช้ก าลังภาคพื้นดินเข้าตีฝ่ายเราอย่าง
ต่อเนื่อง  เนื่องจากฝ่ายเรามีเวลาจ ากัดในการดัดแปลงท่ีมั่น  ขาดความหนุนเนื่องในการส่งก าลัง และเส้นทาง
ยากล าบาก เมื่อเห็นว่าไม่สามารถยึดรักษาท่ีหมายเหล่านี้ต่อไปได้ฝ่ายเราจึงถอนก าลังมาอยู่ตาม แนวเนิน 
๔๙๗, ๓๔๐, ๓๘๓, และ ๓๙๖  ใน  ๑๘  เม.ย. ๓๐ พร้อมท้ังท้ิงก าลังบางส่วนกดดันต่อท่ีหมายเหล่านั้นไว ้
เพื่อรอปรับแผนใหม่ 
 สรุปแล้วในการปฏิบัติแผนยุทธการเผด็จศึก เราสามารถควบคุมพื้นท่ีช่องบกได้ในระดับหนึ่ง  
ต้ังแต่  ๑๘  เม.ย. ๓๐  แต่การส่งก าลังเข้าสถาปนาความมั่นคงท้ังหมดตามแนวชายแดน ต้องใช้ระยะเวลา
หนึ่งเนื่องจากบางพื้นท่ีเป็นจุดระดมยิงของข้าศึก  ซึ่งอยู่ภายนอกประเทศ ส าหรับท่ีหมายเนิน ๓๘๒ เรา
สามารถยึดได้ส่วนหนึ่ง และสามารถยึดและควบคุมได้โดยเด็ดขาด  เมื่อ  ๒๕  พ.ค. ๓๐ พร้อมกับเนิน ๔๐๘  
ส่วนเนิน ๕๐๐ สามารถควบคุมด้วยการยิง และการตรวจการณ์  ฝ่ายข้าศึกปรากฏการสูญเสียเป็นจ านวนมาก 
โดยได้รับรายงานข่าวที่เช่ือถือได้ว่า  ฝ่ายข้าศึก  จ านวน  ๑  กรม  ได้รับการสูญเสียจนต้องมีการปรับก าลัง
ใหม่  ส าหรับฝ่ายเรา ต้ังแต่  ๑  เม.ย. ๓๐  จนถึง  ๑๖  พ.ค. ๓๐ เสียชีวิต ๔๕ นาย  บาดเจ็บ  ๓๓๐ นาย ( 
๑๕ เม.ย. ๓๐ )  
                อุปสรรคประการหนึ่งท่ีฝ่ายเราไม่สามารถยึดรักษาเนินได้  นอกจากเหตุผลดังกล่าวแล้ว คือ การ
ท่ีฝ่ายเราต้องเคล่ือนท่ีผ่านภูมิประเทศท่ียากล าบาก  เป็นป่าทึบ  ภูเขาสูงชัน  มีทุ่นระเบิด/กับระเบิดเป็น
จ านวนมาก มีเส้นทางในทางลึกจ ากัดขาดเส้นทางในทางกว้างท่ีจะเกื้อกูลต่อการโยกย้ายก าลัง, การส่งก าลัง
บ ารุง กระท าได้ในห้วงเวลาจ ากัด ซึ่งส่ิงเหล่านี้จะก่อให้เกิดความไม่หนุนเนื่องในการปฏิบัติ ส าหรับฝ่ายข้าศึก
นั้นได้เตรียมพื้นท่ีการรบไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยจัดสร้างท่ีมั่นแข็งแรง, วางจุดระดมยงิ, เตรียมอาวุธยิงสนับสนุนไว้
อย่างแน่นอน  มีเส้นทางข่ายถนน  บริเวณแนวชายแดน ท้ังทางกว้างและทางลึก ท าให้มีความคล่องแคล่วใน
การเคล่ือนท่ีสูง สามารถรวมก าลังเข้าปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว  การส่งก าลังบ ารุงกระท าได้อย่างต่อเนื่องฉะนั้น
ฝ่ายข้าศึกจึงชิงความได้เปรียบปฏิบัติการโต้ตอบฝ่ายเราในทันทีทันใด จนฝ่ายเราต้องถอนก าลังมาปรับ
แผนการปฏิบัติใหม่ 
 ทกย.ทภ.๒  ได้พิจารณาว่า  หากฝ่ายเรายังคงใช้ก าลังเข้าตีท่ีหมายเหล่านี้โดยตรง  น่าจะไม่
บรรลุภารกิจโดยเร็ว  ฉะนั้นจึงได้ก าหนดแนวความคิดในการปฏิบัติขึ้นใหม่ด้วยการใช้ก าลังในลักษณะชุด
ปฏิบัติการขนาดเล็ก  ลิดรอนก าลังข้าศึก  ณ  บริเวณท่ีหมายให้อ่อนก าลังลงก่อน  แล้วจึงใช้ก าลังเป็นกลุ่ม
ก่อนเข้าตีท าลาย และยึดท่ีหมายต่อไป 



182 
 

182 
 

 การปฏิบัติตามแนวความคิดดังกล่าว  ทกย.ทภ.๒  ได้ก าหนดให้มีการปฏิบัติการรบแบบกองโจร
หลังแนวข้าศึก  โดยใช้หน่วยปฏิบัติการพิเศษ และ ชป.ขนาดเล็ก พร้อมท้ังดัดแปลงฐานท่ีมั่นบริเวณเนิน 
๔๙๗,๓๔๐,๓๘๒  และ ๓๙๖ ให้แข็งแรง สามรถใช้เป็นฐานปล่อยและฐานส่งก าลังในการปฏิบัติแบบกองโจร
และการปฏิบัติด้วยก าลังเป็นกลุ่มก้อนเพื่อท าลายท่ีมั่นต่อไป 
 แนวความคิดนี้  ได้กระท าควบคู่ไปกับการพัฒนาตามแนวความคิดทางยุทธศาสตร์พัฒนาด้วย
เพื่อให้ประชาชนสนับสนุนการปฏิบัติของทหาร และสร้างความเช่ือมั่นในการประกอบอาชีพ และความ
ปลอดภัยแก่ประชาชน ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการแล้วหลายโครงการ  เช่น  การสร้างอ่างเก็บน้ าท่ีห้วยจันลา, การ
ฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัคร, การปรับปรุงหมู่บ้านตามโครงการ ปชด. ให้เป็น 
หมู่บ้านยุทธศาสตร์ป้องกันตนเอง  เป็นต้น 
 ตามแนวความคิดในการปฏิบัติของ ทกย.ทภ.๒ ใหม่นี้ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
แผนการปฏิบัติ จึงได้มีการปรับก าลังและแบ่งมอบความรับผิดชอบพื้นท่ีให้หน่วยก าลังต่าง ๆ  ใหม่  ดังนี้.- 
 กรม ทพ.๒๑  ประกอบด้วย  ก าลัง  ๗ กองร้อยทหารพราน, ๑ บก.ควบคุมรับผิดชอบพื้นท่ีด้าน
ปีกตะวันออกปฏิบัติการ ลว.สกัดกั้น และท าลายก าลัง ทวน.ท่ีแทรกซึมเข้ามาทางบริเวณช่องโป่งแดง 
 ฉก.ร.๓  ประกอบด้วยก าลัง ๑ พัน.ร.(+) (๔ ร้อย ร.) และก าลังทหารพราน ซค.๕๑๓ สย.๑๗ 
( ๕ กองร้อยทหารพราน ) รับผิดชอบทางพื้นท่ีทางทิศตะวันออก ท่ีหมายส าคัญได้แก่ เนิน ๔๗๗ และ ๔๙๕  
 ฉก.ร.๖  ประกอบด้วยก าลัง ๒ พัน.ร.(+) ( ๘ ร้อย ร.) และก าลังทหารพราน ซค.๕๑๓ สย.๑๖ ( 
๔ กองร้อยทหารพราน ) รับผิดชอบพื้นท่ีย่านกลางตรงช่องบกท่ีหมาย  คือ เนิน ๔๐๘ และ ๓๘๒  ท่ีหมายข้ัน
ต่อไป คือ บก.พัน.๙  ของ ทวน. บริเวณปากช่องบก และเนิน ๔๖๙ 
 ฉก.ร.๒๓  ประกอบด้วยก าลัง ๑ พัน.ร.(+) ( ๕ ร้อย ร. ) และก าลังกรม ทพ.๒๖ ( ๖ กองร้อย
ทหารพราน ) รับผิดชอบพื้นท่ีทางทิศตะวันตก ท่ีหมายส าคัญได้แก่เนิน ๕๐๐, ๕๖๕ และ ๖๒๒  
 หน่วยระดับ ฉก.ร. ท้ัง  ๓  หน่วยนี้  จะจัดก าลังเป็น  ชป.ขนาดเล็ก  ออกปฏิบัติการจากฐานท่ี
มั่นได้สร้างไว้แล้ว ไปปฏิบัติการแบบกองโจรหลังแนวข้าศึก ต้ังแต่แนวชายแดนเข้ามาในเขตไทย เพื่อลิดรอน
ก าลังต่าง ๆ  ณ  ท่ีหมายท่ีรับผิดชอบ พร้อมท้ังพิสูจน์ทราบเป้าหมายเหล่านี้  เมื่อเห็นว่าก าลังข้าศึกบนท่ี
หมายได้อ่อนก าลังลงแล้ว  จึงจะใช้ก าลังเป็นกลุ่มก้อนเข้าท าลาย  และยึดรักษาท่ีหมาย จะกระท าเฉพาะพื้นท่ี
ส าคัญ  ซึ่งจะท าให้บรรลุภารกิจการควบคุมช่องบกเท่านั้น ส่วนท่ีหมายอื่น ๆ จะท าลายและควบคุมด้วยการ
ยิงและการตรวจการณ์ 
  
สถานการและการปฏบิัตติามแผนยุทธการเผดจ็ศกึ 
ฝ่ายตรงขา้ม 
 ๑.  ทวน.พล.ร.๓๑๕  ได้จัดต้ัง  บก.สน.ขึ้นที่  บ.เดิมไร (ดับบลิวเอ ๓๘๖๑)เพื่อควบคุมก าลังท่ี
ปฏิบัติการบริเวณพื้นท่ีรอยต่อ ๓ ประเทศ  ภารกิจสกัดกั้นการแทรกซึมของ กรซ.ในพื้นท่ีรับผิดชอบก าลัง
เผชิญหน้าของฝ่ายเรา  มีก าลังท้ังส้ิน  ๕ พัน.ร.  โดยใช้ก าลัง  ของ  กรม ร.๗๓๓  เป็นก าลังหลัก  ได้วางก าลัง
ไว้ดังนี้.- 
  ก) บก.กรม ร.๗๓๓  ต้ังอยู่ใต้ช่องบก ประมาณ ๑.๕ กม. (ดับบลิวเอ ๒๒๖๘๘๓) 
ประกอบด้วย หน่วยรองหลัก  ได้แก่ ร.พัน.๓  ต้ังอยู่ระหว่างเนนิ ๔๗๗ กับเนิน๔๙๕  (ดับบลิวเอ ๒๔๖๘๘๓) 
ร.พัน.๘  ต้ังอยู่ระหว่างเนิน ๔๖๙ กับเนิน  ๕๖๕ (ดับบลิวเอ ๒๐๓๘๕๒) และ ร.พัน.๙  ต้ังอยู่ 
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เหนือช่องบก  ประมาณ  ๕๐๐  เมตร (ดับบลิวเอ ๒๒๕๘๖๐ ) นอกจากนั้น ยังมีหน่วยขึ้นตรงระดับกองร้อย 
สนับสนุนเต็มอัตรา 
  ข) นอกจากก าลังของ กรม ร.๗๓๓  ก็ยังมีก าลังอีก ๒ พัน.ร. ปฏิบัติการทางปีกของ กรม 
ร.๗๓๓  คือ ร.พัน.๒ กรม ร.๑๔๓  ปฏิบัติต่อจาก ร.พัน.๗ กรม ร.๗๓๓ ไปทางทิศตะวันออก (พื้นท่ีบริเวณ
ช่องโป่งแดง) และ ร.พัน.๖  กรม  ร.๑๔๒  ปฏิบัติการต่อจาก ร.พัน.๘ ร.๗๓๓  ไปทางทิศตะวันออก (พื้นท่ี
บริเวณรวงผ้ึง)  ซึ่งแต่ละกองพันยงัได้รับการสมทบอาวุธหนักในอัตราของ กรม ร.๑๔๒  และ กรม ร.๑๔๓ 
เข้ามาปฏิบัติในพื้นท่ีเป็นจ านวนมาก 
  ค) อาวุธยิงสนับสนุนท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี ได้แก่ ป., ปรส., ค., ปตอ. และจรวด ขนาด ๑๐๗  
มม. ส าหรับ ป.นั้น จัดจาก กรม ป.๗๒๙ และ ปตอ.พัน.๑๔ 
 ๒.  ก าลัง ทวน.ซึ่งเป็นก าลังเผชิญหน้าของฝ่ายเรานั้น คือ กรม ร.๗๓๓ ของกองพล ๓๑๕ ซึ่ง
ต้ังอยู่ใต้ช่องบก ลงไปในเขตกัมพูชา ประมาณ ๑ กม. โดยได้วางก าลังระดับกองพนั ตามแนวชายแดนและใน
เขตไทย ดังนี้.- 
  ก) ร.พัน.๘ ต้ังอยู่บริเวณชายแดน ใต้เนิน ๕๐๐  และได้วางก าลังระดับ มว.รุกล้ าเข้ามา
ในเขตไทย คือ เนิน ๕๐๐ ไว้เป็นท่ีตรวจการณ์ และฐานส่งก าลังในการปฏิบัติในเขตไทย 
  ข) ร.พัน.๙ ต้ังอยู่เหนือช่องบก  เข้ามาในเขตประเทศไทยประมาณ ๖๐๐ เมตร และได้
วางก าลัง ๑ กองร้อย คือ ร้อย.๙ ไว้ระหว่าง เนนิ ๔๐๘  และ ๓๘๒ กองร้อยนี้ได้ส่งก าลังระดับ มว. ไปอยู่บน
เนิน ๔๐๘ และ ๓๘๒ ก าลัง ร.พัน.๙ นี้ เป็นก าลังส าคัญในการควบคุมช่องบก 
  ค) ร.พัน.๗ ต้ังอยู่บริเวณเนิน ๕๐๒ และ ๕๐๐ รับผิดชอบพื้นท่ีช่องโป่งแดง ส่วนใหญ่จะ
วางก าลังบนเนินต่าง ๆ ตามแนวชายแดน มีหน้าท่ีสกัดกั้น และแทรกซึมเข้ามาปฏิบัติการในเขตไทย โดยใช้
พื้นท่ีบริเวณช่องโป่งแดงเป็นเส้นทางแทรกซึมเข้า – ออก 
  ง) นอกจากนี้  ยังมีอาวุธยิงสนับสนุนและหน่วยอืน่ ๆ ต้ังอยู่ตามแนวชายแดน  ลึกเข้าไป
ในเขตกัมพูชา และลาว  เพื่อเป็นส่วนสนับสนุน และเพิ่มเติมก าลังของฝ่ายตรงข้าม  ซึ่งวางก าลังเผชิญหน้ากับ
ฝ่ายเรา  ได้มีการเพิ่มเติมก าลังในบางส่วน โดยเฉพาะอาวุธยิงสนับสนุน  เช่น ปตอ., ป., ค. มีการเพิ่มเติม
ก าลัง ๑ กองร้อย จาก ร.พัน.๒ กรม ร.๑๔๓ และ ๑ กองร้อย จาก ร.พัน.๖  กรม ร.๑๔๒ เข้ามาสนับสนุนการ
ปฏิบัติของ กรม ร.๗๓๓ และ กรม ร.๗๓๓  ได้เคล่ือนย้ายก าลัง ร.พัน.๖ เข้ามาปฏิบัติการในพื้นท่ีบริเวณช่อง
บก ด้วย  
  
ภารกิจ 
 ทภ.๒  ได้รับมอบภารกิจส าคัญให้ปฏิบัติในพื้นท่ีช่องบก อ.น้ ายืน จว.อ.บ. ๒ ประการ คือ 
  - ผลักดัน ท าลาย ขับไล่ ทวน.ท่ีรุกล้ าเข้ามาในเขตไทย  ให้ออกพ้นชายแดนโดยเร็วและ
สถาปนาความมั่นคง เพื่อควบคุมช่องบก ต่อไป 
  - พัฒนาพื้นท่ีบริเวณช่องบก ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีได้ทุกแห่งในลักษณะ
ยุทธศาสตร์พัฒนา  ซึ่งสอดคล้อง และเป็นไปตามพระราชด าริใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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แนวความคิดในการปฏิบตัติามแผนยุทธการเผดจ็ศกึ 
 ทภ.๒  ปฏิบัติภารกิจ  โดยใช้ก าลังท้ังก าลังรบหลัก ก าลังประจ าถิ่น ก าลังประชาชนร่วมปฏิบัติ
ในลักษณะการต่อสู้เบ็ดเสร็จด้วยการใช้ก าลังรบหลัก และก าลังทหารพราน เป็นหน่วยหลักในการโจมตี 
ผลักดัน  ท าลายฝ่ายตรงข้าม  ใช้ก าลังประจ าถิ่น  และก าลังประชาชนคุ้มกันเส้นทาง  สนับสนุนการ
ปฏิบัติการทางทหาร และช่วยเหลือก าลังทหารในการก่อสร้างท่ีมั่นแข็งแรง 
 การพัฒนานัน้  จะกระท าควบคู่ไปกันกับการขับไล่  ผลักดันฝ่ายตรงข้ามโดยหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบโดยตรง  ท้ังนี้ ทภ.๒ จะเป็นหน่วยประสานการปฏิบัติเป็นส่วนรวม โครงการเหล่านี้ได้แก่  โครงการ
สร้างอ่างเก็บน้ าห้วยจันลา , ห้วยพญาเสือ, โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ปชด. และโครงการจัดท่ีท ากินให้ราษฎร
เป็นต้น 
  
การจดัและการประกอบก าลงั 
 ๑.  ทภ.๒  ได้จัด ทกย.ทภ.๒  เมื่อข้ึน  ๑  เม.ย.๓๐ เพื่อควบคุมการปฏิบัติเป็นส่วนรวมและได้
จัดต้ัง  ทกย.ทภ.๒  ส่วนแยกข้ึน  เพื่อควบคุม และสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ผบ.
ทกย.ทภ.๒  ส่วนแยก  จะจัดจาก  ผบ.หน่วย  ระดับ  กรม ร.  และกรม ทพ.  ท่ีมีขีดความสามารถ และ
ประสบการณ์ในด้านการรบสูง  ควบคุมการปฏิบัติในแต่ละหน่วย และแต่ละพื้นท่ีโดยตรง 
 ๒. ก าลังรบท่ีเข้าปฏิบัติการจัดเป็นหน่วยระดับ ฉก.  ซึ่งมีท้ังหมด  ๙ ฉก.  แต่ละ ฉก.จะมี 
ทกย.ทภ.๒ สย. ควบคุมอ านวยการปฏิบัติในนามของ ทกย.ทภ.๒ อีกครั้งหนึ่ง 
 ๓. การจัดเฉพาะกิจของ ทภ.๒ 
           ฉก.เพิม่ศกัดิ ์     ฉก.สเุทพ 
  ๑ ชป. จาก ร้อย ลว.ไกล กกล.สุรนารี  กรม ทพ.๒๑ 
  เจ้าหน้าท่ี นปพ.๘๓๘    ( ๕ ร้อย ทพ. (๑๒ ชป.) 
  ก าลังรบพิเศษ 
  ฉก.ประจักษ์ 
  กรม ทพ.๒๒ ( ๕ ร้อย ทพ.) 
  กรม ทพ.๒๓ ( ๕ ร้อย ทพ.) 
  
การปฏบิตัิของหนว่ยตามแผนยทุธการเผด็จศึก 
 ๑. วันท่ี ๑ – ๓ เม.ย. ๓๐ หน่วยตามแผนยุทธการเผด็จศึก เคล่ือนย้าย  เข้าท่ีรวมพลขั้นต้นท่ี
บริเวณพื้นท่ี อ.น้ ายืน จว.อ.บ.   ผบ.ทกย.ทภ.๒/มทภ.๒ ให้โอวาทก าลังพลเป็นส่วนรวม และตรวจเยี่ยมหน่วย
ในพื้นท่ี  
 ๒. วันท่ี ๔ เม.ย. ๓๐   ทกย.ทภ.๒  ประชุม  ผบ.หน่วย  และนายทหาร  เพื่อช้ีแจงสถานการณ์
ปัจจุบันในพื้นท่ีท้ังฝ่ายเรา  และฝ่ายตรงข้าม  ช้ีแจงสถานภาพด้านก าลังพลการส่งก าลังบ ารุงและช้ีแจง
แผนการปฏิบัติของ ทกย.ทภ.๒ 
 ๓. วันท่ี ๕ – ๖ เม.ย. ๓๐  สาธิตและฝึกก าลังพลให้มีความคุ้นเคยกับอาวุธของหน่วยและอาวุธ
พิเศษ ซึ่งได้รับจาก ทบ. 
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 ๔. วันท่ี ๗ – ๑๓ เม.ย. ๓๐ เป็นการเตรียมหน่วยให้พร้อมรบ, การฝึกหน่วยให้คุ้นเคยกับภูมิ
ประเทศ  การฝึกเข้าตีต่อท่ีหมาย ซึ่งจ าลองจากท่ีหมายจริง การ ลว. และตรวจภูมิประเทศ    การก าหนด
แผนในรายละเอียด  การสืบสภาพเป้าหมายการประสานการปฏิบัติขั้นสุดท้าย และการเตรียมปฏิบัติในวัน ว. 
 ๕. วัน ว. ในการเข้าตีท่ีหมาย คือ วันท่ี ๑๔ เม.ย. ๓๐ โดยก าหนดความรับผิดชอบ ดังนี้.- 
   ก) ฉก.จุรินทร์  เข้าท่ีหมายเนิน ๔๐๘ 
   ข) ฉก.สุชาติ  เข้าท่ีหมายเนิน ๓๘๒ 
   ค) ฉก.ทองแก้ว  เข้าท่ีหมายเนิน ๓๗๖  
   ง) ฉก.สุเทพ  รับผิดชอบป้องกันปีกด้านตะวันออก  และลิดรอนท าลาย
ข้าศึก บริเวณเนิน ๕๐๒ 
   จ) ฉก.ไกรศักดิ์  เข้าท่ีหมายเนิน ๕๐๐, เนิน ๕๖๕ 
   ฉ) ฉก.ประจักษ์  รับผิดชอบคุ้มกันเส้นทางในพื้นท่ีเขตหน้า 
   ช) ฉก.นิคม  รับผิดชอบคุ้มกันเส้นทางในพื้นท่ีเขตหลัง และระวัง
ป้องกันพื้นท่ีเขตหลัง 
   ซ) ฉก.เพิ่มศักดิ์  รับผิดชอบในการพิสูจน์ทราบเป้าหมาย  และประสาน
การปฏิบัติกับ จนท.นปพ.๘๓๘ 
   ด) ฉก.นิพนธ์  เป็นกองหนุน 
 ๖.  การปฏิบัติในวันท่ี  ๑๔ เม.ย. ๓๐ หน่วยต่าง ๆ สามารถเข้าถึงได้โดยได้รับการต้านทานจาก
การยิงของฝ่ายตรงข้ามอย่างหนัก  แต่เพื่อเป็นการออมก าลัง ทกย.ทภ.๒  จึงส่ังการให้หน่วยถอนก าลังมาต้ัง
ฐานท่ีมั่นในพื้นท่ี  ซึ่งสามารถควบคุมเป้าหมายเหล่านี้ไว้ได้  ท้ังการตรวจการณ์ และการยิงส าหรับ
รายละเอียดการปฏิบัติต่อท่ีหมายเนินต่าง ๆ นั้น ให้ศึกษาได้จากการปฏิบัติส าคัญและบทเรียนจากการรบใน
การปฏิบัติของหน่วยต่อท่ีหมายเหล่านั้นในตอนต่อไป 
ผลการปฏบิตั ิ
 ผลการปฏิบัติเป็นส่วนรวมของฝ่ายเรา  ปรากฏว่า  สามารถท าลายและผลักดันฝ่ายตรงข้าม
บริเวณท่ีหมายต่าง ๆ ในขั้นต้นได้ในระดับหนึ่ง และสามารถควบคุมท่ีหมายต่าง ๆ ได้ท้ังหมด ด้วยการตรวจ
การณ์ และการยิง  ต้ังแต่  ๑๘ เม.ย. ๓๐  เป็นต้นไป 
 ผลต่อฝ่ายตรงข้าม ท าให้ฝ่ายตรงข้ามขาดเสรีในการปฏิบัติ สูญเสียท่ีมั่น ยุทโธปกรณ์ และก าลัง
พลได้รับความสูญเสียเป็นจ านวนมาก  ประมาณร้อยละ  ๒๐ ของก าลังพลท่ีอยู่ในพื้นท่ีปฏิบัติการ  จนต้องมี
การปรับก าลังในหน่วยระดับกรมขึ้นไป  พร้อมท้ัง เพิ่มเติมก าลังเข้ามาในพื้นท่ี 
การสญูเสยีและความเสียหาย ( ต้ังแต่  ๑ เม.ย. – ๒๕ พ.ค.๓๐ ) 
   ฝา่ยเรา 
   - เสียชีวิต  ๔๕ นาย 
   - บาดเจ็บสาหัส  ๔๐  นาย ( ไม่สามารถกลับเข้าท าการรบได้ ) 
   - บาดเจ็บเล็กน้อย ๒๘๔ นาย ( สามารถเข้าท าการรบได้ ) 
   ฝา่ยตรงขา้ม 
   - เสียชีวิต และบาดเจ็บ ประมาณ ๕๓๘ คน (เสียชีวิตประมาณ ๙๐-๑๒๐ คน) 
   - ถูกจับกุม และเข้ามอบตัว ๕ คน 
   - ยุทโธปกรณ์ถูกท าลาย  และยึดได้เป็นจ านวนมาก 
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วเิคราะหผ์ลการปฏิบตัขิองทัง้สองฝา่ย 
ฝ่ายเรา 
 ๑. บทเรียนจากการเข้าตีต่อท่ีหมายเนิน ๔๐๘ และเนิน ๓๘๒ ในห้วงแรกไม่สามารถบรรลุ
ภารกิจได้ เนื่องจากฝ่ายเราเข้าตีในเวลากลางวัน เส้นทางเคล่ือนท่ีจ ากัด และการเข้าตีไม่เป็นความลับ ข้าศึก
สามารถตรวจการณ์เห็น และยิงท าลายด้วยอาวุธยิงสนับสนุน ท้ัง ค., ปรส., ป. นอกจากนี้ข้าศึกอยู่ในพื้นท่ีต้ัง
รับท่ีเป็นท่ีมั่นดัดแปลงแข็งแรง  ถึงแม้ว่าฝ่ายเราจะใช้ บ.โจมตีทางอากาศ และใช้ ป.ท าการยิง  แต่ก็ไม่
สามารถรวมอ านาจการยิง ณ ต าบลใดต าบลหนึ่งได้เต็มท่ี เนื่องจากเป้าหมายมีหลายแห่ง 
 ๒. บทเรียนจากการสูญเสียจากการตีโต้ตอบของข้าศึก  ก็คือ  การดัดแปลงท่ีมั่นต้ังรับโดย การ
ขุดคูยิง  หลุมบุคคล  และบังเกอร์  จะต้องรีบกระท าในทันทีเมื่อยึดท่ีหมายได้  แต่เนื่องจากหน่วยมีเวลาน้อย
และขาดวัสดุป้อมสนาม  เช่น  กระสอบทราบ  ขอนไม้ท่ีจะใช้ท าบังเกอร์หลังคาปิด   ดังนั้นหน่วยจึงควร
เตรียมการตั้งรับด้วยเครื่องกีดขวาง และกับระเบิดแนวหน้า  ต้องรีบกระท าต้ังแต่ยังไม่มือค่ า เพราะโดยปกติ
แล้วข้าศึกมักจะเข้าตีในเวลากลางคืน โดยมีอาวุธหนักยิงสนับสนุนการเข้าตีทุกครั้ง 
 ๓. ปรส. เป็นอาวุธท่ีมีประสิทธิภาพในการรบบนภูเขา เพราะบนสันเขาแคบ ๆ หรือในพื้นท่ีอับ
กระสุนนัน้ ป. ไม่สามารถท าการยิงได้อย่างแม่นย า  นอกจากนั้น  ปรส. ยังมีขีดความสามารถในการท าลายส่ิง
กีดขวาง และบังเกอร์ได้เป็นอย่างดี การลดอันตรายจาก ปรส. กระท าได้โดยการสร้างบังเกอร์ให้เสมอกับพื้น 
และการต่อสู้ในคูยิงจะได้รับอันตรายจาก ปรส. น้อยมาก  บังเกอร์ที่สูงจากพื้นดินโดยใช้กระสอบทรายก่อ
ขึ้นมาจะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง 
 ๔. หน่วยไมไ่ด้ค านึงถึงความส าคัญของการระวังปอ้งกัน  การจัดท่ีฟังการณ์  และการจัดก าลัง
ซุ่มโจมตีรอบฐานท่ีมั่นในเวลากลางคืน  ท าให้ข้าศึกสามารถเข้าถึงฝ่ายเราได้อย่างรวดเร็ว โดยท่ีฝ่ายเราไม่
สามารถทราบการเข้ามา และรั้งหน่วงการเข้ามาของข้าศึกได้ 
 ๕. การปฏิบัติในครั้งนี้  ทุกหน่วยท าการตั้งรับอยู่ในฐานท่ีมั่นท้ังหมด  ไม่มีหน่วยเคล่ือนท่ีท าให้
เสมือนทุกหน่วยติดอยู่กับท่ี จึงเกิดมีช่องว่าง  ข้าศึกสามารถเคล่ือนไหวได้อย่างเสรีในพื้นท่ีนอกเหนือไปจากท่ี
มั่นของฝ่ายเรา โดยเฉพาะในเวลากลางคืน หรือในเวลาท่ีมีทัศนวิสัยเลว ซึ่งข้าศึกมีขีดความสามารถสูงในการ
ปฏิบัติในห้วงระยะเวลาดังกล่าว 
 ๖. การขาดการติดต่อประสานงานท่ีดี  และขาดการสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นผลท าให้ก าลัง
มากท่ีใช้รบ กลายเป็นก าลังน้อยไป ข้าศึกท่ีจะเข้าท าการรบต่อฝ่ายเราด้วยการทุ่มเทก าลังเข้าท าลายเป็นจุดๆ 
หรือ เป็นต าบล ๆ  โดยท่ีฝ่ายเรามิได้ให้การสนับสนุน หรือด าเนินกลยุทธช่วยเหลือหน่วยที่ถูกข้าศึกตีเลย 
 ๗. ในสถานการณ์ท่ีเป็นฝ่ายรุก  หรือเข้าตี  การเคล่ือนท่ีอย่างเช่ืองช้า และอุ้ยอ้ายเนื่องจาก
ทหารต้องขนยุทโธปกรณ์และสัมภาระท่ีไม่จ าเป็นติดตัวไปด้วยเป็นเหตุให้ทหารเกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า 
และขาดความคล่องตัวในการยุทธ 
 ๘. ผู้บังคับบัญชาขาดลักษณะผู้น าท่ีดี  และไม่เอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ของทหาร ท าให้ทหาร
ไม่เคารพ และไม่มีความเช่ือมั่นในตัว ผบ.ร้อย  เมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ท่ีคับขัน จึงไม่สามารรถท่ีจะ
ควบคุมบังคับบัญชาทหารได้  ท าให้เกิดความระส่ าระสายข้ึนภายในหน่วย 
 ๙.  การไม่พยายามช้ีแจงสถานการณ์ท่ีเป็นจริงในขณะนั้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบสภาพท่ี
แท้จริงว่าเป็นอย่างไร และทหารทุกนายจะต้องจะต้องปฏิบัติอย่างไร  ย่อมจะท าให้เกิดความเสียหายอย่างยิ่ง
เพราะจะท าให้ก าลังพลเกิดความประมาท  และขาดความระมัดระวังตนเอง  ดังนัน้  เมื่อถูกข้าศึกจู่โจมอย่าง
ฉับพลันทันใด  โดยท่ีทหารไม่คาดคิดมาก่อน จึงท าให้เกิดความวุ่นวายสับสนขึ้น  อีกประการหนึ่ง ความไม่
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คุ้นเคยต่อภูมิประเทศและส่ิงแวดล้อมรอบตัว  ท าให้ยากล าบากต่อการเคล่ือนท่ี เพราะภูมิประเทศเป็นป่ารก
ทึบท าให้การปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 
 ๑๐. วินัย  และการปลุกปลอบขวัญทหาร นับว่ามีความส าคัญมากในระยะท่ีเผชิญกับเหตุการณ์  
การสูญเสียย่อมต้องมีเป็นของธรรมดาของการรบ  ดังนั้น ผบ.หน่วยควรจะสร้างขวัญ และก าลังใจแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  จึงจะสามารถน าชัยชนะมาสู่หน่วยได้ 
 ๑๑. ฝ่ายเรามักจะละเลยการพรางแนวที่มั่น เป็นผลให้ข้าศึกสามารถสังเกตเห็นแนวฝ่ายเราได้
ง่าย แม้จะเป็นเวลากลางคืน  และอีกประการหนึ่งหน่วยที่ออกปฏิบัติการ ลว.ในเวลากลางวัน ในขณะท่ีกลับ
เข้าฐานปฏิบัติการมักไม่ค่อยสนใจต่อก าลังของข้าศึกขนาดเล็กท่ีเกาะเข้ามา  เป็นผลให้ข้าศึกสามารถ 
ค้นหาท่ีต้ังของฝ่ายเราได้อย่างแน่นอน  การปฏิบัติท่ีควรกระท าก็คือ  เมื่อกลับเข้าฐานปฏิบัติการ  ควรท่ีจะท้ิง
ก าลังไว้เป็นจุด ๆ  คอยซุ่มโจมตีข้าศึกท่ีเกาะเข้ามาในระยะ ๑,๐๐๐ หรือ ๕๐๐ เมตร  จากฐานท่ีมั่น 
 ๑๒.  หน่วยและก าลังพลท่ีเข้ามาปฏิบัติการในพื้นท่ีใหม่ ๆ มักจะยังไม่คุ้นเคยกับยุทธวิธีของ
ข้าศึก  ดังนั้น  ข้าศึกมักจะหลอกล่อฝ่ายเราด้วยการท าให้เกิดเสียง หรือการเข้ามายิงรบกวนฐานด้วยปืนเล็ก
จากทิศทางหนึ่งแล้วเข้าท่ีก าบังเสีย  หากฝ่ายเราตอบโต้ด้วยอาวุธปืนเล็ก  อาวุธกล  หรืออาวุธประจ าหน่วยก็
ตาม  ข้าศึกมักจะฉวยโอกาสท่ีฝ่ายเราท าการยิงนัน้  ระดมยิงท่ีมั่นฝ่ายเราด้วย ค. จากอีกทางด้านหนึ่งท าให้
เราต้องเสียกระสุนในการตอบโต้จ านวนมาก และไม่สามารถตรวจหาทิศทางยิง ค. ของข้าศึกได้    
 ๑๓. การฝึกก่อนเข้าท าการรบนับว่าเป็นมูลฐานส าคัญยิ่ง  ปัจจุบันการฝึกก าลังพลของฝ่ายเราจะ
มุ่งเน้นในการฝึก  เพื่อการตรวจสอบตามวงรอบการฝึกประจ าปีซึ่งเป็นหลักนิยมและยุทธวิธีที่ยังไม่เหมาะสม
หรับหรับการรบกับกองโจร  หรือก าลังรบของเวียดนาม  จึงท าให้ประสิทธิภาพในการรบเป็นหน่วยและเป็น
บุคคลของฝ่ายเราด้อยกว่าข้าศึกอย่างเห็นได้ชัด  การแก้ปัญหา  “ ฝึกอย่างท่ีไม่น าไปรบแต่รบอย่างท่ีไม่ได้
ฝึก”  นั้น จะต้องเน้นหนักในเรื่องบุคคลท าการรบ  การปฏิบัติการของหน่วยขนาดเล็ก  การวางทุ่นระเบิด/กับ
ระเบิด  และการรื้อถอน  การ  ลว.  การซุ่มโจมตี  และการต่อต้านการซุ่มโจมตี  ส่ิงท่ีต้องเน้นหนักก็คือ  การ
ปฏิบัติในเวลากลางคืน 
 ๑๔. แนวความคิดในการฝึกท่ีส าคัญประการหนึ่ง คือ การฝึกทางด้านจิตใจเพราะหน่วยรบหรือ
พลรบในสงครามแบบนี้  การฝึกอบรมทางด้านจิตใจให้มีความเข้มแข็งอดทน  และกล้าหาญ  ย่อมมี
ความส าคัญอย่างยิ่งยวด  เพราะเป็นพลังท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และจิตใจในการสู้รบ 
 ๑๕. การปฏิบัติการเป็นชุดเล็ก ๆ   และการรบในเวลากลางคืน  ก าลังพลของเราไม่สามารถ
ปฏิบัติการเป็นชุด ๆ ซึ่งมีก าลัง ๓ – ๔ คน  ถึงระดับชุดยิงได้อย่างข้าศึก  และการปฏิบัติการรบในเวลา
กลางคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าตี และการ  ลว.ฯ  ในเวลากลางคืนกระท าไม่ค่อยได้  การแก้ใขในส่ิงนี้ก็คือ  
การเน้นหนักเรื่องการฝึกและต้องปฏิบัติบ่อย ๆ  เพื่อให้เกิดความเคยชิน 
 ๑๖. การติดต่อส่ือสาร  พนักงานวิทยุมักไม่ค่อยมีวินัยในเรื่องการรกัษาความลับในการส่งข่าว
และผู้บังคับหน่วยไม่ค่อยมองเห็นความส าคัญในเรื่องนี้  จึงไม่ค่อยกวดขันพนกังานวิทยุ  ท าให้เกิดผลเสียหาย
เป็นอย่างมาก เพราะข้าศึกมักจะทราบความเคล่ือนไหวของฝ่ายเราตลอดเวลา 
 ๑๗. บทเรียนท่ีส าคัญประการหนึ่งก็คือ  การใช้ก าลังรบในลักษณะอาสาสมัครจากประชาชนซึ่ง
มิใช่กองทัพทหารประจ าการมาแต่ยามปกตินั้น  จะสามารถใช้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประหยัดมาก  การท่ี
จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นได้จะต้องมีการเตรียมการวางแผนไว้ล่วงหน้า ในการจัดต้ังก าลังอาสาสมัครเพื่อ
สู้รบท้ังในแบบกองโจร  และกองทัพประจ าการ  โดยจัดให้มีการฝึก  การสร้างหน่วยรบ  การเตรียมผู้น าหน่วย
ในทุกระดับ  การสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์ และการสนับสนุนท่ีจ าเป็นรวมทั้งการจัดสายการบังคับบัญชาท่ี
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เข้มแข็ง  ซึ่งสามารถกระท าได้ไม่ยากนัก  เนื่องจากคนไทยมีจิตใจในการสู้รบเป็นพื้นฐานอยู่ในสายเลือด  ใน
ยามคับขันจะรวมกันอยู่ต่อสู้เพื่อรักษาอธิปไตยของชาติไว้จนถึงท่ีสุด  
 
บทเรยีนจากการรบ 
 จากผลการปฏิบัติตามแผนยุทธการเผด็จศึกโดยส่วนรวม  สามารถรวบรวมบทเรียนจากการรบ
ในสายงานต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
  
ด้านก าลงัพล 
 จากการปฏิบัติการรบในห้วงท่ีผ่านมา ท าให้สามารถประเมินค่าของก าลังพลท้ังฝ่ายข้าศึก 
(ทวน.)  และก าลังพลของฝ่ายเรา  ได้ดังนี้ 
         ฝ่ายขา้ศกึ  
 ก) ผู้บังคับหน่วยทหาร และก าลังพลหลัก (เจ้าหน้าท่ีโครง) ท าการรบอย่างต่อเนื่องมาเป็น
เวลานาน มีอุดมการณ์ในการสู้รบสูง มีประสบการณ์ และขีดความสามารถในการรบสูง 
 ข) ก าลังของ ทวน.  เมื่อได้รับเกณฑ์เข้ามาเป็นทหารแล้ว  จะได้รับการฝึกเบื้องต้นและเมื่อได้
ออกปฏิบัติการรบก็จะมีการฝึกอย่างสม่ าเสมอ และตลอดเวลา  ท าให้ก าลังพลเกิดความมั่นใจและมีความ
ช านาญในการปฏิบัติการรบ 
 ค) ในการปฏิบัติการรบ  จะปฏิบัติการรบด้วยความทรหดอดทน  ดังจะเห็นได้จากในการปฏิบัติ
แต่ละครั้ง  จะน าอาหารติดตัวมาน้อยมาก  แต่จะเอาอาวุธ  กระสุนมาเป็นจ านวนมาก  คืออาหารจะมีเกลือ
และข้าวตากแห้งติดตัวมาเพียงเล็กน้อย และสามารถอยู่ได้หลายวัน 
 ง) ก าลังพลท่ีออกท าการรบจะเป็นก าลังพลท่ีอาสาสมัคร  จึงปฏิบัติการรบด้วยความกล้าหาญ  
โดยเฉพาะหน่วยจู่โจมระลอกแรกของเวียดนาม  จะท าการรบอย่างบ้าคล่ัง  เพราะถือว่าเป็นเกียรติท่ีเข้าเป็น
หน่วยน า  ก่อนท่ีจะออกปฏิบัติภารกิจมีการกล่าวสาบาน และปฏิญาณกับผู้บังคับหน่วย  มักจะยอมตายถ้าไม่
สามารถปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จ  เพราะถ้ากลับไปจะเสียหน้า  หรือมีการประจานหรืออาจจะได้รับโทษอย่าง
หนัก 
      ฝ่ายเรา 
 ก) การสรุปยอดก าลังพล และการรายงานการสูญเสีย  หน่วยยังไม่มีความเข้าใจไม่เคร่งครัด  
การรายงานประจ าวัน  และการรายงานสูญเสีย  ซึ่งหน่วยระดับสูงให้ความสนใจ และติดตามการปฏิบัติโดย
ใกล้ชิด  การแก้ไข  คือ  การเร่งรัดการรายงานให้เป็นไปตาม รปจ. ท่ีก าหนด 
 ข) วินัย  กฎข้อบังคับ  ค าส่ัง  วินัยถือเป็นหัวใจหลักในการรบทุกหน่วย และก าลังพลทุกนาย
จะต้องมีวินัยเคร่งครัด  ยึดถือค าส่ังปฏิบัติโดยไม่มีข้อแม้  หรือปัญหา  ท่ีจะท าให้เสียผลในการรบเป็นส่วนรวม 
 ค) การปฏิบัติต่อเชลยศึก  ทุกหน่วยปฏิบัติต่อเชลยศึกท่ีจับได้  หรือท่ีมอบตัวอยู่ในเกณฑ์ดีตาม
ระเบียบราชการสนามท่ีก าหนด 
 ง) การทะเบียนศพ  การด าเนินการต่อศพ  ปัญหาหลักท่ีเกิดคือ  ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตไม่มีหลักฐาน  
ข้อมูล  ประวัติย่อประจ าตัว  ท าให้ยุ่งยากในการค้นหารายละเอียด  ข้อแก้ไข  การท า 
บัตรประจ าตัวเฉพาะกิจ  หรือป้ายแขวนข้อมือ  หรือสร้อยคอ  อันจะท าให้การค้นหารายละเอียดในขั้นต้นได้
ทันที  
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 จ) ขวัญและการบริการ  ขวัญก าลังพลของหน่วยที่ตรากตร าการรบมาเป็นเวลานานโดยต่อเนื่อง
มักขวัญตก  จะแก้ไขได้โดยให้มีการฟื้นฟูหน่วย  มีการลาพักผ่อนเพิ่มขึ้น  เพิ่มการบริการความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 
 ฉ) การด าเนินการก าลังพลในการปูนบ าเหน็จความชอบหรือการทดแทน เช่น ผู้บาดเจ็บ  
เสียชีวิต  หน่วยระดับสูงควรเร่งรัดให้ได้ผลตอบแทนในเวลาท่ีรวดเร็ว 
  
ด้านการขา่ว 
       ฝ่ายข้าศกึ 
 ก) การรบครั้งนี้ท าให้ทราบขีดความสามารถของฝ่ายข้าศึก และหลักนิยมของ ทวน. ดังนี้.- 
    ๑) การติดต่อส่ือสารจาก กรม ร.๗๓๓ สน. ไปยัง นขต. คือ ร.พัน.๗ ( ระหว่างเนิน ๔๗๗และ 
๔๙๕), ร.พัน.๙ (เหนือช่องบก) และ ร.พัน.๘ (ตะวันตกช่องบก) จะใช้การส่ือสารทางสายและการน าสารเป็น
หลัก  โดยไม่ใช้วิทยุท าให้ฝ่ายเราไม่สามารถดักรับฟังการติดต่อส่ือสารระหว่าง กรม ร.๗๓๓ สน. กับ นขต.ได้
เลย 
  ๒) ร.๒๓ การติดต่อส่ือสารประเภทวิทยุ จะใช้จาก กรม ร.๗๓๓, ร.พัน.๒/๑๔๓ (ทางช่อง
โปงแดง) และ ร.พัน.๖/๑๔๒ (ตะวันตกช่องบก) ติดต่อไป พล.ร.๓๑๕  สน.  บ.เดิมไร  แต่ก็ใช้ในด้านธุรการ
และการฝึกเท่านั้น 
  ๓) ส าหรับการส่ังการทางด้านยุทธการ  จะใช้ทางสายเป็นหลัก 
  ๔) หากเป็นการประชุมวางแผนแล้ว ทาง ผบ.หน่วย  ระดับ  ผบ.พัน.ร.(ร.พัน.๗, ๘, ๙ กรม 
ร.๗๓๓,  ร.พัน.๒/๑๔๓  และ  ร.พัน.๖/๑๔๒) และ  ผบ.ร้อย อิสระ  จะเดินทางไปรับค าส่ังด้วยตนเองจาก
หน่วยเหนือ 
  ๕) จากการปิดลับทางการส่ือสารของฝ่าย ทวน.  ท าให้ฝ่ายเราไม่ทราบแผนการปฏิบัติและ
การส่ังการด้านยุทธการของ กรม ร.๗๓๓  ต่อหน่วยรอง 
 ข) หลักนิยมและยุทธวิธีของหน่วยดั๊กกง 
      ๑) การจัดก าลังในการออกปฏิบัติงานของหน่วย จะประกอบด้วยก าลังพล ๘ คน 
  ๒) หน่วยดั๊กกง  เป็นหน่วยเฉพาะกิจ  ปฏิบัติภารกิจในการ ลว.หาข่าวโดยเฉพาะ  สามารถ
ท าการรบได้อย่างทหารราบเมื่อจ าเป็น  แต่ตามปกติแล้วจะพยายามหลีกเล่ียงการปะทะสามารถเกาะติดข้าศึก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓) การปฏิบัติภารกิจมีการปิดลับได้เป็นอย่างดี ก าลังพลจะทราบเฉพาะในส่ิงท่ีควรทราบ
เท่านั้น  ในแต่ละภารกิจก่อนจะปฏิบัติจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพียง ๑ ช่ัวโมง  เพื่อให้ชุดปฏิบัติการจัดเตรียม
ส่ิงของ เครื่องใช้ และรับฟัง ศึกษาเป้าหมาย เส้นทางและการปฎิบัติจนเข้าใจแจ่มชัด 
  ๔) ผู้บงัคับบัญชาหน่วยดั๊กกง  เป็น  เจ้าหน้าท่ีโครง ของกองทัพ  ได้รับการศึกษาอบรมมา
เป็นพิเศษ  สามารถปกครองก าลังพลได้เด็ดขาด  เข้มงวด 
     ฝ่ายเรา     
 ก) การรวบรวมข่าวสารเพื่อด าเนินกรรมวิธีให้เป็นข่าวกรองทางการรบ  ไม่สามารถกระท าได้ 
เนื่องจากข่าวสารส าคัญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการจากหน่วยเหนือ เช่น  ข่าวดาวเทียม   หน่วย
ข้างเคียง  และหน่วยรองได้รบน้อยมาก 
 ข) เนื่องจากพื้นท่ีนี้เป็นพื้นท่ีอันตรายมีทุ่นระเบิด/กับระเบิดจ านวนมาก   ไม่มีประชาชนเข้าไป
ท ามาหากิน  ท าให้ไม่ได้รับข่าวสารของข้าศึกจากประชาชน 



190 
 

190 
 

 ค) ข้าศึกใช้การติดต่อส่ือสารทางสายเป็นหลัก  การส่งข่าวทางวิทยุนั้น  จะใช้เฉพาะข่าวทาง
ธุรการเท่านั้น ท าให้ฝ่ายเราได้ข่าวสารจากการดักรับฟังการติดต่อส่ือสารของข้าศึกน้อย  
 ง) เครื่องมืออีเลคโทรนิคท่ีมีอยู่คือ  เครื่องมือเฝ้าตรวจเป็นพื้นท่ีระยะไกล(RAM)  ไม่สามารถ
น ามาใช้ในพื้นท่ีนี้อย่างได้ผล เพราะไม่สามารถน าไปวางในพื้นท่ีเหมาะสม เช่น บริเวณช่องบกได้เลย 
 จ) การใช้ บ.ลว. ตาวจการณ์ทางอากาศด้วยสายตา ได้ผลน้อยเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามมีการ
ป้องกันภัยทางอากาศท่ีดี  ในท่ีต้ังส าคัญ ๆ   จะมีรวดน าวิถีแบบ เอสเอ-๗ และ ปตอ.๗๓ มม. ต้ังอยู่ส าหรับ
ท่ีต้ังทางทหารบนเนินส าคัญ ๆ จะมี ปตอ.๑๒.๗  ต้ังอยู่ 
 ฉ) ข่าวสารท่ีมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง คือ ข่าวที่ได้จากการถ่ายภาพทางอากาศของ  ทอ.เพราะ
ท าให้ทราบถึงท่ีต้ังของการวางก าลัง และ อวน. แต่เนื่องจากสภาพอากาศในห้วงท่ีฝ่ายเราเข้าปฏิบัติการนั้น
มีทัศนวิสัยเลว  ท าให้ข่าวสารท่ีได้รับจากการถ่ายภาพทางอากาศนั้น ขาดความต่อเนื่อง 
 ช) การต่อต้านข่าวกรอง 
 ซ) การติดต่อส่ือสารระหว่างหน่วยระดับกองร้อยขึ้นไปใช้ทางสายเป็นหลัก  ท าให้มีการ รปภ.
ทางการส่ือสารท่ีดี  แต่การติดต่อระหว่างชุดปฏิบัติการขนาดเล็ก  ไปยังหน่วยควบคุมใช้ทางวิทยุท าให้การ
ส่ือสารไม่ดีเท่าท่ีควร 
  
ด้านยทุธการ 
      ฝ่ายเรา 
 ก) การควบคุมและอ านวยการยุทธ ทภ.๒ ได้จัดต้ัง ทกย.ทภ.๒  ขึ้นควบคุมเป็นส่วนรวมโดยมี 
ทภ.๒ เป็น ผบ.ทกย.ทภ.๒ และจัดต้ัง ทกย.ทภ.๒  ส่วนแยก เพื่อควบคุมการปฏิบัติของหน่วย 
ในพื้นท่ีใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยจัด ผบ.หน่วยระดับ กรม ร., กรม ทพ. ซึ่งมีขีดความสามารถและประสบการณ์ใน
การรบสูงเป็น ผบ.ทกย.สย.  การจัดหน่วยเช่นนี้ ถึงแม้จะมีหน่วยควบคุมและบังคับบัญชามากขึ้นเล็กน้อยแต่ก็
ท าให้การควบคุมการปฏิบัติ  มีประสิทธิภาพ  และใกล้ชิดมากขึ้น  สามารถแก้ปัญหาให้กับหน่วยด าเนินกล
ยุทธได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังใช้ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถของ ผบ.ทกย.ทภ.๒ สย. ต่าง ๆ มา
ปรับปรุงแก้ไข และฝึกอบรมแนะน าหน่วยก่อนการปฏิบัติการอีกด้วย 
 ข) การประกอบก าลังของหน่วยด าเนินกลยุทธ  คงใช้ตาม อจย.ซึ่งเป็นการจัดระบบสามตาม
หลักนิยมของ ทบ.ไทย การประกอบก าลังเช่นนี้ จะเหมาะสมกับการรบตามแบบในลักษณะการใช้ก าลังขนาด
ใหญ่  ไม่เหมาะสมกับการรบในพื้นท่ีป่าเขา  ซึ่งมีพื้นท่ีด าเนินกลยุทธจ ากัด ฉะนั้นในการรบในพื้นท่ีบริเวณช่อง
บกนี้ ควรจะพัฒนาการจัดก าลังเข้าท าการรบท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะการจัดชุดปฏิบัติการท่ีมีขีดความสามารถ 
และคล่องตัวสูง  ซึ่งหน่วยนี้จะเป็นก าลังส าคัญในการเป็นหน่วยเคล่ือนท่ีน าทะลุทะลวงเป้าหมาย เพื่อให้หน่วย
เคล่ือนท่ีตามระดับ มว.ปล.เข้าสู่ท่ีหมาย 
 ค) การจัดอาวุธให้หน่วยด าเนินกลยุทธโดยเฉพาะระดับ มว., หมู่ และชุดปฏิบัติการต้องมีอ านาจ
การยิงเหนือกว่าฝ่ายตรงกันข้าม  ซึ่งนิยมใช้การท าลายด้วยระเบิดขว้าง  และอาร์พีจี  ฉะนั้นอาวุธตามอัตรา
ของหน่วยจะไม่เพียงพอ  จึงควรเสริมด้วยอาวุธพิเศษ เช่น อาร์พีจี. ลย./ค. จาก ปล., ลูกระเบิดขว้าง, ค. และ 
ปรส. เป็นต้น  อาวุธท่ีจะท าลายหรือหยุดข้าศึกนั้น  อ านาจจากสะเก็ดระเบิดจะมีผลสูงกว่าการยิงจาก ปล. 
 ง) การแต่งกายของก าลังพลในการเข้าท าการรบนั้น  จากผลการปฏิบัติของหน่วยปรากฏว่า  
การใช้หมวกเหล็ก  เส้ือเกราะ  จะลดอันตรายจากการยิงของฝ่ายตรงข้ามได้ดี  โดยเฉพาะสะเก็ดระเบิดจาก
อาวุธวิถีโค้ง และทุ่นระเบิด/กับระเบิด  รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ายาง  จะลดการบาดเจ็บเมื่อก าลังพลเหยียบ
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กับระเบิด ขาจะถูกตัดในระดับข้อเท้าเป็นส่วนมาก  แต่หากสวมรองเทาคอมแบทจะถูกตัดขาในระดับเข่าขึ้น
ไป  การใช้เส้ือเกราะ  หมวกเหล็ก  ถึงแม้จะท าให้ขาดความคล่องตัวไปบ้าง โดยเฉพาะชุดปฏิบัติการขนาดเล็ก 
แต่ก็สามารถลดอันตรายจากการยิงของฝ่ายตรงข้ามได้ 
 จ) อุปกรณ์พิเศษในการรบในพื้นท่ีสภาพป่าและเขา ควรจะได้จัดเตรียมให้เหมาะสมและควรจะ
จัดให้มีในอัตราของหน่วยทุกระดับ 
 ฉ) จุดตรวจการณ์  ส าหรับการรบในพื้นท่ีป่าเขา มีความจ าเป็นยิ่ง  ซึ่งสามารถใช้ปรับ ป. และ 
ค. ไปยังท่ีต้ังข้าศึก ใช้เป็นท่ีฟังการณ์ในเวลากลางคืน แจ้งเตือนการเข้ามาของฝ่ายตรงข้ามได้ ควรจะก าหนด
ไว้หลาย ๆ จุด หากไม่มีพื้นท่ีตรวจการณ์เหมาะสม ควรต้ังจุดตรวจการณ์บนต้นไม้ ซึ่งในพื้นท่ีช่องบก การใช้
จุดตรวจการณ์บนต้นไม้ได้ผลดียิ่ง 
 ช) การป้องกันในการเกาะของข้าศึก นอกจากกระท าได้โดยการจัดต้ังจุดตรวจการณ์ท่ีฟังการณ์  
การใช้ก าลังขนาดเล็ก ลว.รอบ ๆ ฐานปฏิบัติการณ์ในเวลากลางคืน และซุ่มโจมตีในเวลา 
กลางคืน เป็นการปฏิบัติซึ่งหน่วยใช้ได้ผลตลอดมานอกจากนี้แล้วการปฏิบัติดังกล่าว ยังป้องกันการแทรกซึม
ของฝ่ายตรงข้ามเข้ามาสืบสภาพ หรือปฏิบัติการในพื้นท่ีข้างหลังของฝ่ายเราด้วย 
 ซ) ข่าวสารทางยุทธวิธีเกี่ยวกับการปฏิบัติการของข้าศึก เพื่อใช้ในการวางแผนมีรายละเอียดไม่
เพียงพอ หน่วยด าเนินกลยุทธควรจะวางแผนรบให้มีรายละเอียดมากท่ีสุด  น าหลักนิยมของข้าศึกมาเป็น
ข้อมูลในการวางแผน  และช้ีแจงให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจทุกขั้นตอน ควรน าหลักการสงครามมาใช้ให้เกิดประโยชน์
มากท่ีสุด เช่น การออมก าลัง การรวมก าลัง และการจู่โจม เป็นต้น 
 ด) การด าเนินกลยุทธ มักเคยชินต่อการเข้าตีท่ีหมายตรงหน้า หรือท่ีมั่นข้าศึก ซึ่งเป็นทิศทางท่ี
ข้าศึก วางอ านาจการยิง และวางฉากขัดขวาง สนามทุ่นระเบิดไว้ การเข้าตีจึงประสบความต้านทานอย่าง
รุนแรง จะต้องปรับแนวความคิดในการใช้ก าลังเข้าด าเนินกลยุทธทางข้างและทางหลัง ผบ.หน่วย ระดับ มว., 
กองร้อย  ต้องอยู่กับก าลังพลในแนวหน้าเพื่อทราบสถานการณ์ท่ีถูกต้อง  ชุดเคล่ือนท่ีน าซึ่งเป็นหน่วยกล้าตาย 
คัดเลือกบุคคลท่ีมีความกล้าหาญ  เสียสละ  มีปฏิภาณไหวพริบสูง  เนื่องจากเป็นหน่วยแรกท่ีเปิดทางเข้าสู่ท่ี
มั่นข้าศึก เพื่อท าลายเครื่องกีดขวาง และท าลายข้าศึกในระยะประชิดด้วย  ลข., เจาะท่ีมั่นแข็งแรงด้วย  อาร์พี
จี.,  จร.๗๓ ให้ได้ และต้องกระท าด้วยความรวดเร็วรุนแรงในลักษณะจู่โจมจะต้องจัดก าลังสกัดกั้นการเพิ่มเติม
ก าลังของข้าศึก   เพื่อป้องกันการตีโต้ตอบ  การเข้าตีในหลายทิศทาง  หลายระลอก ก าหนดทิศทางเข้าตีหลัก  
ทิศทางเข้าตีรองให้เด่นชัด  รักษาเวลาการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนเมื่อยึดท่ีหมายได้แล้ว  ต้องเร่งดัดแปลง  
วางก าลังป้องกันการตอบโต้ให้ได้โดยเร็วที่สุด ควรจะได้มีการริเริ่มในการปฏิบัติ หรือเข้าตีในเวลากลางคืน  ซึ่ง
ฝ่ายเราไม่เคยกระท าเลย 
 ต) การยิงสนับสนุน  การยิงเตรียม  การวิงฉากป้องกันขั้นสุดท้าย  การยิงต่อต้านการยิงอาวุธ
ข้าศึก การวางแผนการยิงป้องกันท่ีต้ัง  เป็นส่ิงจ าเป็นในการปฏิบัติของหน่วยด าเนินกลยุทธ  การรวมอ านาจ
การยิงไปยังท่ีหมายด้วยกระสุนชนวนท่ีเหมาะสมกับลักษณะเป้าหมาย จะช่วยในการท าลายท่ีหมายได้ การยิง
รบกวน ขัดขวาง  จะท าให้ข้าศึกอ่อนก าลังขวัญตก เกิดความหวาดระแวงตลอดเวลา จึงควรกระท าตลอดเวลา 
 ถ) การโจมตีทางอากาศ จะมีผลในการท าลายสูง ข่มขวัญข้าศึกได้ดีและเพิ่มขวัญให้ฝ่ายเรา  การ
โจมตีหากได้มีการใช้อาวุธได้เหมาะสมกับเป้าหมาย  การโจมตีแม่นย า จะเป็นการริดรอนท าลายข้าศึกได้มาก 
 ท) การลวง  และ/หรือการแสดงลวง  เป็นวิธีการหนึ่งท่ีท าให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจผิด แต่ฝ่ายเราไม่
ค่อยน ามาใช้ ฉะนั้นในการปฏิบัติเพื่อหวังผลส าเร็จ  ควรจะวางแผนการลวง หรือแสดงลวงไว้ด้วย 
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 น) การท าลายข้าศึกด้วยการวางก าลังฝ่ายเรา  เพื่อบังคับข้าศึกให้เข้าสู่พื้นท่ีสังหารแล้วท าลาย
ด้วยการยิงหรือด้วยวิธีอื่น ๆ เป็นกลยุทธที่ฝ่ายเราไม่ค านึงถึง  ควรจะก าหนดการปฏิบัติไว้ในแผน 
ด้วย  ท้ังนี้เนื่องจากการปฏิบัติเช่นนี้ จะสามารถท าลายข้าศึกได้มาก อีกท้ังยังเป็นการลดขวัญและก าลังใจของ
ข้าศึก 
 บ) การเฝ้าตรวจสนามรบ เป็นกลยุทธประเภทหนึ่งเพื่อป้องกันการสืบสภาพท่ีต้ังของฝ่ายเราจาก
ข้าศึก  เป็นการแจ้งเตือนฝ่ายเรา  จึงควรกระท าอย่างต่อเนื่องท้ังกลางวันและกลางคืน  หากตั้งรับต้อง ลว.
ป้องกันตนอยู่เสมอ  จากการปฏิบัติท่ีผ่านมาปรากฏว่าข้าศึก สามารถเกาะติดฐานท่ีมั่นของฝ่ายเราได้
ตลอดเวลา 
 ป) ก าลังทหารหลักและทหารพราน หรือก าลังกึ่งทหารอื่น ๆ  หากได้มีการปฏิบัติร่วมกัน ควร
ก าหนดภารกิจให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของหน่วย  โดยวางแผนการปฏิบัติให้สอดคล้องกัน การปฏิบัติ
ร่วมกันอาจจะเกิดปัญหา ข้อเปรียบเทียบต่าง ๆ  ซึ่งท าให้เกิดผลเสียได้ 
 ผ) การด าเนินกลยุทธ  นิยมใช้ชุดปฏิบัติการในการ ลว.เกาะฝ่ายเรา  ใช้สงครามทุ่นระเบิด
ประกอบแผนด าเนินกลยุทธ หากเป็นการใช้ก าลังเข้าตีจะนิยมใช้ยุทธวิธีโอบทางข้าง ทางหลังของท่ีหมาย ใช้
สงครามจิตวิทยา  เช่น  การขู่  การโห่ร้อง  ขับไล่ให้ฝ่ายข้าศึกตื่นตระหนก  เมื่อมีภารกิจเข้าตีจะท าซ้ าแล้วซ้ า
อีกจนกว่าจะมีค าส่ังเปล่ียนแปลง  หากตั้งรับจะด าเนินกลยุทธตั้งรับเชิงรุก  ด้วยการ  ลว.เฝ้าตรวจจัดต้ังจุด
ตรวจการณ์เพื่อปรับ  ป.ในสนามรบอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ชุด ลว. เมื่อโอกาสอ านวยจะลอบซุ่มโจมตี  ยิง
รบกวนฝ่ายข้าศึกทันที  การตั้งรับจะใช้ก าลังส่วนน้อยยึดรักษาพื้นท่ี  มีการดัดแปลงท่ีมั่นแข็งแรงหลาย ๆ แห่ง  
ตามลักษณะภูมิประเทศท่ีเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ดี  วางฉากขัดขวางด้วยทุ่นระเบิด รวมทั้ง พยายาม
ใช้ก าลังพลท่ีมีความช านาญในภูมิประเทศมากท่ีสุด 
 ฝ) การยิงสนับสนุน  นิยมใช้อาวุธผสม ประกอบด้วย ค., ปรส. และ ป. พร้อม ๆ กันจากหลาย
ท่ีต้ัง หากต้องการยิงหวังผลในการท าลายจะรวมอ านาจการยิงครั้งละประมาณ ๑๐๐ – ๒๐๐ นัด ฉากการยิง
ป้องกันท่ีต้ังจะท าการยิงจากอาวุธภายในท่ีมั่นแข็งแรง  อาวุธยิงสนับสนุนจะมีการก าบังซ่อนพรางเป็นอย่างดี  
และมีการตั้งส ารองหลายแห่ง  พร้อมท้ังสะสมกระสุนไว้  ณ  ท่ีต้ังแห่งนั้น โดยเฉพาะ ค. และ 
ปรส. เมื่อท าการยิงแล้วจะเปล่ียนท่ีต้ังยิงทันที  เพื่อป้องกันการตอบโต้ และเป็นการลวงว่าอาวุธยิงสนับสนุนมี
เป็นจ านวนมาก 
 พ) อาวุธสนับสนุนป้องกันภัยทางอากาศจะมีประจ าให้กับกองร้อยอิสระใช้ตอบโต้ ป.ได้ รวมทั้ง
จัดให้มีจรวดท่ีจะใช้ป้องกัน บ.โจมตี ไว้ในระดับกองร้อย ในแนวหน้าด้วย 
   
ด้านการสง่ก าลงับ ารงุ 
        กล่าวทัว่ไป 
 ตามท่ี ทภ.๒ ได้จัดต้ัง ทกย.ทภ.๒  และใช้ก าลังตามแผนยุทธการเผด็จศึก  เพื่อผลักดัน  ขับไล่ 
ทวน. ท่ีรุกล้ าอธิปไตยของไทย  ในบริเวณพื้นท่ีช่องบก  อ.น้ ายืน  จว.อ.บ. ต้ังแต่  ๑  เม.ย. ๓๐  เป็นต้นมานั้น  
ปัจจัยเวลาในขั้นเตรียมการมีผลต่องานการส่งก าลังบ ารุงบ้าง  เพราะมีเวลาในการเตรียมการน้อย  แต่ก็มิได้
ท าให้การส่งก าลังบ ารุงในการสนับสนุนหน่วยก าลังรบต้องหยุดชะงักลง   ท้ังนี้  เพราะหน่วยส่งก าลังส่วนใหญ่
คงใช้หน่วยที่สนับสนุน  กกล.สุรนารี  ตามแผนยุทธการ  ดี – ๙  ต่อเนื่องมา  คงมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีต้ัง
ทางการส่งก าลังบ ารุงไปจากเดิมบ้าง  เพื่อให้เหมาะสมสะดวก  รวดเร็วต่อการส่งก าลังบ ารุงสนับสนุน  หน่วย
ส่งก าลังบ ารุงอื่น ๆ ท่ีได้จัดเพิ่มเติม  ก็สามารถเคล่ือนย้ายหน่วยเข้าท่ีต้ังท่ีก าหนดได้ทันเวลา 



193 
 

193 
 

  
ด้านกจิการพลเรอืน 
 ๑. หน่วยปฏิบัติด้านกิจการพลเรือน 

ก) ฝกร.ทกย.ทภ.๒ 
ข) ฉก.สตม.ประกอบด้วยหน่วยต่าง ๆ 

๑) สตม.กกล.สุรนารี 
๒) สตม.กรม ทพ.๒๓ 
๓) ชุดการเมือง ฉก.ร.๖ (ฉก.ปชด.ท่ี ๒๒) 
๔) ชุดพัฒนาท่ี ๗,๘ สนง.พชต.กกล.สุรนารี 
๕) ชุด ขสท. (พ.๒) กอ.รมน.จว.อ.บ. 
๖) ร้อย อส.จ.อ.บ.ท่ี ๑๕ 
๗) ร้อย อส.จ.อ.บ.ท่ี ๑๙ 
๘) ศอป.รมน.อ.น้ ายืน, อ.นาจะหลวย และ บ.บุณฑริก 

ค) กอ.รมน.จว.อ.บ. 
ง) ชุดวิทยุเคล่ือนท่ี ฉก.ทภ.๒ 

 ๒. แนวความคิดในการปฏิบัติ 
ก) การด าเนินงานด้านกิจพลเรือนในการปฏิบัติการครั้งนี้ มีงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้.- 

๑) การฝึกอบรมและการเยี่ยมราษฏรอาสมัคร กลุ่มพลังประชาชนและก าลังกึ่ง 
ทหารทุกรูปแบบ  สนับสนุนการปฏิบัติทางทหารด้านการพิทักษ์พื้นท่ีส่วนหลัง, การคุ้มครองเส้นทางการส่ง
ก าลัง, การสนับสนุนด้านการข่าวและการส่งก าลังบ ารุง ตลอดจนการ รปภ.สถานท่ีราชการในเขต อ.น้ ายืน, อ.
นาจะหลวย และ อ.บุณฑริก จว.อ.บ. 
          ๒) การพิทักษ์รักษาประชาชนในพื้นท่ีให้พ้นจากผลกระทบของการสู้รบด้วย
การซักซ้อมระบบ รปภ.ประจ าหมู่บ้าน การสร้างพื้นท่ีหลบภัยส่วนรวมประจ าหมู่บ้าน 
          ๓) สนับสนุนโครงการพัฒนาเสริมความมั่นคงพื้นท่ียุทธศาสตร์ชายแดน อ.น้ า
ยืน  จว.อ.บ.  บริเวณช่องบก  ด้วยการใช้ยุทธศาสตร์พัฒนาตามแนวพระราชด าริ  เพื่อให้หมู่บ้านเป้าหมายมี
ความมั่นคงในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมจิตวิทยา และการทหาร  ให้สามารถต้านการรุกรานของ
ศัตรูในระดับหนึ่ง 
         ๔) ด าเนินการ ปจว.ต่อฝ่ายเราและประชาชนในพื้นท่ี เพื่อเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจและความสามัคคี ร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มขีดความสามารถ 
         ๕) ด าเนินการ  ปชส.ทางส่ือมวลชนทุกประเภท  เพื่อให้ประชาชนในชาติและ
ส่วนราชการทุกหมู่เหล่า  มีความเข้าใจและเล่ือมใสต่อการเสียสละของทหารท่ีเข้าปฏิบัติงาน  ตลอดจนระดม
การสนับสนุนจากมวลชนและส่วนราชการต่าง ๆ ต่อการปฏิบัติงานในครั้งนี้ 
การปฏบิตัิทีส่ าคญัและบทเรยีนจากการรบ   
 การปฏิบัติตามแผนยุทธการเผด็จศึก  มีการรบท่ีส าคัญหลายครั้ง  ซึ่งฝ่ายเราได้ใช้ก าลังเข้า
ปฏิบัติการต่อท่ีหมายต่าง ๆ และสามารถน ามาพิจารณาเป็นบทเรียนจากการรบได้  โดยจะกล่าวถึง
รายละเอียดในตอนไป ดังนี้.- 
 ๑. การเข้าตีท่ีต้ังทหารเวียดนาม  กองพล ๓๑๕ (บก.ร้อย ๙ พัน.๙ กรม ๗๓๓) เมื่อ ๒๕ มี.ค.๓๐ 
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 ๒. การใช้ ป.สนาม ตามแผนยุทธการ ดี – ๙  เมื่อ  ๒๕  มี.ค.๓๐ 
 ๓. การรบท่ีเนิน ๔๐๘   เมื่อ  ๑๔  เม.ย.๓๐ 
 ๔. การรบท่ีเนิน ๓๘๒  เมื่อ  ๑๔  เม.ย.๓๐ 
 ๕. การรบท่ีเนิน ๓๗๖  เมื่อ  ๑๔ – ๑๘  เม.ย.๓๐ 
 ๖. การรบท่ีเนิน ๕๐๒  เมื่อ  ๑๔  เม.ย.๓๐ 
 ๗. การรบท่ีเนิน ๕๐๐  เมื่อ  ๑๔  เม.ย.๓๐ 
 ๘. การใช้ ป.สนาม  ตามแผนยุทธการเผด็จศึก  เมื่อ  ๑๔ – ๑๕ เม.ย.๓๐ 
 ๙. การรบท่ีเนิน ๔๓๖  เมื่อ  ๑ – ๔  พ.ค.๓๐ 
 ๑๐. การฝึกและการใช้ชุดปฏิบัติการขนาดเล็กตามแผนยุทธการเผด็จศึก 
 
การเขา้ต ี บก.รอ้ย ๙ พนั.๙ กรม ร. ๗๓๓  เมื่อ  ๒๕  มี.ค.๓๐ 
ที่หมาย 
 ท่ีมั่น ทวน.บริเวณพิกัด  ดับบลิวเอ ๒๓๐๘๗๐  อ.น้ ายืน  จว.อ.บ. มีก าลังประมาณ ๓๐ – ๔๐ 
คน  ของหน่วย ร้อย.๙  กรม  ร. ๗๓๓  กองพล  ๓๑๕ 
 
สถานการณแ์ละการเคลือ่นไหวของฝา่ยตรงขา้ม 
 ๑. ลักษณะท่ีหมาย  เป็นพื้นท่ีโล่งดัดแปลงคล้ายหลังเต่าคล่อมอยู่บนถนนสายช่องบกแปดอุ้ม  
พื้นท่ีทางด้านตะวันตกของถนนเป็นพืน้ท่ีดัดแปลง ขนาด ๑๒๐ – ๒๐๐ เมตร  มีคูสนามเพลาะทางด้านเหนือ 
และด้านใต้  มีอาคารขนาด ๖ X ๑๐ เมตร  จ านวน  ๕  หลัง  ปลูกกระจายอยู่ตามขอบท่ีโล่ง  แต่หลังจาก
การโจมตีทางอากาศแล้วอาคารถูกท าลายหมด  พื้นท่ีทางตะวันออกเป็นพืน้ท่ีดัดแปลง  ขนาด ๑๒๐ X ๑๒๐  
เมตร  ประกอบด้วยอาคารขนาด ๘ X ๑๐ เมตร  จ านวน  ๔  หลัง  ขนาด ๘ X ๕ เมตร  จ านวน  ๑  หลัง  
สรุปลักษณะโดยท่ัวไปของ บก.ร้อย  เป็นท่ีราบในร่องเขาระหว่างยอดเนิน ๔๐๘ กับเนิน ๓๘๒  และจากพื้นท่ี
นี้จะมีถนนเช่ือมติดต่อกับ ๒ เนิน ดังกล่าว  กว้างประมาณ ๑.๕ – ๒ เมตร 
 ๒. ท่ีต้ังของ  ร้อย.๙  จะแบ่งเป็น ๒ ส่วน  ต้ังอยู่ท้ัง ๒ ข้างของล าห้วย  ก่อนการปฏิบัติของฝ่าย
เราคาดว่าฝ่ายตรงข้ามซึ่งอยู่เชิงเนิน ๔๐๘   ได้โยกย้ายก าลังไปอยู่  ณ  ท่ีต้ังฐานทางฝ่ังของล าห้วย (เชิงเนิน 
๓๘๒)  และคาดว่ามีก าลังประมาณ  ๒๐  คน 
 ๓. ฝ่ายตรงข้ามได้เตรียมป้องกันท่ีมั่นจากการโจมตีของฝ่ายเรา  ท้ังจากทางอากาศและทาง
ภาคพื้นดิน  ด้วยการสร้างบังเกอร์ปิด  มีคูติดต่อระหว่างบังเกอร์ และมีมูลดินเป็นท่ีก าบัง  ก าหนดแผนการยิง
คุ้มกันไว้รอบฐานท่ีต้ัง  ท้ังจากอาวุธยิงภายในฐานท่ีมั่น และจากฐานท่ีมั่นอื่น 
 ๔. การเพิ่มเติมก าลังของฝ่ายตรงข้าม  สามารถท าได้ทันทีด้วยการเดินเท้า  และทางรถยนต์จาก
หน่วยในพื้นท่ีภายในกัมพูชา 
 ๕. อาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามประกอบด้วย ค., ปรส. และ ป.  ซึ่งส่วนมากจะมีท่ีต้ังอยู่
ตามเนินต่าง ๆ ตามแนวชายแดนท่ีฝ่ายตรงข้ามยึดครองอยู่ เช่น  เนิน  ๕๐๐, ๔๖๙,๔๙๕ และ ๔๗๗  เป็นต้น 
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ผลการปฏบิตั ิ
 ๑. การปฏิบัติของหน่วยสามารถยึดท่ีหมาย  บก.ร้อย.๙  ได้ส าเร็จตามภารกิจท่ีได้รับมอบ  แต่
จากการพิสูจน์ทราบคาดว่าท่ีหมายท่ียึดได้นี้  เป็นส่วนหนึ่งของท่ีต้ัง บก.ร้อย.๙  เท่านั้นโดย บก.ร้อย.๙ อีก
ส่วนหนึ่งจะอยู่ห่างจากท่ีหมายนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ประมาณ  ๓๐๐  เมตร 
 ๒. จากการท่ีสามารถยึดท่ีหมายดังกล่าวได้ และท าให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับการสูญเสียจ านวนหนึ่ง 
อันจะเป็นผลดีต่อฝ่ายเราในการสนับสนุนท่ีจะให้ก าลังส่วนอื่น ๆ เข้าตีท่ีหมายบริเวณ เนิน ๔๐๘ ได้ในระดับ
หนึ่ง  แต่การท่ีฝ่ายเราไม่สามารถรักษาท่ีหมายไว้ได้  เนื่องจากถูกระดมยิงด้วย  ค.,  ป.  และ  ปรส.อย่าง
หนาแน่น ประกอบกับก าลังส่วนอื่นไม่สามารถยึดท่ีหมายไว้ได้ตามก าหนด  เช่น  เนิน ๔๐๘,  ๓๘๒  เป็นต้น  
จึงท าให้ก าลังส่วนนี้ต้องถอนตัวออกไปรวมกับก าลังส่วนใหญ่ 

 ๓. ข้าศึกท่ีหลบหนีจากการเข้าตีของฝ่ายเราบริเวณ บก.ร้อย.๙  ได้เข้ามาในพื้นท่ีสังหารซึ่งฝ่าย
เราได้เตรียมไว้ ท าให้ฝ่ายเราสังหารข้าศึกได้ ๑๐ คน  

 ๔. ผลท่ีเกิดจากการยึดท่ีหมายได้ของฝ่ายเรา  ท าให้เป็นการเพิ่มขวัญ  ก าลังใจต่อก าลังพลของ
ฝ่ายเรามากขึ้น  เนื่องจากใช้เวลาเพียง  ๓๐ นาที  ก็สามารถยึดท่ีหมายได้  โดยในการเข้าตีเพื่อยึดท่ีหมาย  
ฝ่ายเราไม่ได้รับการสูญเสีย  ฝ่ายข้าศึกหลบหนีการปะทะกับฝ่ายเราได้ไปรวมกันอยู่กับ บก.ร้อย.๙  อีกส่วน
หนึ่ง  ซึ่งท าให้ฝ่ายเราประมาณการได้ว่า  หากฝ่ายเราสามารถเข้าถึงฐานท่ีมั่นข้าศึกได้แล้ว  ฝ่ายข้าศึกมีขีด
ความสามารถท่ีจะเผชิญหน้าโดยตรงกับฝ่ายเราน้อยมาก  ผลท่ีเกิดต่อฝ่ายข้าศึกในครั้งนี้ คือ ท าให้ข้าศึกเสีย
ขวัญ ท่ีได้สูญเสียท่ีต้ัง บก.ร้อย.๙  ส่วนหนึ่งไป  จนต้องมีการเพิ่มเติมก าลังเพื่อยึดท่ีหมายคืน  การสูญเสียของ
ฝ่ายเราส่วนใหญ่จะเป็นการสูญเสียจากการยิงด้วยอาวุธหนักของข้าศึก  หลังจากฝ่ายเราถอนตัวจากท่ีหมาย
แล้ว 

 ๕. จากการท่ีข้าศึกได้วางแผนการยิง  ณ  บริเวณ ร้อย.๙ ไว้แล้ว  ท าให้ข้าศึกระดมยิงด้วย  ค., 
ปรส., ป. มายัง  ร้อย.๙  อย่างหนาแน่น  ประกอบกับฝ่ายเราต้องเข้าตีท่ีหมายเนิน  ๔๐๘ ต่อไป  ก าลังส่วนนี้
ซึ่งได้ถอนตัวไปรวมกับก าลังส่วนเข้าตีเนิน ๔๐๘ ของ ฉก.จุลินทร์เพื่อเข้าตียึดท่ีหมายเนิน ๔๐๘ ต่อไป 
 
บทเรยีนจากการรบ 
 ๑. การจัดก าลังเข้าด าเนินกลยุทธต่อท่ีหมายนั้น  จัดเป็น  ชป.เล็ก ๆ  (ชป.ละ ๑๒ นาย) ซึ่ง
เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการเข้าตีท่ีหมาย  ซึ่งไม่มีพื้นท่ีด าเนินกลยุทธ  เนื่องจากเป็นป่ารกทึบ  โดย  ชป.เหล่านี้
จะสนับสนุน  และหนุนเนื่องซึ่งกันและกัน 
 ๒. การคัดเลือก  ผบ.หน่วย  ท่ีควบคุม ชป.เหล่านี้  ใช้บุคคลท่ีมีลักษณะผู้น าท่ีดี  มีขีด
ความสามารถสูง  มีปฏิภาณไหวพริบดี  มีความกล้าหาญ  เสียสละ  และมีจิตใจรุกรบพร้อมท่ีจะปฏิบัติภารกิจ
ให้ส าเร็จลุล่วง 
 ๓. หน่วยได้มีการหาข่าวเป้าหมายมาก่อน  วัน  ว.  จนทราบท่ีต้ังของส่วนต่าง ๆ ภายในฐานพบ
จุดอ่อนจุดแข็งของข้าศึกว่าอยู่บริเวณพื้นท่ีใด  โดยใช้  ชป.ขนาดเล็ก  ลว.หาข่าวและเกาะติดเป้าหมาย 
 ๔. หลังจากได้ข่าวสารเป้าหมายแล้ว  ได้มีการจ าลองภูมิประเทศ  ช้ีแจงก าลังพล  และฝึกก าลัง
พลในการเข้าตี  โดยแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบของแต่ละบุคคลให้แน่ชัด 
 ๕. การเข้าตีท่ีหมาย  ได้วางแผนอย่างรอบคอบ และประสานการปฏิบัติกับส่วนอื่น ๆ อย่าง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะ ชป.ของ ร้อย ลว.ไกล  กกล.สุรนารี  ท่ีได้รับมอบภารกิจในการตัดเส้นทางการส่งก าลัง
ระหว่าง บก.ร้อย.๙ กับ บก.พัน.๙ 
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 ๖. การท่ีฝ่ายเราไม่ยึดรักษาท่ีหมายไว้  เนื่องจากก าลังส่วนนี้ต้องถอนตัวไปกับก าลังส่วนใหญ่ใน
การเข้าตีท่ีหมายเนิน  ๔๐๘ 
สรุป 
 การปฏิบัติของ  ฉก.จุลินทร์  ในการเข้าตี บก.ร้อย.๙  ครั้งนี้นับว่าได้บรรลุภารกิจตามท่ีได้รับ
มอบ  บทเรียนท่ีส าคัญท่ีได้รับ  คือ  การใช้  ชป.ขนาดเล็ก  หลาย  ชป.ปฏิบัติภารกิจโดยหนุนเนื่องจู่โจมและ
สอดคล้องกันอย่างมีระบบ  ลักษณะผู้น าหน่วย การ ลว.หาข่าวเป้าหมายและการเกาะติด  จนถึงขั้นการ
ปฏิบัติใน  วัน  ว.  ท าให้สามารถบรรลุภารกิจได้อย่างรวดเร็ว 

 
 

การตอ่สูเ้พือ่เอาชนะคอมมวินสิต์ในประเทศไทย 
 
๑.  ประวตักิารเกิดลัทธคิอมมวินสิต์ 
 ลัทธิคอมมิวนิสต์   มีก าเนิดมาจากปรัชญาของคาร์ลมาร์กท่ีกล่าวไว้ว่า   การกระท าของมนุษย์
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเหตุผลทางเศรษฐกิจแต่เพียงประการเดียวเท่านั้น   ฉะนั้นมนุษย์จะต้องปฏิวัติระบบ
เศรษฐกิจไปสู่ยุคคอมมิวนิสต์ให้ได้  ซึ่งการปฏิวัตินี้จะต้องมีการต่อสู้ระหว่างชนช้ันต่าง ๆ   จะต้องใช้ก าลังเข้า
ล้มล้างรัฐบาลท่ีครอบครองอ านาจการปกครองอยู่ในพินาศส้ิน  และชนช้ันกรรมาชีพท่ัวทุกมุมโลกจะต้องลุก
ขึ้นร่วมกันต่อต้านรัฐบาลของตน 
 วิลาดีเมีย  อิลยิส  อุลยานอฟ  เลนิน  ชาวรัสเซีย  มีความเล่ือมใสปรัชญาของคาร์ลมาร์กอย่าง
จริงจัง และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะท าให้ปรัชญาของคาร์ล  มาร์ก เป็นจริงโดยเร็วที่สุด  แต่เลนิน
เห็นว่าการเปล่ียนสังคมไปสู่ยุคคอมมิวนิสต์นั้น  ต้องรอคอยเป็นเวลายาวนาน  จึงสมควรมีการปฏิวัติขึ้น
โดยเร็ว  พร้อมกันนี้  ยังได้โจมตีพวกจักรวรรดินิยมว่า  เป็นผู้กดข่ีข่มเหงและบีบบังคับเอาผลประโยชน์จาก
แรงงานและทรัพยากรของพวกเมืองขึ้น  และกึ่งเมืองขึ้น  ไปเป็นของตน  ท าให้เกิดความไม่เสมอภาคขึ้น  
วิถีทางท่ีจะแก้ความไม่เสมอภาค  คือ  การยุยงชาวเมืองขึ้นให้ก่อการปฏิวัติ   ท าสงครามปลดแอกจาก
ประเทศจักรวรรดินิยม  และประกาศอิสรภาพเป็นประเทศเอกราชให้จงได้  จากแนวความคิดนี้  เลนินจึงได้
สถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๔๖  เรียกว่า  “บอลเชวิค” และในปี พ.ศ. ๒๔๖๐  ก็ปฏิวัติ
รัสเซียได้ส าเร็จ 
 หลังการปฏิวัติรัสเซีย  สภาพสังคมและการเมืองเปล่ียนไปมากและเป็นไปอย่างรวดเร็วรุนแรง  
พรรคบอลเชวิคมีอ านาจเด็ดขาดในการปกครองประเทศ แนวความคิดท่ีจะให้ชนช้ันกรรมาชีพท่ังโลกลุกขึ้น
ต่อต้านพวกนายทุนเป็นเรื่องพ้นวิสัยเสียแล้ว  ในระยะนี้เองปรัชญาของสตาลินจึงได้เกิดขึ้น  เขาเห็นว่า  
จะต้องสร้างการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ให้เกิดข้ึนในประเทศใดประเทศหนึ่งก่อน แล้วขยายไปท่ัวทุก
มุมโลก  ซึ่งต่อมารัสเซียกลายเป็นฐานทัพส าหรับคอมมิวนิสต์สากลเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการขยายอิทธิพลไป
ยังประเทศอื่น ๆ ท่ัวโลกโดยองค์การคอมมิวนิสต์สากลได้ต้ังหน่วยบัญชาการขององค์การท่ีกรุงมอสโคว์  ในปี 
พ.ศ. ๒๔๖๗ 
 เมาเซตุง  ประธานพรรคคอมมิวนิสต์ของจีน  เป็นอีกบุคคลหนึ่งท่ีได้น าวิธีการของเลนิน  และ 
สตาลินมาใช้  โดยใช้จีนเป็นศูนย์กลาง  เพื่อขยายอิทธิพล  และสถาปนาระบอบคอมมิวนิสต์ให้มั่นคงในเอเชีย  
ด้วยการเอาชนะจิตใจของประชาชน  และจัดต้ังเป็นกองโจรคอมมิวนิสต์ร่วมกับทหารคอมมิวนิสต์เข้าท าการ
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ต่อประเทศเป้าหมายโดยฉับพลันและรุนแรง  เพื่อเปล่ียนระบอบการปกครองไปสู่ระบอบคอมมิวนิสต์  ซึ่ง
วิธีการนี้เรียกว่า “ แนวความคิดเมาเซตุง” 
 จากวิวัฒนาการของลัทธิคอมมิวนิสต์  จึงกล่าวได้ว่า  คาร์ล  มาร์ก  เป็นผู้ต้นคิดปรัชญาของ
คอมมิวนิสต์  เลนินเป็นผู้น ามาใช้  และสตาลินมีส่วนแก้ไข  ฉะนั้นจึงเรียกขบวนการนี้ว่า  ลัทธิมาร์กซิสต์ – 
เลนิน – สตาลิน โดยมีเมาเซตุงน าไปประยุกต์ เป็นแนวความคิดของเมาเซตุง 
๒. การเผยแพรล่ทัธิคอมมวินสิตใ์นประเทศไทย 
 การขยายตัวของคอมมิวนิสต์เข้าสู่ประเทศไทย ได้เริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๔๖๙  โดยพรรค
คอมมิวนิสต์จีนได้สถาปนา “พรรคคอมมิวนิสต์ทะเลใต้” ขึ้น เพื่อติดต่อกับนักปฎิวัติในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย  ต่อมาพรรคนี้ถูกยบุ  และให้พรรคคอมมิวนิสต์มลายูด าเนินการแทน  ซึ่งต่อมา
ก็ได้มีการแยกตัวเป็นพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งประเทศสยาม 
 ในระยะแรกการด าเนินการของพรรคคอมมิวนิสต์  มุ่งเผยแพร่ และปลุกระดมมวลชนในหมู่
กรรมกรชาวจีน  ตามท่าเรือ  โรงสี  โรงเล่ือย และครูในโรงเรียน  ต่อมาขบวนการกู้อิสรภาพญวนน าโดยโฮ
จิมินต์ได้หลบหนีการกวาดล้างของฝรั่งเศส  มาต้ังส านักงานใหญ่ของพรรคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้
โฆษณาเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์หาความร่วมมือในกลุ่มคนญวนในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง 
 ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ คอมมิวนิสต์ได้ถือโอกาสท่ีมีการเปล่ียนแปลงการปกครองในประเทศไทย
โฆษณาชวนเช่ืออย่างกว้างขวางว่า  พวกตนมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลงครั้งนี้  ด้วยการใช้ใบปลิวแจกจ่ายท้ัง
ในกรุงเทพฯ และในบางจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในเหตุการณ์นี้ พวกคอมมิวนิสต์นอก
ประเทศก็ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทย  ด้วยการท่ี  องค์การคอมมิวนิสต์สากล  ได้ส่งสาส์นแสดง
ความยินดีต่อคณะผู้เปล่ียนแปลงการปกครอง 
 ต่อมาได้มีการปลุกระดม  และโฆษณาชวนเช่ือให้ประชาชนมองเห็นความดีงามของประเทศ
คอมมิวนิสต์  โดยเฉพาะโครงการเศรษฐกิจของรัสเซีย  และได้มีใบปลิวกระจายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระบุความมุ่งหมายว่า  จะสถาปนาระบบการปกครองแบบรัสเซียขึ้นในประเทศไทย 
                ในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ องค์การคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย  ได้ส่งผู้แทนไปประชุมคอมมิวนิสต์สากล
ท่ีมอสโคว์  เพื่อแสวงหาแนวทางให้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วย  คอมมิวนิสต์  ท่ีประเทศไทย
ประกาศใช้ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖  และปี  พ.ศ. ๒๔๗๘  เพื่อสกัดกั้นการขยายตัวของคอมมิวนิสต์  พร้อมกันนัน้  
ก็ได้เพิ่มการเคล่ือนไหวมากยิ่งขึ้น  ด้วยการเดินขบวนอย่างเปิดเผยครั้งแรกที่จังหวัดขอนแก่น 
 ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ พวกคอมมิวนิสต์ได้ฉวยโอกาสจากการเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาขยาย
อิทธิพลของตนเอง  โดยการแทรกซึมเข้าร่วมกับขบวนการเสรีไทยเคล่ือนไหวต่อต้านญี่ปุ่น  ซึ่งเป็นการปฏิบัติ
เพื่อสร้างความเป็นแนวร่วมอีกกลุ่มหนึ่ง  และในห้วงนี้เอง พวกคอมมิวนิสต์ก็ได้ประกาศต้ัง “พรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย” ขึ้นเมื่อวันท่ี  ๑  ธันวาคม ๒๔๘๕  โดยได้มีการประชุมพรรคเป็นครั้งแรกใน
วันนี ้
 การเคล่ือนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย  ในระยะนี้  ไม่ปรากฏความรุนแรง  และ
ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงมากนัก  มีเหตุการณ์ส าคัญเพียงฉวยโอกาสในระยะท่ีประชาชนใน
ท้องถิ่นต่าง ๆ ก าลังต่ืนตัวในเรื่องการต่อต้านญี่ปุ่น เข้าเผยแพร่อิทธิพล  ปลุกระดม  โฆษณาชวนเช่ือ  เพื่อใช้
เป็นก าลังต่อต้านรัฐบาลต่อไป 
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๓. ความเคลือ่นไหวของพรรคคอมมวินสิต์แหง่ประเทศไทย  จนถงึวนัเสยีงปนืแตก 
 หลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒  ไทยตกอยู่ในฐานะพ่ายแพ้ต่อฝ่ายสัมพันธมิตร  รัสเซียได้ใช้อิทธิพล
ทางอ้อมบีบบังคับไทย  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยคอมมิวนิสต์ ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ และ พ.ศ. ๒๔๗๘ ท้ังนี้
รัสเซียอ้างว่า  กฎหมายดังกล่าวขัดต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
 หลักจากยกเลิกกฎหมายนี้แล้ว พรรคคอมมิวนิสต์จีน  และพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้
ด าเนินการทางการเมืองอย่างเปิดเผย  ด้วยการหาทุนเพื่อสนับสนุนการปฏิวัติ ของพวกคอมมิวนิสต์ใน
ประเทศจีน  ท าให้มีอิทธิพลเหนือหนังสือพิมพ์จีน  โรงเรียนจีน  กรรมกรจีนในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง 
จนกระท่ังเกิดรัฐประหารขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๐  จอมพล  ป.พิบูลสงคราม  หัวหน้ารัฐประหาร
ได้ด าเนินการกวาดล้างคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยอย่างจริงจัง  ท าให้คอมมิวนิสต์ต้องหลบลงด าเนินงานใต้ดิน 
 ปี พ.ศ. ๒๔๙๒  จีนคอมมิวนิสต์ได้รับชัยชนะในประเทศจีน  และได้ครอบครองผืนแผ่นดินใหญ่
โดยสมบูรณ์  หลังจากท่ีได้จัดระเบียบภายในประเทศของตนให้เรียบร้อยแล้วจึงได้เริ่มสนับสนุนการด าเนินงาน
ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอย่างจริงจัง  ในขณะเดียวกันก็ได้จัดต้ังรัฐไทยอิสระขึ้นที่มณฑลยูนาน
เพื่อบ่อนท าลายความสามัคคีในชาติไทยให้เห็นว่าประเทศไทยมีการแตกแยกออกเป็นหลายฝ่าย  พร้อมกันนี ้ 
ก็ได้พยายามทุกวิถีทางท่ีจะแทรกซึมเข้ามาในประเทศไทย  โดยคัดเลือกสมาชิกไปฝึกอบรมวิธีการท าสงคราม
จรยุทธในโรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยท่ีเวียดนามเหนือ 
 การขยายตัวของคอมมิวนิสต์ในห้วงนี้  เป็นไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องจนมีแนวร่วมและ
สมาชิกร่วมอุดมการณ์มากมาย  มีการจัดต้ังขบวนการ  สมาคมองค์การและสหพันธ์ต่าง ๆ หลายแห่ง  ซึ่ง
ส่วนมากเป็นองค์กรบังหน้าของพรรคคอมมิวนิสต์ท้ังส้ิน  ท้ังนี้ได้ก าหนดเอาพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ไทย  เป็นพื้นท่ีด าเนินการก่อการร้ายแห่งแรกในประเทศไทย  โดยเฉพาะหลังการประหารชีวิตนาย ครอง  จัน
ดาวงศ์  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ แล้ว  พคท.ได้ใช้โอกาสนี้โฆษณาชวนเช่ือ และสร้างภาพให้ประชาชนเกลียดชัง
รัฐบาล  จนมีมวลชนสนับสนุน  และมีสมาชิกมากมาย 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖  พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย  ได้จัดต้ังกองก าลังติดอาวุธขึ้น  เป็น
หน่วยกองโจรกลุ่มเล็ก ๆ   โดยได้รับการสนับสนุนอาวุธจากจีน และรัสเซียก าลังเหล่านี้เรียกตัวเองว่า  กอง
ก าลังติดอาวุธประชาชน  กองทหารประชาชน  หรือหน่วยจรยุทธ  พื้นท่ีการเคล่ือนไหวมากท่ีสุดอยู่ในเขต
จังหวัดนครพนม, อุบลราชธานี, สกลนคร และอุดรธานี 
 ปลายปี พ.ศ. ๒๕๐๗  คอมมิวนิสต์ได้แสดงความต้ังใจอย่างแน่วแน่  ท่ีจะเริ่มสงครามปลดแอก
ขึ้นในประเทศไทย  ท้ังนี้  จากค าแถลงของวิทยุปักกิ่ง  และวิทยุประชาชนแห่งประเทศไทย  ท่ีพยากรณ์ว่า
คอมมิวนิสต์จะต้องเข้ายึดครองประเทศไทยในท่ีสุด  และหลังจากนั้น  ก็ได้ประกาศก่อตั้ง “แนวร่วมรักชาติ
แห่งประเทศไทย” ขึ้น  เมื่อวันท่ี  ๑  มกราคม  ๒๕๐๘  ต่อมาประมาณอีกหนึ่งสัปดาห์  นายเซนยี   บุคคล
ช้ันน าของจีนคอมมิวนิสต์  ได้แถลงการณ์ว่า  สงครามปลดปล่อยชาติอาจจะเริ่มขึ้นในประเทศไทยในปลายปีนี้ 
 หลังจากการประกาศของ นายเซนยี  พวกคอมมิวนิสต์  ก็ได้โหมโฆษณาชวนเช่ือ  ปลุกระดม
มวลชนอย่างกว้างขวางต่อเนื่อง  พร้อมท้ังด าเนินการเกี่ยวกับเงินทุนเพื่อใช้ในการบ่อนท าลายประเทศไทย  มี
การแถลงการณ์วิทยุฮานอย  และประเทศลาวบ่อยครั้ง  รวมทั้ง  การเผยแพร่ทางใบปลิว  โดยพวก
คอมมิวนิสต์ให้ค ามั่นสัญญาว่าจะโค่นรัฐบาล  และขับไล่จักรวรรดินิยมอเมริกาให้ออกไปจากประเทศไทย  
ในขณะนั้นสหรัฐอเมิรกาได้ขอใช้ประเทศไทยเป็นฐานทัพเพื่อท าสงครามต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในเวียตนามโดยมี
ฐานทัพเรืออู่ตะเภา ๑ แห่งฐานทัพอากาศ ๗ แห่และมีทหารอยู่ในประเทศไทยตลอดเวลาประมาณ ๖๐,๐๐๐ 
คน จึงเป็นผลท าให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย  มีมติท่ีจะใช้ก าลังเข้าปฏิบัติการต่อเจ้าหน้าท่ีรัฐบาล 
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 เมื่อวันท่ี  ๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๐๘  กองโจรคอมมิวนิสต์ได้ซุ่มโจมตีขบวนของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
ท่ี  บ.นาบัว  ต.เรณูนคร  อ.ธาตุพนม  จว.นครพนม  ท าให้  พ.ต.อ.สงัด   โรจนภิรมย์   ผกก.ภ.จว.น.พ.ได้รับ
บาดเจ็บสาหัส  นับเป็นครั้งแรกที่พวกคอมมิสนิสต์ได้ใช้อาวุธท าร้ายเจ้าหน้าท่ีรัฐบาล  ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทย  ได้ถือโอกาสนั้น  ประกาศว่า  วันท่ี  ๗  สิงหาคม ๒๕๐๘ เป็นวันท่ีทางพรรคเปิดสงครามจร
ยุทธ  และพวกเขาเรียกวันนี้ว่า “วันเสียงปืนแตก” จากวันนั้นประเทศไทยก็ตกอยู่ในสถานการณ์ก่อการร้าย
เป็นต้นมา 
 
๔. การปอ้งกนัและปราบปราม ผกค.ดว้ยมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางทหาร 
 รัฐบาลไทย  ทุกยุคทุกสมัยได้ด าเนินนโยบายในการต่อต้านคอมมิวนิสต์เสมอมาต้ังแต่เกิดลัทธิ
คอมมิวนิสต์ขึ้นในโลก  และต่างเช่ือมั่นว่า  ราษฏรไทยคงไม่นิยมชมชอบลัทธิดังกล่าว  เนื่องจากความเป็นผู้รัก
สงบยึดมั่นอย่างเคร่งครัดในชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์และขนบธรรมเนียมประเพณี  ฉะนั้น  รัฐบาลใน
สมัยท่ีเริ่มเกิดลัทธิคอมมิวนิสต์  จึงมิได้ก าหนดวิธีการป้องกันและปราบปรามอย่างแน่ชัด 
 พวกคอมมิวนิสต์ได้พยายามใช้จุดอ่อนในเรื่องความอดอยาก และความไม่เป็นธรรมของ
ประชาชนในพื้นท่ีชนบทห่างไกล  ประกอบกับความสัมพันธ์ด้านเช้ือชาติขนบธรรมเนียมประเพณีกับประเทศ
ใกล้เคียง  คือ  ลาว และเขมร  เป็นจุดปลุกระดม  โฆษณาชวนเช่ือเพื่อเพาะเช้ือคอมมิวนิสต์ขึ้น  แล้วขยาย
กว้างออกไปเรื่อย ๆ จนประชาชนในพื้นท่ีห่างไกลยอมเข้าร่วมอุดมการณ์ 
 การด าเนินการของคอมมิวนิสต์  เริ่มท าให้เกิดความไม่มั่นคงขึ้นในประเทศซึ่งหากปล่อยให้
เป็นไปโดยอิสระเสรีแล้ว  อาจท าให้ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้ลัทธิคอมมิวนิสต์ในท่ีสุด  ฉะนั้น  รัฐบาลจึงได้
ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยคอมมิวนิสต์  พ.ศ. ๒๔๗๖  ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปราม
คอมมิวนิสต์  วิธีการตามกฎหมายนี้  คือการสืบสวน  สอบสวน  จับกุมน ามาลงโทษ  คุมขัง  ตามแต่กรณี 
จนถึงขั้นประหารชีวิต  และได้แก้ไขเรื่อยมาจนกระท่ังในปี พ.ศ. ๒๔๘๙  ต้องถูกยกเลิกเพื่อแลกกับการเข้า
เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของประเทศไทย  แต่รัฐบาลก็ต้องน ากลับมาใช้ใหม่  โดยตราเป็น
พระราชบัญญัติป้องกนัการกระท าอันเป็นคอมมิวนิสต์  พ.ศ. ๒๔๙๕  ขึ้น  เนื่องจากมีคนไทยแตกแยกกัน  
เพื่อล้มล้างสถาบันของประเทศถึงแม้รัฐบาลจะได้น ากฎหมายดังกล่าวมาใช้ใหม่  แต่พวกคอมมิวนิสต์พยายาม
ซุ่มซ่อนเผยแพร่ลัทธิของตน  และปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อความมั่นคงมากขึ้น  ฉะนั้น  ในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ 
รัฐบาลจึงได้ประกาศกฎอัยการศึกท่ัวประเทศ เพื่อสกัดกั้นการขยายตัวของลัทธิอุบาทว์นี้  และได้ก าหนดให้
เจ้าพนักงานสอบสวนมีอ านาจควบคุมผู้ต้องหาการกระท าอันเป็นคอมมิวนิสต์ได้ตลอดเวลาท่ีมีการสอบสวน  
โดยให้อยู่ในอ านาจของศาลทหาร  ท้ังนี้ให้ลงโทษผู้กระท าผิด  ตามพระราชบัญญัติป้องกันการกระท าอันเป็น
คอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๔๙๕ อย่างเฉียบขาด  และรุนแรง  จนกระท่ังในปี พ.ศ. ๒๕๐๒   รัฐบาลได้ส่ังประหาร
ชีวิต นายศุภชัยศรีสติ  ท่ี  จว.น.ม.  และในปี  พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้ประหารชีวิต  นายครอง   จันดาวงศ์   หัวหน้า
คอมมิวนิสต์เขตสว่างแดนดิน  ณ  อ.สว่างแดนดิน  จว.ส.น.    
 ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ รัฐบาลได้จัดต้ัง กองอ านวยการรักษาความปลอดภัยส่วนกลาง ( กรป.กลาง)  
เพื่อรับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะ  โดยใช้นโยบายการพัฒนาควบคู่ไปกับ
การป้องกัน  พร้อมกันนั้น  กไ็ด้ออกพระราชบัญญัติเพื่อควบคุมผู้ต้องหาการกระท าอันเป็นคอมมิวนิสต์
เพิ่มเติม  โดยให้อ านาจพนักงานสอบสวนควบคุมผู้ต้องหาได้โดยไม่มีก าหนด  และให้อ านาจแก่ผู้บังคับหน่วย
ทหารในการควบคุมผู้ต้องหาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน 
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 ภายหลังการเริ่มต่อสู้ด้วยอาวุธของ พคท.ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘  รัฐบาลก็เริ่มใช้ก าลังเป็นปึกแผ่นเข้า
ปราบปราม  กล่าวคือ ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๐๘ พตท.๑  ซึ่งรับผิดชอบป้องกันและปราบปราม ผกค.ในพื้นท่ี
รอยต่อ จว.น.พ.และ จว.อ.บ. ได้ใช้ก าลังจาก ผส.๓๑  ร่วมกับก าลัง ศสพ. สนับสนุนด้วยก าลังทางอากาศเข้า
กวาดล้าง ผกค.ถือวาวุธ บริเวณหลุมอีเลิศ  อ.นาแก  จว.น.พ.  ใช้เวลาปฏิบัติอยู่ ๑ เดือน   ไม่สามารถท าลาย
ก าลัง ผกค.ได้  เนื่องจากก าลัง ผกค.ได้แยกเป็นส่วนย่อย ๆ หลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าลึกและหลังจากถอนก าลัง
ปราบปรามกลับไปแล้ว ผกค.ก็เข้ามามีอิทธิพลในหมู่บ้านอีก 
 ในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ถึง ๒๕๐๙ นี้ รัฐบาลได้ใช้นโยบายการปราบปรามโดยเน้นหนักในการใช้
ก าลังเข้ากวาดล้าง ผกค. จนกระท่ังในปลายปี พ.ศ. ๒๕๐๙ รัฐบาลได้เริ่มทบทวนนโยบาย  โดยน า
ประสบการณ์ท่ีผ่านมา  ก าหนดเป็นแนวความคิดในการระดมพลัง อาศัยความร่วมมือและประสานงานอย่าง
ใกล้ชิดระหว่าง พลเรือน  ต ารวจ  ทหารโดยยึดถือเอาประชาชนเป็นเป้าหมาย คอยให้ความคุ้มครอง
ประชาชน  ควบคุมทรัพยากรเสบียงอาหาร อภัยโทษผู้หลงผิด  (โครงการการุณยเทพ) พัฒนาส่งเสริมอาชีพ
และปฏิบัติการจิตวิทยา 
 การปฏิบัติตามแนวความคิดข้างต้นนั้น จะเริ่มด้วยแผนคุ้มครองหมู่บ้าน  เป็นโครงการหลักใน
การต่อสู้กับ ผกค. โดยจัดต้ัง บก.ควบคุม  มีก าลังทหาร ชุดคุ้มครองหมู่บ้าน  หมวดโจมตี  ท าหน้าท่ีในการให้
ความปลอดภัยแก่ประชาชน และกวาดล้าง ผกค.ในพื้นท่ีป่าเขา  ซึ่งเรียกแผนนี้ว่า ๐๙๑๐ ( เริ่มปฏิบัติระหว่าง
ปี ๒๕๐๙ – ๒๕๑๐) 
 เนื่องจากผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์  ยังเข้าใจเรื่องคอมมิวนิสต์ไม่
เพียงพอ มองปญัหาคอมมิวนิสต์อย่างสับสน โดยมองว่า เป็นพวกมีจิตใจเห้ียมโหด  ทารุณ  ท่ีจะมาท าลายล้าง
สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ขนบธรรมเนียมประเพณีและลิดรอนเสรีภาพของประชาชนและยังคิด
ว่าปัญหาของ ผกค.ก็คือปัญหาท่ีหน่วยติดอาวุธของคอมมิวนิสต์ท่ีมีฐานปฏิบัติการหรือที่หลบซ่อนอยู่ในป่าเขา 
เข้ามาคุกคามข่มขู่บีบบังคับ  และ/หรือหลอกลวงประชาชนเอาไปเป็นพวก  ฉะนั้นจึงต้องใช้มาตรการทาง
ทหารมุ่งก าจัดหน่วยติดอาวุธของ ผกค.ให้หมดไปโดยเร็ว  แต่ปรากฏว่า  การใช้ก าลังเข้าปราบปรามโดยไม่
รู้จักโครงสร้าง  รูปร่าง  หน้าตา  และไม่มีความเข้าใจเกี่ยววิธีการของ ผกค.  ท าให้เจ้าหน้าท่ีเข้าท าลายล้าง
ด้วยความเกลียดชัง  โดยขาดการประสานกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง  และไม่ก าหนดยุทธศาสตร์  ยุทธวิธีที่
แน่นอน  เป็นการปราบปรามแบบเหวี่ยงแห  ไม่มเีป้าหมายเด่นชัด  บางครั้งการปราบปรามผิดเป้าหมาย  ผิด
ตัวบุคคลท าให้เกิดเดือดร้อนท่ัวไป  จนมีประชาชนจ านวนไม่น้อยแตกหนีเข้าป่า  เพราะต่ืนกลัวเจ้าหน้าท่ี  
หรือหันไปให้ความนิยมกับ ผกค.  เพราะเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีไม่ให้ความเป็นธรรมและท ารุนแรงเกินไป  จนเป็น
เหตุให้มีผู้สนับสนุน  ผกค.เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  การต่อสู้ด้วยอาวุธเริ่มรุนแรงขึ้นตามล าดับ  พื้นท่ีการ
เคล่ือนไหวขยายไปเกือบท่ัวทุกจังหวัด 
 
๕. การท าสงครามปฏวิตัขิองพรรคคอมมวินสิตแ์หง่ประเทศไทย 
 การขยายตัวของ พคท. ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  แนวร่วมเกิดข้ึนท้ังใน
ชนบทและในเมือง  มีการประสานการปฏิบัติกันอย่างแน่นแฟ้น  จากในเขตป่าเขา  เขตชนบท  เขตในเมือง
และพื้นท่ีสนับสนุนในต่างประเทศ เขตฐานท่ีมั่นได้ถูกจัดต้ังขึ้นในพื้นท่ีหลายแห่ง 
 ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๐๘ กองก าลังติดอาวุธได้ขยายจาก กองโจรก่อการร้ายเป็น “พลพรรค 
ประชาชนต่อต้านอเมริกาแห่งประเทศไทย” โดยมีท่ีต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ี   อ.อ านาจเจริญ  จว.อ านาจเจริญ 
(จว.อ.บ.)และในห้วงนี้เอง  รัฐมนตรีต่างประเทศจีนแดง  ได้ประกาศให้ประเทศไทยเป็นเป้าหมายท าสงคราม
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กองโจร หลังจากนั้นกองก าลังติดอาวุธได้เพิ่มความรุนแรงในการโจมตีท่ีต้ังรัฐบาล  ปิดล้อมหมู่บ้านลอบสังหาร
สายลับ  ก่อวินาศกรรม  และโฆษณาชวนเช่ืออย่างต่อเนื่อง  จนกระท่ังในเดือน  มกราคม พ.ศ.๒๕๑๒ พคท.
ได้ประกาศจัดต้ัง  “ กองบัญชาการสูงสุด กองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย”   ขึ้นโดยมีภารกิจใน
การสู้รบ  ท างานมวลชน และติดอาวุธให้มวลชน 
 

การตอ่สูเ้พือ่เอาชนะคอมมวินสิต ์ในประเทศไทย 

 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๒๕๒๘   ท่ีคนไทยด้วยกันได้ถือ  อาวุธต่อสู้กันเอง โดย
ต่างก็อ้างว่ากระท าไปเพื่อชาติ  ฝ่ายหนึ่งน าโดยกองทัพไทยของ   ฝ่ายรัฐบาลท่ีถูกต้องตามกฎหมาย  อีกฝ่ายหนึ่งน า
โดยกองทัพปลดแอกประชาชนแห่ง  ประเทศไทย (ทปท.) ท่ีมีพลพรรคและกองก าลังเรียกว่าผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ 
(ผกค.) ในท่ีสุด  ก็ยุติลงด้วยการกลับมาร่วมพัฒนาชาติไทยตามนโยบายของรัฐบาล 

 วันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ บรรดาผู้เล่ือมใสลัทธิคอมมิวนิสต์ได้ประกาศจัดต้ัง  พรรคคอมมิวนิสต์ไทย  
หลังจากท่ีได้เผยแพร่ลัทธิมาต้ังแต่ก่อนเปล่ียนแปลงการปกครอง  จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช   มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยใน  ขั้นต้นเป็นพรรคเล็กๆ   ประกอบด้วย คนจีน  และเคล่ือนไหวอยู่ในหมู่คนจีน
ส่วนน้อย  ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๙๕  ได้เปล่ียนช่ือเป็นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.)  
          พคท. เริ่มจัดต้ังกองก าลังติดอาวุธมาต้ังแต่  พ.ศ. ๒๕๐๖ ในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ี
ราษฎรมีความยากจนค้นแค้นมากท่ีสุดของประเทศ  
           ส าหรับในพื้นท่ีภาคเหนือของประเทศ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ ลาว และ เมียนมาร์ นั้น มีภูมิประเทศท่ี
เป็นป่าเขาและทุรกันดาร ยากต่อการเข้าถึง   จึงเป็นการง่ายต่อการท่ี ฝ่ายคอมมิวนิสต์จะปลุกระดมโฆษณาชวนเช่ือ
แก่บรรดาชาวเขาเป็นอย่างยิ่ง การขยายงานด้านมวลชนของ พคท. จึงเป็นไปอย่างกว้างขวางในเวลาไม่นานนัก พคท. 
ก็สามารถรวบรวม ชาวเขาในเขต จ.เชียงราย จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ และ จ.ตาก เข้าไว้ในอิทธิพล  ได้เป็นจ านวน
มากในปี พ.ศ. ๒๕๑๐  
            วันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ กองก าลังติดอาวุธ  คอมมิวนิสต์ได้ซุ่มโจมตีเจ้าหน้าท่ีรัฐบาลท่ี บ.นาบัว ต.
เรณูนคร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม อันเป็นการแสดงเจตนารมย์  อันเด่นชัดว่า ต่อไปนี้จะด าเนินการสงครามกองโจร
ต่อสู้กับฝ่ายรัฐบาล ขยายผลแห่งสถานการณ์ก่อการร้ายเพื่อยึดครองประเทศไทยต่อไป โดยให้ เรียกในหมู่พวกตนเอง
ว่าเป็น   วันเสียงปืนแตกมีฐานท่ีมั่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  หลายแห่ง เช่น ท่ีบริเวณเทือกเขาภูพาน เป็นต้น 
           ส่วนในพื้นท่ีภาคเหนือ    หลังจากขยายฐานมวลชนในกลุ่มชาวเขาได้เป็นจ านวน มากแล้ว พคท. ได้เปิด
การต่อสู้ด้วยอาวุธกับเจ้าหน้าท่ีรัฐบาลอย่างเปิดเผย เมื่อวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๐ ท่ี บ.น้ าปาน ต.นาไร่หลวง 
อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน   เหตุการณ์ในวันนั้น เป็นวันเสียงปืนแตก ในภาคเหนือ โดยฐานท่ีมั่นของ พคท. หลายแห่งในพื้นท่ี จ.
เชียงราย จ.น่าน จ.ตาก และรอยต่อระหว่าง จ.พษิณุโลก จ.เพชรบูรณ์ และ  

จ.เลย         วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๒ พคท. ได้ประกาศจัดต้ัง กองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย 
(ทปท.) หลังจากท่ีได้ขยายการจัดต้ังกองก าลังติดอาวุธมากขึ้นตามล าดับ และกระจายฐานท่ีมั่นด าเนินการก่อการร้าย
ไปท่ัวทุกภาคอันเป็น การแสดงความมุ่งหมายขยายตัวจากการก่อการร้ายเป็นสถานการณ์สงคราม และได้เรียก  ว่า
เป็น  สงครามประชาชน  หรือสงครามปฏิวัติ  ด าเนินการตามแนวทางยุทธศาสตร์  ป่าล้อมบ้าน บ้านล้อมเมือง เพื่อ
ยึดครองประเทศด้วยก าลังอาวุธ ล้มล้างการปกครองปัจจุบัน  ด้วยความรุนแรง โดยใช้อ านาจจากปากกระบอกปืน 
           สถานการณ์  ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นต้นมา รุนแรงมากขึ้นตามล าดับ ประกอบกับ  สถานการณ์ของ
ประเทศเพื่อนบ้านในระยะต่อมาท่ีถูกคอมมิวนิสต์ยึดครองทีละประเทศ  จนได้รับการปรามาสจากต่างชาติว่า 
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ประเทศไทยคงจะไม่รอดพ้นจากการยึดครองของคอมมิวนิสต์ เป็นไปตามล าดับของโดมิโน 
           ในห้วงระยะเวลาท่ีได้เกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมืองครั้งส าคัญในประเทศไทย 
 เมื่อตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ และ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ บรรดานักศึกษาและผู้ท่ีต่อต้านรัฐบาล เกิดความหวาดกลัวต่อ
การถูกกวาดล้างจับกุมของเจ้าหน้าท่ี   ได้พากันหล่ังไหลเข้าป่าไป ร่วมการต่อสู้กับ พคท.ท าให้สมาชิก พคท.ในป่า
เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย สถานการณ์อ านวย ต่อการด าเนินงานของ พคท. ในการก้าวจากขั้นรับ ขึ้นสู่ขั้นยัน และขั้นรุก 
ตามล าดับ 

การตอ่สูเ้พือ่เอาชนะคอมมวินสิตใ์นพืน้ที่ ทภ. ๓ 
 
การรบทีฐ่านปฏบิตัิ บ.หว้ยโกน๋  อ.ทุง่ช้าง  จว.นา่น  ในป ี๒๕๑๘ 
กลา่วทัว่ไป              
 หมู่บ้านห้วยโก๋น    เป็นหมู่บ้านชายแดนเขตติดต่อระหว่าง  อ.ทุ่งช้าง  จว.น่าน  กับแขวงไชยบุรี
ราชอาณาจักรลาว ในปี ๒๕๑๘ ราษฏร  บ.ห้วยโก๋น  มีท้ังส้ิน  ๕๑  หลังคาเรือน  ราษฏรแบ่งเป็น  ๒  พวก
ใหญ่ ๆ ได้แก่  ชาวไทยล้ือ  ซึ่งอพยพมาจาก  เมืองเงินราชอาณาจักรลาว  และชาวเขาเผ่าถิ่น  รวมทั้งส้ิน  
๒๗๓  คน เป็นชาย  ๑๔๐ คน  หญิง  ๑๓๓  คน  ท่ีต้ังของหมู่บ้านห้วยโก๋นไม่มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับตัว 
อ.ทุ่งช้าง  เส้นทางในภูมิประเทศไปยังหมู่บ้านห้วยโก๋น  เป็นป่าทึบ  และเขาสูงชัน  ดังนั้น การเดินทางไปมา
ระหว่างตัวอ าเภอและหมู่บ้านจึงกระท าได้ยาก  และท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองกับ 
ราษฏรบ้านห้วยโก๋น  มีน้อยมาก            
 ทางเหนือของบ้านห้วยโก๋น ขึ้นไปประมาณ ๒.๕ กม. เป็นเขตแดนของราชอาณาจักรลาว  ซึ่งมี
เมืองเงิน  ต้ังอยู่จากแนวชายแดนประมาณ  ๕  กม. ลักษณะภูมิประเทศระหว่าง บ.ห้วยโก๋น – เมืองเงิน  เป็น
ท่ีราบระหว่างหุบเขา  สามารถเดินทางติดต่อกันได้โดยสะดวก โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ ชม. ๓๐ นาที 
ดังนั้น ราษฎร บ.ห้วยโกน๋  จึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเมืองเงิน  ราชอาณาจักรลาวสูงกว่า อ.ทุ่งช้าง 
จว.น.น.  เนื่องจากระหว่าง  เมืองเงิน  และ บ.ห้วยโก๋น  มีเส้นทางติดต่อกันได้สะดวก  พคท.  จึงได้ใช้เส้นทาง
นี้ในการส่งก าลังพลและอาวะยุทโธปกรณ์จากฐานส่งก าลังในแขวงไชยบุรี  เข้ามาสนับสนุน ผกค.ในประเทศ
ไทยท่ีบริเวณผาแดง บ.น้ าช้าง และดอยภูแว  ซึ่งอยู่ทางใต้ของบ้านห้วยโก๋น  ได้อย่างสะดวกอีกด้วย 
 เนื่องจากหมู่บ้านต่าง ๆ  ใน  จว.น.น.  บริเวณตามแนวชายแดนไทย – ลาว  โดยเฉพาะในพื้นท่ี  
อ.ทุ่งช้าง  และ  อ.ปัว  ส่วนใหญ่ยังขาดเส้นทางคมนาคมติดต่อซึ่งกันและกัน  การไปมาหาสู่กันระหว่างราษฎร
ในท้องถิ่นกระท าได้ด้วยความยากล าบาก  ตลอดจนความต้องการของทางราชการท่ีจะขยายความเจริญจาก
ตัวเมืองไปสู่ชนบท  ทางราชการจึงได้มีโครงการสร้างทางสาย  อ.ทุ่งช้าง – บ.ปอน – บ.กิ่วจันทร์ – บ.ห้วย
โก๋น – บ.บวกหญ้า – บ.บ่อเกลือเหนือ – บ.บ่อเกลือใต้ – บ.ผักเฮือก – บ.หลักลาย – บ.น้ ายาว – อ.ปัว  
เส้นทางสายนี้เมื่อสร้างเสร็จตามโครงการแล้ว  จะเลียบตามแนวชายแดนไทย – ลาว  ทางทิศตะวันออกของ  
อ.ทุ่งช้าง  และ  อ.ปัว  จว.น.น. 

 
ฐานปฏบิัตกิาร  บ.ห้วยโก๋น 
๑.  การจัดตัง้ฐานปฏบิตักิาร  เมื่อ  ต.ค.  ๑๔  บก.พล.ม.สน.  ซึ่งเข้ารับผิดชอบในการปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปราม ผกค.  ในพื้นท่ี  จว.น.น.  และ  อุตรดิตถ์ได้เล็งเห็นความส าคัญของหมู่บ้านห้วยโก๋นและช่องทาง
จากเมืองเงินราชอาณาจักรลาวเข้าสู่ประเทศไทย  จึงได้ส่งก าลังไปต้ังฐานปฏิบัติการท่ีบริเวณ บ.ห้วยโก๋น  มี
ก าลังทหาร  ๑  มว.ปล. (-)  โดยมีความมุ่งหมายดังนี ้
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                -  สกัดกั้นเส้นทางในการส่งก าลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ์ของ ผกค.จากภายนอกประเทศตาม
เส้นทางเมืองเงิน – บ.ห้วยโก๋น เพื่อสนับสนุน ผกค.ท่ีบริเวณผาแดง บ.น้ าช้าง ดอยภูแว  ซึ่งเป็นท่ีต้ัง บก.เขต  
๑๔  ของ ผกค. 

 -  ให้ความคุ้มครองราษฎร  บ.ห้วยโก๋น  รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยา และช่วยเหลือ
ประชาชนให้สามารถด ารงชีพอยู่ด้วยความผาสุข 

 -  ให้ความคุ้มครองการสร้างทางจาก บ.ปอน – บ.กิ่วจันทร์ – บ.ห้วยโก๋น   ซึ่งก าลังสร้างทาง
คืบหน้าเข้าหาหมู่บ้านห้วยโก๋น  ตามล าดับ 
๒.  ความสมัพนัธร์ะหวา่งราษฎร  บ.หว้ยโกน๋  กบั  เจา้หนา้ทีข่องรฐับาล 

   เนื่องจากราษฎร  บ.ห้วยโก๋น  เป็นชาวเขาเผ่าถิ่น  และชาวไทยล้ือ  ซึ่งอพยพมาจาก
ราชอาณาจักรลาว  ประกอบกับ  การท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบ้านเมืองไม่สามารถเดินทางเข้าไปดูแลทุกข์สุขของ
ราษฎรในหมู่บ้านนี้ได้จึงท าให้ขาดความสัมพันธ์ระหว่างราษฎรกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบ้านเมืองเสมือนถูกทอดท้ิงให้
อยู่ตามล าพังเนื่องจากลักษณะท่ีต้ังและ ความสัมพันธ์ดั้งเดิม  บีบบังคับให้ราษฎร บ.ห้วยโก๋น  ต้องติดต่อกับ
เมืองเงิน และเมืองหงสา  ในราชอาณาจักรลาว  มากกว่าทางประเทศไทย  เพราะการไปมาติดต่อกระท าได้
สะดวกและรวดเร็วกว่า  ดังนั้น  ชีวิตประจ าวันของราษฎร บ.ห้วยโก๋น  จึงมีความสัมพันธ์กับฝ่าย
ราชอาณาจักรลาวมากกว่าประเทศไทย 

 ต้ังแต่ บก.พล.ม.สน ได้ส่งก าลังทหารไปต้ังฐานปฏิบัติการท่ี บ.ห้วยโก๋น ต้ังแต่ปี  ๒๕๑๔  หน่วย
ทหารได้พยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีและปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนอยู่ตลอดเวลา  อาทิเช่น  สร้าง
โรงเรียนและจัดครูทหารเข้าไปท าการสอนหนังสือและแจกส่ิงของต่าง ๆ ท่ีราษฎรมีความจ าเป็นและต้องการ
เป็นต้น  แต่ไม่ปรากฏว่าท่าทีของราษฎรไม่มีความกระตือรือร้น และไม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยทหารเท่าท่ีควร 
๓. ทีต่ัง้และก าลงัของฐานปฏบิตักิาร 

๓.๑  ฐานปฏิบัติการ  บ.ห้วยโก๋  เป็นฐานปฏิบัติการขนาดเล็ก  ต้ังอยู่บนเนินเต้ีย ๆ ห่างจาก 
หมู่บ้านไปทางทิศตะวันตกประมาณ  ๕๐๐  เมตร  พื้นท่ีระหว่างฐานปฏิบัติการกับหมู่บ้านเป็นท่ีราบ  
สามารถเดินทางติดต่อกันได้สะดวก  ส่วนทางด้านทิศตะวันตก  และทิศใต้  เป็นที่สูงชันเล็กน้อย  และมีภูมิ
ประเทศสูงข่มท้ังทางทิศเหนือ  ทิศใต้  และทิศตะวันตก 
 ๓.๒ ก าลังของฐานปฏิบัติการเป็นก าลัง ขนาด มว.ปล.(-) วันเกิดเหตุการณ์  มีก าลัง ๓๗ นาย  
ประกอบด้วย                ก)  พัน.ร.๒๑๒  ร้อย ๓  มว.๑ 
                                ข)  ๑  หมู่  ค.๔.๒ 
                                ค)  ๑  หมู่  ค.๖๐ 
                                ง)  นอกจากนั้นยังมีฐานยิง ป.ขนาด ๗๕  มม. จ านวน ๒ กระบอก ต้ังอยูท่างทิศ
เหนือของ บ.สบปืน  ซึ่งอยู่ห่างจาก บ.ห้วยโก๋น ไปทางทิศตะวันตกประมาณ  ๗ กม.ยิงคุ้มครองให้ได้ 
๔. การดดัแปลงฐานปฏบิัตกิาร 
 ๔.๑  เนื่องจากฐานปฏิบัติการตั้งอยู่บนเนินเล็ก ๆ  ดังนั้นก าลังท่ีอยู่ภายในฐาน       จึงจ ากัด 
ให้อยู่ในลักษณะท่ีค่อนข้างแออัด  และสามารถเป็นอันตรายร่วมกันได้ง่ายเมื่อถูกโจมตีหรือถูกอาวุธยิงจากฝ่าย
ตรงข้าม 
 ๔.๒ บริเวณรอบฐานปฏิบัติการ  หน่วยได้ท าคูติดต่อไว้รอบฐาน  และได้มอบเขต 
รับผิดชอบให้แก่หน่วยรองในการระวงัป้องกนัท่ีต้ังโดยถูกต้อง  โดยแต่ละหน่วยได้สร้างคูยิงขึ้นในเขต
รับผิดชอบด้วย 
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 ๔.๓ การสร้างท่ีพักบนฐานปฏิบัติการ  เนื่องจากสถานท่ีคับแคบ  ดังนั้นท่ีพักบางแห่งหน่วย 
จึงสร้างคร่อมคูติดต่อ  ส าหรับการสร้างท่ีพักนั้น  ได้สร้างแบบหลังคาปิดโดยใช้ไม้ปูข้างบนและใช้ดินวางทับ
อีกชั้นหนึ่ง  ช้ันบนสุดใช้หญ้าคา  ต้ังอยู่หลายแห่งโดยรอบ 
 ๔.๔ สนาม ฮ.  อยู่นอกฐานปฏิบัติการทางด้านทิศตะวันออก 
 
๕. การระวงัปอ้งกนัและการวางเครือ่งกดีขวาง 
 ๕.๑ ในเวลากลางวันหน่วยจะวางยามไว้  ๓  จุด  ส าหรับเวลากลางคืนวางไว้  ๘  จุด  รอบ 
ฐานปฏิบัติการ  การระวังป้องกันนอกฐานฯ  ในเวลากลางวันได้ส่งหน่วย  ลว.ออกปฏิบัติการรอบฐาน
ปฏิบัติการเป็นประจ าทุกวัน  ส าหรับในเวลากลางคืนนาน ๆ ครั้ง  จึงจะส่งก าลังออกไปซุ่มโจมตีก าลังของ 
ผกค.  ตามข่าวท่ีได้รับ 
 ๕.๒  บริเวณรอบฐานปฏิบัติการ  ไม่มีการวางลวดหนามและลวดหีบเพลง  ท้ังท่ีฐานฯ  นี้เป็น
ฐานฯ ประจ าและสร้างมาหลายปีแล้ว  และหน่วยเหนือก็ได้สนับสนุนลวดหนาม และลวดหีบเพลงให้แก่ บก.
พล.ม.สน.จ านวนหลายครั้งแล้ว 
 ๕.๓  การวางเครื่องกีดขวาง  หน่วยได้วางกับระเบิดชนิดต่าง ๆ ไว้รอบฐานฯ  แต่มีจ านวนน้อย
มาก  เครื่องกีดขวางท่ีวางได้แก่กับระเบิด แบบ  เอ็ม.๑๔,  เอ็ม.๑๖, พลุสดุด, เคลโม  และกับระเบิดแสวง
เครื่อง  ท าด้วย กระสุน ค.๘๑  ซึ่งวางไว้ชนิดละประมาณ ๒ แท่งเท่านั้น 
 ๕.๔  การเข้าออกบริเวณฐานปฏิบัติการหน่วยเคยปล่อยให้ราษฎรขึ้นไปบนฐานฯ ได้  
นอกจากนั้นชาวเขาเผ่าถิ่น  จ านวน  ๓  นาย  ซึ่งเป็นคนน าทางของหน่วยได้เข้าออกฐานฯ เป็นประจ า ท าให้
ราษฎรทราบท่ีต้ังและจุดส าคัญ ๆ ของฐานฯ หมด  เป็นต้นว่าท่ีต้ัง บก.มว.  ท่ีต้ังยิง ค.  และคลังกระสุนวัตถุ
ระเบิด  เป็นต้น 
  
เหตกุารณก์อ่นวนัปะทะ 
                ๑. เมื่อ  ๒๓  มี.ค. ๑๘ เวลาใกล้ค่ า  ขณะท่ีพนักงานวิทยุท่ีฐานฯ  บ.ห้วยโก๋น  ก าลังใช้วิทยุ
ติดต่อกับหน่วยต่าง ๆ ตามปกตินั้น  ได้มีสถานีวิทยุสัญญาณเรียกขานว่า“ทอง” ส าเนียงพูดเป็นคนไทยได้ขอ
พูดด้วยและแจ้งว่าตนอยู่ห่างจาก บ.ห้วยโก๋น ประมาณภูเขา  ๖  ลูก และได้แจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้
ผู้บังคับบัญชาตน 
ได้เตรียมก าลังไว้ท่ีจะเข้าโจมตี บ.ห้วยโก๋น หรือฐานฯ  สนามบิน ตนเองมีความห่วงใยจึงแจ้งให้ทราบ
นอกจากนั้นได้พูดคุยถึงสถานการณ์ในเขมร  กรณี  บ.นาทราย และวิจารณ์รัฐบาลไทย ฯลฯ  หลังจาก  ๒๓  
มี.ค.  ๑๘  สถานีวิทยุแห่งนี้ได้ลักลอบผู้บังคับของตน  ใช้วิทยุพูดคุยกับพนักงานวิทยุฐานฯ บ.ห้วยโก๋น  เป็น
ประจ า 
 ๒.  ก่อนท่ี ผกค.  จะเข้าตีฐานฯ  บ.ห้วยโก๋น  ประมาณ ๑ – ๒ วัน  บก.ทภ.๓  สน. ทราบข่าว
ว่ามีก าลัง ปทล.กลุ่มหนึ่ง  ประมาณ  ๓๐๐  คน  เตรียมการท่ีจะเข้าตี ม.หงสา  ประเทศลาว  แต่ก าลังส่วนนี้
ได้หายไปบริเวณเมืองเงิน  ประเทศลาว  ซึ่งอยู่ห่างจาก บ.ห้วยโก๋น  ไปทางทิศเหนือ  ประมาณ  ๑๐ กม.  แต่  
บก.ทภ.๓ สน.  ยังไม่ได้แจ้งให้ บก.พล.ม.ทราบ  ฐานฯ  บ.ห้วยโก๋น  ก็ถูกเข้าตีเสียก่อน 
 ๓.  เมื่อ  ๘  เม.ย.  ๑๘  ในตอนเช้า  พัน.ร.๒๑๒  ร้อย ๓  ฐานฯ  กม.๒๑  และ พัน.ร.๒๑๒ 
ร้อย ๓ มว.๒ ฐานฯ บ.สบปืน  ส่งก าลังออก  ลว.  โดยมีก าลังจากฐาน ฯ  กม.๒๑  จ านวน  ๒๑  นาย  และ
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ฐานฯ  บ.สบปืน  จ านวน  ๑๐  นาย รวมทั้งส้ิน  ๓๑  นาย  แต่ละหน่วย  ลว. มี  ผบ.มว.เป็น ผบ.หน่วย ลว.
ได้ออก ลว. ตามเส้นทางเข้าสู่ฐานฯ  บ.ห้วยโก๋น(เพื่อเตรียมการร่วมกันต่อสู้) 
  
เหตกุารณใ์นวนัปะทะ  (  ๙  เม.ย.  ๑๙  ) 
 เวลาประมาณ  ๐๔๕๐  ยามผลัดสุดท้าย  ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ได้ฉายไฟกราดไป
ยังบริเวณทางขึ้นฐานและสนาม ฮ. ท าให้ ผกค.  ซึ่งวางตัวอยู่บริเวณนั้นหลบหลีกแสงไฟจนท าให้พลุสดุดท่ีวาง
ไว้แตกขึ้น  ยามจึงเข้าใจว่า ผกค.เข้ามาสดุดพลุสัญญณแล้ว  จึงได้ใช้อาวุธยิงไปท่ีบริเวณนั้น  พร้อมกับรัว
ระฆงัให้สัญญาณขึ้นเป็นการให้ทุกคนเข้าประจ าแนว ในทันทีท่ีพลุสดุดแตกขึ้นนั้น  ผกค.ก็ได้เริ่มเปิดฉากยิง
ด้วยอาวุธทุกชนิดได้แก่ ปรส.๕๗,  ค.๖๑,  จรวดอาร์พีจี  และ  ปลย.เอ.เค.๔๗  เข้ามาในฐานฯ  อย่างรุนแรง
จากทุกทิศทาง  พื้นท่ีท่ีถูกระดมยิงอย่างรุนแรงมากท่ีสุดได้แก่พื้นท่ีทางทิศตะวันออกของฐานฯ และท่ีต้ังยิง ค. 
พร้อมกันนัน้ก าลังของ ผกค.ก็ได้เคล่ือนท่ีเข้ามาประชิดฐานฯ ทุกทิศทางอย่างรวดเร็ว   
 ในขณะท่ี ผกค.เริ่มเข้าโจมตีฐานฯ  นั้น  ร.ต.พงษ์ศักดิ์   ขันธวิธี ผบ.ฐานฯ บ.ห้วยโก๋น  ได้วิ่ง
ออกมาจาก บก.มว.เพื่อส่ังการในการต่อสู้  ขณะท่ีวิ่งออกมานั้นก็ถูก ผกค.  ซึ่งเข้ามาประชิดฐานฯ แล้ว ยิง
ด้วย ปลย.เอ.เค.๔๗  บริเวณหน้าอกหลายนัดต้องกลับเข้าไปใน บก.มว. และเสียชีวิตอยู่ใน บก.มว.นั้นเอง 
ส่วน ร.ต.อุดม  วิทยะเมธาดินทร์  ผบ.หน่วย ลว. จากฐานฯ กม.๒๑  ได้ใช้จรวดเอ็ม.๗๒  ท าการยิงต่อสู้ไป
ประมาณ  ๔  นัด  ก็ถูกยิงด้วยจรวดอาร์พีจีเสียชีวิตทันที  ร.ต.ก าพล  แจ่มมิน  ผบ.หน่วย ลว.จากฐานฯ  บ.
สบปืน ซึ่งอยู่ใน บก.มว.ด้วย  จึงได้เข้าท าหน้าท่ีควบคุม และอ านวยการสู้รบต่อไป 
 ในการเข้าตี ผกค.  ใช้หมู่บ้านเป็นแนวออกตี และด าเนินกลยุทธโดยอาวุธหนักประเภท ค. และ 
ปรส. ยิงข่มไว้  ก าลังท่ีเข้าประชิดท่ีต้ังฝ่ายเราใช้การโจมตีด้วยจรวดอาร์พีจีและอาวุธประจ ากาย  หัวหน้า 
ผกค. ส่ังการเป็นภาษาลาวและภาษาต่างประเทศซึ่งไม่ทราบว่าเป็นภาษาอะไร  โดยส่ังการให้ทางซ้ายเคล่ือนท่ี 
ทางขวายิงอยู่กับท่ี  แบบท าการรบตามแบบ  ก าลังส่วนใหญ่ของ ผกค.เข้าประชิดฐานฯ  ได้อย่างรวดเร็ว
เนื่องจากเส้นทางการเคล่ือนท่ีสะดวกและไม่มีเครื่องกีดขวางมากนัก 
 ส าหรับ ค.๔.๒  และ ค.๖๐  ไม่สามารถท าการยิงตอบโต้ได้เลย เพราะว่า ผบ.หมู่ ค.ถูกยิง
เสียชีวิตในระยะเริ่มแรก  ประกอบกับท่ีต้ังยิง ค.  ถูกยิงกดอย่างหนัก  พลประจ าปืนไม่สามารถไปประจ าท่ีต้ัง
ยิงได้ฝ่ายเราจึงหมดโอกาสใช้ ค.ยิงตอบโต้การเข้าตีของ ผกค.ได้ 
 ท่ีฐานยิงปืนใหญ่ กม.๒๑  ซึ่งอยู่ห่างจาก  บ.ห้วยโก๋น ไปทางทิศตะวันตกประมาณ  ๗  กม. 
 ได้สังเกตเห็นแสงไฟและเสียงปืนขึ้นทางฐานฯ  บ.ห้วยโก๋น  และได้รับการติดต่อแต่เพียงว่า ฐานฯ  ถูกเข้าตี
แล้วก็เงียบหายไป  โดยยังมิได้ถูกร้องขอให้ท าการยิงสนับสนุน  แต่ ผบ.ฐานฯ  ปืนใหญ่  ก็ใช้ความริเริ่มยิงปืน
ใหญ่ไปยังจุดระดมยิง  ซึ่งได้วางไว้ล่วงหน้าแล้ว หลังจากนั้นพนักงานวิทยุของฐานฯ บ.ห้วยโก๋น  กไ็ด้ปรับการ
ยิงให้โดยท าการยิงไปทางทิศตะวันออกของฐานฯ  ซึ่งเป็นทิศทางเข้าตีของ ผกค. 
 ในระยะเริ่มแรก ของการเข้าตี  ฝ่ายเราเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจ านวนมาก  การควบคุม
และอ านวยการรบกระท าได้ยาก  เพราะว่า  ผบ.ฐานฯ  เสียชีวิต  ก าลังบางส่วนต้องถอนตัวออกจากท่ีมั่น
อย่างกระทันหัน  แต่  ร.ต.ก าพล  ฯ  ผบ.หน่วย  ลว.จากฐานฯ  บ.สบปืน  ก็พยายามเข้าควบคุมอ านวยการ
อย่างใกล้ชิด  ก าลังท่ียังสามารถท าการต่อสู้ได้มีประมาณ  ๔๐  คน  ได้เข้าประจ าท่ีมั่นและท าการต่อสู้ต่อไป
โดยท่ี ร.ต.ก าพล  ฯ  สามารถควบคุมได้ประมาณ  ๗ – ๑๐  คน  เท่านั้น 
 หลังจากท่ี ผบ.ร.๒๑๒ ร้อย ๓ ฐาน กม.๒๑  ได้รับรายงานจากหน่วยว่า ถูกเข้าตี  จึงได้รายงาน
ไปยัง พัน.ร.๒๑๒  ซึ่งต้ังอยู่ท่ี  อ.ทุ่งช้าง  และได้รายงานตามล าดับไปยัง  บก.พล.ม.สน.  เมื่อเวลา ๐๕๒๕  
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ตลอดจนขอการสนับสนุนการโจมตีทางอากาศ  รวมทั้งขอรับการสนับสนุนกระสุน ป.  แก่ฐานฯ  กม.๒๑  
เพิ่มเติม และเตรียมส่งกลับผู้บาดเจ็บกับผู้เสียชีวิต 
 เวลา  ๐๕๒๕  ผกค.  ซึ่งเข้ามายึดฐานฯ  ทางทิศตะวันออกได้ประกาศเป็นภาษาลาวว่า “ให้
ทหารไทยวางอาวุธและยอมแพ้เสีย  คอมมิวนิสต์มีสัจจะ  จะไม่ท าอันตรายแก่ผู้ไม่มีอาวุธ” บ้างก็ได้ยินทหาร
ลาวพูดกันว่า “ทหารไทยนี่แน่เหมือนกันโว้ย”   และมีภาษาต่างประเทศอีกมากซึ่งฝ่ายเราฟังไม่เข้าใจ  แต่
ฝ่ายเราก็ได้ต่อสู้อย่างเหนียวแน่นต่อไป 
 เวลา  ๐๕๓๐  พล.ม.สน.  ได้ส่ังการให้หน่วยเกี่ยวข้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 -  ให้ พัน.ร.๒๑๒  จัดก าลัง  ๑  มว.ปล. พร้อมท่ีจะออกปฏิบัติการ 
 -  ให้ พัน.ม.๒๖๗  อ.เชียงกลาง  จัดก าลัง  ๑  กองร้อย  พร้อมท่ีจะออกปฏิบัติการ 
 -  ให้ ตอนการบิน ฯ  เตรียม บต.๑๙  ติดจรวดข้ึนสนับสนุนทันที 
 -  ขอ บ.จธ.๒   จากฐานบินน่านขึ้นสนับสนุนทันที 
 -  ให้ ชปบ.ทบ.๓๒  จัดเตรียม  ฮ.พร้อมท่ีจะส่งกลับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต  ตลอดจนส่งก าลัง
บ ารุงเพิ่มเติม 
 -  รายงานเหตุการณ์ไป บก.ทภ.๓ สน.  และขอรับการสนับสนุน  ฮ.ติดอาวุธและการโจมตีทาง
อากาศเพิ่มเติม 
                 เวลา  ๐๕๕๕  ร.ต.ก าพล ฯ เข้าใจว่าฝ่ายเราเหลือไม่ถึง ๑๐ นาย  ในขณะท่ี ผกค.ท่ีเข้าตีมี
จ านวนมาก (ไม่ต่ ากว่า ๒๐๐ คน ) และยังคงใช้ความพยายามท่ีจะเข้ายึดฐานฯ บ.ห้วยโก๋นให้ได้  ร.ต.ก าพล ฯ  
จึงได้ตัดสินใจขอให้ ป.ยิงกระสุนแตกอากาศเหนือฐานฯ  ทางทิศตะวันออกเพื่อท่ีจะท าลายการเข้าตีของ ผกค. 
จากผลของการยิงท าให้ ผกค.ต้องหยุดชะงักการเคล่ือนท่ีอย่างได้ผล  และก าลังบางส่วนต้องถอนตัวกลับไป 
 เวลา  ๐๗๑๕  บ.จธ.๒  จ านวน  ๑  เครื่อง อยู่เหนือเป้าหมาย และสนับสนุนด้วยการโจมตีทาง
อากาศ  แต่ปฏิบัติงานได้  ๑๐  นาที  ปืนติดขัดต้องกลับไปเปล่ียนช้ินส่วนอะไหล่ท่ีฐานบินน่านแล้วกลับมา
สนับสนุนต่อไป 
 เวลา  ๐๘๓๐  ฮ.ท.๑  จ านวน  ๔  เครื่องเดินทางถึง  บก.พัน.ร.๒๑๒  อ.ทุ่งช้าง  และส่งกระสุน 
ป. ให้ฐาน ฯ กม.๒๑ แล้วเตรียมส่งก าลังเพิ่มเติมให้แก่ฐานฯ  บ.ห้วยโก๋นตลอดจนรับผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
กลับ  ต่อมา  ฮ.ขัดข้อง ๑ เครื่อง  คงเหลือใช้การได้  ๓  เครื่อง 
 เวลา  ๐๙๔๐ – ๑๑๒๐ บ.จธ.๒  ขึ้นสนับสนุนทางอากาศต่อไป 
 เวลา  ๑๐๐๐ – ฮ.ติดอาวุธ  จ านวน  ๒  เครื่อง  เดินทางจาก ฉก.พล.๔  อ.เชียงค า  จว.ช.ร. ถึง 
บก.พล.ม.สน. รับฟังสถานการณ์และข่าวสารขั้นต้น แล้วเดินทางถึง  อ.ทุ่งช้าง  ขึ้นสมทบ พัน.ร.๒๑๒ 
เตรียมการเพิ่มเติมก าลังให้ฐานฯ บ.ห้วยโก๋น ต่อไป 
 เวลา  ๑๐๕๐  พัน.ร.๒๑๒  ส่งก าลัง  ๑  มว.ปล. โดย ฮ.ท.๑  จ านวน  ๓  เครื่องเพื่อไปลงทาง
ทิศตะวันตกของฐานฯ  แต่ไม่สามารถลงได้เพราะ ผกค.ยิงต้านทานอย่างหนัก  จึงต้องเดินทางกลับ อ.ทุ่งช้าง 
                เวลา  ๑๒๐๐  ฮ.ท.๑   จ านวน  ๓  เครื่อง  ได้พยายามน าก าลังไปลงทางทิศตะวันตกของฐานฯ 
บ.ห้วยโก๋น  อีก  ภายใต้การยิงสนับสนุนของ ฮ.ติดอาวุธ  แต่ขณะ  ฮ.ล าแรกร่อนลงใกล้จะถึงพื้น  ก็ถูกยิง
อย่างหนัก  ทหารบาดเจ็บ  ๓  นาย  ฮ.ท้ังหมดจึงต้องเดินทางกลับ  อ.ทุ่งช้างอีก  เพื่อวางแผนใหม่ 
 เวลา  ๑๒๔๕ – ๑๕๐๐  บ.โอวี – ๑๐  อยู่เหนือเป้าหมายและสนับสนุนการโจมตีทางอากาศ 
 เวลา  ๑๓๐๐ – ๑๔๔๐  บ.จธ.๒  อยู่เหนือเป้าหมายและสนับสนุนการโจมตีทางอากาศ 
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 เวลา  ๑๓๐๐  เนื่องจากฝ่ายเราได้รับการสนับสนุนจากก าลังทางอากาศและปืนใหญ่อย่าง
สมบูรณ์ และต่อเนื่อง  ผกค. ท่ีเกาะอยู่รอบฐานฯ  ถอนตัวห่างออกไปท าให้การปะทะเบาบางลง  หน่วยจึงได้
ส่งก าลังเข้าตรวจค้นและสามารถควบคุมฐานฯ  ท้ังหมดไว้ได้เช่นเดิม 
 เวลา  ๑๕๒๕ – ๑๖๐๐  บ.จธ.๒  อยู่เหนือเป้าหมายและสนับสนุนการโจมตีทางอากาศ 
 เวลา  ๑๕๓๕  พัน.ร.๒๑๒  ส่งก าลัง  พัน.ม.๒๖๗ ร้อย ๓  ไปลงท่ีฐานฯ  บ.ห้วยโก๋น  ภายใต้
การคุ้มกันของก าลังทางอากาศ  และสามารถส่งก าลังลงได้ในเท่ียวแรกพร้อมกับรับผู้บาดเจ็บ  จ านวน  ๑๖  
นาย ออกมาได้  หลังจากนั้นก็ได้ทยอยส่งก าลังไปเพิ่มเติมจนครบ  ๑  มว.ม.  การรับผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่ง 
รพ.น่าน เรียบร้อย  เมื่อเวลา  ๑๙๓๐ 
 เวลา  ๑๖๐๐ – ๑๘๐๐  บ.โอวี – ๑๐  อยู่เหนือเป้าหมายและสนับสนุนการโจมตีทางอากาศ 
 
สรุปผลการปฏิบตั ิ
 -  เหตุการณ์ใน  ๙  เม.ย.  ๑๘ ก าลัง ผกค.  ไม่สามารถยึดฐานปฏิบัติการ บ.ห้วยโก๋นได้  เพราะ
ฝ่ายเรา ต่อสู้อย่างเหนียวแน่น  ภายใต้การสนับสนุนด้วยการโจมตีทางอากาศ  และการยิงของปืนใหญ่อย่าง
ต่อเนื่อง  นอกจากานั้น บก.พล.ม.สน. ยังสามารถส่งก าลังเพิ่มเติมให้แก่ฐานฯ  รับผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
กลับมาได้ในเวลาต่อมา 
 - ส าหรับราษฎร บ.ห้วยโก๋น  ได้เดินทางอพยพหนีไปอยู่ท่ีเมืองเงิน  ราชอาณาจักรลาวทั้ง
หมู่บ้านเมื่อ  ๐๙  เม.ย. ๑๘ 
 - จากแหล่งข่าว  ท าให้ทราบในภายหลังว่า  ก าลังของ ผกค.ท่ีเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการ  บ.ห้วย
โก๋นประกอบด้วย  ชาวเขาเผ่าถิ่น,  แม้ว  และไทย  ส าหรับก าลังส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าถิ่น  แต่งกายด้วยชุด
เขียวและชุดเขียวพราง และคาดว่าก าลัง ผกค.กลุ่มนี้  น่าจะเป็นก าลังท่ีมาจาก  ดอยภูแว หรือผาแดง  
ส าหรับการสูญเสียของ ผกค.นั้น  แหล่งข่าวได้เห็น ผกค.ล าเลียงศพ ผกค.ท่ีเสียชีวิตประมาณ  ๓๐  คน  ผ่าน
หมู่บ้านทางทิศตะวันออก  และยังมีผู้บาดเจ็บอีกประมาณ  ๕๐  คน  ตามรายละเอียดในท้ายเรื่อง 
 -  ในระหว่างการปะทะกนัถึงขั้นตะลุมบอนนัน้  ฝ่ายเราจ าได้ว่าก าลังของ ผกค.ท่ีเข้ามายึดฐานฯ 
นั้น มีราษฎร บ.สบปืน และห้วยโก๋นร่วมด้วย 
 -  จากการจัดก าลังตรวจค้นบริเวณรอบฐานปฏิบัติการเมื่อ  ๑๐  เม.ย.  ๑๘  พบศพผู้เสียชีวิต
ฝ่ายเราอีก  ๑  นาย  และอาวุธยุทโธปกรณ์อื่น ๆ จ านวนมาก 
             การสูญเสีย 
  ฝ่ายเรา       เสียชีวิต ๑๗ นาย 
                   บาดเจ็บ ๒๔ นาย 
      ผกค. 
  ก าลังพล 
  -  เสียชีวิตนับศพได้     ๑   คน 
  -  เสียชีวิตจากการเห็นของแหล่งข่าวประมาณ  ๓๐ คน 
  -  บาดเจ็บจากการเห็นของแหล่งข่าวประมาณ  ๕๐ คน 
  อาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีฝ่ายเรายึดได้ 
  -  ปลย.เอเค๔๗    จ านวน ๔ กระบอก 
  -  เครื่องยิงจรวดอาร์พีจี   จ านวน ๑ กระบอก 
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  -  ธงแดงรูปค้อนเคียว   จ านวน ๑ ผืน 
  -  กระสุนและวัตถุระเบิดตลอดจนส่ิงอุปกรณ์  จ านวนหนึ่ง 
             
วเิคราะหผ์ลการปฏิบตักิารของทัง้สองฝา่ย 
 ๑.  การเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการ บ.ห้วยโก๋น  ของ  ผกค.ครั้งนี้  นับเป็นครั้งแรกที่ ผกค.ใช้ก าลัง
อย่างเป็นปึกแผ่นเข้าปฏิบัติการในลักษณะการรบตามแบบ  แม้ว่า  ผกค.จะไม่สามารถยึดและท าลายฐาน
ปฏิบัติการของฝ่ายเราได้ตามความมุ่งหมาย  แต่ก็สามารถท าความสูญเสียให้แก่ฝ่ายเราได้เป็นอันมาก ในส่วน
ท่ีเป็นความส าเร็จของ ผกค.เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้.- 
  ๑.๑  ผกค.มีการเตรียมการล่วงหน้า  ได้แก่  การขนย้ายอาวุธหนักมาใช้  และมีการสืบ
สภาพภายในท่ีต้ังของฝ่ายเราโดยอาศัยชาวบ้าน  ซึ่งเคยเข้าไปขายของในฐานฯ  นอกจากนี้การท่ีฝ่ายเราเคย
โต้ตอบทางวิทยุกับ ผกค.ก่อนหน้าเหตุการณ์  ก็อาจเป็นการลวงและท าให้ ผกค.ได้ทราบข่าวสารเกี่ยวกับฝ่าย
เราเพิ่มขึ้น  รวมทั้งสามารถรบกวนความถ่ีของฝ่ายเราได้ถูกเมื่อเกิดเหตุการณ์ 
     ๑.๒  ผกค.รวมก าลังได้เหนือกว่าฝ่ายเรา  และปฏิบัติการเข้าสู่ท่ีมั่นฝ่ายเราอย่างจู่โจมโดย
ใช้อาวุธยิงสนับสนุนอย่างรุนแรง  ซึง่ท าให้ฝ่ายเรามีผู้เสียชีวิตถึง ๑๐ นาย บาดเจ็บกว่า ๒๐ นาย  ในห้วง
ระยะเวลาเพียง  ๓๐ นาทีแรก 
    ๑.๓  มีราษฎรในพื้นท่ีบางส่วนให้การสนับสนุน 
 ๒.  การปฏิบัติของฝ่ายเราในการต่อสู้กับการเข้าตีของ ผกค.ครั้งนี้  นับได้ว่าเป็นไปอย่างทรหด  
แม้ว่าจะเสียเปรียบในด้านอ านาจก าลังรบท่ีมีอยู่ขณะนั้น  ส าหรับปัจจัยเกี่ยวข้องท่ีท าให้ฝ่ายเรามีการสูญเสีย
มากในการรบเพื่อป้องกันรักษาท่ีมั่น  คือ 
    ๒.๑  ระบบการป้องกันฐาน  ได้แก่  เครื่องกีดขวาง  เครื่องเตือนภัย  กฏการ รปภ.ท่ีต้ัง 
และการเฝ้าตรวจ  ขาดประสิทธิภาพท าให้ ผกค. เข้าถึงท่ีมั่นได้อย่างรวดเร็วเมื่อเริ่มการปฏิบัติ  และโจมตี
จุดส าคัญได้อย่างถูกต้อง 
   ๒.๒  สภาพท่ีต้ังเสียเปรียบ  เนื่องจากมีท่ีสูงข่มอยู่รายล้อมและราษฎรในพื้นท่ีไม่สนับสนุน
ฝ่ายเราเท่าท่ีควร 
   ๒.๓  ปัจจัยส าคัญซึ่งท าให้ฝ่ายเรารอดพ้นจากการถูกยึดครองท่ีมั่น  จนสถาปนาการป้องกัน
และตอบโต้ได้ในเวลาต่อมา  คือ  การติดต่อส่ือสารซึ่งยังพอใช้การได้,  ท่ีต้ังฐานอยู่ในระยะยิงของ ป.,  ฐาน 
ป. ไม่ถูกรบกวน,  ก าลังพลท่ีเหลืออยู่  และผู้ท าหน้าท่ี  ผบ.หน่วย   มีขวัญก าลังใจการต่อสู้อย่างดีเยี่ยมแม้จะ
อยู่ในสภาพท่ีถูกกดดัน 
 
บทเรยีนจากการรบ    การปฏิบัติของฝ่ายเราในการต่อสู้เพื่อป้องกันฐานปฏิบัติการ  ท าให้ได้รับบทเรียนท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบการป้องกันฐาน  และการปฏิบัติขณะเผชิญสถานการณ์  ดังนี้.- 
 ๑.  ระบบปอ้งกนัฐาน 
  ๑.๑  ฐานปฏิบัติการห้วยโก๋น  ต้ังอยู่ในภูมิประเทศท่ีเสียเปรียบ  เนื่องจากมีท่ีสูงข่มหลาย
แห่งและเป็นพื้นท่ีแคบ  เพราะฉะนั้น  ฝ่ายเราจ าเป็นต้องมีระบบป้องกันท่ีเพียงพอเพื่อชดเชยความเสียเปรียบ
ของสภาพท่ีต้ัง  โดยใช้มาตรการเชิงรุกและเชิงรับ 
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  ๑.๒  ระบบป้องกันเชิงรับ  เช่น  ลวดหนาม  พลุสดุด  และทุ่นระเบิด  กับระเบิดหากมีการ
ผสมผสานใช้อย่างสมบูรณ์โดยรอบ  และมีระยะหา่งจากฐานเพียงพอ  ก็จะท าให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเข้าถึง
ท่ีต้ังได้อย่างรวดเร็ว ฝ่ายเราจะได้รับการแจ้งเตือนได้ทัน  ก่อนท่ีฝ่ายตรงข้ามจะเข้าประชิดถึงตัว 
  ๑.๓  ระบบป้องกันเชิงรุก  ได้แก่  การควบคุมภูมิประเทศส าคัญ และการ ลว.  เฝ้าตรวจ  
จะต้องเพิ่มความถ่ีในการปฏิบัติเมื่อมีส่ิงบอกเหตุหรือได้รับการแจ้งเตือน  ในวันท่ีเกิดเหตุการณ์  ก าลังท่ีฐาน
ไม่ได้ออก  ลว.รอบฐานเช่นท่ีเคยปฏิบัติทุกวัน  เนื่องจากทราบว่าก าลังท่ีฐานฯ กม.๒๑  และ  ฐาน ฯ  สบปืน
จะเดินทางมาเพิ่มเติมก าลัง  ท าให้ฝ่ายเราพลาดโอกาสในการพิสูจน์ทราบความผิดสังเกตในพื้นท่ีหากฝ่ายตรง
ข้ามมีการเคล่ือนไหวเกิดขึ้นแล้ว 

๑.๔  กฏการรักษาความปลอดภัยของฐานฯ  ซึ่งมีจุดอ่อนเนื่องจากเคยมีชาวบ้านเข้าไปขาย 
ของในฐาน  รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากราษฎร  บ.ห้วยโก๋น  ให้เป็นคนน าทางท้ังสองกรณีนี้  น่าจะเป็นเหตุ
ให้ ผกค.อาศัยสืบสภาพภายในท่ีต้ังของฝ่ายเราได้  การท่ีคนน าทางของหน่วยจ านวน  ๒  คน  หายไปจาก
หมู่บ้านประมาณ  ๒  วัน  ก่อน ผกค.เข้าโจมตีเป็นกรณีท่ียืนยันได้ทางหนึ่ง 

๑.๕  การวางต าบลยิงป้องกันฐานของ  ป.ไว้ล่วงหน้า  และการมีความคิดริเริ่มของหน่วยยิง 
สนับสนุนโดยไม่ต้องรอให้มีการร้องขอการยิง  เป็นการเส่ียงท่ีคุ้มค่าเพราะช่วยให้ฝ่ายเรายับย้ังการหนุนเนื่อง
ของ ผกค.ได้อย่างรวดเร็ว และท าให้ก าลังพลในฐานฯ  มีขวัญก าลังใจดีขึ้น 
 ๒.  การปฏิบตัขิณะเผชญิสถานการณ์ 

๒.๑  ขวัญและก าลังใจในการสู้รบของก าลังพลเป็นส่ิงส าคัญยิ่ง เพราะจะ 
แสดงออกได้อย่างชัดเจนเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขัน  การท่ีฝ่ายเราสามารถยืนหยัดต่อสู้ถึงขั้นประชิดตัวได้อย่าง
เหนียวแน่น  แม้จะมีก าลังน้อยกว่า,  การด ารงการติดต่อส่ือสารกับหน่วยเหนือไว้ได้  และการปรับการยิง
สนับสนุนเพื่อยับยั้งฝ่ายตรงข้าม ในสภาวะท่ีมีการกดดันอย่างรุนแรง  ย่อมจะเป็นส่ิงช้ีวัดได้เป็นอย่างดี 

          ๒.๒  ก าลังพลทุกระดับจะต้องมีลักษณะผู้น า  เพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์ 
และ  ท าการต่อสูเ้ปน็หนว่ยตอ่ไปไดท้กุโอกาส  โดยเฉพาะในยามทีม่กีารสญูเสยีผูบ้งัคับบญัชา   เหตุการณ์
ครั้งนี้หาก  ผบ.หน่วย  ลว.ของฐานฯ  บ.สบปืน  ไม่เข้าท าหน้าท่ีแทนโดยปล่อยให้ต่างคนต่างต่อสู้  ก็อาจจะ
ไม่สามารถต้านทาน ผกค. ได้ 

๒.๓  หน่วยไม่ได้ใช้อาวุธ  ค.๔.๒  และ  ค.๖๐  ตอบโต้เนื่องจาก ผบ.หมู่ เสียชีวิต  
รอง ผบ.หมู่ ลาพัก และพลประจ าปืนถูกกดดันด้วยการยิงจากฝ่ายตรงข้าม  นอกจากนี้ทุ่นระเบิดเคลโมท่ีวาง
ดักไว้ก็ไมไ่ด้ใช้เนื่องจากก าลังพลไม่ทราบจุดกด  ผู้ท่ีทราบจุดกดได้แก่  ผบ.มว.  และ  ผบ.หมู่  ซึ่งเสียชีวิตไป
แล้ว  ประเด็นดังกล่าวนี้  หน่วยน่าจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ  เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความ
ปลอดภัยของหน่วย,  การรักษาความลับของระบบป้องกัน,  การกระจายความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม  
และการท าหน้าท่ีทดแทนซึ่งกันและกันในยามฉุกเฉิน 

๒.๔  ระบบการยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้ายล้มเหลว  เนื่องจากฝ่ายตรงข้ามเข้าประชิดถึง 
ท่ีมั่นแล้วและแต่ละคนต้องต่อสู้กับก าลัง ผกค.ท่ีเผชิญหน้า 

๒.๕  แผนการติดต่อส่ือสารขาดประสิทธิภาพ  เนื่องจากไม่ได้เตรียมความถ่ีส ารองไว้ 
ล่วงหน้า  ท าให้เกิดปัญหาเมื่อถูกรบกวน  และเมื่อมีหลายหน่วยใช้การติดต่อส่ือสารในข่ายเดียวกัน หลังจาก
หน่วยเหนือได้รับรายงานแล้ว 
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รายงานข่าวสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
 หน่วยรายงาน          ศปก.ทบ.๓๑๑ 
 วันของข่าว   ๙  เม.ย.  ๑๘ 
 เรื่อง  ข่าวการโจมตีฐาน  บ.ห้วยโก๋น  จากราษฎร บ.หล่ายทุ่ง 
 แหล่งข่าว ราษฎร บ.หล่ายทุ่ง ( คิวบี ๐๒๖๐ ) พักแรมที่บ้านญาติท่ี บ.ห้วยโก๋น ในคืนท่ี  ๘  
เม.ย. ๑๘   เช่ือได้  พบเห็นด้วยตนเอง 
 ๑.  เมื่อ  ๐๙  เม.ย.  ๑๘  ขณะท่ี  แหล่งข่าวก าลังหลับอยู่นั้น  ก็ต้องตกใจต่ืน  เมื่อได้ยินเสียง
คนเดินจ านวนมาก  บนเส้นทางทิศตะวันตกของ บ.ห้วยโก๋น ( คิวบี ๑๘๖๕ ) หลังจากนั้นสักครู่  แหล่งข่าวได้
พากันไปตักน้ าท่ีล าห้วยกิ้ง  อยู่ห่างจากหมู่บ้านทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ประมาณ ๓๐๐ เมตร  และได้พบ 
ผกค.ก าลังต้ังปืน ค.อยู่ท่ีริมล าห้วย  แหล่งข่าวจึงเดินทางกลับท่ีพัก  จากนั้นอีกไม่นาน  แหล่งข่าวก็ได้ยินเสียง
ปืนดังบนฐาน  ทหารเป็นจ านวนมาก  และในเวลาต่อมา  ก็ได้มีกระสุนปืนมาตกในบริเวณหมู่บ้านหลายลูก  มี
ลูกหนึ่งตกบนบ้านของนายทองดี  ท าให้เกิดไฟไหม้  เป็นเหตุท าให้  นายทองดี  และบุตรชายอีก ๒ คน  
เสียชีวิต  อนึ่งการต่อสู้ก็ยังด าเนินอยู่ต่อไป 
 ๒.  ประมาณ  ๐๗๐๐  ของวันเดียวกัน  แหล่งข่าวได้ออกจากท่ีพักมาดู  เห็น  ผกค. ประมาณ  
๑๕๐  คน  ประกอบด้วยถิ่น,  แม้ว  และไทย  ส่วนใหญ่เป็นถิ่น  ส าหรับจ านวน ผกค.ไทย  และแม้วนั้น  มี
ก าลังก้ ากึ่งกันแต่งกายชุดเขียว และเขียวพราง  อาวุธปืน ประกอบด้วย  เอเค.๔๗, ปสบ. และอาร์พีจี (ส าหรับ 
ค.นั้น แหล่งข่าวเห็นเพียงกระบอกเดียว) ก าลังล าเลียงศพเพื่อน ผกค.ประมาณ  ๓๐  ศพ  ซึ่งกองอยู่ข้าง
สะพานข้ามล าห้วย (ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของฐานประมาณ ๒๐๐  เมตร)  โดย  หน.คนไทยเป็นคนส่ังการ  
ด้วยการให้น าเส่ือและผ้าห่มของชาวบ้านห่อ ๆ ละ ๒ ศพ มัดเข้าด้วยกัน  ล าเลียงผ่านหมู่บ้านไปทางทิศ
ตะวันออกนอกจากนี้ยังสังเกตเห็นว่ามี  ผกค.ได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ  ๕๐  คน  ซึ่งช่วยกันหาม  และพยุง
ผ่านหมู่บ้านไปทางทิศตะวันออกเช่นเดียวกัน  ในขณะท่ี ผกค.ก าลังล าเลียงศพ และผู้บาดเจ็บไปนั้นได้มี
เครื่องบิน  ๒  ล า บินวนเวียนอยู่บริเวณนั้น (ทีมเคยได้รับทราบว่าเป็น บ.จธ.๒  แต่ไม่ได้ท าการยิงลงไปเพราะ
เกิดขัดข้อง) หน.ผกค.ไทยได้ตะโกนส่ังให้ท าการยิง  แต่ขณะเดียวกันแหล่งข่าวและชาวบ้านได้ยกมือไหว้
ขอร้องไม่ให้ยิง  โดยให้เหตุผลว่าถ้ายิงแล้วเครื่องบินก็จะต้องโจมตีลงมาในหมู่บ้านแน่ และพวกตนก็จะต้อง
ได้รับอันตราย หน.ผกค.จึงส่ังระงับการยิง  อย่างไรก็ตาม  การล าเลียงดังกล่าวของ ผกค.นั้น  ได้กระท ากัน
อย่างธรรมดา  ไม่ได้เร่งรีบเลย  อนึ่งหลังจากนั้น  ทางฝ่ายเราได้ไปปฏิบัติการทางอากาศอยู่เกือบตลอดเวลา  
จนกระท่ัง  ประมาณ ๑๗๐๐  จึงได้ยุติการปฏิบัติการทางอากาศ  และเมื่อ  ๐๙  เม.ย.  ๑๘  แหล่งข่าวพร้อม
ด้วยราษฎร  บ.ห้วยโก๋น  จึงอพยพไปท่ีเมืองเงิน  ประเทศลาว  ส าหรับความเสียหายของหมู่บ้านนั้นปรากฏว่า 
เสียหายประมาณ  ๓๐  หลังคาเรือน ( บ.ห้วยโก๋น  มีประมาณ  ๕๐  หลังคาเรือน  เป็นถิ่นประมาณ  ๓๐  
หลังคาเรือน  ท่ีเหลือเป็นของผู้ท่ีมาจากเขตลาว ) 
 ๓.  ข้อคิดเห็น    แหล่งข่าวคาดว่า ผกค.คงจะถอนก าลังไปอยู่ท่ีบริเวณเขา (มีถ้ าเล็ก ๆ 
ประมาณ ๕ แห่ง  แต่ละแห่งจุได้ประมาณ ๒๐ – ๓๐ คน) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านประมาณ ๓ 
กม.เป็นการช่ัวคราว และคาดว่า ผกค.กลุ่มนี้น่าจะเป็นก าลังท่ีมาจากภูแว  หรือผาแดง 
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ยุทธการผาเมอืงเผดจ็ศกึ  ในป ี ๒๕๒๔    
กล่าวทัว่ไป 
 จากการพิสูจน์ทราบของฝ่ายเราโดยต่อเนื่องได้พบว่า  พื้นท่ีบริเวณเขาค้อ, เขาย่า, ห้วงสะเดาะ
พง และ  บ.หนองแม่นา  นั้น  เป็นท่ีต้ัง  บก.เขตใต้  หรือ  บก.เขต ๑๕  และหน่วยใน  บก.เขตใต้ของ  พคท. 
มีอิทธิพลครอบคลุมท่ัวบริเวณหมู่บ้านชาวเขาโดยรอบ  และเป็นฐานท่ีมั่นซึ่งอยู่ลึกเข้ามาในตอนกลางของ
ประเทศมากท่ีสุด  จากพื้นท่ีดังกล่าวนี้  พคท.สามารถแผ่อิทธิพลลงมาทางใต้และทางตะวันตกเพื่อลงสู่พื้นราบ
ในบริเวณใกล้เคียงได้ตามล าดับ  จึงนับว่าพื้นท่ีนี้มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์อย่างยิ่งต่อฝ่ายเรา 
 ในห้วงระยะเวลาสิบกว่าปีก่อนหน้านี้  ทภ.๓  สน. ได้เคยส่งก าลังเข้าปฏิบัติการในพื้นท่ีนี้มาแล้ว
หลายครั้ง  แต่ก็เป็นการปฏิบัติการในรูปของการค้นหา, พิสูจน์ทราบและการล้อมปราบในระยะเวลาอันส้ัน
ด้วยก าลังค่อนข้างจ ากัด  ประกอบกับพื้นท่ีดังกล่าวนี้  มีลักษณะภูมิประเทศท่ีเกื้อกูลต่อการหลบซ่อนซ่องสุม
ก าลังของ  พคท.อย่างดียิ่ง  ในขณะเดียวกันก็เป็นอุปสรรคขัดขวาง  และสร้างความยากล าบากในการเข้า
กวาดล้างของฝ่ายเรา  จึงท าให้การปฏิบัติดังกล่าวได้ผลน้อย  และไม่สามารถท าลายขุมก าลังหรือขจัดอิทธิพล
ของฝ่ายตรงข้ามให้ลดลงได้ทางราชการจึงได้เล็งเห็นความส าคัญของพื้นท่ีนี้  และมีแนวความคิดว่าการท่ีจะใช้
การปฏิบัติการทางทหารแต่อย่างเดียวย่อมจะส าเร็จได้ยาก  ฝ่ายเราจ าเป็นจะต้องใช้การพัฒนาซึ่งเป็น
มาตรการทางการเมืองเข้าด าเนินการควบคู่กันไป  ซึ่งแม้จะเห็นผลช้าและต้องส้ินเปลืองมากแต่ก็คงจะได้ผล
แน่นอนกว่า  ทบ.และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องจึงได้ก าหนดโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาขึ้นเรียกว่าโครงการ
พัฒนาลุ่มน้ าเข็ก  โครงการนี้เริ่มต้นด าเนินการตั้งแต่ปลายปี  ๒๕๑๙  ส าหรับในพื้นท่ีเขาค้อนี้  มีเป้าหมายท่ี
จะสร้างทางจาก  บ.ทุ่งสมอ และ  บ.นางั่ว ผ่านทุ่งสะเดาะพงไปยงั  บ.หนองแม่นา  และน าราษฎรอาสาสมัคร
เข้าท ากินในพื้นท่ีสองข้างทางจนถึง บ.หนองแม่นา  ซึ่งจะสร้างเป็นชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นในขั้นสุดท้ายของ
โครงการ 
 การด าเนินการตามโครงการนี้ถูก  ผกค. ขัดขวางอย่างรุนแรงมาต้ังแต่เริ่มต้น  แต่ฝ่ายเราก็ได้
พยายามต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ จนสามารถสร้างทางและน าราษฎรอาสาสมัครเข้าไปท ากินได้ถึงบริเวณเขา
ค้อ (เขาปางก่อ) เมื่อประมาณเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๒๒  และทางด้าน  บ.นางั่ว  เราสามารถสร้างทางเข้าไป
ได้  ๑๕  กม.  แม้ว่าโครงการนี้ยังไม่ส าเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมาย  แต่ผลงานเท่าท่ีผ่านมาจนถึงก่อนยุทธการนี้
ได้  เป็นที่ประจักษ์ว่าฝ่ายเราสามารถลดอิทธิพลของ  ผกค.ลงอย่างเห็นได้ชัด  โดยจะเห็นได้จากการท่ีฝ่ายเรา
สามารถเดินทางจาก  บ.ทุ่งสมอ  ไปจนถึงเชิงเขาค้อได้อย่างปลอดภัย  ส่วนทางด้าน บ.นางั่ว ก็เช่นเดียวกัน  
ซึ่งก่อนเริ่มโครงการนี้เราไม่สามารถเข้าไปได้  จึงเป็นส่ิงพิสูจน์ว่าฝ่ายเราได้ด าเนินการมาถูกทางแล้ว  หากได้
ด าเนินการต่อไปจนถึง  บ.หนองแม่นา  ตามโครงการเมื่อใดเราก็จะสามารถขยายพื้นท่ีอิทธิพลของฝ่ายเราให้
กว้างขวางออกไปได้ตามล าดับ  และในขณะเดียวกันฝ่ายตรงข้ามก็ย่อมจะต้องถูกจ ากัดพื้นท่ีและอิทธิพลลง
ตามล าดับ 
 การสร้างทางนี้ต้องไปหยุดชะงักอยู่ท่ีเชิงเขาค้อด้านเหนือนั้น  เกิดจากปัญหาภายในบริษัท
ผู้รับเหมาสร้างทางสายนี้  ซึ่งท าให้โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ าเข็กต้องพลอยหยุดชะงักไปด้วยเป็นเวลานานเกือบ  
๒  ปี  ทางด้าน  พตท.๑๖๑๗  ก็ไม่สามารถปฏิบัติงานคืบหน้าต่อไปได้ตามล าพังเพราะมีก าลังจ ากัดมากต่อมา
ในเดือนมกราคม  ๒๕๒๔  ทางราชการได้โอนการสร้างทางมาให้  ทภ.๓  ด าเนินการต่อไปประกอบกับในห้วง
ระยะเวลานี้ทาง  ศปก.ทบ.ได้เร่งรัดและสนับสนุนให้ ทภ.ต่าง ๆ  ปฏิบัติการเชิงรุกต่อท่ีหมายจ ากัดทุกพื้นท่ี  
พตท.๑๖๑๗  จึงได้ผสมผสานการปฏิบัติท่ีจะด าเนินการตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ าเข็กให้คืบหน้าต่อไป  และ
ท าการรุกต่อท่ีหมายจ ากัดตามนโยบายของ  ทบ. ในพื้นท่ีเขาค้อ, เขาย่า  และ  บ.หนองแม่นา  โดยให้ช่ือแผน
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ว่า “แผนยุทธการผาเมืองเผด็จศึก” การปฏิบัติการรบในครั้งนี้มีแนวความคิดในการปฏิบัติแตกต่างจากการ
ปฏิบติัการกวาดล้างครั้งอื่น ๆ  ในประเด็นส าคัญคือจะต้องยึดท่ีหมายต่าง ๆ ไว้อย่างถาวรเพื่อด าเนินการ
พัฒนาต่อไปตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ าเข็ก  มิใช่เป็นการกวาดล้าง  แล้วถอนก าลังเช่นท่ีเคยปฏิบัติมาแล้วซึ่ง
เป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามหวนกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีเดิมได้อีก  และจะท าให้ฝ่ายเราต้องใช้เวลา
กวาดล้างครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างไม่มีวันจบส้ิน 
ความส าคญัของพืน้ทีแ่ละภมูปิระเทศส าคญั 
 พื้นท่ีเขาค้อ – หนองแมน่า  เป็นพื้นท่ีการสู้รบมานานต้ังแต่ปี  ๑๒  คอมมิวนิสต์ได้เคล่ือนย้าย
ก าลังเข้ามาซ่องสุมอยู่ตั้งแต่ปี  ๑๑  การปะทะครั้งแรกเกิดข้ึนท่ีบริเวณ  บ.ทุ่งสมอ  (คิวยู ๑๘๘๗) ใน  มี.ค. 
๑๒  โดยก าลังของพันพิเศษ  ค่ายสฤษด์ิเสนา  ซุ่มโจมตีขบวนล าเลียงของ ผกค. ตามฐานข่าวที่ได้รับ  การ
ปฏิบัติในครั้งนั้น  ข่าวสารถูกต้องแต่ก าลัง ผกค.มีมากกว่าข่าวที่ได้รับคือ ผกค.มี ๓๐ – ๔๐ คน (ฐานข่าวมี 
๑๕ คน) ผลการปฏิบัติ ผกค.เสียชีวิต  ๑๑  คน  ฝ่ายเราเสียชีวิต  ๔  นาย,  บาดเจ็บ  ๑  นาย จากนั้นก็มีการ
สู้รบเรื่อยมามีการสูญเสียเครื่องบิน, อาวุธยุทโธปกรณ์ และก าลังพลเป็นจ านวนมาก  แต่ฝ่ายเราก็ยังไม่
สามารถกวาดล้างอิทธิพลของ ผกค.ได้หมดไปจากพื้นท่ีได้  กองทัพบกและกองทัพภาคท่ี ๓  ได้พิจารณาเห็น
ความส าคัญทางพื้นท่ีเขาค้อ – หนองแม่นา  และได้ก าหนดให้เป็นพื้นท่ีเป้าหมายซึ่ง พตท.๑๖๑๗ จะต้อง
กวาดล้างและเอาชนะคอมนิวนิสต์ให้ได้อย่างเร่งด่วน  โดยมีเหตุผลดังนี้.- 
 ๑.  พื้นท่ีเขาค้อ – หนองแม่นา  มีภูเขาสูง ๆ ล้อมรอบ  มีแม่น้ าไหลผ่านกลางคือแม่น้ าเข็ก  
และมีพื้นท่ีราบบนภูเขาอยู่กลางพื้นท่ีไม่มีถนน  แต่มีความอุดมสมบูรณ์  มีพื้นท่ีกว้างนับร้อยตารางกิโลเมตร  
จึงยากแก่การน าก าลังเข้าไปกวาดล้าง 
 ๒. เขาค้อเป็นพื้นท่ีอยู่กลางใจประเทศ  กล่าวคืออยู่ห่างจาก  อ.แม่สอด  จว.ตาก  ประมาณ  
๔๐๐  กม. และอยู่ห่างจาก กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – นครพนม  ประมาณ  ๔๐๐  กม. เท่า ๆ กัน 
 ๓.  พื้นท่ีติดต่อระหว่าง  ทภ.๑, ทภ.๒ และ ทภ.๓  เมื่อพ้นเทือกเขาใหญ่ทางใต้ของเขาค้อไป
แล้วก็จะลงสู่ภาคกลาง  เทือกเขาลพบุรี – สระบุรี ไปจนถึง  อ.ปากช่อง  จว.นครราชสีมา  ฉะนั้นหากเราไม่
สามารถขับไล่ ผกค.ออกจากพื้นท่ีได้ และหาก ผกค. สามารถเช่ือมโยงเขตงานระหว่างภาคอีสานและภาค
กลางได้แล้ว   ความมั่นคงของชาติจะอยู่ในสภาวะท่ีล่อแหลมอย่างยิ่ง 
 ๔.  ภูมิประเทศส าคัญ 
  ๔.๑  เขาค้อปางก่อ       ( คิวยู ๑๒๓๗ ) 
   ๔.๒  เขาย่า                ( คิวยู ๑๐๓๐ ) 
  ๔.๓  บ.หนองแม่นา      ( คิวยู ๐๒๓๑ ) 
  ๔.๔  เขาตะเคียนโง๊ะ     ( คิวยู ๐๖๓๔ ) 
  ๔.๕  เขาปู่                 ( พียู  ๙๖๔๘ ) 
  ๔.๖  แม่น้ าเข็ก   ซึ่งไหลจากใต้ไปทางเหนือ 
  นอกจากนั้นยังมพีื้นท่ีท่ีเหมาะแก่การเพราะปลูก  ๓  พื้นท่ี  คือ  พื้นท่ีระหว่างเขาค้อ – เขา
ตะเคียนโง๊ะ, พืน้ท่ี  บ.หนองรางช้าง – บ.หนองแม่นา – ทุ่งแสลงหลวง  และพื้นท่ีด้านใต้เขาย่า  บริเวณ  บ.
เล่าลือ –เล่าเน้ง 
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ความมุง่หมาย     ยุทธการผาเมืองเผด็จศึก  มีความมุ่งหมายดังนี้.- 
 ๑.  เพื่อท าลายกองบัญชาการสู้ศึกแนวหน้าของ ทปล.เขตงานท่ี ๑๕  กองก าลังติดอาวุธ  รร.
การเมืองการทหาร,  โรงพยาบาล,  ส านักทหารช่าง,  ส านักอ านาจรัฐและส านักนาเคล่ือนท่ี 
 ๒.  เพื่อลดขวัญและก าลังใจในการสู้รบของ ผกค.  ด้วยการจู่โจมเข้าท าลายด้วยก าลังรบควบคู่
ไปกับการพัฒนาทางยุทธศาสตร์  ท้ังนี้เนื่องจากยังไม่เคยมีฝ่ายเราเข้าไปถึงใจกลางกองบัญชาการของ ผกค.ได้
เลย และ ผกค.ได้โฆษณาไว้ว่าหากก าลังฝ่ายเราเข้าถึงเขาย่าและหนองแม่นาได้แล้ว  พวกเขาจะยอมแพ้เพราะ
เท่ากับเขาได้สูญเสียท่ีมั่นส าคัญ  ซึ่งเขาคาดว่าเราไม่สามารถเข้าไปถึงได้ 
 ๓.  ผลทางยุทธศาสตร์ท่ีขจัดอิทธพล ผกค.  ให้ได้อย่างเด็ดขาดจากพื้นท่ีก็คือ ต้องยึดภูมิ
ประเทศส าคัญ  ๓  แห่ง  ได้แก่ เข้าค้อ – เขาย่า – หนองแม่นา  และป้องกันมิให้ ผกค.เข้าท ากินได้เพราะจะ
ท าให้ ผกค.ประสบความล าบากในการเล้ียงดูมวลชนและก าลังรบหลักของ ผกค. กับมวลชนจะเข้ามอบตัวเป็น
จ านวนมาก  เนื่องจากขาดแคลนเสบียงอาหาร 
 ๔.  เพื่อเกื้อกูลและสนับสนุนโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาลุ่มน้ าเข็กของฝ่ายเราให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย  ๕  ปี  ครั้งท่ี  ๒  ท่ีได้ก าหนดไว้ ( ปี ๒๕๒๔ – ๒๕๒๘ ) 
การวางก าลงัของ  ผกค. 
 ๑.  พืน้ทีเ่ขาคอ้  -  สะเดาะพง 
  ๑.๑  ฐานท่ีมั่นเขาค้อ   เนิน  ๑๑๗๔,  เนิน  ๑๑๒๒  คิวยู  ๑๑๓๖ 
  ๑.๒  ฐานท่ีมั่น  เนิน  ๙๓๕   คิวยู  ๑๓๓๗ 
  ๑.๓  ฐานท่ีมั่น  เนิน  ๙๐๗   คิวยู  ๑๓๒๓๖๐ 
  ๑.๔  บก.สู้ศึกแนวหน้า         คิวยู  ๑๐๗๓๔๓ 
  ๑.๕  บก.ร้อย ๙๒๐               คิวยู  ๑๑๘๓๓๗ 
  ๑.๖  บ.ทุ่งสะเดาะพง            คิวยู  ๐๒๓๓๑๕ 
  ๑.๗  บ.ชิงชัย                        คิวยู  ๑๑๕๓๒๔ 
  ๑.๘  บ.กล้าบุก                     คิวยู  ๑๒๐๓๒๒ 
 ๒.  พืน้ทีเ่ขาหว้ยทราย 
  ๒.๑ ฐานท่ีมั่น  เข้าห้วยทราย   คิวยู  ๑๖๒๙ 
  ๒.๒ ฐานท่ีมั่น  เขากวาง          คิวยู  ๑๗๔๒๙๐ 
  ๒.๓  ฐานท่ีมั่น  เนิน  ๑๐๓๔   คิวยู  ๑๖๑๒๙๗ 
  ๒.๔  ฐานท่ีมั่น  เนิน  ๘๘๓     คิวยู  ๑๖๗๓๒๐ 
  ๒.๕  ฐานท่ีมั้น  เนิน  ๘๔๑      คิวยู  ๑๓๘๓๐๓ 
 ๓.  พืน้ทีเ่ขายา่ 
  ๓.๑  ฐานท่ีมั่น  เขาย่าเหนือ คิวยู  ๐๘๘๓๒๒ 
  ๓.๒  ฐานท่ีมั่น  เขาย่าใต้ คิวยู ๑๒๒๒๙๕ 
  ๓.๓  พลาธิการกองร้อย คิวยู ๐๘๔๒๘๘  ( ๐๘๕๒๙๕ ) 
  ๓.๔  โรงพยาบาล ผกค. คิวยู ๐๘๖๒๙๕ 
  ๓.๕  บ.ทุ่งแดงชิงชัยใหม่ คิวยู ๐๙๘๒๘๔  ( ๐๘๘๒๘๕ ) 
  ๓.๖  ส านักพลาธิการเขต คิวยู ๐๗๓๒๘๕  ( ๐๗๓๒๘๓ ) 
  ๓.๗  ส านักนาพลาเขต คิวยู ๐๗๘๒๗๔ 
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 ๔.  พืน้ทีห่นองแมน่า 
  ๔.๑  ฐานท่ีมั่น  หนองแม่นา คิวยู ๐๒๓๓๑๕ 
  ๔.๒ ส านักอ านาจรัฐ คิวยู ๐๓๘๒๙๘  ( ๐๓๙๒๗๗ ) 
  ๔.๓  ส านักทหารช่าง คิวยู ๐๒๘๓๓๓ 
  ๔.๔  ส านักนาเคล่ือนท่ี คิวยู ๐๓๘๓๒๑ 
  ๔.๕  เนิน  ๙๐๔ เขาตะเคียนโง๊ะ คิวยู ๐๖๕๓๔๔ 
  ๔.๖  รร.เขต คิวยู ๐๒๙๒๘๙ 
  ๔.๗  รร.การเมือง คิวยู ๐๒๘๓๔๔ 
  ๔.๘  บ.หลักชัย คิวยู ๐๒๘๓๕๙  ( ๒๐๔๓๕๗ ) 
  ๔.๙  บ.แสงทอง คิวยู ๐๔๓๓๗๒  ( ๔๐๕๓๖๙ ) 
  ๔.๑๐ บ.รวมพลัง คิวยู ๐๑๒๒๔๑ 
  ๔.๑๑ บ.รวมสู้ คิวยู ๐๒๙๒๔๕ 
 ๕.  ขดีความสามารถของ  ผกค. 
  ๕.๑  สามารถรวบรวมก าลังซุ่มโจมตีฝ่ายเราได้  ณ  ต าบลและเวลาท่ีต้องการหวังผล  แล้ว
หลบหนีได้อย่างรวดเร็ว 
  ๕.๒ สามารถด ารงชีพอยู่ในภูมิประเทศท่ียากล าบากได้เป็นเวลานาน 
  ๕.๓  ช านาญภูมิประเทศป่า  เขา  และการรบในป่า 
  ๕.๔  สามารถเคล่ือนย้ายด้วยการเดินเท้า  ได้รวดเร็วกว่าฝ่ายเรา ๑ - ๒ เท่า  ท้ังในเวลา
กลางคืนและในเวลากลางวัน 
  ๕.๕  สามารถหาข่าวของฝ่ายเราจากประชาชนและสร้างข่าวลวง ปล่อยข่าวลือได้อย่าง
กว้างขวาง 
  ๕.๖  สามารถข่มขู่  ท าร้ายประชาชนท่ีให้ความร่วมมือกับ  เจ้าหน้าท่ีและก าจัดสายลับของ
เจ้าหน้าท่ีได้ 
 ๖.  จุดออ่นของ  ผกค. 
  ๖.๑  ขวัญและก าลังใจในการสู้รบจะลดน้อยตามล าดับ  ตามระยะเวลาการสู้รบ 
  ๖.๒  การสนับสนุนทางด้านยุทธปัจจัยจากในเมืองหรือรากฐานท่ีมั่นอื่น ๆ  กระท าโดย
ยากล าบาก  เนื่องจากการปิดล้อมของฝ่าย  เจ้าหน้าท่ี   
 ๗.  ท่าทขีองประชาชน 
  โดยท่ัวไปประชาชนพื้นราบท่ีท าไร่  ในเขตอิทธิพลของ ผกค.ต้องอยู่ในสภาวะจ ายอมท่ี
จะต้องให้การช่วยเหลือ  อย่างไรก็ตาม  หลังจากท่ีทางราชการให้เร่งด าเนินการด้านการเมืองอย่างกว้างขวาง
แล้วเป็นผลให้การสนับสนุนของ ผกค.ลดลงอย่างเห็นได้ชัด  ยกเว้นบางพื้นท่ีซึ่ง ผกค.ยังคงสามารถช้ีน า
ประชาชนได้  เช่น บ.วังทอง,  ต.วังชมภู  อ.เมือง  จว.พ.ช.,  บ.วังยาว – บ.ไทรคงยั้ง – บ.ชมพู กิ่ง อ.เนิน
มะปราง  จว.พ.ล. 
  มวลชนชาวม้งท่ีอยู่ในความควบคุมของ ผกค.กับมวลชนในหมู่บ้านจัดต้ัง/ปลดปล่อย  
โดยท่ัวไปตกอยู่ภายใต้การช้ีน าของ ผกค.ซึ่งโฆษณาโจมตีฝ่ายเจ้าหน้าท่ี  เพื่อหวังผลให้มวลชนเข้าร่วมกับการ
ปฏิบัติ  อย่างไรก็ตาม  จากการด าเนินการ ปจว.ของฝ่ายเราต่อมวลชนในฐานท่ีมั่น  ด้วยการกระจายเสียงทาง
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อากาศ/กระจายเสียงทางสถาสนีวิทยุของหน่วยราชการนับว่ามีผลกระทบต่อแนวความคิดของมวลชน  เพราะ
ท าให้มีผู้ออกมามอบตัวจ านวนหนึ่ง 
 ๘.  สภาพเศรษฐกจิในพืน้ที ่ ฐานทีม่ัน่เขาค้อ 
  เนื่องจากพื้นท่ีฐานท่ีมั่นเขาค้อ  เป็นพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยป่า  เป็นท่ีราบบนเขาและเป็นต้น
ก าเนิดแม่น้ าเข็กดังนั้น  การเพราะปลูกพืชการเกษตร  เพื่อการเศรษฐกิจจึงเกื้อกูลแก่ฝ่ายตรงข้ามเป็นอย่างยิ่ง  
นอกจากนั้นความจ าเป็นในการพึ่งพาอาศัยประชาชนพื้นราบในด้านอาหารจึงไม่จ าเป็นแต่อย่างใดอาจกล่าวได้
ว่า ผกค.ในพื้นท่ีเขาค้อไม่อยู่ในเงื่อนไขท่ีอดอยาก  แร้นแค้น  เว้นแต่ยุทธปัจจัย,  เส้ือผ้าและยารักษาโรค
เท่านั้นท่ีต้องอาศัยการสนับสนุนจากแนวร่วมในเมือง 
  
แผนยทุธการผาเมอืงเผด็จศกึ 
 ๑.  แผนยุทธการผาเมืองเผด็จศึก ๑  ห้วงเวลาปฏิบัติการ  ๒๐  ม.ค. ๒๔  -  ๑๙  ก.พ. ๒๔  
ภารกิจคือยึดและรักษาเขาค้อ,  เขาห้วยทราย  เพื่อเล่ือนฐานยิงสนับสนุนปืนใหญ่ ( ฐยส.ป. ) ไปข้างหน้า
เตรียมสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการในขั้นที่ ๒ (ผาเมืองเผด็จศึก ๒ ) 
 ๒.  แผนยุทธการผาเมืองเผด็จศึก ๒   ห้วงเวลาปฏิบัติการ  ๒๐  ก.พ. ๒๔  -  ๑๐  เม.ย. ๒๔  
ภารกิจคือกวาดล้างและท าลายฐานท่ีมั่นกองก าลัง,  คลังและแหล่งสะสมเสบียงในพื้นท่ีเขาค้อ – เขาย่า – บ.
หนองแม่นา 
 ๓.  แผนยุทธการผาเมืองเผด็จศึก ๓  ไม่มีการปฏิบัติการ  เพราะก าลังท่ีได้รับการสนับสนุนไม่
สมดุลย์กับพื้นท่ีปฏิบัติการ 
 ๔.  แผนยุทธการผาเมืองเผด็จศึก ๓/๑  ห้วงเวลาปฏิบัติการ  ๑๑  เม.ย. ๒๔  -  ๓๐  พ.ค.  ๒๔  
ภารกิจคือพัฒนาและเสริมความมั่นคงให้กับพื้นท่ี 
การปฏบิตัิตามแผนผาเมอืงเผดจ็ศกึ  ๑.  ๒.  ๓/๑ 
 ๑.  พัน.ร.๓๔๔๑ 
  ๑.๑  กล่าวทั่วไป  พัน.ร.๓๔๔๑  เป็นหน่วยที่เข้าร่วมการปฏิบัติตามแผนเผด็จศึก  ต้ังแต่ขั้น
ท่ี ๑  จนถึงขั้นที่ ๒  โดยได้รับมอบภารกิจ ดังนี้.- 
  ก) กวาดล้างท าลาย ผกค.ในพื้นท่ี  นางั่ว – สะเดาะพง 
  ข) คุ้มกันการสร้างจาก  กม.๑๕   ถึง  บ.สะเดาะพง 

ค) คุ้มกัน  ฐยส.ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
       ๑.๒  การปฏิบัติ 

พัน.ร.๓๔๔๑  เริ่มปฏิบัติภารกิจโดยเริ่มเคล่ือนย้ายก าลังเข้ายึดเนิน  ๖๖๗ 
 ( คิวยู ๑๘๖๓๐๔ ) และเขากวาง ( คิวยู ๑๗๓๒๙๐ ) ไว้ได้เมื่อ  ๒๔ ม.ค. ๒๔  โดยมีปะทะเล็ก 
น้อยใน  ๒๖ ม.ค. ๒๔  ได้เคล่ือนย้ายก าลังเข้ายึดเขาห้วยทราย ( คิวยู ๑๖๑๒๙๖ ) เป็นท่ีหมายต่อไป   
เขาห้วยทรายเป็นภูมิประเทศส าคัญสูงข่มพื้นท่ีปฏิบัติการในเขตนี้ท้ังหมดแต่จากการท่ียอดเขาห้วยทราย 
เป็นท่ีสูงชันภูมิประเทศรกทึบสลับซับซ้อน ผกค.ได้เตรียมการดัดแปลงท่ีมั่นต้ังรับมาเป็นเวลานาน  หน่วยจึงไม่
สามารถปฏิบัติภารกิจได้ส าเร็จแม้จะได้รับการยิงสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากทางพื้นดินและทางอากาศก็ตาม  
ผลการปฏิบัติท าให้มีการสูญเสียมาก  โดยเสียชีวิต  ๓  นาย  บาดเจ็บ  ๑๔  นาย  แต่สามารถยึดส่วนท่ีเป็น
ไหล่ต่ าลงมาไว้ได้ และได้ดัดแปลงท่ีมั่นเตรียมการเข้าตีต่อไป 
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 การท่ีฝ่ายเราไม่สามารถยึดเขาห้วยทรายได้  ท าให้ไม่สามารถย้าย ฐยส.ป.กองช่างไปเข้าท่ีต้ัง
ใหม่ท่ีเขาห้วยทราย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติแผนขั้นที่ ๒ ได้ตามแผนท่ีก าหนดไว้   
 จากการพิจารณาของหน่วยเห็นว่าลักษณะภูมิประเทศเขาห้วยทรายยากแก่การท่ีจะเข้ายึด
ตรงหน้า  หน่วยจึงเริ่มด าเนินกลยุทธอ้อมทางปีกขวาเพื่อกดดัน ผกค.ทางด้านข้าง  ในขณะเดียวกันได้สร้าง
ทางล าลองขึ้นหลายสายเพื่อใช้ในการส่งก าลังและเปล่ียนท่ีต้ังอาวุธยิงสนับสนุนหลังจากนั้น พัน.ร.๓๔๔๑  จึง
รวมก าลังเข้ายึดสันเขาห้วยทรายโดยมี  ป. และ บ.ทอ.สนับสนุนอย่างใกล้ชิด  จนสามารถยึดท่ีหมายได้เมื่อ  
๑๗  ก.พ. ๒๔  โดยมีก าลังพลเสียชีวิต  ๔  นาย     และ    บาดเจ็บ  ๑๖  นาย  
 หลังจากท่ี พัน.ร.๓๔๔๑  สามารถยึดสันเขาทรายได้ ผกค.ก็เริ่มลดการต้านทานลง  ท าให้การ
ด าเนินการสร้างทางของศูนย์เครื่องมือกลสามารถผ่านช่องเขาทรายมาได้    ผกค.ยังคงใช้การยิงรบกวนและ
วางกับระเบิดขัดขวางการปฏิบัติงานของฝ่ายเรา  ซึ่งท าให้ ผบ.มว. ( ร.ต.ประสาน  ริมสีม่วง ) และ หน.ชุด
เสียชีวิตเมื่อ  ๑๘  ก.พ. ๒๔ 
 พัน.ร.๓๔๔๑  สามารถรุกคืบหน้าและคุ้มกันการสร้างทางไปได้โดยรวดเร็ว  เข้ายึดเนิน ๘๘๓  ( 
คิวยู ๑๖๖๓๒๐ ) ได้เมื่อ  ๒๓ ก.พ. ๒๔  ยึดยอดเขาห้วยทรายได้เมื่อ  ๒๔ ก.พ. ๒๔  และสามารถย้าย 
ฐยส.ป. กองช่างไปเข้าท่ีต้ังใหม่ท่ีคิวยู  ๑๙๙๒๙๖  ได้เมื่อ  ๑  มี.ค. ๒๔ 
 เมื่อ  ๒๗  ก.พ. ๒๔  ฮท.๑ ท่ีไปส่ง  สป. ให้กับหน่วย อส.ท.ได้ร่อนลงฉุกเฉินท่ี คิวยู ๑๔๖๓๐๐  
หน่วย อส.ท. (บก.๐๔) ได้ท าการคุ้มกันอยู่จนถึง  ๕  มี.ค. ๒๔ บก.ควบคุมจึงขอให้ พัน.ร.๓๔๔๑  ส่งก าลังเข้า
รับปฏิบัติหน้าท่ีแทนและด าเนินการคุ้มกันอยู่จนกระท่ังท าการกู้ ฮ.ช ารุดกลับได้ส าเร็จใน  ๗  มี.ค. ๒๔ 
 ใน  ๘  มี.ค. ๒๔  พัน.ร.๓๔๔๑  ส่งก าลังเข้ายึดเนิน ๘๓๘ ( คิวยู ๑๔๓๓๒๙ ) และเนิน ๘๐๗ ( 
คิวยู ๑๓๐๓๒๖ ) รวมทั้งส่งก าลังออกกวาดล้าง ผกค.ท่ีหลงเหลือในพื้นท่ีรับผิดชอบได้ส าเร็จท าให้การสร้าง
ทางของศูนย์ฯ  สามารถท าได้ถึงเนิน ๘๐๗ และ รยบ.  สามารถใช้ผ่านได้โดยสะดวกพอสมควร 
 จากการท่ี  พัน.ร.๓๔๔๑  สามารถกวาดล้าง ผกค.ในพื้นท่ี บ.สะเดาะพง  ได้เรียบร้อยตั้งแต่  ๘  
มี.ค. ๒๔  เป็นต้นมา  ท าให้การปฏิบัติงานของหน่วย การน าครอบครัวทหารพรานไปลงท่ีท ากินบริเวณเนิน 
๘๓๘ และการปฏิบัติงานของศูนย์  เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว  แต่ยังคงมี ผกค.หลงเหลืออยู่เพียงเล็กน้อย
ท่ีคอยรบกวนการปฏิบัติของฝ่ายเรา  ซึ่งต่อมา  พัน.ร.๓๔๔๑  ได้ด าเนินการกวาดล้างจนหมดไปได้ในท่ีสุด 
 จากการปฏิบัติงานท่ีกล่าวมาแล้ว  นับว่า   พัน.ร.๓๔๔๑  และหน่วยที่ข้ึนสมทบได้ปฏิบัติภารกิจ
ส าเร็จตามแผนท่ีก าหนดไว้ทุกประการ  นับเป็นผลส าเร็จท่ีน่าภูมิใจของหน่วยเป็นอย่างยิ่ง 
 ๒.  พัน.ร.๓๔๔๒ 
  ๒.๑  กล่าวทั่วไป    จากการประมาณการใช้ก าลังตามแผนผาเมืองเผด็จศึก ๒   ประมาณว่า
จะต้องใช้ก าลังในขั้นต้น  ๔ พัน.ร.  พตท.๑๖๑๗  จึงจ าเป็นต้องจัดหาก าลังอีก  ๑ พัน.ร.เพิ่มเติมจากท่ีมีอยู่ให้
ครบ  ทภ.๓  สน.ได้จัดส่ง ร.๔ พัน.๒  ใหต้ามค าขอ  โดยจัดมาให้เป็นรูปก าลังพลออกฝึกกึ่งปฏิบัติการจริง  ใช้
นามหน่วยในการปฏิบัติ พัน.ร.๓๔๔๒ 
  ๒.๒  ภารกิจ   จากแผนผาเมืองเผด็จศึก ๒  ได้มอบภารกิจให้ พัน.ร.๓๔๔๒  เข้ารับผิดชอบ
แทน พัน.ร.๓๔๔๔  เพื่อรักษาพื้นท่ีส่วนหลังให้มีความมั่นคงและปลอดภัย  แต่จากการปฏิบัติตามผาเมือง
เผด็จศึก ๑  ยังไม่สามารถบรรลุผลได้ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้อย่างสมบูรณ์  จึงเปล่ียนภารกิจของ  พัน.ร.๓๔๔๒  
ให้เป็นหน่วยเคล่ือนท่ีไปบรรจบกับ  พัน.ร.๓๔๔๔  ซึ่งส่งลงทางอากาศท่ี  บ.หนองแม่นา  แทน  พัน.ร.๓๔๔๑  
ซึ่งก าหนดไว้เดิม 
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  ๒.๓  การปฏิบัติ 
   พัน.ร.๓๔๔๒  เดินทางเข้าพื้นท่ีใน  ๑๒  ก.พ. ๒๔  และได้รับหน่วยขึ้นสมทบใน
ขั้นต้น ดังนี้.- 
   -  ร้อย ร.๔๗๓๑  ( ร้อย ร.เตรียมพร้อม ทภ.๓ สน. จาก ร.๗ พัน.๓ ) 
   -  ร้อย ร.๔๓๒  ( ก าลังพลฝึกจาก ร.๔ พัน.๓ ) 
   -  ๔ หมู่  รสพ.ร.๔  
   พัน.ร.๓๔๔๒  และหน่วยขึ้นสมทบ  เคล่ือนย้ายก าลังออกจากจุดเริ่มต้น คิวยู 
๑๒๓๖  ใน  ๒๓  ก.พ. ๒๔ โดยจัดส่ง  ร้อย ร.๔๗๓๑ เป็นหน่วยน าเข้ายึดภูมิประเทศบริเวณ คิวยู ๐๗๕๓๔๕  
ระวังป้องกันด้านหน้า  และจากการท่ี ร้อย ร.๗๓๕๑ ( ร้อย ร.ของ  พัน.ร.๓๔๔๗ ) ไม่สามารถส่งลงทาง
อากาศได้เนื่องจากถูก ผกค.ยิงขัดขวางอย่างหนัก  บก.ควบคุม  จึงเปล่ียนแผนให้ ร้อย ร.๗๓๕๑  กลับขึ้น
สมทบ พัน.ร.๓๔๔๒ ด้วยอีกหน่วยหนึ่ง  และมอบภารกิจให้เป็นกองร้อยน าหน่วยยุทธบรรจบนี้ 
 ส าหรับ ร้อย ร.๔๓๔๒  รับมอบภารกิจให้คุ้มกันการสร้างทางของศูนย์เครื่องมือกลแยกจาก คิวยู 
๑๒๓๖ มุ่งลงทางใต้ตามสันเขาค้อ  เพื่อไปบรรจบกับเส้นทางสายเขาค้อ – สะเดาะพง  ของ  ช.๔๔๔  ท่ีคิวยู 
๑๒๖๓๓๘ 
 ผกค.ได้ด าเนินการขัดขวางอย่างรุนแรงทันทีด้วยการระดมยิงและวางกับระเบิดขัดขวางก าลัง
ของท้ังสอง ร้อย ร.และระดมยิงเครื่องจักรด้วย อาร์พีจี. และ ปรส.  ถึงแม้ ผกค.จะขัดขวางอย่างหนัก และ
ลักษณะภูมิประเทศรกทึบ  แต่ด้วยความเข้มแข็งในการระวงัป้องกนั  การใช้อาวุธท้ังทางพื้นดินและอากาศ
สนับสนุนอย่างใกล้ชิด  การลวง  ตลอดจนความมีน้ าใจรุกรบของหน่วยปฏิบัติ  ท าให้การสร้างทางล าลอง
ด าเนินต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก  ซึ่งฝ่ายเราก็ได้รบัความสูญเสียจ านวนหนึ่ง  อย่างไรก็ตาม  ด้าน ร้อย ร.๔๓๒  
การขัดขวางค่อนข้างเบาบาง  ภารกิจส าเร็จลงเมื่อ  ๒  มี.ค. ๒๔ ผกค.ได้ขัดขวางการปฏิบัติด้าน  พัน.ร.
๓๔๔๒  อย่างรุนแรง ท าให้การส่ง สป.การส่งศพและผู้บาดเจ็บกลับท าได้ยากล าบากอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหน่วย ร้อย ร.๔๗๓๑ และ ร้อย ร.๗๓๕๑  ฮ.ต้องถูกยิงช ารุดบ่อยครั้ง  แต่จากความกล้าหาญทรหด
อดทนของทุกหน่วย  จึงท าให้การสร้างทางล าลองคืบหน้าไปเช่ือมต่อกันได้ทุกหน่วยเมื่อ           ๒  มี.ค. ๒๔  
ท าให้ฝ่ายเราสามารถส่งก าลัง และส่งกลับโดยทางพื้นดินได้จนถึง คิวยู  ๐๗๓๔  ท าให้ปัญหาเรื่องการส่งกลับ
และการส่งก าลังของหน่วยหมดไป  นับเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่หน่วยอย่างยิ่ง 
 จากการท่ีฝ่ายเราสามารถสร้างทางเช่ือมต่อถึงกัน  ท าให้การสร้างทางช่วงต่อไปคืบหน้าไปอย่าง
รวดเร็วใน ๑๐  มี.ค. ๒๔  พัน.ร.๓๔๔๒  ก็ส่ง ร้อย ร. ๔๗๓๑ เข้ายึดเนิน ๙๐๔ ( คิวยู ๐๖๕๓๔๓ ) ซึ่งเป็นภูมิ
ประเทศส าคัญบนเขาตะเคียนโง๊ะไว้ได้ หลังจากท่ี ผกค.ต่อต้านอย่างหนักหน่วงท่ีสุด 
 จากการท่ีหน่วย  อส.ท.๐๔  สามารถยึดยอดเขาย่าได้ เมื่อ  ๘  มี.ค. ๒๔ และจะต้องเคล่ือนย้าย
ก าลังกลับ บก.ควบคุม จึงมีแผนจะให้ พัน.ร.๓๔๔๗ เข้าผลัดเปล่ียน จึงส่ง ร้อย ร. ๗๓๕๑ คืนใหก้ับ พัน.ร.
๓๔๔๗ และส่ง มว.ม. (จาก ร้อย.ม.๒๑๒) ซึ่งขึ้นสมทบ พัน.ร.๓๔๔๑ ไปทดแทนให้การท่ีฝ่ายเรายังคงสามารถ
สร้างเส้นทางล าลองคืบหน้าไปได้เรื่อย ๆ และใกล้ พัน.ร.๓๔๔๔ ท่ี บ.หนองแม่นา  เข้าไปทุกขณะโดยท่ี ผกค.
ไม่สามารถหยุดยั้งการปฏิบัติของเราได้นั้น ท าให้ ผกค.เพิ่มการปฏิบัติโดยส่งก าลังเข้าก่อกวนขัดขวางเส้นทาง
ส่งก าลังทางด้านหลังโดยท าการยิงรบกวน  ซุ่มโจมตี และวางกับระเบิด  ใน  ๑๔ 
มี.ค. ๒๔  เวลา  ๑๒๐๐ ผกค.ประมาณ  ๑๕  คน ได้ซุ่มโจมตีขบวนส่ง สป.ท่ีบริเวณพิกัดคิวยู ๐๘๒๓๔๘  ท า
ให้ รสพ.ท่ีคุ้มกันถูกยิงไฟไหม้ช ารุดเสียหายใช้การไม่ได้ ๑ คัน  ก าลังพลได้รับบาดเจ็บสาหัส  ๗  นาย    
ปฏิบัติการรบกวนของ ผกค.ดังกล่าว  ซึ่งกระท าอย่างกว้างขวางท่ัวไปก็ไม่มีผลต่อฝ่ายเรามากนัก  พัน.ร.
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๓๔๔๒  ได้ส่งก าลังออกตอบโต้และซุ่มโจมตี  สามารถสังหารและยึดศพ ผกค.พร้อมอาวุธได้  ๑  ศพ  เมื่อ  
๑๕ มี.ค. ๒๔ และเมื่อ  ๑๘ มี.ค. ๒๔ เวลา ๑๐๐๐  ผกค.ได้ลอบเข้ามาวางกับระเบิดท่ีบริเวณ 
พิกัด คิวยู  ๐๘๕๓๕๐ ท าให้ รสพ.ท่ีคุ้มกันขบวนส่ง สป.ได้รับความเสียหาย ผบ.พัน.ร. ๓๔๔๒  และก าลังพล  
๗  นาย ได้รับบาดเจ็บ 
 ๒๐ มี.ค. ๒๔  หลังจากท่ีซ่อมเครื่องจักรท่ีช ารุด  ท้ังจากการถูกยิงและตามสภาพการใช้งานเสร็จ 
พัน.ร.๓๔๔๒  ก็เริ่มสร้างทางล าลองต่อจาก เนิน ๙๐๔ ต่อไป ภูมิประเทศช่วงนี้เป็นป่ารกทึบ  ต้นไม้สูงใหญ ่ 
ลักษณะพื้นดินเป็นหุบห้วยสูง ๆ ต่ า ๆ นับเป็นช่วงท่ีภูมิประเทศยากล าบากมากท่ีสุด ผกค.ได้ใช้ประโยชน์จาก
ภูมิประเทศช่วงนี้ขัดขวางการปฏิบัติงานของ พัน.ร.๓๔๔๒  อย่างหนักท่ีสุดอีกครั้งหนึ่ง  ภายใน ๓ – ๔ วัน  
ฝ่ายเราต้องเสียชีวิตถึง  ๖  นาย  บาดเจ็บ  ๙  นาย  จากการสนับสนุนด้วยก าลังอาวุธท้ังทางพื้นดินและทาง
อากาศ  และหน่วย ร้อย ร.๔๗๑๑ (ร.๗ พัน.๑) ซึง่ ทภ.๓ สน. ส่งมาสนับสนุนการปฏิบัติ ต้ังแต่  ๒๐ มี.ค. ๒๔ 
รวมทั้งก าลังใจรุกรบของหน่วย พัน.ร. ๓๔๔๔ ถึงริมแม่น้ าเข็ก คิวยู ๐๒๙๓๓๓ ได้ส าเร็จ เมื่อ  ๓๐ มี.ค. ๒๔ 
เวลา ๑๖๐๐  นับเป็นความส าเร็จท่ีน่าภาคภูมิใจแก่หน่วยอย่างยิ่ง  ท่ีสามารถปฏิบัติภารกิจอันเป็นขั้นตอนท่ี
ส าคัญท่ีสุดขั้นตอนหนึ่งของแผนการปฏิบัติท่ีวางไว้ 
 จากการท่ี พัน.ร.๓๔๔๔  สามารถเข้ายึดท่ีหมายพื้นท่ี บ.หนองแม่นา  ไว้ได้นั้น  ยังมีก าลังติด
อาวุธและมวลชนของ ผกค.บางส่วนหลบหนีการกวาดล้างไปได้ และกลับมารบกวนขัดขวางการปฏิบัติของ
ฝ่ายเรา  เพื่อเป็นการกวาดล้างก าลังดังกล่าวให้หมดไป  หน่วยเหนือจึงส่ง พัน.ร.ศร. มาสนับสนุนการปฏิบัติ  
โดยมอบภารกิจให้เป็นหน่วยขยายผลติดตามกวาดล้างท่ีหมายท่ียังหลงเหลืออยู่ต่อไป  โดย บก.ควบคุม  ได้
ก าหนดแนวความคิดว่าให้  พัน.ร.๓๔๔๒  ด าเนินการสร้างทางกรุยเพิ่มเติมข้ึนให้ขยับเข้าใกล้ท่ีหมาย  เพื่อใช้
เส้นทางดังกล่าวเป็นฐานออกปฏิบัติงาน  และใช้ในการส่งก าลังและส่งกลับแก่ พัน.ร.ศร. เนื่องจาก
สถานการณ์  ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศจะจ ากัดการใช้ ฮ. 
 จากการท่ีฝนเริ่มตกชุกขึ้น และสภาพของเครื่องจักรเริ่มช ารุด และบางส่วนเสียหายจากการยิง
ของ ผกค.  ท าให้แผนซึ่งก าหนดให้   พัน.ร.๓๔๔๒  ปฏิบัติมีอุปสรรค  อันมีผลกระทบกระเทือนไปถึงภารกิจ
ของ พัน.ร.ศร.ด้วย  บก.ควบคุม  จึงระงับแผนการขยายผลและให้  พัน.ร.๓๔๔๒  คงยึดรักษาและปรับปรุง
สภาพเส้นทางให้มั่นคงและปลอดภัย  รอการปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนดใหม่ต่อไป 
 แผนท่ีก าหนดไว้  คือ  จะสร้างทางลาดยางจากสะเดาะพง  ไปถึง บ.หนองแม่นา เปิดสองข้าง
ทางเป็นท่ีท ากินและน าราษฎรไปลง  เป็นการเสริมสร้างให้พื้นท่ีนี้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น  และเป็นการก าจัด
อิทธิพลของ ผกค. ให้หมดไป  ทภ.๓ สน.  จึงมอบภารกิจสร้างทางลาดยางให้ ช.๔๔๔  เป็นผู้ปฏิบัติ  โดยมี 
พัน.ร.๓๔๔๒  และหน่วยสมทบเป็นหน่วยคุ้มกัน 
 ใน  ๒๘ เม.ย. ๒๔  ช.๔๔๔  เริ่มน าเครื่องจักรกลเข้าไปปฏิบัติงาน  โดยเริ่มต้นจากเนิน ๙๐๔  
ย้อนกลับมาถึงห้วยเสลียงแห้ง ( คิวยู ๐๙๓๕ ) และศูนย์เครื่องมือกลจะท าจาก บ.สะเดาะพง ไปบรรจบกันท่ี
ห้วยเสลียงแห้ง  จากการคุ้มกันอันแข็งแรงของ  พัน.ร.๓๔๔๒ และหน่วยสมทบ  ท าให้ ช.๔๔๔  สามารถยก
คันทางและเปิด  ๒  ข้างทาง  จากเนิน  ๙๐๔  มาถึงห้วยเสลียงแห้งโดยรวดเร็ว  รยบ.สามารถใช้ได้
โดยสะดวกในเส้นทางช่วงนี้  แต่ฝนตกชุกมากยิ่งขึ้น  ท าให้สภาพพื้นดินอ่อนและเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
ปฏิบัติงาน  ช.๔๔๔  จึงระงับการปฏิบัติงานไว้ชั่วคราว  ซึ่งเป็นระยะเวลาท่ี พัน.ร.๓๔๔๒  ครบก าหนดต้องน า
หน่วยกลับท่ีต้ังปกติ  พัน.ร.๓๔๔๒  และ  ร้อย ร.๔๓๗๑  เดินทางกลับท่ีต้ังปกติ  เมื่อ  ๒๙  พ.ค. ๒๔ 
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 ๓.  พัน.ร.๓๔๔๔ 
๓.๑  กล่าวทั่วไป   พัน.ร.๓๔๔๔  เป็นหน่วยที่เข้าร่วมการปฏิบัติตามแผนผาเมือง 

เผด็จศึก ต้ังแต่ขั้นที่ ๑  จนถึงขั้นที่ ๒  โดยได้รับมอบภารกิจในขั้นที่ ๑  ดังนี้.- 
 ก) ยึดสันเขาค้อให้ได้ท้ังหมด 
 ข) คุ้มกัน ฐยส. บนเขาค้อ 
 ค) คุ้มกันการสร้างทางสายเขาค้อ – สะเดาะพง 
๓.๒  การปฏิบัติขั้นที่ ๑ 
 พัน.ร.๓๔๔๔  เริ่มส่งก าลังรุกคืบหน้าจากท่ีต้ังท่ียึดไว้ก่อนแล้ว  ท่ีคิวยู 

 ๑๒๑๓๗๔  เมื่อ  ๒๐  ม.ค. ๒๔  โดยมีการสนบัสนุนท้ังทางอากาศและพื้นดินอย่างใกล้ชิด ผกค.ได้ต่อต้าน
อย่างหนัก  โดยได้ดัดแปลงสันเขาค้อท่ีแคบ  รกทึบ  ประกอบกับการวางระเบิด  เป็นท่ีมั่นต้านทาน  และท า
ให้อาวุธสนับสนุนทุกชนิดของฝ่ายเราได้รับผลไม่เต็มท่ี  การเคล่ือนท่ีจึงเส่ียงอันตรายอย่างยิ่ง  พัน.ร.๓๔๔๔  
ได้แก้ปัญหาโดยการขุดคูเพื่อก าบังตัวเคล่ือนท่ีเข้าหาข้าศึก  และท าให้ลดอันตรายจากกับระเบิดได้เป็นอย่างดี
บริเวณท่ีไม่สามารถขุดได้  ได้ใช้บังกาลอร์ตอปิโดท่ีประดิษฐ์ขึ้นเองจุดระเบิดให้เป็นช่องท าลายกับระเบิด
เพื่อให้ก าลังพลเคล่ือนท่ี  วิธีการนี้ท าให้การสูญเสียมีน้อยมาก  แต่ก็ท าให้การเคล่ือนท่ีล่าช้ามาก  ฝ่ายเราจึง
เปล่ียนวิธีการใหม่  โดยใช้รถถากถางขนาดใหญ่ติดเครื่องก าบังเคล่ือนท่ีน าประกอบการคุ้มครองของ รสพ.
และทหารราบ  เพื่อท าลายกับระเบิด  และเจาะเส้นทางโดยให้ รสพ.เคล่ือนท่ีไปและใช้อ านาจอาวุธประจ ารถ
คุ้มครองการเคล่ือนท่ี  แต่  ผกค.ได้พยายามขัดขวางอย่างหนัก 
 เมื่อ  ๒๒  ม.ค. ๒๔  ฝ่ายเรารุกเคล่ือนท่ีไปถึง  คิวยู ๑๒๑๓๗๐ ผกค.ได้วางระเบิดไว้ใน 
หลุมบุคคลขนาดใหญ่ท่ีฝ่ายเราเข้ายึด  และบังคับจุดระเบิด  ท าให้ฝ่ายเราเสียชีวิตทันที  ๓  นาย และบาดเจ็บ  
๗  นาย  วิธีการเคล่ือนท่ีดังกล่าว  นับว่าได้ผลดีมาก  กับระเบิดบุคคลไม่สามารถท าอันตรายแก่รถถากถาง
ขนาดใหญ่ได้  ฝ่ายเราสามารถเคล่ือนท่ีไปได้อย่างรวดเร็วและสามารถยึดสันเขาค้อได้ท้ังหมด  เมื่อ  ๒๘  ม.ค. 
๒๔  รวมใช้เวลาเพียง  ๙  วัน 
 จากการท่ีเราสามารถยึดสันเขาค้อได้  และได้ต้ัง  ฐยส.อิทธิ  ขึ้นบนสันเขาค้อท่ี คิวยู  
๑๒๒๓๗๗  ได้ท าให้การต้านทานขัดขวางของ ผกค. ต่อการสร้างทางของ ช.๔๔๔ สายเขาค้อ – สะเดาะพง  
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด  เนื่องจากฝ่ายเราสามารถใช้ ป.๑๐๕  และ ป.๑๕๕  ยิงสนับสนุนได้อย่างใกล้ชิด และท า
ให้การสร้างทางด าเนินไปได้รวดเร็วขึ้นนับว่า  พัน.ร.๓๔๔๔  ได้ปฏิบัติภารกิจตามแผนผาเมือง  ขั้นท่ี ๑  ได้
ส าเร็จตามแผนทุกประการ 

๓.๓  ภารกิจขั้นที่ ๒ 
 ก) เคล่ือนย้ายก าลังพลทางอากาศเข้ายึดและท าลาย  รร.การเมือง 

การทหาร  ส านักทหารช่าง  ส านักนาเคล่ือนท่ี  และส านักอ านาจรัฐ 
 ข) จัดต้ังฐานปฏิบัติการถาวรในพื้นท่ีท่ียึดได้ 
 ค) ปฏิบัติการตามมาตาการทางการเมืองต่อมวลชนและผู้มอบตัว 
๓.๔  การปฏิบัติขั้นที่ ๒  พัน.ร.๓๔๔๔  ได้แบ่งขั้นการปฏิบัติเป็น ๒ ตอน  

 คือ  ตอนท่ี ๑  การยุทธเคล่ือนท่ีทางอากาศ  และตอนท่ี ๒  การยุทธบรรจบ 
 ตอนท่ี ๑   การยึดท่ีหมายในเช้าตรู่   ๒๐  ก.พ. ๒๔  พัน.ร.๓๔๔๔  ได้เริ่มเคล่ือนย้ายทาง 
อากาศโดย  ฮ.ท.๑  จ านวน  ๑๐ เครื่อง  ไปลงยังพืน้ท่ีส่งลงบริเวณพื้นท่ีเป้าหมายโดยไม่มีการโจมตีท าลาย
พื้นท่ีส่งลงก่อนตามนโยบาย ของหน่วยเหนือ  ท้ังนี้  เพื่อหวังผลการจู่โจม  แต่จากการท่ี  นบ.ฮ.เข้าใจผิดบาง
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ประการและจากการต้านทานของ ผกค.ท าให้ ฮ.ส่งลงไม่ตรงสถานท่ีตามท่ีได้ก าหนดไว้  ซึ่งท าให้หน่วยสับสน
ในการปฏิบัติในระยะแรกที่ลงถึงพื้น  แต่ด้วยการศึกษาและเข้าใจในแผนการปฏิบัติของหน่วยโดยละเอียดมา
ก่อนการปฏิบัติ  ตลอดจนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจท่ีรวดเร็ว  ถูกต้องของ  ผบ.หน่วย  ทุก
ระดับหน่วยจึงสามารถปรับแผนและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และได้ด าเนินการปฏิบัติได้ดังนี้.- 

 -  บก.พัน.  ส่งลงท่ีพื้นท่ีส่งลง  ๔๑  ( คิวยู ๐๒๖๒๒๐ ) และพื้นท่ีส่งลง   
๔๑  เอ ( คิวยู  ๐๑๔๓๓๘ ) เข้ากวาดล้าง ผกค. และสามารถยึดพื้นท่ีไว้ได้มีการปะทะเล็กน้อย 

 -  ร้อย  ร.๔๔๑  ส่งลงท่ีพื้นท่ีส่งลง ๔๑ เอ  เข้ากวาดล้างท าลาย ผกค. ท่ี บ. 
หลักชัย ( คิวยู ๐๒๒๓๕๙ )มีการปะทะเล็กน้อยในวันรุง่ขึ้นมวลชนประมาณ  ๑๐  คน  ท่ีจับได้ได้อาสาจะไป
ชักชวนพี่น้องท่ียังหลบซ่อนอยู่ให้มามอบตัว พัน.ร.๓๔๔๔  จึงส่ง  ก าลังส่วนหนึ่งควบคุมมวลชนไปด าเนินการ 
แต่ขณะเดินทางกลับก าลังพลดังกล่าวได้ปะทะกับ ผกค. ท าให้ ผบ.มว. (ร.ท.ประมุข  ตันยะบุตร ) ก าลังพล
เสียชีวิต  ๖  นาย  และได้รับบาดเจ็บ  ๙  นาย 
               -  ร้อย ร.๔๔๒  ส่งลงท่ีสนามส่งลง  ๔๑ ( คิวยู ๐๒๖๓๓๐ ) สามารถเข้า 
ยึดส านักทหารช่างได้  โดยมีการปะทะเพียงเล็กน้อย  ยึดส่ิงของได้หลายรายการ 
                               -  ร้อย ร.๔๔๓  ส่งลงท่ีสนามส่งลง  ๔๑  เอ  ( คิวยู ๐๑๔๓๓๘ ) สามารถ 
เข้ายึดส านักการเมืองได้  โดยมีการปะทะกันอย่างหนักถึง ๒ ชม.  ยึดส่ิงของได้หลายรายการ จับ ผกค.หญิงได้  
๑  คน พร้อม ปลย. เอเค.๔๗  และสามารถขยายผลยึดส านักนาเคล่ือนท่ีได้ในวันต่อมาท าลายข้าวได้ประมาณ  
๑๐  เกวียน 
           - พัน.ร.๓๔๔๔  สามารถปฏิบัติภารกิจตามข้ันการปฏิบัติตอนท่ี ๑  ได้ 
เรียบร้อยเมื่อ  ๒๔  ก.พ. ๒๔ ผกค.ยังคงเข้าเกาะและยิงรบกวนอยู่ตลอดเวลาด้วยอาวุธทุกชนิด แต่ฝ่ายเรา
สามารถรักษาสถานการณ์ไว้ได้ 
 ตอนท่ี ๒  การยุทธบรรจบ 
 พัน.ร.๓๔๔๔  เริ่มดัดแปลงและเสริมความมั่นคงพื้นท่ีท่ียึดได้  โดยได้รับทหารพรานซึ่งแทรกซึม
มาทางพื้นดินตามทิศทางท่ี ๓ , ๔  และ ๕  เข้าสมทบ  บก.พัน.ร.๓๔๔๔  ต้ังอยู่ด้านซ้ายของล าน้ าเข็ก ( คิวยู 
๐๑๔๓๓๘ ) ผกค.ยังคงเข้ารบกวน  ขัดขวางการปฏิบัติ  โดยการเข้าลอบยิง,  การวางระเบิด,  การยิง ฮ.ส่ง
ก าลัง ตลอดเวลา  ท าให้ฝ่ายเราได้รับการสูญเสียจ านวนหนึ่งแต่มิได้มีผลกระทบมากนัก  ฝ่ายเราได้ออกซุ่ม
โจมตีเพื่อสกัดกั้นการแทรกซึมของ ผกค.  ใน  ๒๔  ก.พ. ๒๔  ฝ่ายเราสามารถสังหาร ผกค.ได้ ๒  คน  คน
หนึ่งช่ือ  ส.ขบวน  เป็น หน.ส านักนาเคล่ือนท่ี  ฝ่ายเรายังสามารถขยายพื้นท่ีและเสริมสร้างความมั่นคงได้
อย่างต่อเนื่องต่อไป 

      ใน  ๑๘ มี.ค. ๒๔  พัน.ร.๓๔๔๔ สามารถขยายพื้นท่ีข้ามล าน้ าเข็กไปทางขวาได้โดยเข้ายึด 
เนิน ๗๖๕  ( คิวยู ๐๓๕๓๕๒ ) เนิน  ๗๔๒ ( คิวยู ๐๓๙๓๒๓ ) และเคล่ือนย้าย บก.พัน. ร.๓๔๔๔  ข้ามไปต้ัง
ท่ีฝ่ังขวาของล าน้ าเข็ก  ท่ีคิวยู ๐๓๐๓๓๕  ได้ส าเร็จ  ท้ังนี้  เพื่อเตรียมการท่ีขยายก าลังไปทางทิศตะวันออก  
เพื่อเช่ือมต่อกับ  พัน.ร.๓๔๔๒  ซึ่งก าลังสร้างทางล าลองเข้ามาจากการปฏิบัติครั้งนี้ท าให้พื้นท่ีของ พัน.ร.
๓๔๔๔  มีความมั่นคงและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ฮ.ส่ง  สป.สามารถปฏิบัติการได้  โดยมีเกณฑ์ปลอดภัยสูง
มาก  แต่ฝ่ายเราก็ต้องสูญเสียก าลังพลไปจ านวนหนึ่ง 
      ใน  ๒๐ มี.ค. ๒๔ ก าลังของ  พัน.ร.๓๔๔๔  เริ่มได้ยินเสียงการปะทะและการท างานขน
เครื่องจักรจาก  พัน.ร.๓๔๔๒  ท าให้ขวัญและก าลังใจของก าลังพลดีขึ้นมาก  พัน.ร.๓๔๔๔  ได้จัดก าลัง
เคล่ือนท่ีไปทางทิศตะวันออก  และได้บรรจบกับก าลังของ  พัน.ร.๓๔๔๒  ใน  ๒๖  มี.ค.๒๔  และร่วมกันสร้าง
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ทางล าลองจนถึงล าน้ าเข็ก   ใน  ๓๐  มี.ค. ๒๔ แม้ฝ่ายเราจะได้เสริมสร้างความมั่นคงได้มากแล้วก็ตาม ผกค.
ยังเข้ามาลอบยิงและวางกับระเบิดรบกวนอยู่ตลอดเวลาใน  ๘  เม.ย. ๒๔  รยบ. ของ พัน.ร.๓๔๔๔  ซึ่งคุ้มกัน
สร้างทางเร่งด่วนภายในท่ีต้ังได้ทับกับระเบิด ท่ีคิวยู ๐๔๒๓๓๖  ท าให้ ร.ท.เฉลิม  สรรค์ประสาสน์  รอง ผบ.
ร้อย. เสียชีวิต และก าลังพลอีก ๔ นาย บาดเจ็บสาหัส 
 จากการท่ีหน่วยสามารถปฏิบัติการยุทธบรรจบได้เป็นผลส าเร็จและสามารถใช้เส้นทางส่ง 
ก าลังทางพื้นดินได้  ท าให้หน่วยสามารถขยายพื้นท่ีและเสริมความมั่นคงขึ้นได้อีกมาก  อัตราการสูญเสียของ
หน่วยลดลงเกือบไม่มีเลย และ ฮ.สามารถร่อนลงได้โดยปลอดภัยนับว่าหน่วยประสบผลส าเร็จอย่างน่า
ภาคภูมิใจ  ท่ีสามารถปฏิบัติภารกิจได้ส าเร็จสมบูรณ์ตามแผนทุกประการ  
  ๔.  พัน.ร.๓๔๔๗ 
                         ๔.๑  กล่าวทั่วไป   พัน.ร.๓๔๔๗    เป็นหน่วยที่เข้าร่วมการปฏิบัติตามแผนผาเมืองเผด็จ
ศึกเฉพาะขั้นที่ ๒ เท่านั้น  โดยได้รับมอบภารกิจให้เคล่ือนย้ายทางอากาศไปลงพื้นท่ีส่งลง ๗๑ ( คิวยู 
๑๐๑๒๙๔ ) และ ๗๒ ( คิวยู ๐๐๓๒๘๙ ) กวาดล้างท าลาย  รพ.เขต ( คิวยู ๐๘๕๒๙๗ ) ส านักพลาเขต ( คิวยู 
๐๗๘๒๗๕ ) และพลากองร้อย ( คิวยู ๐๘๔๒๙๘ ) รวมทั้งก าเนินการในด้านการเมืองต่อมวลชนและผู้มอบตัว
ในพื้นท่ี 

         ๔.๒  การปฏิบัติ 
   พัน.ร.๓๔๔๗  (ก าลังพล  ๒  ร้อย ร.) ก าหนดส่งลงทางอากาศท่ีจุดส่งลง  ๗๑  
จ านวน  ๑ กองร้อย  พร้อม  บก.พนั.  เพื่อยึดและท าลายโรงพยาบาล และพรากองร้อย และจุดส่งลง  ๗๒  
จ านวน  ๑  กองร้อย  เพือ่ยึดและท าลายส านักพลาเขต  โดยก าหนดปฏิบัติ  ๒๐  ก.พ. ๒๔  เวลา  ๑๓๐๐  
โดย  ฮ.ชุดเดียวกัน  หลังจากท่ีส าเร็จภารกิจจาก  พัน.ร.๓๔๔๔  ลงแล้ว 

 จากการปฏิบัติ  ฮ.ไม่สามารถส่ง  พัน.ร.๓๔๔๔  ลงได้หมดเนื่องจากความเข้าใจผิด 
ของ  นบ. และการยิงต้านทานอย่างหนักของ ผกค.  การปฏิบัติจึงล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนด 

 การด าเนินการส่ง พัน.ร.๓๔๔๗  เริ่มได้ในเช้าวันท่ี  ๒๑  ก.พ. ๒๔  แต่เมื่อ ฮ.   
ร่อนลงพื้นท่ีท่ีก าหนดได้ถูก ผกค.ยิงต่อต้านอย่างหนัก ฮ.ถูกยิง  และไม่สามารถส่งลงได้จึงต้องส่งลงท่ีพื้นท่ี
ส ารอง ๗๒ เอ (คิวยู ๐๘๐๒๖๔ ) ซึ่งได้รับการขัดขวางเช่นเดียวกัน และสามารถท าได้เพียง บก.พัน. และ ๑ 
กองร้อย อีก ๑ กองร้อย  ไม่สามารถท าได้  บก.ควบคุมจึงเคล่ือนย้ายกองร้อยนี้ ( ร้อย ร.๗๓๕๑ ) ไปสมทบ
กับ พัน.ร.๓๔๔๒ (ตามรายละเอียดการปฏิบัติของ พัน.ร.๓๔๔๒) เมื่อ  พัน.ร.๓๔๔๗  ลงสู่พื้นได้เริ่มเคล่ือนท่ี
เข้าหาเป้าหมาย  คือ รพ.เขตทันที  แต่ได้รับการต่อต้านอย่างหนัก  จนไม่สามารถเคล่ือนท่ีต่อไปได้ ใน  
๒๒๑๑๐๐  ก.พ. ๒๔ ผบ.ร้อย. (ร.ท.พรธเณศร์  สุนทรเกส) ถูกยิงบาดเจ็บสาหัส และ มีก าลังพลเสียชีวิต  ๒  
นาย กับมีผู้บาดเจ็บอีกจ านวนหนึ่งจากการปะทะ ฮ.ไม่สามารถลงรับได้เนื่องจากถูกยิงอย่างหนาแน่นแม้จะม ี
ฮท.ติดอาวุธสนับสนุนก็ตาม  บก.ควบคุมต้องขอให้ บ.ทอ.ช่วยสนับสนุนเพิ่มเติม  การส่งกลับจึงท าได้เมื่อ  
๑๕๐๐  ซึ่งเกือบท าให้ ผบ.ร้อย. เสียชีวิต 

 จากการส่งกลับผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บครั้งนี้  ท าให้  ฮ.ถูกยิงช ารุด  ๑เครื่องต้องร่อน 
ลงฉุกเฉินท่ี บ.คลองน้ าคัน (คิวยู ๐๑๑๑)  แต่เจ้าหน้าท่ีปลอดภัย 

 การปะทะยังคงมีตลอดเวลา  ท าให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเพิ่มข้ึน  การส่งกลับท าได้ 
ยากล าบากอย่างยิ่งเนื่องจาก  ผกค. ระดมยิงต่อต้านอย่างรุนแรง ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเป็นภาระแก่หน่วย
มาก ท าให้หน่วยขาดความคล่องตัว 
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 ใน  ๒๕  ก.พ. ๒๔  ได้รับสมทบหน่วย อส.ท.ชป.๗ ท าให้การระวังป้องกนัสนาม ฮ.มีความ 
ปลอดภัยมากขึ้น สามารถท าการส่งกลับและรับ สป.ได้ 

 บก.ควบคุม  ได้ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดเห็นว่า ผกค.รบต่อต้านอย่างเข้มแข็งแรง 
และ ฮ.ถูกยิงช ารุดหลายเครื่อง ฝ่ายเราสูญเสียมากไม่สามารถเข้าถึงท่ีหมายได้ จึงเปล่ียนแผนการปฏิบัติให้ 
พัน.ร.๓๔๔๗  เปล่ียนทิศทางไปสู่เขาย่าเพื่อช่วยลดความกดดัน ผกค. และเพื่อให้ ชป.๘  ของหน่วย อส.ท. 
(อดีตทหารจีนชาติ – บก.๐๔) ด าเนินการเข้ายึดเขาย่าต่อไป  เมื่อ  ๗  มี.ค. ๒๔  พัน.ร.๓๔๔๗ (-) เคล่ือนท่ีถึง  
คิวยู ๑๒๖๒๘๕  ให้การสนับสนุนการเข้าตีเขาย่าของหน่วย อส.ท.  ซึ่งสามารถยึดได้ใน  ๘  มี.ค. ๒๔ 

 บก.ควบคุม  ได้ก าหนดแผนท่ีจะต้องสร้างทางล าลองขึ้นเขาย่า  เพื่อเป็นเส้นทางส่งก าลังให้ 
หน่วยที่จะยึดรักษาเขาย่าต่อไป  ซึ่งก าหนดไว้ คือ พัน.ร.๓๔๔๗  จึงส่ง  ร้อย. ร.๗๓๕๑  ซึ่งส่งให้สมทบ พัน.ร.
๓๔๔๒  คืนให้  พัน.ร.๓๔๔๗  ใน  ๘  มี.ค. ๒๔ 

 พัน.ร.๓๔๔๗  ด าเนินการฟื้นฟูและปรับก าลังใหม่  และน าก าลังขึ้นไปผลัดเปล่ียน  อส.ท. 
 บนยอดเขาย่าท้ังสองเรียบร้อย  เมื่อวันท่ี  ๒๐  มี.ค. ๒๔  เวลา  ๐๔๐๐  เนื่องจากในเวลากลางคืน  ผกค.
ขัดขวางอย่างหนักจนไม่สามารถเคล่ือนท่ีได้ 

 ในระยะแรก ๆ ท่ีขึ้นผลัดเปล่ียน  ผกค.เข้ามาเกาะติดยอดเขาย่าท้ังสองตลอดเวลา ฮ.ไม่ 
สามารถลงส่ง  สป.หรือรับผู้บาดเจ็บได้สะดวก เนื่องจาก ผกค.ระดมยิงอย่างหนักต้องส่ง สป.ท้ังอาหารและน้ า
ทางร่ม  หรือไม่ใช้ร่ม  พัน.ร.๓๔๔๗  ได้พยายามขยายก าลังออกยึดไหล่เขาได้ต่ าลงมาเรื่อย ๆ ซึ่งท าให้ ฮ.ลง
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น  ซึ่งต่อมาก าลังพลยอดเขาย่าด้านใต้สามารถเดินขึ้นลง และส่ง สป.ทางพื้นดินได้โดย
ปลอดภัย และยอดเขาย่าด้านเหนือ ฮ.สามารถลงส่ง สป.ได้  แต่ยังคงถูกยิงจากระยะไกลบ้างเป็นครั้งคราวใน  
พัน.ร.๓๔๔๗ จึงต้องส่งก าลังเข้ายึดส่วนกลางของเขาย่าให้ได้โดยเร็วเพื่อให้  กพ.ท้ังสองส่วนสามารถเดินไปมา
หากันได้และให้ ฮ.สามารถร่อนลงบนยอดเขาได้โดยปลอดภัย 

 ถึงแม้ว่า  พัน.ร.๓๔๔๗  จะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ส าเร็จตามแผนท่ีก าหนดไว้แต่ต้นได้ 
แต่ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  พัน.ร.๓๔๔๗  ก็ได้แสดงออกถึงความมานะพยายามในความต้ังใจท่ีจะ
ปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลส าเร็จอย่างเต็มท่ี  อย่างไรก็ดี  ภารกิจใหม่ท่ี  บก.ควบคุม  มอบหมายให้ พัน.ร.
๓๔๔๗  ก็สามารถปฏิบัติภารกิจได้ส าเร็จเรียบร้อยทุกประการ 
                    ๕.  พัน.ร.ศร. 
   ๕.๑  กล่าวทั่วไป   จากผลการปฎิบัติท่ีฝ่ายเราได้ปฏิบัติงานตามแผนผาเมืองเผด็จ
ศึก ๒  ต้ังแต่ ๒๐ ก.พ. ๒๔  เป็นต้นมานั้น  ฝ่ายเรายังไม่สามารถยึดท่ีหมายต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไว้ตามแผน
ได้หมดทุกท่ีหมาย  ยังมีท่ีหมายเหลืออยู่อีก ๒ – ๓ แห่ง  เช่น  ส านักอ านาจรัฐ ( คิวยู ๐๓๖๒๙๖ ) , 
โรงพยาบาลเขต  และพลาเขต ( คิวยู ๐๗๕๒๗๕) เป็นต้น  ซึ่งเป็นท่ีหมายท่ีมีความส าคัญ  และมีก าลังติด
อาวุธหลบซ่อนอยู่จ านวนหนึ่ง  ฝ่ายเราจึงวางแผนท่ีจะขยายผลติดตามท าลายท่ีหมายท่ีหลงเหลือนี้อยู่ต่อไปให้
หมดส้ิน  เนื่องจากก าลังของฝ่ายเราท่ีมีอยู่มีภารกิจท่ีจะต้องยึดรักษาท่ีหมายและพื้นท่ีท่ีควบคุมไว้ใหไ้ด้
ตลอดจนมีภารกิจอื่นท่ีจะต้องปฏิบัติไม่สามารถด าเนินการขยายผลตามแผนนี้ได้  หน่วยเหนือจึงได้ให้การ
สนับสนุนในการด าเนินการ  โดยส่ง  พัน.ร.ศร. จากศูนย์การทหารราบ  มาสนับสนุนการปฏิบัติตามแผน
ดังกล่าว  โดยมีก าหนดการปฏิบัติงาน  ๓๐  วัน  พัน.ร.ศร. ก าหนดเดินทางโดย บ.ทอ. จากท่ีต้ังปกติมาลงท่ี
สนามบิน พ.ล. และเดินทางเข้าพื้นท่ีปฏิบัติใน  ๑  เม.ย.  ๒๔  แต่เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน กทม. 
ท าให้การเดินทางต้องเล่ือนไป และเดินทางถึง บก.ควบคุม ใน ๑๒ เม.ย. ๒๔  และเดินทางเข้าพื้นท่ีปฏิบัติการ
ในวันต่อมา 
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   ๕.๒  ภารกิจ  พัน.ร.ศร.   ขยายผลการปฏิบัติ โดยเข้าท าลายและยึดส านักอ านาจ
รัฐ,  รพ. และ พลาเขต 
   ๕.๓  การปฏิบัติ 

พัน.ร.ศร. มีแนวความคิดในการปฏิบัติท่ีจะเข้ายึดภูมิประเทศส าคัญ  คือ 
เนิน  ๗๔๕ ( คิวยู ๐๗๕๓๒๒ ) เนิน ๘๖๖ ( คิวยู ๐๕๒๓๒๓๐ ) และเนิน ๘๗๕ ( คิวยู ๐๘๙๓๒๐ ) ก่อน
เพื่อให้ พัน.ร.๓๔๔๒ สร้างทางล าลอง เช่ือมต่อเนินดังกล่าวให้ต่อกับทางล าลองสะเดาะพง – หนองแม่
นา  เพื่อใช้เป็นเส้นทางส่งก าลังและการส่งกลับ  เนื่องจาก โอกาสใช้ ฮ.จะมีความเป็นไปได้น้อยมาก  
หลังจากนั้น  จึงจะใช้แนวทางล าลองดังกล่าวเป็นฐานออกตีเพื่อเข้าท าลายและยึดท่ีหมายดังกล่าวต่อไป  

 พัน.ร.ศร.เริ่มเคล่ือนย้ายเข้าพื้นท่ีปฏิบัติการ ใน ๑๒  เม.ย. ๒๔  โดยต้ัง บก.พัน.ท่ี คิวยู 
 ๐๘๙๓๒๒ และก าลัง  ร้อย ปล.  ต้ังท่ี คิวยู ๐๘๙๓๓๒,  คิวยู ๐๕๘๓๓๕  และคิวยู  ๐๖๒๓๓๓ โดยเริ่มออก
ปฏิบัติการตามภารกิจ  และสามารถเข้ายึดเนิน ๘๗๕ และ ๘๖๖  ไว้ได้โดยมีการปะทะเล็กน้อย  ในเวลา
เดียวกัน  พัน.ร.๓๔๔๒  ได้เตรียมเครื่องจักรกล  เพื่อเตรียมสร้างทางล าลองตามแนวความคิดดังกล่าว และ
เช่นเดียวกันในพื้นท่ี บ.ทุ่งสะเดาะพง  ศูนย์เครื่องมือกลหล่มสัก  ก็เตรียมการสร้างทางจาก บ.ทุ่งสะเดาะพงไป
ยังห้วยเสลียงแห้งตามแนวทางเก่า  ซึ่งในการนี้  จ าเป็นต้องวางก าลังให้การคุ้มกันในพื้นท่ีระหว่างเขาย่ากับ
แนวทางเก่า  ปรากฏว่าในพื้นท่ีนี้ ผกค.ขัดขวางอย่างรุนแรง  หน่วยรับผิดชอบไม่สามารถให้การคุ้มกัน
เครื่องจักรกลได้พอเพียง ประกอบกับ   ความขัดข้องของเครื่องจักรกลของ  พัน.ร.๓๔๔๒  และปัญหา
ระยะเวลาปฏิบัติงานอันจ ากัด รวมทั้งฤดูฝนซึ่งก าลังย่างใกล้เข้ามา  บก.ควบคุม จึงระงับแผนการปฏิบัติของ 
พัน.ร.ศร.ท่ีวางไว้และเปล่ียนภารกิจให้  พัน.ร.ศร.กวาดล้างพื้นท่ีเหนือเขาย่า  เพื่อให้การสร้างทางของศูนย์ฯ 
ปลอดภัย ซึ่งจากการปฏิบัติมีการปะทะกับ ผกค.อย่างหนักตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน  ๒๑  เม.ย. ๒๔ 
ขณะท่ีร้อย.๒  ได้ส่งก าลังเข้ากวาดล้างบริเวณ  คิวยู  ๐๖๙๓๓๔  ได้ปะทะกับ ผกค.ประมาณ ๑๒ คน ฝ่ายเรา
สามารถยึดท่ีหมายได้และยึด ปลย.เอเค.๔๗ และเซกาเซได้อย่างละ  ๑  กระบอก,  ใบปลิวโฆษณา และ
ส่ิงของอื่น ๆ หลายรายการ  คาดว่า ผกค.จะต้องเสียชีวิตอย่างน้อย  ๒  คน 

 จากการปฏิบัติอย่างห้าวหาญของ  พัน.ร.ศร.นี้  ท าให้ฝ่ายเราสามารถควบคุมพื้นท่ีนี้ไว้ได้  
ท าให้ศูนย์ฯ สามารถด าเนินการสร้างทางล าลองแยกจากบริเวณ  บ.สะเดาะพง  โดยเริ่มจากสามแยกกระทิง   
( คิวยู ๑๒๒๓๒๖ ) ผ่านไปตามลาดหน้าเนินเขาย่า  ผ่านเนิน  ๘๕๑ ( คิวยู ๐๙๐๓๓๓ ) ไปบรรจบกับเส้นทาง
เดิมท่ี  คิวยู  ๐๙๐๓๕๐  ได้ส าเร็จ  ซึ่งจะเกื้อกูลให้  ช.๔๔๔  ด าเนินการราดยางถนนสายสะเดาะพง – ห้วย   
เสลียงแห้ง – หนองแม่นา ได้อย่างปลอดภัยต่อไป 

 พัน.ร.ศร.ได้ครบก าหนดปฏิบัติภารกิจตามแผน  ใน  ๓๐ เม.ย. ๒๔  แต่เนื่องจากภารกิจยัง 
ติดพัน บก.ควบคุม จึงร้องขอให้ พัน.ร.ศร.อยุ่ปฏิบัติงานต่ออีก ๑๐ วัน  ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง 

 พัน.ร.ศร.ถอนก าลังกลับท่ีต้ังปกติ ใน  ๙  พ.ค. ๒๔ 
          ๖.  ทหารพรานจู่โจม 
       ๖.๑  กล่าวทั่วไป   ทหารพรานจู่โจม  มีก าลังพล  ๖  กองร้อย  เดินทางถึงพื้นท่ี 

ปฏิบัติการใน  ๑๕  ก.พ. ๒๔  และได้มอบภารกิจให้  รวม  ๒  ขั้นตอน 
            ๖.๒  ภารกิจขั้นที่ ๑ 
         ก) จัดก าลัง ๓ กองร้อย  คุ้มกันการปฏิบัติงานของ หน่วย ช.๔๔๔  ซึ่ง 

สร้างทางจากเขาค้อ  ถึงสะเดาะพง  โดยการ ลว.รบและซุ่มโจมตี  อย่างต่อเนื่อง 
         ข) จัดก าลัง ๒ กองร้อย  คุ้มกันการสร้างทางของศูนย์เครื่องมือกล  ยึดเนิน 
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ปลายเขาค้อ ( คิวยู ๑๒๐๓๕๖ ) และเนิน  คิวยู ๑๒๖๓๓๘  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของ พัน.ร.๓๔๔๑ 
        ค) จัดก าลัง ๑ กองร้อย  เป็นกองหนุน และป้องกันฐานยิง 
      ๖.๓  การปฏิบัติขั้นที่ ๑  ทพ.จู่โจม  จัดต้ัง  บก.ของหน่วยที่   คิวยู  ๑๓๔๓๘๘  

และส่งก าลังเข้าปฏิบัติ  ดังนี้.- 
              ก) ทหารพรานจู่โจม  ๓  กองร้อย  เริ่มออกปฏิบัติหน้าท่ีคุ้มกันการสร้าง 

ทางของหน่วย ช.๔๔๔ โดยแบ่งพื้นท่ีคุ้มกันกับหน่วย  กกล.ฯ  คุ้มกันการสร้างทางโดยใช้เนิน ๙๓๕ ( คิวยู 
๑๓๗๓๗๐ ) เป็นเส้นแบ่งเขต  ตอนเหนือเป็นของ  กกล.ฯ  และตอนใต้เป็นของ  ทพ.จู่โจม 
 ผกค.ได้ยึดเนิน ๙๓๕  เป็นท่ีมั่นถาวรต่อต้านฝ่ายเราอย่างแข็งแรงเป็นเวลานานต้ังแต่การ
ปฏิบัติงาน  ในปีท่ีผ่านมา  สามารถยับยั้ง  กกล.ท่ีคุ้มกัน  บริษัทสร้างทางภาณุมาศ   มิให้ปฏิบัติงานได้ท าให้
งานชะงักอยู่ในห้วงเวลาปีท่ีผ่านมาในการปฏิบัติงานครั้งนี้เช่นกัน  เมื่อ ช.๔๔๔  สร้างทางต่อจากบริษัทได้
สร้างค้างไว้เมื่อปีก่อน  มาถึงหน้าเนิน ๙๓๕  ผกค.ได้ด าเนินการต่อต้านอย่างหนักนายทหารท่ีควบคุมงาน
ได้รับบาดเจ็บสาหัส  ก าลังพลได้รับบาดเจ็บหลายนาย  ช.๔๔๔ ต้องระงับงานท่ีปฏิบัติข้างหน้าช่ัวคราว  กกล.
ท่ีคุ้มกันได้ด าเนินการกวาดล้างเนิน ๙๓๕  แต่ต้องเสียชีวิต และบาดเจ็บหลายนาย  ยังไม่สามารถกวาดล้าง  
ผกค.ออกไปได้,  จากการแบ่งงานรับผิดชอบดังกล่าว  ทพ.จู่โจมจึงเข้าปฏิบัติ  โดยโอบเข้าทางด้านใต้ของเนิน 
๙๓๕  และสามารถยึดเนิน  ๙๓๕  ตอนใต้ไว้ได้  เมื่อ  ๑๙  ก.พ.  ๒๔ โดยไมไ่ด้รับการสูญเสีย  และเป็นผลให้ 
กกล.สามารถเข้ายึดเนิน  ๙๓๕  ด้านบนไว้ได้ในเวลาต่อมา  จากการตรวจค้นได้พบหลุมบุคคล   คูติดต่อท่ัวไป
บนเนินซึ่งช่วยให้  ผกค.สามารถใช้เป็นท่ีมั่นตอบโต้ฝ่ายเราได้อย่างเหนียวแน่น 

 การยึดเนิน  ๙๓๕  ไว้ได้ ท าให้  ช.๔๔๔  สามารถด าเนินการสร้างทางต่อไปได้อย่างสะดวก 
ผกค. ถอยไปต้ังรับ และด าเนินการต้านทานใหม่ท่ี  เนิน  ๙๐๙ ( คิวยู  ๑๓๒๓๖๐ ) ซึ่ง  ทพ.จู่โจม  ก็ได้
ติดตามกวาดล้าง  และสามารถเข้ายึดเนิน  ๙๐๙  ได้ในวันต่อมา  โดยได้รับการสูญเสียเพียงเล็กนอ้ย  ผกค. 
พยายามเปล่ียนยุทธวิธีเล็ดลอดเข้ามาขัดขวาง  แต่ก็ถูก  ทพ.จู่โจม  สกัดกั้น  โดยการวางจุดซุ่มโจมตี เมื่อ  ๘  
พ.ค.  ๒๔  ผกค.ได้แทรกซึมเข้ามารบกวนการปฏิบัติแต่ถูก  ทพ.จู่โจม  ซุ่มโจมตีล่าถอยไป  ฝ่ายเราสามารถ
ยึดศพได้  ๒  ศพ  คาดว่ามีผู้บาดเจ็บหลายคน  จากการปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยการ  ลว.ซุ่ม
โจมตี  อย่างกว้างขวางดังกล่าว  ท าให้  ผกค.ไม่สามารถด าเนินการขัดขวางใด ๆ ได้เลย  ช.๔๔๔  สามารถ
ด าเนินการสร้างทางไปได้โดยสะดวกและรวดเร็ว  จนถึงห้วยสะเดาะพง  อย่างปลอดภัย 

   ข) ทพ.จู่โจม  ๒  กองร้อย   เริ่มเคล่ือนท่ีออกจากจุดเริ่มต้น  คิวยู   
๑๒๐๓๖๐  ใน  ๑๖  ก.พ. ๒๔  พร้อมด้วยเครื่องจักรกล และ รสพ. ๒  คัน สามารถเคล่ือนท่ีไปได้เล็กน้อย 
ผกค. เริ่มต่อต้านอย่างรุนแรงจากเนิน คิวยู ๑๑๘๓๕๖  แม้ว่าฝ่ายเราจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มท่ีจาก
ก าลังทางอากาศและอาวุธสนับสนุนทางพื้นดินก็ตาม  ก็ไม่สามารถเคล่ือนท่ีต่อไปได้  เนื่องจาก ผกค. ได้
ดัดแปลงเนินนี้ไว้เป็นจุดต้านทานอย่างแข็งแรง  ท าให้ฝ่ายเราได้รับการสูญเสียค่อนข้างสูง 

   ทพ.จู่โจม  เปล่ียนยุทธวิธีใหม่  โดยการใช้ก าลังส่วนย่อยแทรกซึมเข้า 
ยึดเนินดังกล่าว และสามารถปฏิบัติส าเร็จ โดยยึดได้เมื่อ  ๑๘ ก.พ. ๒๔ ซึ่ง ผกค.ได้ต่อต้านอย่างรุนแรง 

   หลังจากท่ี ผกค.สูญเสียท่ีมั่นนี้แล้ว  ผกค.ก็เปล่ียนยุทธวิธีไม่ต้านทาน 
เหนียวแน่น  หันมาใช้ยุทธวิธีขัดขวาง  รบกวนและเพิ่มเติมด้วยการวางกับระเบิด และระดมยิงด้วยอาวุธ ค.
๖๐ ซึ่งท าให้ฝ่ายเราสูญเสียมาก แต่ฝ่ายเราก็ยังสามารถเคล่ือนท่ีต่อไปได้  ใน  ๒๒ ก.พ. ๒๔  ทพ.จู่โจม  
เคล่ือนท่ีเข้ายึดเนิน คิวยู  ๑๑๕๓๕๐ ได้  โดยมีการต้านทานเล็กน้อย  ทพ.จู่โจม  ใช้ยุทธวิธีการแทรกซึมและ
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ด าเนินการซุ่มโจมตีอย่างกว้างขวาง ท าให้ ผกค.ไม่สามารถเล็ดรอดเข้ามารบกวนหรือขัดขวางได้  ท าให้การ
ด าเนินงานของศูนย์เครื่องมือกลในการท างานกรุยถึงเนิน  คิวยู ๑๒๐๓๕๖  โดยรวดเร็วและปลอดภัย 

   จากการท่ี  บก.ควบคุมฯ  ได้รับหน่วยใหม่มาเพิ่มเติมตามแผนท่ีจะให้ ทพ. 
จู่โจมคุ้มกันการสร้างทางไปถึงเนิน  คิวยู  ๑๒๖๓๓๘  จึงระงับ  โดยได้มอบให้หน่วยใหม่ปฏิบัติภารกิจแทน
ต่อไป และได้มอบให้ ทพ.จู่โจม  รับภารกิจคุ้มครองความปลอดภัยในพื้นท่ีส่วนหลัง  จากเขาค้อถึง  บ.ทุ่งสมอ  
จนถึง  ๒๐  เม.ย. ๒๔ 

ก) ทพ.จู่โจม  ๑  กองร้อย  ได้ให้การสนับสนุนการผลัดเปล่ียนและ 
สนับสนุนการยิงอย่างใกล้ชิด  ให้แก่ก าลังท่ีออกปฏิบัติการ  ซึ่งมีผลท าให้ ทพ.จู่โจม สามารถปฏิบัติกิจ  ตาม
ข้อ  ก)  และ  ข) ได้  ส าเร็จอย่างสมบูรณ์ 

   ใน  ๓๐ มี.ค. ๒๔   ทพ. ๓ กองร้อย  ได้เดินทางกลับไปฟื้นฟูก าลังและ 
พักผ่อน  ต้ังแต่  ๒๑  เม.ย. ๒๔    ทพ.จู่โจม  ๖ กองร้อย  ได้กลับเข้ามาปฏิบัติภารกิจอีก  รวมมี  ทพ.จู่โจม  
ปฏิบัติงานในพื้นท่ี  ๙ กองร้อย 
   ๖.๔  ภารกิจขั้นที่ ๒  บก.ควบคุมฯ  ได้รับนโยบายจากหน่วยเหนือให้เสริมความ
มั่นคงในพื้นท่ีให้มีความมั่นคงและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  จึงมอบภารกิจให้ ทพ.จู่โจม  ด าเนินการดังนี้.- 

   ก)  จัดก าลัง  ๓  กองร้อย  สกัดกั้นการรับ – ส่ง สป.ต่าง ๆ ระหว่าง ผกค. 
ในพื้นท่ี และผู้สนับสนุนภายนอก  ตลอดจนรบกวนขัดขวางการปฏิบัติของ ผกค.เพื่อลดความกดดันท่ีกระท า
ต่อฝ่ายเรา 

   ข)  จัดก าลัง  ๖  กองร้อย  คุ้มครองความปลอดภัยตามเส้นทาง บ.สะเดาะ 
พง – เขาย่า และ บ.สะเดาะพง – ห้วยเสลียงแห้ง  ซึ่งในช่วงนี้จะต้องคุ้มกันการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ  ในการ
ด าเนินการลาดยางด้วย 

  ๖.๕  การปฏิบัติขั้นที่ ๒   
   ก)  บก.ควบคุมฯ  ได้ส่งมอบก าลัง ทพ.จู่โจม  ๓  กองร้อย ให้  ฉก.ศสพ.ฯ  

ซึ่งรับผิดชอบในการสกัดกั้นดังกล่าว  เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ  ซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบัติดังนี้.- 
   ทพ.จู่โจม  แบ่งการปฏิบัติเป็น  ๓  ทิศทาง ๆ ละ ๑  กองร้อย  แทรกซึมจาก 

จุดเริ่มต้น บ.คลองน้ าคัน  ( คิวยู  ๐๒๑๑ ) บ.มุง ( พียู  ๘๒๓๑ ) และจากฐานปฏิบัติการตากสิน ( พียู  
๙๖๖๖ ) เข้าปฏิบัติภารกิจดังกล่าว  การปฏิบัติเป็นไปอย่างได้ผล  เช่น    ๒๓  พ.ค. ๒๔  ทพ.จู่โจม   ได้ซุ่ม
โจมตี ผกค.ท่ีออกมารับ สป.  ท่ีบริเวณ  คิยู  ๐๐๑๖๓๐  ท าให้ ผกค.เสียชีวิต  ๒  คน  สามารถยึดศพได้  
คาดว่าบาดเจ็บอีกหลายคน  ยึดอาหาร, ยารักษาโรคได้จ านวนหนึ่ง   
 สรุปผลการปฏิบัติตามภารกิจนี้ ท าให้ ผกค.ได้รับความยากล าบาก  ท้ังนี้ได้จากค าให้การ 
ของผู้มอบตัว  ซึ่งออกมาจาก บ.ต่อสู้  ( คิวยู  ๐๔๔๒๗๗ ) เมื่อ  ๒๒ พ.ค. ๒๔  ท าให้ ผกค. ลดความกดดัน
ต่อหน่วยที่อยู่ภายในลงได้มาก 

ข) ในห้วงเวลาการปฏิบัติท่ีผ่านมา  บก.ควบคุมฯ  ได้สร้างเส้นทาง  เพื่อใช้ในการ 
ส่งก าลังบ ารุงให้แก่หน่วย  พัน.ร.๓๔๔๗  บนเขาย่า  และเส้นทางไป  พัน.ร.๓๔๔๔  ท่ี  บ.หนองแม่นา  
เนื่องจากหน่วยที่คุ้มกันการใช้เส้นทาง  ๒  เส้นนี้  จ าเป็นต้องกลับท่ีต้ังปกติ บก.ควบคุมฯ  จึงได้มอบภารกิจนี้
ให้ ทพ.จู่โจม  ปฏิบัติแทน 

 เส้นทาง  ๒  เส้นนี้  คือ  ช่วง  บ.สะเดาะพง – เขาย่า  ระยะทางประมาณ  ๒ กม.  และช่วง  
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 บ.สะเดาะพง – ห้วยเสลียงแห้ง  ระยะประมาณ  ๕  กม.  ทพ.จู่โจม  ได้ใช้ก าลัง  ๖  กองร้อย  รักษาเส้นทาง
เหล่านี้ไว้ได้  โดยมีเกณฑ์ปลอดภัยสูง  แม้บางครั้งจะมี  ผกค.ส่งก าลังเข้ามารบกวนขัดขวาง  แต่  ทพ.จู่โจม  
ก็สามารถขับไล่ออกไป และคงสภาพความปลอดภัยไว้ได้ 
                     บทบ.ยว.๓ 

  บก.ควบคุม   ได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติจาก  บทบ.ยว.๓   ตามแผนผาเมือง 
เผด็จศึก  ๑  และ  ๒  ดังนี้.- 

  -  ภารกิจทางยุทธการ  บทบ.ยว.๓  ได้ให้การสนับสนุน  ฮ.ท.๑  จ านวน  ๑๐  เครื่อง 
  ฮ.ท.๑  ติดอาวุธ  ๔  เครื่อง  และ ฮ.บังคับบัญชา  ๑  เครื่อง  เพื่อปฏิบัติภารกิจการยุทธส่งทางอากาศ  ใน 
๒๐ และ ๒๑ ก.พ. ๒๔  ถึงแม้จะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ส าเร็จตามแผนท่ีวางไว้อย่างสมบูรณ์  เนื่องจาก  
ผกค.ได้ด าเนินการต้านทานอย่างหนักเจ้าหน้าท่ีของหน่วยทุกคนก็ได้แสดงออกถึงความกล้าหาญ และความ
รับผิดชอบในภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี  จนถึงกับเจ้าหน้าท่ีบางนายได้รับบาดเจ็บ  และ  ฮ.ต้อง
ช ารุดจากการถูกยิงหลายเครื่อง 

  -  ส าหรับ  บ.ต.๑๙  ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการคุ้มกัน  และสนับสนุนการปฏิบัติแก่ 
หน่วยทางพื้นดินตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ  ท าให้  ผกค.เกรงกลัว และสงบการปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าท่ีได้
น า บ.ต.๑๙ ขึ้นปฏิบัติงาน  และจากการปฏิบัติอย่างกล้าหาญ  เมื่อ  ๕  มี.ค. ๒๔  ท าให้ นบ. ( ร.อ.สมเกียรติ  
วัฒนวิทย์กิจ )  ได้รับบาดเจ็บสาหัส  จากการท่ีเครื่องบินถูกยิงและต้องร่อนลงอย่างฉุกเฉิน 

  -  ภารกิจทางส่งก าลังและการส่งกลับ  หน่วยปฏิบัติตามแผนนี้  ส่วนใหญ่ได้ 
เคล่ือนย้ายก าลังเข้ากวาดล้างท าลายฝ่ายตรงข้ามในพื้นท่ีป่าเขา  และห่างไกลจากต าบลส่งก าลังซึ่งจ าเป็นต้อง
รับการสนับสนุนในการส่งก าลังและการส่งกลับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บโดยทางอากาศ  ซึ่งเป็นหนทางเดียวที่
สามารถท าได้ในระยะเริ่มต้นของการปฏิบัติตามแผน  ซึ่งในห้วงเวลานี้เป็นห้วงเวลาท่ี  ผกค.ยังมีความเข้มแข็ง
ได้ตอบโต้ฝ่ายเราอย่างหนัก  ท าให้หน่วยพื้นดินประสบกับความสูญเสียและต้องการส่งกลับตลอดเวลา  ฮ.ต้อง
ปฏิบัติการอย่างหนักและเส่ียงอันตรายอย่างยิ่ง  แต่ด้วยความกล้าหาญของเจ้าหน้าท่ีและความมุ่งมั่นในการท่ี
จะปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบให้ส าเร็จ  ซึ่งถึงกับท าให้เจ้าหน้าท่ีบางนายได้รับบาดเจ็บ     ( ร.อ.ล้ าทิพย์  ภิรมย์
นา ) และบางครั้ง  ฮ.ถูกยิงช ารุดต้องร่อนลงฉุกเฉิน  จึงท าให้หน่วยสามารถปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบ
ได้ส าเร็จ  สามารถส่งก าลังให้หน่วยปฏิบัติ และช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บไว้ได้มากมาย นับเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แก่หน่วยท่ีปฏิบัติการทางพื้นดินได้อย่างดียิ่ง 

 สรุปผลการปฏิบัติ 
 ก)  ฮ.ท.๑ 
  -  ภารกิจบินทางยุทธการ     ๑,๘๓๐ เท่ียวบิน 
  -  ภารกิจบินทางธุรการ          ๘๓ เท่ียวบิน 
     รวม    ๑,๙๑๓ เท่ียวบิน 
       ( ๘๕๗ : ๓๕  ชม. ) 
 ข)  บ.ต.๑๙  ( ติดจรวด ) 
  -  ภารกิจบินทางยุทธการ    ๘๐ เท่ียวบิน 
  -  ภารกิจบินทางธุรการ                ๑ เท่ียวบิน 
     รวม   ๘๑ เท่ียวบิน 
        ( ๑๖๐ : ๔๐  ชม. ) 
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 การสญูเสยี 
  ก)  อากาศยานถูกยิง  ๖๒  ครั้ง  ( เสียหาย  ๑๔๐  แห่ง ) 
  ข)  อากาศยานประสบอุบัติเหตุ  ๒  ครั้ง 
 การสนบัสนนุจากก าลงัทางอากาศของ ทอ. 
 กองทัพอากาศ โดย  ศสอต.๓  ได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนผาเมือง 

เผด็จศึกอย่างดียิ่งมาโดยตลอด  ได้จัดเจ้าหน้าท่ี  นตต.  ของ  ศสอต.๓  ไปประจ าท่ี  บก.ควบคุม  ตลอดเวลา  
เพื่อประสานการปฏิบัติระหว่าง  ทอ.  และหน่วยรับการสนับสนุน  ศสอต.๓  ได้ให้การสนับสนุนแก่การปฏิบัติ
ตามแผนฯ  ดังนี้.- 

 ด้านยุทธการ  ได้ให้การสนับสนุนการโจมตีทางอากาศ,  การเตรียมพร้อมในอากาศ 
,  การยิงรบกวนเวลากลางคืน,  การ ลว.ด้วยสายตา,  การถ่ายภาพ,  การคุ้มกันขบวนเคล่ือนย้าย,  การบิน 
ลว.พร้อมอาวุธ เป็นต้น  ผู้ปฏิบัติงานภารกิจเหล่านี้ได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความกล้าหาญ  อดทน  และเส่ียง
อันตรายตลอดเวลาจากการตอบโต้ของ ผกค.  จนเครื่องบินต้องถูยิงช ารุดหลายเครื่อง  ซึ่งจากผลการปฏิบัติ  
ได้อ านวยประโยชน์ให้แก่หน่วยปฏิบัติ และ บก.ควบคุม อย่างกว้างขวาง  

  ด้านปฏิบัติการจิตวิทยา   ศสอต.๓  ได้ให้การสนับสนุน  บ.ติดเครื่องขยายเสียงแก่  
บก.ควบคุม  เพื่อปฏิบัติการต่อเป้าหมายท่ี บก.ควบคุม  ก าหนด  โดยมีเจ้าหน้าท่ี  กร.ของ  พตท.๑๖๑๗  
เป็นผู้ด าเนินการ  ซึ่งจากการสอบถามผู้มอบตัวและก าลังของฝ่ายเดียวกัน  ปรากฏว่า  เสียงท่ีรับฟังชัดเจน
พอควร  สามารถเข้าใจในข้อความท่ีกระจายเสียงได้ดี 
 เป้าหมายท่ีก าหนดมีท้ัง  ฝ่ายตรงข้าม  ซึ่งฝ่ายเราพยายามช้ีแจงความมุ่งหมายของเราท าความ
เข้าใจ  เปิดเผยข้อเท็จจริง และชักชวนให้มอบตัว  ส่วนเป้าหมายฝ่ายเดียวกันเป็นการกระจายเสียงเพลงเพื่อ
ปลุกปลอบและการบ ารุงขวัญ 
 ด้านธุรการ  ศสอต.๓  ได้ให้การสนับสนุนการเคล่ือนย้ายก าลังพลของหน่วย  ในการเข้า
ปฏิบัติงานและกลับท่ีต้ังปกติ  รวมทั้งการส่งกลับผู้บาดเจ็บ  ไปรับการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้าฯ  กทม.  ซึ่งได้ด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ทันแก่ความต้องการทางยุทธการ  และสงวนชีวิต
ผู้ได้รับบาดเจ็บไว้ได้เป็นอย่างดี 
         สรปุผลการปฏบิัต ิ

 ๑.  สามารถท าลายฐานท่ีมั่นของ ผกค.ในพื้นท่ี บ.หนองแม่นา,  เขาค้อ, บ.สะเดาะ 
พง  ซึง่ท่ีหมายคือ  ส านักการเมืองการทหาร,  ส านักนาเคล่ือนท่ี,  ส านักทหารช่าง,  กองบัญชาการสู้ศึกแนว
หน้า  และหมู่บ้านปลดปล่อยของมวลชนบางแห่ง  สามารถลดระดับลงเป็นเขตจรยุทธ 

 ๒.  สามารถท าลายก าลังติดอาวุธของ ผกค.ลงได้ประมาณ ๑๕ คน (เฉพาะท่ีมี 
หลักฐานยืนยันแน่ชัด) บาดเจ็บไม่ทราบจ านวน  มวลชนมอบตัวประมาณ ๑๒๐ คน ยึดและท าลายส่ิงของได้
ดังนี ้

  ๒.๑  ท าลายอาคารบ้านพักได้   ๘๖ หลัง 
  ๒.๒  ท าลายข้าวเปลือกได้ประมาณ  ๖๕ เกวียน 
  ๒.๓  ท าลายสัตย์เล้ียงได้  หมู ๖๕ ตัว,  วัว  ๔๑  ตัว,  ความ  ๓๙  ตัว และไก่ ๒๗๐  ตัว 

 ๓.  บุคคลระดับช้ีน า   -  นักศึกษา  ต้องหลบหนีกระจัดกระจายไม่สามารถอยู่รวมกันเพื่อ
ปฏิบัติงานได้เป็นปึกแผ่นเหมือนก่อน  ก าลังติดอาวุธและมวลชนของ ผกค.ต้องถอนตัวออกจากพื้นท่ีท่ีอยู่กัน
มาเป็นเวลานาน  ไปอาศัยหลบซ่อนอยู่ในป่าและไม่สามารถท าการเพาะปลูกหรือสะสมเสบียงอาหารได้อย่าง
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สะดวกและมีปริมาณเพียงพอ  ท าให้ความเป็นอยู่ได้รับความอดอยากและเดือนร้อน  ซึ่งเป็นผลให้มวลชน
ออกมามอบตัวมากขึ้นตามล าดับ  เมื่อมวลชนอดอยากและได้รับความล าบากมากยิ่งขึ้นก าลังทหารของ ผกค.
ท่ีควบคุมอยู่ก็ไม่สามารถควบคุมไว้ได้ 

 ๔.  พิสูจน์ทราบได้ว่าในพื้นท่ีนี้ได้มีการตั้งศาลประชาชนขึ้น   ซึ่งนับเป็นฐานท่ีมั่น 
แห่งแรกที่ด าเนินการเรื่องนี้  นับเป็นความก้าวหน้าในการสร้างระบอบการปกครองและการควบคุมมวลชนใน
ฐานท่ีมั่นของฝ่ายตรงข้าม 

๕. ฝ่ายช้ีน ามีความสามารถสูงในการควบคุมมวลชนให้อยู่ในระเบียบ  เห็นได้จากท่ีมวลชล 
ออกมามอบตัวน้อย 

๖. ยืนยันฐานข่าวเดิมว่า  เขาค้อเป็นจุดศูนย์กลางในการขยายเขตงานเช่ือมต่อกับ 
ภาคอิสาน, ภาคกลาง และภาคตะวันตกของประเทศ 

 ๗.  จากเอกสารท่ียึดได้  แสดงว่าฝ่ายตรงข้ามได้วิเคราะห์การด าเนินงานของฝ่าย 
เรามาโดยตลอดและเตรียมแผนในการต่อต้านการล้อมปราบของฝ่ายเราไว้ล่วงหน้า 

 ๘. ฝ่ายเรามีโอกาสได้ด าเนินการด้าน ปจว.  ท้ังทางพื้นดินและทางอากาศ  ทาง 
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ใบปลิว  อย่างกว้างขวางซึ่งมีผลท าให้มวลชนมีโอกาสทราบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  
รวมทั้งนโยบายของฝ่ายเราในการท่ีจะสนับสนุนเขาอย่างจริงใจ  ซึ่งการซักถามผู้มอบตัวให้การว่ามวลชน
ส่วนมากต้องการจะออกมามอบตัวแต่ถูกฝ่ายทหารของ ผกค.ควบคุมไว้ฉะนั้นแม้มวลชนจะถูกควบคุมอย่าง
ใกล้ชิด  แต่ก็คงหาโอกาสท่ีจะออกมามอบตัวในโอกาสท่ีท าได้  นับเป็นการสร้างปัญหาในการต้องคอยควบคุม
มวลชนแก่ฝ่ายช้ีน าด้วย 

 ๙.  การสูญเสียฐานท่ีมั่นเขาค้อและ บ.หนองแม่นา  ครั้งนี้จะส่งผลสะเทือนและลด 
ขวญัและก าลังใจในการต่อสู้ของ ผกค.ไปยังฐานท่ีมั่นอื่น ๆ ด้วย 

 ๑๐.  สามารถเปิดพื้นท่ีและสร้างความปลอดภัยช่วยให้  กอ.โครงการพัฒนาลุ่มน้ า 
เข็กขยายพื้นท่ีท ากินออกไป  ซึ่งฝ่ายเราได้น าราษฎร  จ านวน  ๑๕๐  ครอบครัวเข้าท ากินในพื้นท่ีด้าน
ตะวันออกและด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขาค้อ น าครอบครัวทหารพราน จ านวน ๕๒ ครอบครัวเข้าท า
กินในพื้นท่ี บ.สะเดาะพง  และน าทหารพรานจ านวน  ๑  กองร้อย  เข้าท ากินในพื้นท่ี บ.หนองแม่นา 

๑๑.  ฝ่ายเราสามารถด าเนินการยุทธศาสตร์พัฒนาให้พื้นท่ีนี้มีความมั่งคงปลอดภัย 
ได้ต่อไปซึ่งปัจจุบันเราก าลังด าเนินการสร้างทางลาดยางจาก  บ.สะเดาะพง  ไปยัง  บ.หนองแม่นา  ระยะทาง
ประมาณ  ๑๖  กม. เพื่อเตรียมเปิด  ๒  ข้างทางให้เป็นพื้นท่ีท ากินของราษฎรต่อไปและในอนาคตหากท าได้
เราจะสร้างทางต่อจาก บ.หนองแม่นา  ต่อไปอีกจนถึง  บ.มุง  หรือ  บ.คลองน้ าคัน,  บ.ซับเปิบ  และจะ
ด าเนินการให้เป็นทีท่ ากินของราษฎรเช่นเดียวกัน  ซึ่งจะท าให้พื้นท่ีนี้มีความปลอดภัยและมั่นคงยิ่งขึ้น  และจะ
เป็นการจ ากัดอิทธิพลของ ผดค.ในพื้นท่ีนี้ให้หมดไปในท่ีสุด 

 การสญูเสยี 
  ฝ่ายเรา   -     เสียชีวิต  ๑๒๕  นาย 
    -     บาดเจ็บ  ๔๔๖  นาย 
    -     รยบ.๑/๔  ตัน เสียหาย ๒ คัน (ข้ันจ าหน่าย ๑ คัน) 
    -     รยบ.๒ ๑/๒  ตัน  เสียหาย ๑ คัน 
    -     รสพ.เอ็ม ๑๑๓  เสียหาย ๒  คัน  
    -     รถยนต์บรรทุกน้ า  เสียหาย  ๑  คัน 
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     -     รถแทรกเตอร์  เสียหาย ๓ คัน 
  ฝ่าย ผกค.-     เสียชีวิตจ านวนหนึ่ง (พบศพ  ๖ ศพ ) 
     -     บาดเจ็บจ านวนหนึ่ง 
     -     ยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ได้หลายรายการ 

วเิคราะหผ์ลการปฏิบตัขิองทัง้สองฝา่ย 
๑. ความส าเร็จของฝ่ายเราในการสลายฐานท่ีมั่นของ  ผกค.ในพื้นท่ีตอนใต้ของรอยต่อ  ๓  

 จังหวัด ( พิษณุโลก  -  เพชรบูรณ์ - เลย ) เกิดจากการเลือกแนวทางต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ได้อย่าง
ถูกต้องท้ังในระดับยุทธศาสตร์และยุทธวิธี  ฝ่ายเราได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการเอาชนะ  ผกค.ในเขตงานนี ้
ด้วยการใช้มาตรการพัฒนาเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นท่ี  ซึ่งเป็นมาตรการทางการเมืองควบคู่กับการ
ปฏิบัติการทางทหาร ตามแนวทางการป้องกันและปราบปรามการต่อความไม่สงบ 

 ๒.  มาตรการพัฒนาตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ าเข็ก  ซึ่งด าเนินการก่อสร้างเส้นทาง 
เข้าสู่พื้นท่ีอิทธิพลของ ผกค.  แล้วน าราษฎรอาสาสมัครเข้าไปท ากิน  แม้จะเห็นผลช้า  ส้ินเปลืองมากและถูก
ขัดขวางค่อนข้างรุนแรง  แต่ได้บังเกิดผลในระยะยาว  เนื่องจากฝ่ายเราไม่สามารถวางก าลังจ านวนมากไว้  ณ  
พื้นท่ีปฏิบัติได้ตลอดไป  แต่จ าเป็นต้องท าให้พื้นท่ีเกิดความมั่นคงอย่างถาวร  พื้นท่ีซึ่งฝ่ายเราเข้าถึงแล้วและ
ได้รับการพัฒนาตามโครงการ  เป็นการจ ากัดพื้นท่ีอิทธิพลของ ผกค.ให้ลดน้อยลงตามล าดับ  และยังเป็นการ
เกื้อกูลกับการปฏิบัติทางทหารซึ่งให้ฝ่ายเราไม่ต้องอาศัยการส่งก าลังทางอากาศเพียงอย่างเดียว 

๓. การปฏิบัติทางยุทธวิธีในการกวาดล้างอิทธิพลของ ผกค.ให้หมดลงอย่างส้ินเชิงซึ่งประสบ 
ความส าเร็จในครั้งนี้  เกิดจากการเตรียมการปฏิบัติด้านการข่าวมาเป็นเวลานานจนสามารถก าหนด 
ท่ีหมายซึ่งมีความส าคัญต่อความอยู่รอดของ ผกค.ในพื้นท่ีนี้  และด ารงการปฏิบัติเชิงรุกเพื่อกดดัน ผกค.อย่าง
ต่อเนื่องท้ังสองทิศทางคือ  ด้านเขาค้อและด้านเขาห้วยทราย (บ.นางั่ว) ในท่ีสุดเมื่อปัจจัยทุกอย่างเอื้ออ านวย  
ฝ่ายเราได้ผสมผสานความเหนือกว่าในด้ายอ านาจก าลังรบ  โดยใช้ก าลังรบทุกประเภทเพื่อรักษาความหนุน
เนื่องในการปฏิบัติไว้ให้ได้จนกว่าจะส าเร็จภารกิจ  การใช้ก าลังเคล่ือนท่ีทางอากาศรุกเข้าสู่ใจกลางเขตฐานท่ี
มั่นแล้วกระจายก าลังออกปฏิบัติการต่อท่ีหมายส าคัญ  และบรรจบกับก าลังท่ีแทรกซึมเข้ากดดันทาง
ภาคพื้นดินอีกหลายทิศทางท าให้ขีดความสามารถในการต้านทานของ ผกค. ต้องล้มเหลวแม้ว่าฝ่ายเราจะ
ท าลายก าลังฝ่ายตรงข้ามไม่ได้มากนัก  แต่การท่ีใช้ก าลังเข้ายึดท่ีหมายหลักและควบคุมพื้นท่ีท ากินไว้โดยให้
โครงการพัฒนาเข้ารองรับต่อไป  ท าให้ ผกค.ไม่สมารถหวนกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อการก่อการร้ายได้อีก 
บทเรยีนจากการรบ 
 ๑.  การวางแผน   ขั้นการวางแผน  พตท.๑๖๑๗  ใช้หน่วยด าเนินกลยุทธแทรกซึม 
ทางพื้นดิน ๘ ทิศทาง  เพื่อกระจายก าลังข้าศึกบริเวณท่ีหมาย  คอยสนับสนุนหน่วยเคล่ือนย้ายทางอากาศ  
และปฏิบัติการด้านการเมืองด้วยการโฆษณาให้มวลชนบริเวณหมู่บ้านปลดปล่อยมอบตัว  หรือแยกออกจาก 
ผกค.แล้วใช้ก าลังส่วนหนึ่งเคล่ือนย้ายทางอากาศลง  ณ  ท่ีหมายเพื่อผลความรวดเร็วในการจู่โจมเข้ายึดและ
ท าลายท่ีมั่นข้าศึกซึ่งจะท าให้ข้าศึกในพื้นท่ีและใกล้เคียงเสียขวัญ  แต่ผลการปฏิบัติการแทรกซึมทางพื้นดิน ๘ 
ทิศทางของฝ่ายเรา  กลับเป็นการแจ้งเตือนข้าศึกให้เตรียมตัวแต่เนิ่น  ข้าศึกสามารถใช้เงื่อนไขในการแทรกซึม
ของฝ่ายเราโฆษณาชวนเช่ือท าให้มีก าลังติดอาวุธเพิ่มขึ้น (ผกค.ติดอาวุธให้กับมวลชนอีก ๑๕๐ คน)  
นอกจากนั้นยังประสบปัญหาในเรื่องการส่งก าลังและการส่งกลับสายแพทย์  ท าให้ไม่ทันตามความต้องการ
ของหน่วยปฏิบัติเนื่องจากอากาศยานมีน้อย  ท าให้ก าลังพลขวัญเสีย  ปัญหาการติดต่อส่ือสารก็เป็นอีกเรื่อง
หนึ่งท่ีเกิดขึ้นคือ หน่วยด าเนินกลยุทธโดยรอบ  ๘  ทิศทาง  ไม่สามารถติดต่อส่ือสารกับ บก.ควบคุม  พตท.
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๑๖๑๗ ได้โดยตรงท าให้ไม่สามารถใช้อาวุธยิงสนับสนุนหรือการโจมตีทางอากาศทันเหตุการณ์ เมื่อมีหน่วย
หนึ่งหน่วยใดร้องขอ 
                ๒.  การเตรียมการ 

  ๒.๑  พตท.๑๖๑๗  มีเวลาเตรียมการก่อนท่ีจะปฏิบัติตามแผนฯ  ๗๕  วัน 
ซึ่งนับว่าน้อยมาก การรกุต่อท่ีหมายจ ากัดท่ีมีการจัดต้ังเป็นเวลานานนับ ๑๐ ปี  เวลาเตรียมการหลังจากได้รับ
อนุมัติแผนฯ  แล้วไม่ควรน้อยกว่า  ๖  เดือน  เพราะการเตรียมการในเรื่องต่าง ๆ ทุกสายงานต้องใช้เวลาโดย
เฉพาะงานด้านส่งก าลัง 

  ๒.๒  ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณท่ีหมาย  และเจ้าหน้าท่ีแปลความภาพถ่าย   
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก  ศสอต.๓  ท าให้ฝ่ายเราวิเคราะห์พื้นท่ีปฏิบัติการตลอดจนเลือกพื้นท่ีส่งลงได้เป็น
อย่างดี  ท าให้สะดวกรวดเร็วต่อการลาดตระเวนเลือกพื้นท่ีส่งลงด้วยสายตาอย่างมาก 

  ๒.๓  หน่วยปฏิบัติการมีเวลาซักซ้อมการปฏิบัติในเรื่องการยุทธเคล่ือนท่ี 
ทางอากาศ,  การปรับ ป. และ ค., การปฐมพยาบาล,  การข้ามล าน้ า,  ยุทธวิธีรบร่วม  ร./ถ.,  การปฏิบัติโดย
ฉับพลันและการใช้เครื่องฉีดไฟ หน่วยละ  ๓  วนั เฉพาะ  ผบ.หน่วยระดับ ผบ.ร้อยจนถึงระดับ ผบ.หมู่  แต่ก็
ต้องหมุนเวียนกันเข้ารับการฝึกเพราะหน่วยยงัอยู่ในสนามไม่สามารถผละจากการรบไปเข้ารับการฝึกพร้อมกัน
ได้ท้ังหมด  จึงท าให้การปฏิบัติเป็นหน่วยไม่ดี  ถ้าสามารถท าได้  การฝึกควรฝึกเป็นหน่วย  และควรได้ฝึก
ร่วมกับนักบินท่ีจะปฏิบัติการยุทธฯ  ครั้งนี้ในห้วงเวลาหนึ่ง 

  ๒.๔  การลวงเป็นหนทางหนึ่งท่ีจะเบนความสนใจของฝ่ายตรงข้าม  ก่อน 
การยุทธครั้งนี้ฝ่ายเราได้ด าเนินการลวงฝ่ายตรงข้ามด้วยการติดต่อประสานกับ พตท.๑๗๑๘  จว.เลย  ขอ
ทราบสถานการณ์ของพื้นท่ีบริเวณภูหลวง  ซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่าง  พตท.๑๖๑๗ กับ พตท.๑๗๑๘  
นอกจากนั้นได้ใช้พื้นท่ี กิ่ง อ.น้ าหนาว  จว.พ.ช.  ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับพื้นท่ีภูหลวง  เป็นพื้นท่ีฝึกและซักซ้อมของ
หน่วยที่จะเข้าปฏิบัติการจริง การ ปจว.ทางอากาศได้ด าเนินการในพื้นท่ีเขตเหนือบริเวณภูหินร่องกล้าและภู
ขัด  ส าหรับการโฆษณาชวนเช่ือทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเป็นการโฆษณาท่ัว ๆ ไปตามปกติ  โดยช้ีถึงภัย
คอมมิวนิสต์ และทางราชการไม่เอาโทษถ้าเข้ามอบตัว 

  ๒.๕  ด้านการข่าวได้ติดตามข่าวความเคล่ือนไหวของ ผกค.ในพื้นท่ี 
อย่างต่อเนื่อง  ท้ังทางข่าวลับ  ผู้กลับใจและภาพถ่ายทางอากาศ  จนสามารถให้ข่าวท่ีต้ังการวางก าลังของ 
ผกค.ในพื้นท่ีได้อย่างถูกต้องส าหรับข่าวในพื้นท่ีฝ่ายเราใช้เวลาในการเตรียมการเป็นเวลานานจากฐานข่าวเดิม
และผู้กลับใจ  ผู้กลับใจนอกจากเป็นแหล่งข่าวที่ดีแล้ว  ยังสามารถใช้เป็นพลน าทางได้ดีอีกด้วย  เพราะทราบ
ท่ีต้ังฐานท่ีมั่น,  คลังและเส้นทางต่าง ๆ เป็นอย่างดี  ก่อนปฏิบัติการควรให้หน่วยได้สัมผัสและพัฒนาสัมพันธ์
กับพลน าทางให้มาก ๆ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และจิตส านึกในการร่วมปฏิบัติงาน  การปฏิบัติการตามแผน
ยุทธการผาเมืองเผด็จศึกฝ่ายเราไม่สามารถจัดหาพลน าทางให้กับหน่วยปฏิบัติได้เพียงพอ  เนื่องจากจ านวนผู้
มอบตัวจากเขตเขาค้อก่อนการปฏิบัติการตามแผนฯ  ท่ีสามารถจัดเป็นพลน าทางได้มีจ านวนน้อย  ในขั้น
เตรียมการควรจะได้ให้ ทอ.ได้ร่วมวางแผนในการปฏิบัติด้วย  เพื่อเตรียมการให้การสนับสนุนและเสนอแนะใน
เรื่องอาวุธสนับสนุนทางอากาศ  และขีดความสามารถอื่น ๆ ของ  ทอ. 

          ๒.๖  การศึกษาภูมิประเทศจริงตามแผนยุทธการฯ  ครั้งนี้  ฝ่ายเรามีขีดจ ากัดใน 
การศึกษาภูมิประเทศจริง เพราะนับต้ังแต่จบภารกิจตามแผนยุทธการร่วมใจ ๑๐ ของ ทภ.๓ เมื่อปี ๑๙ แล้ว  
ฝ่ายเราไม่ค่อยให้ความสนใจพื้นท่ีนี้มากนัก  การลาดตระเวนทางอากาศนาน ๆ จึงจะกระท าสักครั้งหนึ่ง  
ดังนั้นก่อนเปิดยุทธการฯ  การลาดตระเวนทางอากาศ  ฝ่ายเราจึงต้องอาศัยเวลาและโอกาสท่ีอ านวยให้เท่านั้น  
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อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งท่ีท าให้ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะนักบินไม่สามารถศึกษาภูมิประเทศจริงได้  เพราะติดภารกิจ
อื่น จึงท าให้การปฏิบัติจริงนักบินส่งหน่วยด าเนินกลยุทธลงผิดพื้นท่ี   

  ๒.๗  การส่งก าลังบ ารุง  ได้วางแผนการช่วยรบโดยมีรายละเอียดน้อยมาก 
จึงท าให้เกิดความสับสนในเรื่องการส่งก าลังในระยะแรก   สป.ทุกสายยุทธบริการตามท่ี  พตท.๑๖๑๗  ได้
ประมาณการใช้  หน่วยเหนือไม่สามารถสนับสนุนได้ทันความต้องการโดยเฉพาะเสบียง  ค.อสร.ได้อนุมัติ
งบประมาณเมื่อใกล้จะจบภารกิจตามแผนฯ นอกจากนั้นการวางแผนก็ไมไ่ด้ค านึงถึงหน่วยที่มาสนับสนุนอื่น ๆ  
จึงท าให้การประมาณการในด้านส่งก าลังบ ารุงต้องผิดพลาด 

  ๒.๘ ด้านกิจการพลเรือนได้ด าเนินการ ปจว.ในพื้นท่ีท่ัว ๆ ไป ของ พตท. 
๑๖๑๗  ต้ังแต่  ธ.ค.๒๓  จนถึงเริ่มปฏิบัติการตามแผนฯ  โดยใช้ ผกค. ม้ง  ท่ีกลับใจพูดกระจายเสียงทาง
สถานีวิทยุ  ทภ.๓ สน. (ค่ายพ่อขุนผาเมือง) เป็นภาษาม้งใช้บทความส้ัน ๆ ประมาณ  ๑๕  นาที  ทุก ๆ วัน 
ส าหรับการ ปจว.ทางอากาศเริ่มปฏิบัติการต้ังแต่  ส.ค. ๒๓ เป็นต้นมาโดยการอัดเทปภาษาม้ง  ใช้ ผกค.ม้งท่ี 
กลับใจ  พูดชักชวนญาติพี่น้องในพื้นท่ีนอกจากนั้นได้เตรียมการจัดต้ังสถานีแรกรับผู้อพยพรอบ ๆ พื้นท่ี
จ านวน  ๕  แห่ง โดยประสานกับศอ.รมน.อ.เมืองเพชรบูรณ์,  ศอป.รมน.อ.หล่มสัก,  ศอป.รมน.อ.วังทอง  
และ ศอป.รมน.อ.ชนแดนเพื่อรวบรวมมวลชนและน าส่งศูนย์รับผู้อพยพ  บ.เข็กน้อย 

  ๓.  การปฏิบัติ 
  ๓.๑  ด้านการข่าว 
          ฝ่ายเราได้ติดตามสถานการณ์การสู้รบและซักถามผู้กลับใจท่ียอมจ านนเข้ามอบตัวใน 

ระหว่างการสู้รบ  เพื่อให้ได้ข่าวสารท่ีอ านวยประโยชน์ต่อการปฏิบัติในพื้นท่ี  หน่วยปฏิบัติจะได้ประโยชน์มาก
ถ้าหน่วยมีความเข้าใจในการรายงานข่าว  ส่ิงของท่ียึดได้โดยเฉพาะเอกสารและส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ จะต้องรีบ
ส่งกลับไปให้ฝ่ายการข่าวได้วิเคราะห์  เพื่อจะได้ข่าวสารท่ีทันเวลาและต่อเนื่อง  นอกจากนั้น  ฝ่ายการข่าวได้
ติดตามสถานการณ์ข้าศึกโดยรอบท่ีหมาย  อย่างใกล้ชิดและได้เสนอแนะการสกัดกั้นการเพิ่มเติมก าลัง,  อาวุธ
ยุทโธปกรณ์จากเขตงานอื่นอยู่ตลอดเวลา 

  ๓.๒  ด้านยุทธการ 
   ก)  การยุทธเคล่ือนท่ีทางอากาศของ ทบ.ได้ว่างเว้นมาช้านานต้ังแต่ปี  ๑๕ 

  หรือปี ๑๖ แต่ยังสามารถปฏิบัติอย่างได้ผล  โดยมีการเช่ือมบรรจบกับหน่วยที่เคล่ือนท่ีทางภาคพื้นดิน  
อย่างไรก็ดีขบวนการบิน  รูปขบวนการร่อนลง  ณ  พื้นท่ีส่งลง  การฝึกร่วมกันระหว่างหน่วยภาคพื้นและ
หน่วยบิน  เป็นส่ิงจ าเป็นอย่างมากเพื่อให้การลงสู่พื้นไม่ผิดพลาดเป็นกลุ่มก้อน  และมีน้ าหนักก าลังชนท่ี
พอเพียงจะปฏิบัติภารกิจได้ในการยุทธที่มีก าลังพลหลายหน่วยเข้าปฏิบัติการ  งานด้านยุทธการและการ
ส่งกลับเป็นเรื่องส าคัญ  ควรจัด  ฮ.ธุรการและส่งกลับแยกไปจาก  ฮ.ท่ีใช้ในการยุทธเคล่ือนท่ีทางอากาศ  ท้ังนี้
เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจการน าก าลังรบจู่โจมลงสู่พื้นได้ท้ังหมดในเวลาอันส้ัน  เพื่อให้ได้ผลทางการจู่โจม  
และไม่เปิดโอกาสให้ ผกค.ตั้งตัวได้ 

                     ข)  การยุทธคราวนี้ได้มีการทดลองยุทธวิธีแก้การเกาะของ ผกค.  โดยการทะลุ 
ทะลวงด้วยเครื่องจักรกลหนัก  รถแทรคเตอร์ กับ รสพ. และทหารราบอย่างได้ผล โดยเฉพาะในยุทธการผา
เมืองเผด็จศึก ๑ ผกค. ได้ต่อต้านการสร้างทางกรุย  บนสันเขาค้อ  ฝ่ายเราได้ใช้ยุทธวิธีรบร่วมดังกล่าว  
สามารถเปิดพื้นท่ีไปได้อย่างรวดเร็ว  จนสามารถยึดสันเขาค้อได้ท้ังหมดภายในระยะเวลาอันส้ัน  จากบทเรียน
นี้ได้ขยายผลโดยน ามาใช้ก าลังยุทธการผาเมืองเผด็จศึก ๒  คือการจัดหาเครื่องจักรกลพิเศษเจาะทะลุทะลวง
แนวตั้งรับหรือรั้งหน่วง  ผกค. บทเรียนนี้สามารถเปล่ียนโฉมหน้าการสู้รบจากตรึงอยู่กับพื้นท่ี             
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( STATIC  WARFARE )  ออกไปเป็นการสู้รบเคล่ือนท่ีเร็ว ( MOBILE  WARFARW) โดยใช้อ านาจก าลังรบ
ความคล่องแคล่วในการเคล่ือนท่ี  และอ านาจการยิงผสมผสานกับยุทธศาสตร์พัฒนาอย่างได้ผล 

  ๓.๔  ด้านการสง่ก าลงับ ารงุ 
   ก) การส่ง  สป.ทางอากาศ  ต้องกระท าในระยะสูง  ชุด  พธ.สกอ.มีความ 

จ าเป็นท่ีสุดเนื่องจาก ผกค.เกาะติดและขัดขวาง  ท าให้ผิดพลาดท่ีหมาย สป.ต้องสูญเสียหรือกลับเป็น
ประโยชน์ต่อฝ่ายตรงข้ามนอกจากนั้นก าลังพลท่ีไปเก็บ สป.ถูกยิงบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเป็นเรื่องท าลายขวัญแก่
หน่วยอย่างยิ่งจึงควรให้มีการฝึกให้ปฏิบัติได้อย่างแม่นย าหรือผิดพลาดน้อยท่ีสุด 

   ข)  การท่ีหน่วยต้องเคล่ือนท่ีตลอดเวลา  ร่มและอุปกรณ์ท่ีหน่วยได้รับจาก 
การส่งก าลังทางอากาศ  เป็นการเพิ่มน้ าหนักและภาระให้กับหน่วยในการน าส่งคืน บางหน่วยไม่สามารถ
ปฏิบัติได้  และได้ท าลายท้ิงไป  ท าให้ร่มและอุปกรณ์หมดไป และไม่สามารถจัดหามาทดแทนได้ 

ค.) การส่งก าลังและส่งกลับทางพื้นดิน  โดยใช้เส้นทางส่งก าลังซึ่งเป็น 
ทางกรุยกระท าได้ยากมากในฤดูฝน  รถยนต์บรรทุกเล็ก ๒ เพลา (ปิคอัพ) มีประโยชน์รวดเร็วและคล่องตัว  
การปฏิบัติครั้งนี้บางหน่วยที่มาสนับสนุนไม่ได้น า  รยบ.ในอัตราของหน่วยมาใช้และร้องขอการสนับสนุนจาก  
พตท.๑๖๑๗  ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน  เพราะหน่วยไมไ่ด้วางแผนการใช้ล่วงหน้ามาก่อน 

ง.) ทุกหน่วยขาดแคลนแบตเตอรี่  โดยเฉพาะ  บีเอ ๔๓๘๖  และบีเอ ๓๘๖ 
 ซึ่งใช้กับวิทยุพีอาร์ซี.๒๕  ส าหรับการติดต่อส่ือสารระหว่างหน่วยต่อหนว่ย  สาเหตุเพราะไม่ได้ประมาณการ
ไว้ ส าหรับหน่วยที่มาสนับสนุนเพิ่มเติม อีกสาเหตุหนึ่งก็คือหน่วยเหนือให้การสนับสนุนโดยใช้เกณฑ์ส้ินเปลือง
เท่ากับการปฏิบัติการในยามปกติ ซึ่งข้อเท็จจริงแล้ว  หน่วยปฏิบัติการจะต้องเปิดวิทยุตลอดเวลา  เกิดความ
ส้ินเปลืองมากกว่า  นอกจากนั้นหน่วยปฏิบัติการไม่ได้น ากล่องแบตเตอรี่แห้ง บีเอ  ๓๐  มาในสนามด้วยเมื่อ
ขาดแคลนถ่าน บีเอ ๔๓๘๖ หรือ บีเอ ๓๘๖  การติดต่อส่ือสารก็ไม่สามารถติดต่อกันได้ 
              จ)  ยาเวชกรรมป้องกันซึ่งเป็น สป.ควบคุม  หน่วยไม่ได้น ามาจากท่ีต้ังปกติ และ 
ไม่ได้รับประทานยาก่อนเข้าปฏิบัติการตาม รปจ.ของ ทบ.  การเบิกเวชกรรมป้องกันในสนามได้จะต้องมีค าส่ัง
ปฏิบัติราชการในสนามประกอบการเบิก  เนื่องจากหน่วยเข้าปฏิบัติการตามแผนครั้งนี้  เข้าปฏิบัติการในพื้นท่ี
ก่อนค าส่ังปฏิบัติหน้าท่ี  จึงท าให้เวชกรรมป้องกันขาดแคลนในระยะแรก 
              ฉ)  การส่งก าลังทางอากาศโดยวิธีไม่ใช้ร่ม ( FREE  DROP )ด้ผลประมาณ  ๓๐%  
สูญเสียเป็นส่วนใหญ่  หากสถานการณ์อ านวยหรือไม่มีร่มท้ิงของ  ควรใช้  ฮ.ส่งลงหรือส่งก าลังโดยใช้ร่ม  
ส่ิงของท่ีจะส่งลงจะสูญเสียน้อย 

 ๓.๕  ด้านกจิการพลเรอืน 
              ก) พลังมวลชนทุกรูปแบบรอบ  ๆ  พื้นท่ีท่ีหมาย  ฝ่ายเราไม่ได้มีการเตรียมการท่ี
จะใช้ให้เป็นประโยชน์ไว้ก่อน  เมื่อหน่วยเข้าปฏิบัติการแล้ว  จึงส่งก าลังเข้าไปรวบรวมพลังมวลชนในพื้นท่ี  
ล่าช้าเกินไปควรจะกระท าแต่เนิ่น และเร่งปลุกใจให้พลังมวลชนเกิดความชิงชัยและมีจิตใจรุกรบ 
              ข)  การ ปจว.ทางอากาศเมื่อเริ่มปฏิบัติการตามแผนฯ  ควรจะใช้วิธีพูดสดไม่ใช่อัด
เทปจะได้พูดให้ตรงเป้าหมาย และควรน าข่าวจากผู้มอบตัวมาวิเคราะห์แล้วน ามาตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามทันที 
              ค)  ตามแผนยุทธการครั้งนี้ได้ส่งม้งจาก  ร้อย  ชขส.๓๑  และ  ร้อย  ชขส.๓๒  
เข้าร่วมปฏิบัติกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหาร อัตราม้ง  ๒  นาย  ต่อก าลังทหาร  ๑  มว.ปล. โดยใช้แมกกาโฟน
ด าเนินการปฏิบัติการจิตวิทยาทางยุทธวิธีซึ่งได้ผลดี  เพราะนอกจากจะได้ผลในด้าน ปจว.แล้ว  ยังสามารถใช้
เป็นล่ามได้อีก 



233 
 

233 
 

              ง)  เมื่อหน่วยทหารปฏิบัติสถาปนาท่ีมั่นถาวรในพื้นท่ีท่ียึดได้แล้ว  เช่น  เขาย่า, 
เขาตะเคียนโง๊ะ  และหนองแม่น่า  ได้ส่งชุด  ปจว.พร้อมเครื่องกระจายเสียงเข้าโฆษณาซึ่งก็ไม่ค่อยได้ผลนัก
เพราะเครื่องมีก าลังน้อย  มวลชนได้อพยพออกห่างฐานท่ีมั่นของฝ่ายเราคงเหลือแต่กองก าลังติดอาวุธเท่านั้น  
การ ปจว.ทางอากาศจะได้ผลกว่า 

 ๓.๖  การยงิสนบัสนนุของ ป.      
               ก)  การหาท่ีต้ังยิงของ ป.ท่ีเหมาะสมนั้นหาได้ยาก  เพราะพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นเขา  
เมื่อมีความจ าเป็นต้องสร้าง ฐยส.บนเขาท่ีมีความสูงมาก ๆ  เช่นท่ีเขาค้อ (ฐยส.อิทธิ) จะมีปัญหาในการส่ง
ก าลังโดยเฉพาะ สป.๕  เป็นอย่างมากในฤดูฝน  รยบ.ข้ึนไม่ได้และการส่ง สป.๕  ในแต่ละครั้ง  บรรทุกได้น้อย
ท าให้ส้ินเปลือง สป.๓ และ  รยบ.ช ารุดเร็ว  
                ข)  การตรวจการณ์พื้นท่ีเป็นป่า,   ภูเขา   มีพื้นท่ีบางแห่งอับสายตายากต่อการ
ตรวจการณ์ทางพื้นดิน  หน่วยปฏิบัติสามารถทราบจาก บ.ต.๑๙ ท่ีฝ่ายเราใช้ ลว.ในพื้นท่ีทุกวันอย่างต่อเนื่อง  
บางครั้งใช้ ผตน.ปรับการยิงต่อท่ีหมายท่ีจะได้จากข่าวแล้วใช้ยิงรบกวนในเวลากลางคืน 
                ค)  ก่อนปฏิบัติการได้มีการฝึกทบทวนการใช้  ป.แต่มีเวลาทบทวนน้อยจึงท าให้
บางหน่วยปรับ ป.ไม่ทันต่อเหตุการณ์,  บางหน่วยได้รับการสนับสนุน ผตน.ไปแล้วใช้ ผตน.ไม่ถูกต้องปล่อยให้ 
ผตน.วางแผนไปตามล าพัง  และบางหน่วย  ผตน.ไม่ทราบสถานการณ์จึงท าให้การวางแผนใช้ ป. ไม่ต่อเนื่อง  
นอกจากนั้นจะต้องไม่มอบภารกิจอื่นใดนอกจากภารกิจเกี่ยวกับ ป.ให้กับชุด ผตน.เด็ดขาด 
                ง)  เมื่อหน่วยด าเนินกลยุทธเคล่ือนท่ีไปเข้าท่ีต้ังใดก็ตามจะต้องส่งต าบลยิงส าคัญ 
ๆ ให้กับ ฐยส.ป. เพื่อเตรียมหลักฐานไว้สนับสนุนได้ทันเวลา 
                จ)  เพื่อความปลอดภัยในการใช้ บ.  นตต.ทอ.ควรอยู่ท่ี  ศปย.ด้วยเพื่อความ
รวดเร็วในการตรวจความปลอดภัยในการใช้ บ. และ ฮ. 

  ๓.๗  การสนบัสนนุทางอากาศ 
       ก)  การใช้ก าลังทางอากาศสนับสนุนการยุทธเคล่ือนท่ีทางอากาศลงใน 

พื้นท่ีปฏิบัติการ  ควรจะได้มีการวางแผนร่วมกัน  ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติท่ีรัดกุม  การปฏิบัติตามแผน
ยุทธการผาเมืองเผด็จศึก  เกิดความสับสนมาก  บ.ทอ.ไม่สามารถใช้อาวุธสนับสนุนหน่วยเคล่ือนย้ายทาง
อากาศได้  เนื่องจากปัญหาการติดต่อส่ือสารระหว่าง บ.ทอ.กับ ฮท.๑ (ขนส่ง)ท่ีก าลังปฏิบัติภารกิจยุทธ
เคล่ือนท่ีทางอากาศ 

        ข)  การเรียก  บ.โดยระบบนาฬิกา  การก าหนดท่ีอยู่และช้ีเป้า หน่วย 
ภาคพื้นบางหน่วยไม่มีความช านาญ  อุปกรณ์ในการหมายแนวไม่มี  เช่น  แผ่นผ้าสัญญาณ,  กระจกสัญญาณ,  
พลุสัญญาณ  และอื่น ๆ  ท าให้เสียเวลาในการพิสูจน์ทราบฝ่ายเดียวกัน  พลาดโอกาสในการท าลายฝ่ายตรง
ข้ามโดยฉับพลัน 

        ค)  ในภารกิจเตรียมพร้อมในอากาศเมื่อหน่วยภาคพื้นปะทะมักจะไม่ใช้ 
  บ. แต่จะบอกให้ บ.ออกจากพื้นท่ีเพื่อขอ ป.ยิงสนับสนุน  ซึ่งต้องเสียเวลาในการปรับ ป.  หน่วยภาคพื้น
น่าจะพิจารณาใช้  บ.ท่ีเตรียมพร้อมในอากาศท าการโต้ตอบทันที  เพื่อจะได้ทันต่อเหตุการณ์ 

        ง)  ในภารกิจโจมตีทางอากาศในเวลากลางคืนตามค าขอ  ไม่สามารถ 
ติดต่อส่ือสารกับหน่วยภาคพื้นได้  เพราะหน่วยภาคพื้นอยู่ในข่ายการติดต่อส่ือสารอื่น  ไม่ได้เปิดวิทยุตาม
ความถ่ีในค าขอท าให้เสียเวลาในการติดต่อกับหน่วยภาคพื้นมาก   ท้ัง ๆ ท่ีเป็นค าขอตามแผน  เพราะฉะนัน้
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เพื่อความสะดวก รวดเร็ว หน่วยภาคพื้นควรจะเตรียมเปิดวิทยุตามความถี่ในค าขอและสัญญาณต่าง ๆ ให้
พร้อมก่อนก าหนด 

        จ)  ภารกิจคุ้มกันขบวนยานยนต์ส่ง สป.ต่าง ๆ ขบวนยานยนต์ไม่ตรง 
เวลาการเปล่ียนแปลงเวลาไม่แจ้งให้  ศสอต.๓ ทราบ  ท าให้เสียเวลาและเสียเท่ียวบินโดยไม่เป็นการประหยัด 

        ฉ)  ในพื้นท่ีท่ี ผกค.มีอิทธิพลหรือครอบครองอยู่เป็นเวลานานแล้ว  ผกค. 
จะดัดแปลงท่ีมั่นไว้เป็นอย่างดี เพื่อป้องกันการโจมตีทางอากาศ  ซึ่งอาวุธ ทบ. (เว้นระเบิดท าลาย) จะไม่
สามารถท าอันตรายได้ 
        ช)  การใช้  บ.จล.๒ (เอ.ซี.๔๗) สปุคกี้  ยิงรบกวนในเวลากลางคืน จะไม่
สามารถท าอันตรายต่อเป้าหมายบุคคลได้  เนื่องจากพื้นท่ีดัดแปลงดังกล่าว 
                                    ซ) ผกค.เกรงกลัวการปฏิบัติงานของ บ.ทอ.  เนื่องจากสามารถเตรียมพร้อมใน
อากาศได้นาน  สามารถสนับสนุนการโจมตีได้รวดเร็ว  รุนแรง  และแม่นย า  ฉะนั้นเมื่อมี  บ.ทอ.บินคุ้มกันการ
ปฏิบัติงานสนับสนุนหน่วยภาคพื้นอยู่  ผกค. มักจะสงบการปฏิบัติโดยเฉพาะ  ผกค.จะไม่กล้าใช้อาวุธหนัก  
เช่น  ค. และ ปรส.ต่อฝ่ายเราเลย 
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การรบที ่ บ.รม่เกลา้  อ.ชาติตระการ  จว.พิษณุโลกในปี  พ.ศ.๒๕๓๐ – ๒๕๓๑ 
 
ภมูหิลงัความขดัแยง้  และสถานการณก์ารสูร้บ 
กลา่วทัว่ไป 
 สงครามบ้านร่มเกล้าเกิดจากกรณีพิพาทระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ณ บ้านร่มเกล้า อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก อันเนื่องมาจากปัญหาเส้นเขตแดนท่ีอ้าง
สนธิสัญญาคนละฉบับ ลาวได้ส่งก าลังทหารเข้ามายึดพื้นท่ีส่วนท่ีเป็นปัญหา ไทยส่งก าลังทหารเข้าผลักดัน เกิด
การปะทะกันด้วยก าลังทหารของท้ัง 2 ฝ่ายอย่างหนักหน่วงในช่วงเดือนธันวาคม 2530 ไปจนถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2531 มีการหยุดยิงเมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ ์2531เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงปลายของยุคพล.อ.เปรม 
ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ท้ังนี้โดยมี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบก 
                ๑. ภายหลังจากปี  ๒๕๒๕  เป็นต้นมา  สถานการณ์ของการสู้รบเพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ใน
พื้นท่ี จว.อุตรดิตถ์  พิษณุโลก  และ  เพชบูรณ์  ได้ลดระดับความรุนแรงลงตามล าดับและกลับคืนสู่สภาวะ
เกือบเป็นปกติ  ภายหลังจากท่ี  ผกค. จ านวนมากได้กลับใจเข้าร่วมพัฒนาชาติไทย  ดังนั้น  ผอ.ปค.  จึงได้
อนุมัติให้ยกเลิกชุดควบคุมท่ี ๓๓  (ชค.๓๓) ซึ่งรับผิดชอบพื้นท่ีตามนโยบายการลดก าลัง  กอ.รมน.ตั้งแต่  ๓๐  
เม.ย. ๓๐ เป็นต้นไป  โดย  ชค. ๓๓ ส่งมอบพื้นท่ีในความรับผิดชอบให้กับ กอ.รมน.จว.พ.ล. และ พ.ช. 
ด าเนินการต่อไป 
 ๒. อย่างไรก็ดี  ทภ.๓/กอ.รมน.ภาค ๓   ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องติดตามความ
เคล่ือนไหวภายในพื้นท่ี และเร่งรัดการพัฒนาเพื่อความมั่นคง  จึงได้จัดต้ังกองอ านวยการโครงการพัฒนาเพื่อ
ความมั่นคงเฉพาะพื้นท่ี ภูขัด – ภูเมี่ยง – ภูสอยดาว (กอ.พมพ.ภูขัดฯ) ขึ้น  เมื่อ ๑ พ.ค. ๓๐  โดยใช้ก าลัง ๒ 
ร้อย ทพ. และ ๒ มว.ตชด.  ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีกระทรวงต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อพฒันาพืน้ท่ีแบบเบ็ดเสร็จ  
และเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านต่าง ๆ  รวมทั้ง  ด าเนินการปฏิบัติการทางทหารในพื้นท่ี  อ.ชาติตระการ, 
อ.น้ าปาด  และ  อ.นครไทย  ต่อไป  โดยเฉพาะในพื้นท่ี อ.ชาติตระการ  กอ.พมพ.ภูขัดฯ ได้คงก าลัง ๒ ร้อย 
ทพ.  คือ  ร้อย.ทพ.๓๔๐๕  ไว้ปฏิบัติการในพื้นท่ี บ.ร่มเกล้า  ต้ังแต่  พ.ค. ๓๐  เป็นต้นมา 
 ๓. ฝ่ายลาวได้อ้างอธิปไตยเหนือดินแดนของไทยทางด้าน บ.ร่มเกล้า  อ.ชาติตระการ  จว.
พิษณุโลก ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ีฝ่ายเราได้จัดต้ังขึ้นใหม่  เพื่อให้ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย  ซึ่งเป็นม้งเข้าอยู่อาศัย  โดย
อ้างสนธิสัญญาไทย – ฝรั่งเศส  ปี  ๑๙๐๗ ( พ.ศ. ๒๔๕๐ ) และกล่าวว่าเส้นแบ่งเขตท่ีแท้จริงระหว่างไทย – 
ลาว ทางด้านนี้  ได้แก่  ล าน้ าเหืองป่าหมัน  ไม่ใช่ล าน้ าเหืองงา  ตามท่ีฝ่ายไทยอ้างอิงและยึดถือ  ซึ่งเป็นการ
ล้ าแดนเข้ามาในเขตไทย  ประมาณ ๗๐ – ๘๐  ตาราง กม.  และอ้างว่า  บ.ร่มเกล้า  ซึ่งฝ่ายไทยได้จัดต้ังขึ้น 
และเป็นท่ีต้ังของ  ร้อย.ทพ.๓๔๐๕  อยู่ในดินแดนลาว  พร้อมกันนี้  ฝ่ายลาวได้หยิบยกปัญหาการตัดไม้ของ
บริษัทเอกชน  ซึ่งได้รับสัมปทานจากทางราชการให้ท ากิจการบริเวณ  บ.ร่มเกล้า  กล่าวหาว่าฝ่ายไทยได้สร้าง
เส้นทางเข้าไปตัดไม้ในดินแดนลาว  และให้การสนับสนุนกลุ่มต่อต้านชาวม้งเข้าไปปฏิบัติการในลาว 
ลักษณะพืน้ทีป่ฏิบตักิาร 
 ๑. บ้านร่มเกล้า  เป็นหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย – ลาว  ต้ังอยู่ท่ีพิกัด  คิววี  ๐๓๔๖  
ในพื้นท่ีภูสอยดาว  ต.บ่อภาค  อ.ชาติตระการ  จว.พ.ล.  มีประชาชนอาศัยอยู่  ๑๐๐  ครอบครัว จ านวน  
๖๘๐  คน  เป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยคงได้เผ่าม้งเกือบท้ังหมด  หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการจัดต้ังขึ้นภายหลังการ
ปฏิบัติทางทหาร  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕  ตามแผนยุทธการผาเมืองเกรียงไกร  ซึง่ในครั้งนัน้ฝ่ายเราสามารถสลาย
ฐานท่ีมั่นของ ผกค.เขตงาน  ๒๓๔  ของกลุ่ม  ส.พิชัย  ได้ส าเร็จทุกแห่งและได้สถาปนาความมั่นคงขึ้นในพื้นท่ี 
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ด้วยการพัฒนาด้านต่าง ๆ   มีการสร้างถนนต่อจาก อ.นาแห้ว  ผ่าน  บ.แสงพา – บ.นาเจริญ  ใน  จว.ล.  
เช่ือมต่อบ.ร่มเกล้า  ไปยัง  บ.ห้วยมุ่น  เขต  อ.น้ าปาด  จว.อ.ต.  การก าหนดแขตแดนไทย – สปปล.  ด้านนี้  
ก าหนดตามแนวล าน้ าเหืองเฉพาะในส่วนของ  จว.พ.ล.  มีแนวเขตแดนยาว  ๒๓  กม.  เป็นกรณีพพิาทปัญหา
พรมแดนระหว่างไทยกับ  สปปล.  เริ่มเหตุการณ์ต้ังแต่  ๓๑ พ.ค. ๓๐  ฝ่ายลาว  ได้อ้างอิงอธิปไตยของตน
เหนือดินแดนพื้นท่ี  บ.ร่มเกล้า   และภูสอยดาว  เป็นเนื้อที่ประมาณ  ๘๐ ตารางกิโลเมตร  โดยอ้างอิงแผนท่ี
๑ : ๕๐,๐๐๐  ชุด  แอล ๗๐๘  ซึ่งหน่วยแผนท่ีของสหรัฐอเมริกาได้ท าผิดพลาดขึ้น  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓  ท่ีใช้
แนวน้ าเหืองป่าหมัน        ( หรือปากหมัน) กับแนวสันเขาภูเมี่ยง – ภูสอยดาว  เป็นเส้นแบ่งเขตในเรื่องนี้ฝ่าย
ไทย ก็ได้ยืนยันว่าดินแดนส่วนนี้เป็นของไทยอย่างแน่ชัด  โดยอาศัยแผนท่ีเขตแดนไทย – ลาว  จ านวน  ๓  
ฉบับ  คือ 
 - แผนท่ีประกอบสนธิสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส  พ.ศ. ๒๔๔๗  และ พ.ศ. ๒๔๕๐  ระวางน้ าเหือง  
มาตราส่วน  ๑ : ๒๐๐,๐๐๐ 
 - แผนท่ีซึ่งจัดท าจากภาพถ่ายทางอากาศชุด  แอล  ๗๐๑๗  มาตราส่วน  ๑  :  ๕๐,๐๐๐  ผลิต
โดย กรมแผนท่ีทหาร 
 - แผนท่ีทางการของลาว  ซึ่งโซเวียตจัดท าขึ้นมาตราส่วน  ๑  :  ๕๐๐,๐๐๐ 
 แผนท่ีท้ังสามฉบับดังกล่าวนี้  มีความสอดคล้องต้องกันในการก าหนดเขตแดนไทย – ลาว  ตาม
ร่องน้ าลึกของล าน้ าเหืองท่ีเรียกช่ือว่า  น้ าเหืองงา 
 ๒. ภูมิประเทศโดยท่ัวไป  เป็นพื้นท่ีป่าภูเขาสูง มีเทือกเขาใหญ่น้อยเช่ือมต่อกันสลับซับซ้อน  
ยอดเขาสูงสุดในพื้นท่ีนี้ คือ ยอดภูสอยดาว  ความสูง  ๒๑๐๒ เมตร  มีแนวสันเขาทอดตามแนวเหนือใต้  
เช่ือมต่อยอดภูเมี่ยง (๑๘๒๓) แนวสันเขาดังกล่าวนี้ ใช้เป็นเส้นแบ่งเขตแดนไทย – สปปล. โดยนับต่อมาจาก
ทิวเขาหลวงพระบาง  ในเขต  จว.อ.ต.  และ  จว.น.น.   ทางตอนเหนือขึ้นไปบริเวณทิศใต้ของภูเมี่ยงเป็นต้น
ก าเนิดน้ าเหืองท่ีไหลลัดเลาะลงไปตามความลาดชันของพื้นท่ี  ไหลผ่านระหว่าง  เนิน  ๑๔๒๘  ในเขตไทยกับ  
เนิน  ๑๓๖๕ ( ภูเวียง  เขต  สปปล.) ลงไปทางตอนใต้อ้อมภูกงเด่ิน  ไปทางตะวันออกลงสู่ล าน้ าโขงทางด้าน
เมืองแก่นท้าว   
 
ก าลงั  การวางก าลงั และอาวธุยงิสนบัสนนุของฝ่ายตรงข้าม 
 ๑. ท่ีต้ังและก าลัง ทปล.  ซึ่งปฏิบัติการในยุทธการ  บ.ร่มเกล้า  เท่าท่ีได้รับรายงานจาก
แหล่งข่าวทราบว่ามีท่ีต้ัง ๕ แห่ง  ตามรายละเอียดในแผนท่ีสังเขปท่ีแนบ ดังนี้.- 
        ๑) ฐานปฏิบัติการ บ.นากอก 
                       ๒) ฐานปฏิบัติการ บ.บ่อล้าน 
    ๓) ฐานปฏิบัติการ บ.ต้นตาล 
    ๔) ฐานปฏิบัติการภูกงเด่ิน 
    ๕) ฐานปฏิบัติการภูเวียง 
     ขั้นสูง   จะเป็นก าลังของส่วนบัญชาการรบ  จะขุดคูไว้โดยรอบ และขุดติดต่อกับข้ัน
กลาง นอกจากนั้น  ยังขุดอุโมงค์ใต้ดิน  เพื่อเป็นที่หลบภัยทางอากาศด้วย 
   ขั้นกลาง    จะเป็นส่วนก าลังรบ  มีการขุดคูไว้โดยรอบ และขุดติดต่อกับฐานขั้นสูง 
   ขั้นแรก    จะเป็นส่วนก าลังรบ โดยขุดคูไว้โดยรอบ และขุดคูติดต่อกับฐานขั้นกลาง 
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สถานการณแ์ละการปฏบิตัิ 
 ๑. เมื่อ ๓๑ พ.ค. – ๒ มิ.ย. ๓๐ ทปล. ประมาณ  ๒๐  คน  ได้ลอบเข้าเขตแดนเข้ามายิงราษฎร 
บ.ร่มเกล้า  บุกเข้าท าลายรถแทรกเตอร์  และรถปิคอัพของบริษัทท าไม้  ในพื้นท่ี  ทาง  ตอ./น. ของ  บ.ร่ม
เกล้า  ๓  กม.  ตลอดจนปะทะกับ  ร้อย.ทพ.๓๔๐๕ ท่ีส่งก าลังไปช่วยเหลือ  หลังจากนั้น  ทปล.ได้เพิ่มก าลัง
เป็น  ประมาณ  ๕๐  คน  แทรกซึมเข้ามายิงรบกวนท่ีต้ัง  ร้อย.ทพ.๓๔๐๕  ท่ี บ.ร่มเกล้า  และจับกุมราษฎร
ไทย  จ านวน  ๗  คน พร้อมท้ังปะทะกับก าลังของ  ร้อย.ทพ.ดังกล่าว  อีกครั้งหนึ่ง  ราษฎรที่หลบหนีมาได้
พบว่า  ทปล.ได้เข้ามาต้ังฐานปฏิบัติการขนาดเล็ก  จ านวน  ๔  ฐาน  ในบริเวณใกล้ล าน้ าเหืองงา  ซึ่งแต่ละ
ฐานมีก าลัง ทปล. ประมาณ  ๗ – ๘  คน  โดยสรุปในห้วงเวลานี้  ฝ่ายเราเสียชีวิต  ๕  นาย (ทบ.๑, ทพ.๑, 
ราษฎร ๓ ) บาดเจ็บ  ๔  นาย (ทพ.๓, ราษฎร ๑ )  หลังจากนั้นมาสถานการณ์ได้สงบเงียบลง  แต่ยังคง
ปรากฏการเคล่ือนไหวของ ทปล.ตามสันเนินทาง ตอ./น.  ของ  บ.ร่มเกล้า  เป็นชุดปฏิบัติการเล็ก ๆ  ซึ่ง 
ร้อย.ท.พ.๓๔๐๕ ได้ส่งชุดลาดตระเวนออกพิสูจน์ทราบอย่างต่อเนื่อง แต่มิได้มีการปะทะกันตลอดห้วง  มิ.ย.ท่ี
เหลือและ ก.ค. ๓๐ 
 ๒. ต่อมาเมื่อ  ๘  ส.ค. ๓๐  ทปล.รวมก าลังประมาณ  ๑  กองพัน  หรือ  ๒๐๐ – ๓๐๐  คน 
ข้ามเขตแดนเข้าโจมตีท่ีต้ัง ร้อย.ท.พ.๓๔๐๕  และหมู่บ้าน  บ.ร่มเกล้า  แต่ฝ่ายเราได้ทราบข่าวความ
เคล่ือนไหวของ ทปล.ก่อนล่วงหน้า  จึงได้วางแผนและเตรียมการตอบโต้ไว้เป็นอย่างดี  ท าให้สามารถผลักดัน
ก าลัง ทปล.ออกไปได้  และจากการไล่ติดตามของฝ่ายเราสามารถตรวจพบร่องรอยการเข้ามาวางก าลังของ 
ทปล.ตามสันเนินทาง  ตอ./น. ของ บ.ร่มเกล้า  และยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ของ ทปล.ได้จ านวนหนึ่ง  ซึ่งจากการ
เข้าตีของ ทปล.ครั้งนี้  พิสูจน์ทราบภายหลังว่า ทปล.เสียชีวิต  ๑๑  คน  และบาดเจ็บ  ๙  คน  ส าหรับฝ่าย
เราบาดเจ็บเล็กน้อย  ๒  นาย (ทพ.)  จากเหตุการณ์ดังกล่าว  ทภ.๓/กอ.รมน.ภาค ๓  จึงได้ ปฏิบัติการตาม
แผนเผชิญเหตุ และเพิ่มเติมก าลัง ๑ ร้อย.ทพ.  จาก  กรม ทพ.๓๔  กับ  ป.ขนาด  ๑๕๕  มม.  จ านวน  ๒  
กระบอก ไปสนับสนุน  ร้อย.ทพ.๓๔๐๕  เพื่อเข้าร่วมผลักดัน  ทปล.ให้ออกไปจากเขตไทย   แต่กลับปรากฏ
ว่า  ในห้วง  ส.ค.  ๓๐  นี้  ทปล.ได้เพิ่มเติมก าลังเข้ามาตามแนวชายแดน  และอ้างอธิปไตยเหนือ  บ.ร่มเกล้า  
ทภ.๓/กอ.รมน.ภาค  ๓   จึงตัดสินใจใช้ก าลัง  พัน.ผสมเตรียมพร้อม  และ  บก.ควบคุม  จาก  พล.ม.๑  ซึ่ง
ประกอบด้วย ทก.ยว.พล.ม.๑,  ๓  ร้อย.ม.,  ๑  ร้อย.ป.ผสม  ๑๐๕/๑๕๕  มม.  เข้าปฏิบัติการเมื่อ   ๑๒  
ส.ค.  ๓๐  ท าให้สามารถกวาดล้าง  และผลักดัน ทปล.ให้ออกไปจากเขตแดนไทยได้พร้อมกันนี้ พัน.ผสม
เตรียมพร้อม  ได้วางก าลังเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนทางด้านนี้ต่อไป 
 ๓. ต่อมา  เมื่อ  ๑ – ๓  ก.ย. ๓๐  เพื่อเป็นการออมก าลังรบหลัก ทบ.จึงได้อนุมัติให้   ชค.๕๑๓  
ส่งก าลัง  ชค.๕๑๓   สย.๑๘  ประกอบด้วยก าลัง  ทพ.จู่โจม  จากค่ายปักธงชัยจ านวน  ๕  กองร้อย  และ  ๑  
ฐานยิง  ขึ้นไปผลัดเปล่ียนก าลัง พัน.ผสมเตรียมพร้อม  ของ พล.ม.๑  คงให้  ทก.ยว.พล.ม.๑  ควบคุมการ
ปฎิบัติการในพื้นท่ี  บ.ร่มเกล้า  ต่อไป  โดยคงก าลัง  ๑  มว.ป.๑๐๕  มม.  ไว้ส าหรับท าการยิงสนับสนุนให้
หน่วยด าเนินกลยุทธในพื้นท่ี ชค.๕๑๓   สย.๑๘  ได้ส่ง  ก าลัง  ๔  กองร้อย  เข้ายึดรักษาภูมิประเทศส าคัญ
ตามแนวชายแดนไทย – ลาว  ทางด้าน  บ.ร่มเกล้า  ซึ่งในห้วงเวลานี้ ทปล.ได้เข้าโจมตีท่ีต้ัง ร้อย.ทพ.จู่โจม  ๒  
ครั้ง  ยิงรบกวนท่ีต้ัง  ๓  ครั้ง  และชุด  ลว.ปะทะกัน  ๑  ครั้ง  ท าให้ฝ่ายเราเสียชีวิต  ๑  นาย (ทพ.) และ
บาดเจ็บ  ๔  นาย (ทพ.) 
 ๔. เมื่อต้น  ต.ค. ๓๐  ฝ่ายเราได้ตรวจพบ  ทปล.จ านวนหนึ่ง   รุกล้ าเขตไทยเข้ามายึดเนิน  
๑๔๒๘ ประมาณ  ๘  กม.  ทาง  ตอ./น.  ของ  บ.ร่มเกล้า  ซึ่งเป็นภูมิประเทศส าคัญในเขตไทย  และ
ดัดแปลงเป็นฐานท่ีมั่นแข็งแรง  ๒  ฐาน   ฝ่ายเราจึงได้พยายามใช้  ป.ยิงท าลาย  และจัดก าลังออก  ลว.  
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เกาะพื้นท่ีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  เหตุการณ์ได้เริ่มรุนแรงขึ้น  ทภ.๓/กอ.รมน.ภาค ๓   จึงได้เพิ่มเติมก าลัง  ๑  
ร้อย.ร.(-) และ ๑ ร้อย. ป. ๑๕๕  มม.ให้กับ  ทก.ยว.พล.ม.๒  เมื่อ  ๒๖  ต.ค. ๓๐  ในห้วงเวลานี้  ทปล.โจมตี
และลอบยิงท่ีต้ังฝ่ายเรา ๔ ครั้ง  ท าให้ฝ่ายเราบาดเจ็บ  ๔  นาย (ทบ.๑, ทพ.๓ )    
 ๕. เมื่อ  ๑  พ.ย. ๓๐  ทบ.ได้อนุมัติให้  ชค.๕๑๓   สย.๑๘  เพิ่มเติมก าลัง  ทพ.จู่โจมจากค่าย
ปักธงชัยอีก  ๒  กองร้อย  รวมเป็น  ๗ กองร้อย  และภายหลังการเพิ่มเติมก าลังดังกล่าว  ทภ.๓/กอ.รมน.
ภาค  ๓  โดย  ทก.ยว.พล.ม.๑  ได้จัดก าลัง  ๕  ร้อย.ทพ.จู่โจมเข้าตี  ทปล.ท่ีบริเวณเนิน  ๑๔๒๘  ได้รับการ
ต้านทานเพียงเล็กน้อยจากส่วนระวังป้องกนัของ ทปล.  อย่างไรก็ดี  ในขณะเคล่ือนท่ีเข้ายึดเนิน  ๑๔๒๘  เมื่อ  
๔  พ.ย. ๓๐  ได้ปะทะกับ ทปล. ๒  ครั้ง  ฝ่ายเราบาดเจ็บ  ๖  นาย (ทพ.)   แต่ฝ่ายเราไม่สามารถเข้ายึดท่ี
หมายเนิน  ๑๔๒๘  ได้  เนื่องจากท่ีต้ังเป็นเนินสูง  และมีการดัดแปลงเป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตาม ทปล.ตาย
และบาดเจ็บจ านวนหนึ่ง  และในห้วง  ๕ – ๑๖  พ.ย. ๓๐ ฝ่ายเราได้ปรับแผนการปฏิบัติ  โดยจัดก าลังเป็นชุด
ปฏิบัติการขนาดเล็ก  เพื่อเฝ้าตรวจความเคล่ือนไหวของ ทปล.  สกัดกั้นการส่งเสบียง  และเพิ่มเติมก าลัง
พร้อมท้ังใช้ ป.ยิงรบกวน  ต่อมาเมื่อ  ๑๗  พ.ย. ๓๐  ทก.ยว.พล.ม.๑   จึงใช้  ชค.๕๑๓   สย.๑๘  จัดก าลัง  ๗  
ร้อย. ทพ.จู่โจม  เข้าตีท่ีหมายเนิน  ๑๔๒๘  อีกครั้งหนึ่ง  แต่ถูกขัดขวางจาก  ทปล. ด้วยการวางทุ่นระเบิด/กับ
ระเบิดอย่างหนาแน่น  ท าให้การเคล่ือนท่ีด้วยก าลังเป็นกลุ่มก้อนล่าช้า และเหยียบกับระเบิดรวม  ๓  ครั้ง   
ชค.๓๑๕   สย.๑๘   จึงได้ปรับแผนการปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง  โดยจะใช้ก าลังเป็นชุดเล็ก ๆ  เข้าปิดล้อม  และ
สกัดกั้นการส่งเสบียง เพื่อบีบบังคับให้  ทปล.  ถอนตัวออกจากท่ีหมาย  โดยสรุป  ใน  พ.ย.  ๓๐  ฝ่ายเรา
เสียชีวิต  ๑  นาย (ทพ.) และบาดเจ็บ  ๒๓  นาย  (ทบ.๔, ทพ.๑๙) 
 ๖. การปฏิบัติของฝ่ายเรา  ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  จนถึง  ๑๐  ธ.ค.  ๓๐  ซึ่งฝ่ายตรงข้าม
ยังคงยึดท่ีมั่นบริเวณเนิน  ๑๔๒๘  และดัดแปลงให้มีความแข็งแรงยิ่งขึ้น  พร้อมท้ังส่งก าลังบางส่วนเข้าวาง
ก าลังตามแนวเนิน ๑๓๗๐ – ๑๑๘๒  ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเนิน  ๑๔๒๘  ทภ.๓/กอ.รมน.ภาค  ๓  จึงได้
ตกลงใจใช้ก าลัง  พัน.ผสมเตรียมพร้อม  จาก พล.ม.๑  คือ  ม.พัน.๑๘  เข้าปฏิบัติการผลักดัน และขับไล่ก าลัง 
ทปล.ตามแนวเนิน  ๑๔๒๘ – ๑๓๗๐ – ๑๑๘๒  โดยเริ่มปฏิบัติการตามแผนยุทธการสอยดาว  ต้ังแต่  ๑๑  
ธ.ค.  ๓๐  เป็นต้นมาด้วยก าลัง  ๒  ร้อย.ม.  และ  ๓  ร้อย.ทพ.จู่โจม  เข้าตีหลักทางเหนือ  และ  ๑  ร้อย.ม.  
กับ  ๒  ร้อย.ทพ.จู่โจม  เข้ากดดัน  และสกัดกั้นเป็น  ๓  ทิศทาง  จากทางด้านตะวันตก   ด้านใต้และด้าน
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ของเนิน  ๑๔๒๘  โดยใช้ ป.ยิงรบกวนและช้ีเป้า  และมี  บ.ทอ.โจมตีท้ิงระเบิดต่อท่ี
หมายภายในประเทศโดยต่อเนื่อง  ต้ังแต่  ๑๕  ธ.ค.  ๓๐  เป็นต้นมา  และก าลังภาคพื้นได้พยายามท่ีจะเข้า
ยึดท่ีหมาย ๑,  ๒,  ๕,  ๖,  ๗,  ๘,  ๙   และ  ๑๐  แต่ฝ่าย ทปล.  ได้ท าการต้านทานอย่างเหนียวแน่น  ด้วย
การยิงจากอาวุธนานาชนิดเสริมด้วยการวางทุ่นระเบิด/กับระเบิด  ฝ่ายเราจ าเป็นต้องตรึงก าลังไว้โดยเพิ่มเติม
ก าลังและปรับแผนการปฏิบัติใหม่  หลังจากนั้นได้เข้าตีต่อไป  จนถึง  ๒๔  ธ.ค.  ๓๐  ฝ่ายเราสามารถรุกเข้า
ประชิดท่ีหมายต่าง ๆ ได้  ถึงแม้จะมีการสูญเสียอยู่บ้าง  แต่ฝ่าย ทปล.ก็สูญเสียจ านวนมากเช่นกัน ทบ.จึง
อนุมัติให้ ทก.ยว.พล.ม.๑  เพิ่มก าลัง  ๑  พัน.ม.(-) คือ ม.พัน.๑๒  เข้าไปเสริมการปฏิบัติในพื้นท่ี ต้ังแต่  ๒๘  
ธ.ค. ๓๐และให้ส่งก าลังท่ีสดช่ืนจาก  ม.๓  จ านวน  ๒  กองร้อย  เข้าผลัดเปล่ียนก าลังบางส่วนของ ม.พัน.๑๘  
ท่ีปฏิบัติการในพื้นท่ี  และเข้าตีต่อท่ีหมาย  ๑,  ๒  และ  ๑๐  ต่อไป พร้อมท้ังสนับสนุน ร้อย.ป. ๑๓๐  มม. 
ร้อย.คปม., มว.เรดอาย  และชุดศัลยกรรมเคล่ือนท่ีให้ด้วย  โดยสรุปใน  ธ.ค. ๓๐  ฝ่ายเราเสียชีวิต  ๑๐  นาย 
(ทบ.๙, ทพ.๑) และบาดเจ็บ  ๑๕๕  นาย (ทบ.๑๒๙, ทพ.๒๖) ฝ่ายตรงข้ามสูญเสียจ านวนมาก 
 ๗. ในห้วงเวลานี้  ผู้บังคับบัญชาช้ันสูงของ ทบ. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของหน่วย
บ่อยครั้ง และได้ให้ค าแนะน า  ช้ีแจง  และสนับสนุนแก่หน่วยอย่างเต็มท่ี รวมทั้งได้ควบคุมและอ านวยการ
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ยุทธอย่างใกล้ชิด เป็นผลให้ก าลังพลมีขวัญและก าลังใจท่ีดี  และสามารถท าการสู้รบได้อย่างต่อเนื่องท้ัง ๆ ท่ีมี
การสูญเสียจากการรบอยู่บ้าง  ผบ.ทบ.ได้สนองตอบความต้องการของ ทภ.๓  ในการใช้ก าลังเป็นปึกแผ่นเข้า
ปฏิบัติการในพื้นท่ี บ.ร่มเกล้า เพื่อยึดท่ีหมายให้ได้โดยเร็ว และได้ให้แนวทางการปฏิบัติโดยใช้นโยบาย “ ปาก
อ่อนมือแข็ง”  คือ ในระดับบนจะพยายามใช้วิธีเจรจาให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกและสถานการณ์ภูมิภาค
ท่ีผ่อนคลายลง  ส่วนในระดับล่างให้ปฏิบัติการทางยุทธการอย่างเต็มท่ี พร้อมกันนี้ได้ส่ังการให้ฝ่ายเรากลับเข้า
ไปยึดพื้นท่ีในเขตไทยกลับคืนมาให้ได้ โดย ทบ.พร้อมท่ีจะสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยทุกอย่าง  เพื่อให้
หน่วยปฏิบัติภารกิจได้ส าเร็จและฝ่ายเราจ าเป็นจะต้องป้องกันรักษาอธิปไตยของเราแม้พื้นท่ีฝ่ายตรงข้ามเข้า
มายึดอยู่จะเป็นเพียงเล็กน้อยก็ตาม  เพราะหากปล่อยไว้แล้ว  ฝ่ายตรงข้ามจะกระท าการโดยไม่มีส้ินสุด  ฝ่าย
เราจึงต้องให้บทเรียนแก่ฝ่ายตรงข้าม  เพื่อให้ตระหนักว่า  ฝ่ายเราจะไม่ยอมให้เข้ามาประกาศความเป็น
เจ้าของต่อพื้นท่ีของเราแม้เพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ ทบ. ยังได้ก าหนดแนวทางในการเพิ่มเติมก าลังตามล าดับ
ขั้นให้กับ ทภ.๓  จากระดับ  ๑  พัน.ร. (ร.๔  พัน.๔  จาก  จว.ต.ก.) ไปถึงระดับ  กรม  และ  กองพล  ในกรณี
ท่ีสถานการณ์ขยายขอบเขตความรุนแรงขึ้นด้วย 
 ๘. ใน  ๑  ม.ค. ๓๑  ทภ.๓/กอ.รมน.ภาค ๓  จึงได้ปรับก าลัง ทก.ยว.พล.ม.๑  เป็น  ทก.พล.ม.๑  
โดยมีก าลังรบท่ีขึ้นในการควบคุม คือ ๒ พัน.ม.,  ๑ พัน.ป.ผสม, ชค.๕๑๓  สย.๑๘ ( ๗ ร้อย.ทพ.จู่โจม กับ ๑ 
ฐานยิง), ชค.ร่มเกล้า ( ๑๒ ร้อย.ทพ.ของ ทภ.๑) และ  ๓ มว.ตชด.  เมื่อ  ๖  ม.ค.๓๑  ทก.พล.ม.๑  ได้เข้าตี
เพื่อผลักดันและขับไล่ก าลัง ทปล.ต่อไป  โดยแบ่งพื้นท่ีปฏิบัติการเป็น ๓ เขต โดย พัน.ม.๑๒๕ (ม.พัน.๑๒)
รับผิดชอบท่ีหมาย ๑,  ๒  ซึ่งเป็นท่ีหมายหลักทางด้านใต้  ผลการปฏิบัติทุกหน่วยสามารถเคล่ือนก าลังเข้า
เกาะติดท่ีหมายต่าง ๆ ภายใต้การยิงสนับสนุนของ ป., ค., ปรส.และการโจมตีทางอากาศเป็นครั้งคราวอย่าง
ได้ผลของ บ.ทอ.ท าให้ฝ่ายเราสามารถปิดล้อม  กดดัน  และขัดขวางการเพิ่มเติมก าลัง  และการส่งก าลังบ ารุง
จากทางด้านหลังของฝ่าย ทปล.ได้ในระดับหนึ่ง  อย่างไรก็ดี  ฝ่ายตรงข้ามได้โต้ตอบ และขัดขวางการรุกของ
ก าลังฝ่ายเราด้วยการใช้อาวุธยิงต่อฝ่ายเราอย่างหนักท่ีสุด  ด้วย ป.,  ค.,  ปรส.,  จรวด และต่อต้านการโจมตี
ทางอากาศของ บ.ทอ. ด้วย ปตอ. และจรวดแซม ๗  ประกอบกับภูมิประเทศเกื้อกูลต่อการตั้งรับของฝ่ายตรง
ข้ามเป็นอย่างยิ่ง  ฝ่ายเราจึงประสบการสูญเสียจ านวนหนึง่ และยังไม่สามารถเข้ายึดท่ีหมายได้ 
 ๙. ใน  ๒๒  ม.ค.  ๓๑  ผบ.ทบ.ได้ติดตาม ฯพณฯ นรม.,  รมต.กต.  และ  รมว.กห. เดินทางไป
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของหน่วย และมีการปรับนโยบายในการปฏิบัติบางประการ  ซึ่ง  ผบ.ทบ.ได้ช้ีแจงให้
หน่วยได้รับทราบว่า  ในห้วงเวลาท่ีผ่านมา  ฝ่ายเรามีข้อจ ากัดทางทหารอยู่หลายประการ และไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการทางยุทธวิธีของหน่วยปฏิบัติการรบได้อย่างเต็มท่ี  เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายท่ีไม่
ต้องการขยายขอบเขตการสู้รบออกไป  แต่ภายหลังการตรวจเย่ียม  ฯพณฯ   นรม. ได้เห็นชอบท่ีจะให้เสรีต่อ
การปฏิบัติทางทหารของหน่วยมากขึ้น ท าให้ ทบ.สามารถปรับแผนทางยุทธวิธีได้บ้าง โดยไม่มีข้อจ ากัด
เหมือนเดิม  อย่างไรก็ดี  การปฏิบัติของฝ่ายเราท่ีลึกเข้าไปในเขตแดนของฝ่ายตรงข้าม  จะต้องค านึงถึงขีด
ความสามารถของฝ่ายเรา  และสถานการณ์ทางการเมืองด้วย  พร้อมกันนี ้  ผบ.ทบ.ได้อนุมัติให้ ทภ.๓  
เพิ่มเติมก าลัง  ๑  พัน.ร.,  ๑ ร้อย.รพศ.ตชด.,  ๒  ร้อย.ป.ระยะยงิไกล ( ๑๓๐ มม. และ ๑๕๕ มม.  เอ็ม  
๑๙๘ ) , ๑ ร้อย.ป.ถอดบรรทุก  ๑๐๕  มม.,  ค.๘๒ มม. จ านวนหนึง่  พร้อมท้ังอกี  ๑  ร้อย. คปม.  และให้  
ทภ.๒  จัดก าลัง  ทก.พล.ร.๓  ฉก.ร.๘  และ  ๑  พัน.ผสม  เข้าเตรียมรับสถานการณ์ทางด้าน  อ.นาแห้ว และ
พื้นท่ีใกล้เคียง  รวมทั้งก าลังอีก  ๒  พนั.ร. เข้าแสดงก าลังทางด้าน  จว.ล.ย. นอกจากนี้ได้อนุมัติให้ ทอ. ใช้
ก าลังทางอากาศเข้าโจมตีเป้าหมายนอกประเทศได้ตามความเหมาะสม  และตามข้ันตอนทางยุทธวิธี  พร้อม
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กับส่งก าลังรบพิเศษเข้าปฏิบัติการหลังแนวข้าศึกอีกจ านวนหนึ่ง  ท้ังนี้  เพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้อย่าง
สมเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของประเทศชาติ  ตามท่ีประชาชนไทยเรียกร้อง  โดยแบ่งขั้นตอนการปฏิบัติ 
 พืน้ที ่๑  ใช้อ านาจการยิงของอาวุธทุกชนิด  รวมท้ัง  ก าลังทางอากาศของ ทอ.ต่อเป้าหมายท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ ท่ีจะเกื้อกูลต่อการเข้าตีท่ีหมายตามแนว  เนิน  ๑๔๒๘ – ๑๓๗๐ – ๑๑๘๒  
ของ  พล.ม.๑  อย่างรุนแรงท่ีสุด  พร้อมท้ัง  ส่งก าลังระดับกองพันผสมเข้ายึดภูสอยดาว  เพื่อใช้เป็นฐานท่ีจะ
ส่งก าลังท่ีเป็นปึกแผ่นเข้าปฏิบัติการ  นอกประเทศ  เมื่อจ าเป็นในอนาคต  พร้อมกันนี้จัดส่งชุดปฏิบัติพิเศษ
เข้าไปปฏิบัติการหลังแนวข้าศึกเพื่อรบกวน ขัดขวาง  และท าลายก าลังข้าศึก  พร้อมท้ังตรวจสอบข่าวสาร
ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีจะอ านวยประโยชน์ต่อการปฏิบัติการในขั้นต่อไปเมื่อจ าเป็น 
 พืน้ที ่๒  ใช้ก าลังระดับกรมผสมเข้าตี และยึดท่ีหมายภายนอกประเทศ 
 ๑๐. ในห้วงเวลาระหว่าง ๒๓ – ๓๑  ม.ค.  ๓๑  ท่ี ทภ.๓  ก าลังปรับก าลัง และรอวัน ว.  เพื่อ
ปฏิบัติการต่อไปนั้น  หน่วยด าเนินกลยุทธของฝ่ายเราในแนวปะทะ  ยังคงพยายามเข้าตีท่ีหมายต่าง ๆ ต่อไป 
ด้วยก าลังท่ีมีอยู่  แต่ถูกฝ่าย ทปล.ระดมยิงด้วยอาวุธหนักทุกชนิดอย่างรุนแรงตลอดแนว  ท าให้ไม่สามารถรุก
คืบหน้าต่อไปได้  และคงเกาะติดอยู่กับท่ีหมายต่าง ๆ  ซึ่งในห้วงนี้ฝ่ายเราได้รับการสูญเสียอีกจ านวนหนึ่ง  ซึง่
สรุปการสูญเสียของฝ่ายเราในห้วง  ม.ค. ๓๑  เสียชีวิต  ๒๗  นาย (ทบ.๑๘, ทพ.๙) บาดเจ็บ  ๒๐๑  นาย 
(ทบ.๑๖๕,ทพ.๓๖) และสูญหาย  ๑  นาย 
 ๑๑. การปฏิบัติตามข้ันท่ี ๑  ของแผนการใช้ก าลังจ านวนมาก  ได้เริ่มขึ้นใน  ๑  ก.พ. ๓๑  
ในขณะท่ีหน่วยด าเนินกลยุทธรอคอยการโจมตีทางอากาศ  ฝ่ายตรงข้ามได้ระดมยิงอย่างรนุแรง และต่อเนื่อง
ต่อท่ีหมาย  ๗  ร้อย.ม. ๑๓๘๒  ยึดอยู่  และใช้ก าลังประมาณ  ๑  กองพัน  เข้าโจมตี  ท าให้  ผบ.ร้อย.ม.
๑๓๘๒ เสียชีวิตอย่างกล้าหาญกลางฐาน  เป็นผลให้ก าลังฝ่ายเราต้องถอนตัวออกจากท่ีมั่น  อย่างไรก็ดี  ฝ่าย
เราได้ส่งก าลังเข้าตีโต้ตอบ  และสามารถยึดท่ีหมาย  ๗  คืนได้ในเวลาต่อมา และ บ.ทอ.ได้ท าการโจมตีทาง
อากาศอย่างรุนแรง  รวมทั้ง  การยิงของ  ป.ฝ่ายเรา  ช่วยให้หน่วยด าเนินกลยุทธ สามารถรุกคืบหน้าเข้ายึดท่ี
หมาย ๕ และบางส่วนของท่ีหมาย  ๖  ได้ในเวลาต่อมา  แต่ไม่สามารถยึดท่ีหมาย  ๖  ได้ท้ังหมดเนื่องจาก 
ทปล.ได้ต้านทานการเข้าตีอย่างรุนแรงเช่นกัน  ในระยะนี้  บ.เอฟ – ๕   ของ  ทอ.ถูกยิงตกในเขตไทย  ๑  
เครื่อง  ส าหรับท่ีหมายอื่น ๆ ก าลังฝ่ายเราได้เข้ากดดันท่ีหมาย  ๑๐  และ  ๙  รวมทั้งท่ีหมาย  ๑  และ  ๒  
ซึ่งเป็นท่ีหมายหลัก  แต่ยังไม่สามารถเข้ายึดได้  เนื่องจากฝ่ายตรงข้ามท าการต่อสู้อย่างเหนียวแน่น  ภายใต้
การยิงสนับสนุนอย่างได้ผล 
                ๑๒. ในห้วงเวลานี้  ผบ.ทบ.ได้ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของหน่วยอีก  ๒  ครั้ง และอนุมัติให้  
ทภ.๓  เพิ่มก าลังอีก  ๑  พัน.ร.  เข้าปฏิบัติการในพื้นท่ีการรบหลัก  และ  ๕ ร้อย ทพ.  ของ  ทภ.๓  เข้าเสริม
การปฏิบัติในพื้นท่ีส่วนหลัง  พร้อมท้ัง  ขยายก าลัง  สย.บชร.๓  ให้เต็มอัตรา  และส่ง  ปร.๘๕  มม.  จ านวน  
๒  กระบอก  ไปสนับสนุน  พล.ม.๑  นอกจากนี้  ผบ.ทบ.ได้ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตามสายงานต่าง ๆ แก่
หน่วยด้วย   ในระยะนี้  ฝ่ายตรงข้ามได้ต่อต้านการเข้าตีของฝ่ายเรา  ด้วยการยิงอย่างรุนแรงโดยท่ีฝ่ายเราไม่
สามารถข่มการยิงของฝ่ายตรงข้ามได้  จึงท าให้ฝ่ายเรามีการสูญเสียจ านวนหนึ่ง  และพร้อมกันนี ้ ร้อย.ทพ.
๓๓๐๒  ซึ่งยึดรักษาเนิน  ๑๒๒๙  ทางด้านเหนือของเนิน  ๑๑๘๒  ได้ถอนก าลังออกจากท่ีมั่น  เนื่องจากถูก
กดดันจากฝ่ายตรงข้าม  จึงเป็นผลให้การปฏิบัติของฝ่ายเราต้องหยุดชะงักลงและไม่สามารถด ารงความหนุน
เนื่องในการเข้าตีต่อไปได้  จึงจ าเป็นต้องหยุดอยู่กับท่ี  และจัดส่งก าลังบางส่วนของ  พัน.ร.๔๗๒  และ  ร้อย.
ม. เข้าไปปฏิบัติการแทน  ร้อย.ทพ.ท่ีถอนตัวออกมา  พร้อมกันนี้  ฝ่ายเราได้ดัดแปลงท่ีมั่นท่ียึดรักษาอยู่แล้ว 
ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปรับก าลังเพื่อท่ีจะเข้าปฏิบัติการอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึง่ขณะเดียวกัน  ทบ.ได้ส่ง
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ชุดปฏิบัติการพิเศษต่าง ๆ  เข้าปฏิบัติการในพื้นท่ีระวังป้องกนัหลังแนวข้าศึกอย่างกว้างขวาง  และได้ส่ังการ
ให้  ร.๙ ,  ร.๓๑ รอ.,  กรม  ม.  ของ  พล.ม.๒  และ  กรม  ร.ของ ร.๑๕  จัดเตรียมก าลังให้พร้อมท่ีจะเข้า
ปฏิบัติการเมื่อจ าเป็นอีกด้วย  โดยจะใช้  ร.๙  ทางด้าน  ทภ.๓  และ  ร.๓๑  รอ. พร้อมกันนี้  ทอ.ได้
ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายนอกประเทศอย่างรุนแรงท่ีสุดท าให้  บ.โอวี  ๑๐  ถูกยิงตกในเขตไทย  
๑  เครื่อง  ในระหว่างนี้  รมว.กห.ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยอีกครั้งหนึง่  และได้ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติต่าง ๆ แก่
ก าลังพลของ ทอ.ด้วย 
 ๑๓. ในระหว่างการปรับก าลังนี้  ผบ.ทบ.ได้ให้  รอง  ผบ.ทบ.  และ  เสธ.ทบ.พร้อมคณะไป
ช้ีแจง  มทภ.๓,  ผบ.พล.ม.๑   และ  ผบ.พล.ร.๔  ว่า  ในห้วงเวลาท่ีผ่านมาก าลังพลของ  พล.ม.๑  ได้
ปฏิบัติการอย่างกล้าหาญ  ทรหดอดทน  และเสียสละอย่างสูงมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว  ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาช้ันสูงเห็นว่า  ถึงเวลาท่ีจะต้องใช้ก าลังท่ีสดช่ืนเข้าผลัดเปล่ียนก าลังของ  พล.ม.๑  ซึ่ง  มทภ.๓  
ได้เห็นด้วย  และให้  พล.ร.๔  เข้าผลัดเปล่ียนก าลังของ  พล.ม.๑   โดยใช้ก าลัง  ๓  พัน.ฉก.เข้าตีเคียงกัน  
โดย   ๑  พัน.ฉก.รับผิดชอบเข้าตีท่ีหมาย  ๑๐  ทางด้านเหนือ   อีก  ๑  พัน.ร.ฉก.รับผิดชอบเข้าตีท่ีหมาย  ๕,  
๖,  ๗,  ๘  และ  ๙   ในย่านกลาง  และ  ๑  หน่วย  ฉก.  ประกอบด้วยก าลังจาก  ชค. ๕๑๓  สย.๑๘, ร้อย.
รพศ.  ของ  นสศ. และฐานยิงของ  พัน.ศร.ท่ี ๒  รับผิดชอบเข้าตีท่ีหมาย  ๑,  ๒  ซึ่งเป็นท่ีหมายหลัก  พร้อม
ท้ังได้ส่ังการให้หน่วยพยายามท าลายก าลังฝ่ายตรงข้าม  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของการปฏิบัติการให้มากท่ีสุด  
และเข้ายึดท่ีหมายซึ่งเป็นภูมิประเทศส าคัญควบคู่กันไป  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน  ท้ังนี้  
ให้ก าลังท่ียึดรักษาท่ีมั่นตามแนวสันเนินท่ียึดอยู่ในปัจจุบันไว้ให้ได้  และดัดแปลงให้มีความมั่นคงแข็งแรงให้
มากท่ีสุด  ส าหรับการโจมตีทางอากาศในห้วงต่อไปจะกระท าอย่างรุนแรงท่ีสุด  ต่อเป้าหมายนอกประเทศเข้า
มาตามล าดับ  ในระหว่างนี้  ทอ.ได้ปฎิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายนอกประเทศอย่างรุนแรง  ซึ่งสร้าง
ความเสียหายให้กับฝ่ายข้าศึกอย่างมาก  อย่างไรก็ดี  บ.โอวี  ๑๐  ของ  ทอ.ถูกยิงตก   ๑   เครื่อง  ท่ีบริเวณ  
บ.นากอก  แขวงไชยบุรี 
 ๑๔. ภายหลังจากท่ีได้ปรับและโยกย้ายก าลังท่ีสดช่ืนเข้าพื้นท่ีปฏิบัติการ  ต้ังแต่  ๑๔ – ๑๗  
ก.พ. ๓๑  แล้ว  ทบ.โดย  ทภ.๓  และ  พล.ร.๔  พร้อมท่ีจะปฏิบัติการอย่างรุนแรง  เพื่อเข้ายึดท่ีหมายข้ัน
สุดท้ายตามแนวเนิน  ๑๔๒๘ – ๑๓๗๐ – ๑๑๘๒  ซึ่งยังคงมีท่ีหมาย  ๖, ๙, ๑๐  และ  ๑, ๒  เหลืออยู่  โดย
ใช้ก าลัง  ร.๔  กดดันทางด้านบน  และ  ร.๗   เข้าตีท่ีหมายต่าง ๆ ดังกล่าว  ทางด้านล่าง  โดยใช้  พัน.ร.
๔๗๒,  พัน.ร.๔๗๑  และ  ฉก.๕๑๓  เข้าตีท่ีหมายต่าง ๆ ดังกล่าว   ทางด้านล่าง  โดยใช้  พัน.ร.๔๗๒,  พัน.ร.
๔๗๑  และ  ฉก.๕๑๓  เข้าตีเคียงกัน  ภายใต้การโจมตีท้ิงระเบิดอย่างรุนแรงของก าลังทางอากาศ  และการยิง
อย่างหนักหน่วงของหน่วย ป.ในพื้นท่ีรวมทั้ง  การปฏิบัติการหลังแนวข้าศึกอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น  โดยมี  ๑  
กรม  ม.  เป็นกองหนุน  ขณะเดียวกันทางด้าน  ทภ.๒  ใช้ก าลัง  ๑  พัน.ผสม  เข้าต้ังมั่นในพื้นท่ี  อ.นาแห้ว  
และอีก  ๒ พัน.ผสมปฏิบัติการแสดงก าลังในพื้นท่ี  อ.ด่านซ้าย  จว.ล.ย.  เพื่อขวัญและก าลังใจของประชาชน
ในพื้นท่ี  และเป็นการป้องปรามฝ่ายตรงข้ามไปด้วย 
 ๑๕. อย่างไรก็ดี  ก่อนท่ีฝ่ายเราจะปฏิบัติการโจมตีอย่างรุนแรงขั้นสุดท้ายตามแผน  ทบ.ทบ./
รรก.ผบ.ทหารสูงสุด  และหัวหน้าเสนาธิการทหารสูงสุด  กองทัพประชาชนลาวได้ตกลงท่ีจะให้ทหารท้ังสอง
ฝ่ายหยุดยิง  โดยลงนามในข้อตกลงหยุดยิง  คือ  ๑๗  ก.พ.  ๓๑  ทบ.จึงได้ส่ังการให้หน่วยต่าง ๆ หยุดยิงและ
ยุติการปฏิบัติการทางทหารท้ังส้ิน  ต้ังแต่วันหยุดยิง  คือ  ๑๙  ก.พ.  ๓๑  เวลา  ๑๘๐๐  เป็นต้นไป  และใน
ห้วงเวลาต้ังแต่   ๑๙  ก.พ.  -  ๒๙  ก.พ.  ๓๑  คณะเจ้าหน้าท่ีประสานงานร่วมทางทหารของท้ังสองฝ่ายได้
ตรวจตราแยกก าลังออกจากแนวปะทะเดิมฝ่ายละ   ๓   กม.  คือ ทปล.ถอนตัวไปอยู่ทาง  ตอ.  ของแม่น้ า
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เหืองงา ตามแนวภูเวียง – ภูกงเด่ิน  และก าลังของ  ทบ.ถอนมาทาง  ตต.  จากแนวปะทะ  ๓  กม.  พร้อมกัน
นี้ท้ังสองฝ่ายได้ด าเนินการเก็บกู้กับระเบิดในพื้นท่ี  และหาศพผู้เสียชีวิตเพื่อส่งมอบต่อกัน 
 ๑๖.  สรุปการสูญเสียของการปฏิบัติการกรณี  บ.ร่มเกล้า   ของฝ่ายเรา   ต้ังแต่  ๓๑  พ.ค.  
๓๐  จนถึงส้ิน  ก.พ.  ๓๑  สรุปได้ดังนี้.- 
    เสียชีวิตจากการรบ  ๑๔๘ นาย 
    เสียชีวิตมิใช่จากการรบ      ๕ นาย 
    บาดเจ็บจากการรบ  ๖๐๐ นาย 
    (พิการทุพลภาพ     ๖๘ นาย) 
    บาดเจ็บมิใช่จากการรบ    ๓๕ นาย 
 
บทเรยีนจากการรบ   
 การรบท่ี  บ.ร่มเกล้า   นับว่าเป็นสงครามจ ากัด  ระหว่างไทยกับ ทปล. เนื่องจากการสู้รบเกิดข้ึน
เฉพาะพื้นท่ีขัดแย้งกับพื้นท่ีใกล้เคียงท่ีมีความต่อเนื่องกัน   แต่การรบครั้งนี้มีลักษณะเป็นการปฏิบัติขนาดใหญ่  
เนื่องจากฝ่ายเรามีการอ านวยการปฏิบัติถึงในระดับ  ทบ.  และมีการใช้ก าลังท้ังในและนอก  ทภ.๓   เข้าร่วม
ในการปฏิบัตินอกจากนี้  ในระดับรัฐบาลยังมีการด าเนินงานด้านการเมืองระหว่างประเทศ  และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศพันธมิตร  ดังนั้น  บทเรียนท่ีได้จากการรบในครั้งนี้  จึงมีความหลากหลายตามระดับหน่วยที่มี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติ   
                  
ด้านก าลงัพล 
                การบรรจุก าลังในการปฏิบัติการรบ หน่วยไม่สามารถยกร่างค าส่ังปฏิบัติหน้าท่ีให้ทันก่อนท่ีหน่วย
จะออกปฏิบัติการรบ ในการปฏิบัติการในครั้งนี้ หน่วยยกร่างค าส่ังปฏิบัติหน้าท่ีถึง  ทภ.๓  เมื่อการปฏิบัติการ
รบผ่านไปเป็นเวลาเนิ่นนานแล้ว 
                การจัดท าบัญชีบรรจุก าลัง หน่วยมิได้จัดท าบัญชีบรรจุของหน่วย เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลและต้อง
ตรวจสอบให้ทันสมัยอยู่เสมอ เมื่อหน่วยออกปฏิบัติการรบก็พร้อมท่ีจะออกค าส่ังปฏิบัติหน้าท่ีได้ทันท่ี การใช้
ก าลังขึ้นปฏิบัติการรบ ควรใช้ก าลังเป็นหน่วย เพื่อให้เกิดเอกภาพทางการบังคับบัญชาเพราะก าลังพลท่ีจัดไป
สนธิก าลังจะไม่มีความผูกพันกับหน่วยของตนเองซึ่งเป็นการยากต่อการปกครองบังคับบัญชา 
                การบรกิารก าลงัพล การรายงานขอรับเงินสิทธิพิเศษ ให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตเป็นไปอย่าง
ล่าช้า เนื่องจากขาดหลักฐานเอกสารต่าง ๆ เช่น ค าส่ังปฏิบัติหน้าท่ี รายงานการสูญเสีย และใบมารณบัตรเป็น
ต้น 
                ขวัญของก าลังพลจากการเข้าตีท่ีหมายซ้ าซากโดยไม่ผลัดเปล่ียนหน่วยในการเข้าตีบ้างโดยเฉพาะ
เข้าตีไม่ส าเร็จในครั้งแรก ขวัญและก าลังใจจะเริ่มตกต่ าลงเรื่อย ๆ ซึ่งตรงข้ามกับฝ่ายตรงข้ามท่ีจะมีการ
ผลัดเปล่ียนก าลังพลทุก ๆ ๑๕ วัน หรือหลังจากการปฏิบัติครั้งท่ีส าคัญ ๆ  
 
ด้านการขา่ว  
                กล่าวโดยท่ัวไปแล้ว การจัดระบบงานการข่าวนั้น ทภ.๓  ได้มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องท้ัง
ในห้วงก่อนเกิดเหตุการณ์ ในระหว่างการปฏิบัติรวมทั้ง การด าเนินการหลังการปฏิบัติการ เพียงแต่ว่าการ
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ด าเนินการในห้วงก่อนเกิดเหตุการณ์ขึ้นฝ่ายเราไม่สามารถด าเนินกรรมวิธีให้ได้ข่าวสถานการณ์  ด้านฝ่ายตรง
ข้ามอย่างกระจ่างชัดเพียงพอ การปฏิบัติงานด้านการข่าวของหน่วยสรุปได้ดังนี้ 
                ๑. ไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่า ทปล.เข้ามาดัดแปลงฐานท่ีมั่น ในห้วงระยะเวลานั้นท้ังๆ ท่ีทราบ
ว่ามีการเคล่ือนไหวของ ทปล. อยู่ในบริเวณนี้ จากปฏิบัติข่าวสารท่ีได้รับทราบ ไม่เพียงพอท่ีจะประมาณ
สถานการณ์ได้ว่า ทปล.มีจุดมุ่งหมายอะไร ซึ่งในขัน้ต้นคาดว่า ทปล.จะมุ่งปฏิบัติต่อ กตต.เท่านั้น 
                ๒. การใช้ก าลังเข้าพิสูจน์ทราบ  (จะต้องมีการขออนุมัติหลักการต่อ  ศปก.ทบ.)  อาจจะเป็น
สาเหตุท่ีก่อให้เกิดการกระทบกระท่ังทางด้านการทหารขึ้นได้ง่าย 
                ๓. เกี่ยวกับกรณีท่ีหน่วยงานยังคงต้องเก็บแผนท่ีระหว่างท่ีมีปัญหาไว้ใช้  ท้ังนี้เพราะว่าการ
แจกจ่ายมีไม่เพียงพอ  การส่ังการให้ยกเลิกและเก็บจึงไม่เกิดผลอย่างเต็มท่ี 
                ๔. การประมาณข่าวกรอง  จะต้องจัดท าให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาในทุกระดับหน่วย  เพื่อเป็น
ข้อมูลส าหรับการปฏิบัติการโดยทันที  และต้องยอมรับในการลงทุนเกี่ยวกับงานด้านการข่าวได้  เช่น  
ถ่ายภาพทางอากาศ  งานด้านการข่าวลับ  เป็นต้น 
 การด าเนินการด้านการข่าวในห้วงระหว่างเกิดเหตุการณ์  การส่ังใช้หน่วยกองพันผสม
เตรียมพร้อม  (ม.พัน. ๑๘)  เข้าพิสูจน์ทราบ  ภายหลังจากท่ี  ชค.๕๑๓  สย.๑๘  ได้ปฏิบัติงานมาแล้วในห้วง
เวลาหนึ่ง  หน่วยกองพันผสมเตรียมพร้อม  ไมไ่ด้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามตลอดจนพื้นท่ีการรบ  
เพียงพอท่ีจะน ามาเป็นข้อพิจารณาในการวางแผนเลย  ข่าวสารท่ีได้รับจะมีความคลาดเคล่ือนไปจาก
ข้อเท็จจริง  กล่าวคือ  รับทราบว่าก าลังของ  ทปล.  มีประมาณ  ๔๐ คน  สภาพขวัญตกต่ า  จิตใจโดยท่ัวไป
กลัวก าลังทหารไทย  อาวุธหนักในการสนับ-สนุนไม่ดี  ข่าวสารเกี่ยวกับการวางก าลัง  ตามแนวสัจเนินไม่แน่
ชัด  ซึ่งหน่วยเองกไ็ม่มีเวลาท่ีจะท าการพิสูจน์ทราบให้ได้มาซึ่งข่าวสารแน่ชัดประกอบกับท่ีทางหน่วยเหนือได้
เร่งรัดให้มีการปฏิบัติการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  จึงไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ได้ในห้วง
ระยะเวลาระหว่างการสู้รบ 
 
ด้านยทุธการ  
 การด าเนินกลยุทธ  ในห้วงเวลาท่ีหน่วยด าเนินกลยุทธเข้าปฏิบัติการนั้น  พบว่าการปฏิบัติท่ี
สมควรได้รับการแก้ไข  สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
 ๑. ในกรณีสถานการณ์ด้านการข่าว ไม่มีความชัดเจนเพียงพอท่ีจะให้หน่วยน าไปเป็น
ข้อพิจารณาในการวางแผนนั้น  จ าเป็นที่จะต้องให้หน่วยได้ใช้เวลาในช่ัวระยะหนึ่งเพื่อท าการคล่ีคลาย
สถานการณ์และพิสูจน์ทราบการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามให้กระจ่างชัดเสียก่อน แต่จากการท่ีหน่วยจ าเป็นต้อง
เข้าปฏิบัติการเลยในทันทีทันใดนั้น  ผลการปฏิบัติในส่วนใหญ่จึงมักไม่เป็นไปตามแผนท่ีได้วางไว้ 
 ๒. บทเรียนจากการเข้าปฏิบัติต่อท่ีหมายโดยไม่มีข้อมูลเพียงพอในด้านของประมาณการณ์ข่าว
กรอง  จะส่งผลให้หน่วยปฏิบัติเสียเปรียบต่อฝ่ายตรงข้ามเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า  ในขั้น
แรกเริ่มของการยุทธนั้น  หน่วยปฏิบัติการสามารถยึดพื้นทีได้บางส่วน  โดยเข้าใจว่าสามารถยึดท่ีหมายส าคัญ
ได้แล้ว  แต่ต่อมาเมื่อได้มีการตรวจสอบท่ีต้ังโดยแน่นอนแล้ว  กลับพบว่าพื้นท่ี  (ต าบล)  ท่ีเรายึดได้นั้นไมไ่ด้
เป็นท่ีหมายท่ีต้ังการวางก าลังหลักของฝ่ายตรงข้าม  จึงต้องก าหนดความรับผิดชอบในการเข้าตีท่ีหมายใหม่  
และก าหนดต าบลพิกัดท่ีหมายให้แน่ชัด 
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 ๓. การจ ากัดขอบเขตของพื้นท่ีปฏิบัติการ  โดยเฉพาะในช่วงแรกเริ่มของการปฏิบัติต่อ  ทม.  
เนิน ๑๔๒๘  เนื่องจากข้อจ ากัดด้วยเหตุผลหลาย ๆ  ประการ  ท าให้ต้องจ ากัดขอบเขตการปฏิบัติการอยู่ใน
เฉพาะบริเวณพื้นท่ีปัญหา  ส่งผลให้การปฏิบัติของฝ่ายเราตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบมากยิ่งขึ้น 
 ๔. การใช้ก าลังเข้าปฏิบัติการเป็นจ านวนมากในแต่ละครั้ง  น่าจะน ามาทบทวนและพิจารณาถึง
ข้อดีข้อเสียอีกครั้ง  โดยจากลักษณะของภูมิประเทศมักจะจ ากัดต่อการด าเนินกลยุทธ   หน่วยเข้าตีจ าเป็นต้อง
ใช้รูปขบวนแถวตอน  จึงท าให้อ านาจการยิงมีน้อย  อีกท้ังการท่ีฝ่ายข้าศึกเลือกจุดท่ีมั่นได้เปรียบต่อการปฏิบัติ
ของฝ่ายเราเป็นอย่างยิ่ง   สามารถตรวจการณ์เห็นได้อย่างชัดเจน  ต้ังแต่ก่อนถึงแนวปะทะ  เกือบทุกครั้งท่ี
ฝ่ายเราใช้รูปขบวนแถวตอนเข้าดี  ข้าศึกจะรอคอยจนกระท่ังส่วนน าบางส่วนของฝ่ายเราเข้ามาถึงในระยะหวัง
ผลของอาวุธปืนเล็ก  แล้วจึงท าการยิงและใช้  อาร์พีจี.,  ลข.ท าลายก าลังในส่วนหน้าส าหรับก าลังในส่วนท่ี
หนุนเนื่องของฝ่ายเรา  ฝ่ายข้าศึกสามารถใช้  ค.,  ปรส. ยิงท าลายรูปขบวนอย่างได้ผล 
 ๕. หน่วยก าลังทหารหลักต้องเข้าใจในขีดความสามารถของหน่วยทหารพราน  การใช้ในภารกิจ
ท่ีเกินขีดความสามารถจะก่อให้เกิดผลเสียแก่ส่วนรวมได้  จากการท่ีก าหนดให้หน่วยทหารพรานระวังป้องกัน
ทางปีกด้านบนของพื้นท่ีการสู้รบนั้น  เมื่อมาพิจารณาเปรียบเทียบกับความรุนแรงของสถานการณ์ในขณะนั้น
แล้ว  ไม่สมควรใช้อย่างยิ่ง  เพราะเปรียบเสมือนกับมอบภารกิจต้ังรับทางปีกให้กับหน่วยทหารพราน  ซึ่งขวัญ
และก าลังใจอยู่ในสภาพท่ีไม่พร้อมเต็มท่ีในขณะนั้น  จึงเส่ียงต่อการท่ีฝ่ายตรงข้าศึกจะเจาะแนวด้านบน  เข้า
หาท่ีต้ังหน่วยบัญชาการรบได้อย่างไม่ยากนัก 
 ๖. ในสถานการณ์ท่ีฝ่ายเราเป็นฝ่ายเข้าตี  หน่วยเคล่ือนท่ีไปได้อย่างเช่ืองช้าและอุ้ยอ้าย  ทหาร
ขนยุทโธปกรณ์และสัมภาระท่ีไม่จ าเป็นติดตัวไปด้วยมากเกินไป  ท าให้เหน็ดเหนื่อยและขาดความคล่องตัว  
เป็นผลให้ในการขยายผลต่อท่ีหมายไม่สามารถกระท าได้อย่างต่อเนื่อง 
 ๗. หน่วยเข้าตีไม่ด ารงความมุ่งหมายในการหนุนเนื่องก าลัง  ซึ่งในการยุทธหลายครั้งท่ี  ทปล. มี
โอกาสริเริ่มปฏิบัติการเข้าตีต่อฝ่ายเรา  โดยการขยายผลจากการท่ีเราไม่สามารถเข้าตีต่อท่ีหมายได้  และท า
การหยุดวางก าลังเกาะติดท่ีหมายไว้  ซึ่งกลับกลายเป็นการวางก าลังต้ังรับด้วยก าลังน้อย  และท่ีมั่นท่ียึดอยู่
ไม่ใช่ท่ีมั่นดัดแปลงแข็งแรง 
 ๘. การใช้หน่วยทหารพรานโดยไม่ได้ก าหนดแผนการใช้ก าลังท่ีแน่ชัดลงไปตามความรุนแรงของ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  การใช้ก าลังมีลักษณะเป็นการเพิ่มเติมก าลังทหารพรานเข้าปฏิบัติการ  โดย
สนธิก าลังกับหน่วยทหารหน่วยเดิม  เพื่อให้ก าลังบางส่วนได้ปฏิบัติภารกิจเดิมต่อไป  ก าลังท่ีจัดเข้าท าการรบ
ไม่เคยมีการฝึกร่วมกันมาก่อน 
 ๙. การป้องกันฐานจากการท าลายด้วยอาวุธหนักของฝ่ายข้าศึก  ต้องมีการน ามาทบทวนกันใหม่
จากการท่ีเราประสบกับการยิงท าลายอย่างหนักก่อนการเข้าตี  ณ  ทม.๗  นั้น 
 ๑๐. การใช้  ถ.  และ  รสพ.ในพื้นท่ีบริเวณป่าภูเขาเช่นนี้  สามารถใช้ได้ผลในระดับหนึ่ง  แม้ว่า
จะจ ากัดในคุณลักษณะ   และล่อแหลมต่อการถูกท าลาย  เนื่องจากอาวุธอย่างอื่น  เช่น  ปรส,.  ป.  และ  ค.  
ใช้ไม่ได้ผลการปฏิบัติในบางท่ีหมาย  ป.ของ  ถ.เบา  ๒๑  สามารถใช้ยิงเปิดท่ีมั่นดัดแปลงแข็งแรง  หรือมูลดิน
ได้ดีกว่า  เมื่อเปรียบเทียบกับ  ปรส.๑๐๖  มม.  ท่ีติดต้ังบน  รยบ.๑/๔  ตัน  ส าหรับ  รสพ.นั้น  จะใช้ในกรณี
ล าเลียง  สป.๕  หรือก าลังพลในกรณีท่ีถูก  ป.ฝ่ายตรงข้ามยิงกดแต่การใช้  ถ.และ  รสพ.จ าเป็นที่จะต้องมีการ
เตรียมการก่อนเช่น  การตัดเส้นทาง  และการเตรียมการในเรื่องการส่งก าลัง   เป็นต้น 
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 ๑๑. จากการท่ีไม่เคยมีการใช้อากาศยานปีกหมุน  (ฮ.)  เข้าร่วมในการยุทธสงครามในแบบจึง
ก่อให้เกิดปัญหาข้อขัดข้องขึ้นในระหว่างการปฏิบัติ  ซึ่งหน่วยภาคพื้นดินมักจะไม่ค านึงถึงหลักนิยมและ
ขีดจ ากัดของหน่วยบิน 
 ๑๒. หน่วยภาคพื้น  มักจะละเลยต่อการจัดเจ้าหน้าท่ีพร้อมเครื่องมือติดต่อส่ือสารประจ าสนาม
จอดของอากาศยานในพื้นท่ีการยุทธ  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของการติดต่อส่ือสารและการส่ังใช้บ่อยครั้ง 
 
การยงิสนบัสนนุของ  ป. สนาม  มีบทเรียนจากการอ านวยการปฏิบัติและเทคนิคในการปฏิบัติดังนี้  
              ด้านยทุธการ   การใช้  ป.ชต. ในการรบครั้งนี้  เป้าหมายท่ีเกิดขึ้นขณะท่ีหน่วยด าเนินกลยุทธ
เข้าตีมีหลาย ๆ  ท่ีหมายเกิดข้ึนพร้อม ๆ  กัน  ท าให้  ป. แต่ละกองร้อยต้องแบ่งย่อยออกไปอีก  เป็นกองร้อย
ละ ๒  เป้าหมาย  พร้อม ๆ กัน  ซึ่งกองร้อยไม่สามารถแบ่งย่อยได้มากกว่านี้อีก  แต่ก็ปรากฏว่ายังไม่สามารถ
ยิงได้ครบทุกเป้าหมาย  เพราะลักษณะการยิงเป็นการยิงข่ม  ไม่ใช่การยิงท าลาย  ซึ่งในการยิงข่มนั้นหน่วย
จะต้องยิงอย่างต่อเนื่อง  และหน่วยด าเนินกลยุทธควรจะต้ังฐานยิงสนับสนุน  โดยใช้อาวุธประจ าหน่วย  เช่น  
ค.๖๐,  ปรส.  และเครื่องยิงจรวด  เอ็ม.๗๓  ยิงสนับสนุนด้วย 
 การใช้  ป.ของข้าศึกในการยิงต่อเป้าหมาย  โดยมากเป็น  ป.วิถีราบ  มีท่ีต้ังสูงกว่าเป้าหมาย  
สามารถมองเห็นท่ีหมาย  การยิงต่อท่ีหมายจึงเกือบจะเป็นลักษณะการยิงเล็งตรง  จึงมีความแม่นย าสูงมาก  
จึงเป็นข้อพิจารณาในการเลือกท่ีต้ังของหน่วยด าเนินกลยุทธ  ว่าควรอยู่หลังเนินทางด้านตรงข้าม ป. ของ
ข้าศึกและควรดัดแปลงภูมิประเทศเพื่อป้องกัน ค.หนักของข้าศึกด้วย 
  
                ด้านการสง่ก าลงับ ารงุ  สป.๕  ในช่วงแรก  กระสุน  ป.และ ค. มีจ านวนน้อยและส่งไม่ทันตาม
ความต้องการ  ท าให้การยิงสนับสนุนท าได้ไม่เต็มท่ี  บางครั้งเมื่อหน่วยด าเนินกลยุทธเข้าตี  กระสุน  ป.และ 
ค. ยังมีจ านวนไม่ถึงเกณฑ์ท่ีจะต้องใช้ในการเข้าตี  ดังนั้นก่อนจะท าการยุทธ  ควรวางแผนเตรียมการในเรื่อง  
สป.๕  ไว้ให้พร้อมในระดับท่ีก าหนด 
 ก าลงัทางอากาศ     การใช้ก าลังทางอากาศ  และการสนับสนุนด้วย  ป.ทางพื้นดิน  มีบทเรียน
จากการรบดังนี้ 
 ๑. ทาง ทอ. ได้จัด  ชนอต.ประจ า  ฉก.พล. ในห้วงการปฏิบัติการ  ท าให้สามารถประสานกันได้
เป็นอย่างดี 
 ๒. การขอสนับสนุน  บ. โจมตีทางอากาศเร่งด่วน  ทอ.สนับสนุนให้เป็นตามแผนให้ได้ 
 ๓. การประสานการยิงระหว่างการปฏิบัติทางอากาศกับการยิง  ป.  ยังไม่ดีนัก  เพราะทาง  ทอ. 
ไม่เคยฝึกร่วมกับ ป. ในพื้นท่ีประสานห้วงอากาศ  (พปอ.)  เพื่อประสานการยิง  ท าให้การสนับสนุนไม่เป็นไป
อย่างต่อเนื่องคือ  เมื่อ บ. ท างาน  ป. มักจะได้รับการร้องขอให้หยุดยิง  เพื่อความปลอดภัย  (สาเหตุอาจเป็น
ด้วยสภาพทัศนวิสัยในห้วงปฏิบัติการมีหมอกมากจ ากัดการมองเห็น) 
  
การป้องกนัภยัทางอากาศ 
 ๑. การจัดต้ัง  ศปภอ.(สย.)  เพื่อเช่ือมโยง  และประสานการป้องกันภัยทางอากาศกับ ทอ. ท า
ให้ข่ายการยิงของ ปตอ. สามารถท าได้อย่างรวดเร็ว  และการแจ้งเตือนทางอากาศเป็นไปอย่างทันต่อ
เหตุการณ์ 
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 ๒. ชีดความสามารถของข้าศึก  คือมีอาวุธในการต่อต้าน  บ.ของฝ่ายเราจ านวนมากและมี
ประสิทธิผล  ข้าศึกสามารถใช้จรวดแซม  ๗  จ านวนมาก  ประสานการยิงด้วย  ปตอ.๓๗  ยิงเป็นฉากในการ
ต่อต้าน  บ.ของฝ่ายเรา  ขณะเข้าบินโจมตี  ข้าศึกสามารถเลือกท่ีต้ังของอาวุธ  ปตอ.ได้เป็นอย่างดี  ยากแก่
การถูกท าลายจาก บ. และ  ป.  ของฝ่ายเรา 
 ๓. ฝ่ายข้าศึกไม่มีการใช้การปฏิบัติทางอากาศ  ท าให้ฝ่ายเราไม่สามารถทดสอบระบบ  ปภอ.  
ได้อย่างเต็มท่ี 
 
ด้านการสง่ก าลงับ ารุง  
 การปฏิบัติการท่ีผ่านมา  ด้านการส่งก าลังบ ารุงมีปัญหาข้อขัดข้องมากมาย  แต่อย่างไรก็ตาม
อาจกล่าวได้ว่าการปฏิบัติการท่ี  บ.ร่มเกล้า  ทภ.๓  สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ  ให้ส าเร็จลุล่วงไป
ได้  ท้ังนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือเป็นอย่างดีของหน่วยและเจ้าหน้าท่ีของหน่วยส่งก าลังบ ารุงทุกระดับ  คือ  
มทบ./จทบ.,จทบ.ส่วนแยก,  บชร.๓,  ฝ่ายก าลังบ ารุง  ทภ.๓,  กรมฝ่ายยุทธบริการของ ทบ.  และ  ศปก.ทบ.  
ส าหรับการปฏิบัติการรบในโอกาสต่อไป  ถ้าหากมุ่งหวังท่ีจะให้การส่งก าลังบ ารุงมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
บทเรียนทุกบทเรียนจ าเป็นต้องศึกษา  และด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ  โดยเร่งด่วนและต่อเนื่อง 
 
ด้านกจิการพลเรอืน 
 ๑.  การปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์  เป็นหน้าท่ีของก าลังพลทุกนายท่ีจะต้องปฏิบัติ
อยู่แล้ว  หากยังคิดว่าการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์เป็นหน้าท่ีเฉพาะของผู้ใดผู้หนึ่ง  โดยเฉพาะก็
จะท าให้งาน  ปจว./ปชส.  ไม่สามารถก้าวไปข้างหน้า  หรือประสบผลส าเร็จได้เลย 
 ๒.  การสร้างพลังมวลชนต้องกระท าอย่างต่อเนือ่ง  มีการฝึกทบทวน  ซักซ้อมกนัอยู่เสมอ
รวมทั้งการตรวจเย่ียมให้ก าลังใจจากผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอ 
 
การปฏบิตัิของหนว่ยรบพเิศษ (นสศ.)ในยทุธภมูิบา้นรม่เกลา้ 
 สถานการณ์ท่ีเริ่มมาจาก  เดือนพฤษภาคม  ๒๕๓๐  แล้วได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นจนเหตุการณ์
ท่ีรุนแรงท่ีสุดในวันท่ี  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๑  ฝ่ายทหารลาวได้ใช้อ านาจก าลังยิงประมาณ  ๑,๐๐๐  นัด  ต่อ
ท่ีหมาย  ๗  และสามารถยึดท่ีหมาย  ๗  ได้  จึงท าให้กองทัพบกจ าต้องหาหนทางปฏิบัติท่ีเป็นการออมก าลัง
รบตามแบบ  ในขณะเดียวกันจะต้องเป็นหนทางปฏิบัติท่ีจะต้องประกันในความส าเร็จของกองทัพบกเป็น
ส่วนรวม  คือ  ท าให้ทหารลาวเกิดการสูญเสียท้ังทางด้านก าลังพล  ยุทโธปกรณ์  ตลอดจนขวัญก าลังใจในการ
ต่อสู้  และเป้าหมายสุดท้ายคือ  สามารถสนันสนุนให้ก าลังรบตามแบบประสบชัยชนะโดยสูญเสียน้อยท่ีสุด  
จึงได้มอบภารกิจให้  “หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ”  ปฏิบัติภารกิจโดยตรงในพื้นท่ีระวังป้องกันสนับสนุน
การปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศของกองทัพภาคท่ี ๓  และ  กองทัพภาคท่ี  ๒  ในกรณีคุกคามด้วยก าลัง
ทหารของทหารลาวต่อพื้นท่ีบริเวณชายแดน  อ าเภอน้ าปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ -  อ าเภอชาติตระการ  จังหวัด
พิษณุโลก -  อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  ต้ังแต่วัน  ว.เวลา  น.  จนกว่าจะส าเร็จภารกิจ  “หน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษ”   ได้มอบให้กรมรบพิเศษท่ี  ๑  เป็นหน่วยรับผิดชอบในการปฏิบัติ  โดยได้จัดต้ัง
กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติขึ้นที่กรมรบพิเศษท่ี  ๔  ค่ายสฤษด์ิเสนา  อ าเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลกใน
ต้นเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๓๑  โดยเรียกกองบญัชาการควบคุมนี้ว่า  “กองพลรบพิเศษท่ี  ๑  ส่วนหน้า”  
ควบคุมก าลังเข้าปฏิบัติภารกิจโดยตรงของหน่วยรบพิเศษ  ส าหรับก าลังพลท่ีเข้าปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการ
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สนธิก าลังระหว่าง  กองพลรบพิเศษท่ี ๑  และ  กองพลรบพิเศษท่ี  ๒  โดยมีอาสาสมัครและประชาชนในพื้นท่ี
ปฏิบัติการซึ่งหน่วยรบพิเศษได้มีการจัดเตรียมไว้แล้วเข้าร่วมปฏิบัติด้วย  นอกจากนั้นยังมีก าลังพลซึ่งเป็นชุด
ผู้ตรวจการณ์หน้าของ  กองพันทหารปืนใหญ่ท่ี  ๔  เข้าสนับสนุน  โดยสมทบไปกับชุดรบต่าง ๆ  ด้วย 
  
บทเรยีนจากการรบ   การปฏิบัติของหน่วยรบพิเศษท่ีสามารถแทรกซึมผ่านพื้นท่ีอิทธิพลของข้าศึกเข้าไป
ลาดตระเวนค้นหาและพิสูจน์ทราบท่ีต้ังยิง  เส้นทางลับ  ตลอดจนคลังเสบียงส่ิงอุปกรณ์ของฝ่ายข้าศึกจน
สามารถติดต่อให้ปืนใหญ่ฝ่ายไทยยิงท าลายท่ีหมายจนเสียหายยับเยินได้  ท้ังท่ีการเคล่ือนท่ีเข้าไปในดินแดน
ข้าศึกกระท าได้ยากล าบากมาก  เพราะภูมิประเทศสูงชัน  และเป็นป่ารกทึบ  ซ้ ายังขาดแหล่งน้ า  จนบางครั้ง
ต้องด่ืมน้ าปัสสาวะของตนเองประทังชีวิต  แต่ผลท่ีได้รับก็คุ้มค่ากับการเส่ียง  เพราะได้มีส่วนช่วยกดดันให้ฝ่าย
ลาวต้องยอมยุติการสู้รบ  ซึ่งนอกจากจะเข้าไปสู่ท่ีต้ังยิง  เส้นทางส่งก าลังบ ารุง  และอื่น ๆ  แล้วการท่ีทหาร
ไทยสามารถเข้าไปปฏิบัติการในพื้นท่ีหลังแนวข้าศึกได้นั้น  มีผลต่อการท าลายขวัญและก าลังใจของข้าศึกด้วย 
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การตอ่สูเ้พือ่เอาชนะคอมมวินสิตแ์ละขบวนการกอ่การรา้ยในพืน้ที ่ ทภ.๔ 
ความเปน็มาของผูก้อ่การร้ายคอมมวินสิต์ (ผกค.) ในพื้นท่ีภาคใต้ 
 พ.ศ.๒๔๘๘   พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.)  ได้เริ่มมีการเคล่ือนไหว และเปิด
ด าเนินงานในภาคใต้ครั้งเริ่มแรกในพื้นท่ี  ต.ท่ายาง   อ.เมืองชุมพร   จว.ชุมพร 
 พ.ศ.๒๔๙๐  พคท.เริ่มมาด าเนินงานในเขตพื้นท่ี  จว.ตรัง  โดยมี  นายมงคล  ณ  นคร  อดีต
เทศมนตรีต าบลกันตัง  และนายประภาส  คงสมัย  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จว.ตรัง  โดยเริ่มในเขต
พื้นท่ี  อ.ปะเหรียน  และ  อ.ย่านตาขาว  ต่อมาได้ขยายเขตงานเข้าไปใน  อ.เมืองตรัง 
 พ.ศ.๒๔๙๔  พคท.ขยายเขตงานลงไปทางใต้เพื่อครอบคลุมพื้นท่ีภาคใต้ท้ังหมด 
 พ.ศ.๒๔๙๕  พคท.ได้จัดต้ังคณะกรรมการภาคใต้และคณะกรรมการจังหวัด 
 พ.ศ.๒๔๙๖ – ๒๔๙๙  พคท.ได้ขยายเขตงานไปยังพื้นท่ีใกล้เคียง  ได้แก่  อ.เมือง  อ.กาญจน
ดิษฐ์    อ.เวียงสระ   อ.คีรีรัฐนิคม  อ.นาสาร   และ  อ.เคียนซา  จว.สุราษฎร์ธานี  
 พ.ศ.๒๕๐๐  รัฐบาลสมัย  จอมพลสฤษด์ิ   ธนะรัชต์   ได้ด าเนินการปราบปรามกวาดล้างอย่าง
รุนแรงและเด็ดขาด  ได้จับกุมหัวหน้าและผู้ท่ีเข้าร่วมขบวนการมาประหารชีวิต  จึงท าให้พวกท่ีเคยร่วม
กิจกรรมกับ  ผกค.หลบหนีเข้าไปร่วมขบวนการของ พคท.ในป่ามากขึ้น 
 พ.ศ.๒๕๐๑  เริ่มก่อตัวขึ้นใน  อ.ฉวาง  จว.นครศรีธรรมราช  และ  อ.เมือง  จว.พัทลุง  โดยมี
การปลุกระดมมวลชน  โฆษณาชวนเช่ือ  หาสมาชิกและสอนลัทธิคอมมิวนิสต์ 
 พ.ศ.๒๕๐๓  การด าเนินการปราบปรามจับกุมท่ี  จว.ตรัง    กระท าให้กระบวนการของ พคท.ใน
เขตพื้นท่ี  จว.ตรัง  ต้องหยุดชะงักและสงบเงียบลงไป 
 พ.ศ.๒๕๐๔  พคท.ใน  จว.พัทลุง  และ  จว.นครศรีธรรมราช  เริ่มเคล่ือนไหวมากข้ึน  ได้เริ่มมี
หน่วยจรยุทธเข้ามาปฏิบัติงาน 
 พ.ศ.๒๕๐๕  สมาชิกพรรคได้ขยายเขตงานมากขึ้น  ได้มีช่ือเรียกขบวนการต่าง ๆ กันหลายช่ือ 
เช่น “ขบวนร่วมปฏิวัติแห่งประเทศไทย”  “ ขบวนการคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย”  “แนวร่วมสังคมนิยม”     
“ แนวร่วมรักชาติแห่งประเทศไทย”  ในพื้นท่ี  จว.สุราษฏร์ธานี 
 พ.ศ.๒๕๐๕ – ๒๕๐๗  มีผู้หลบหนีการจับกุมไปเข้าร่วมกับ  พคท.ในป่ามากขึ้น  ท าให้  พคท.มี
ก าลังเข้มแข็งขึ้น 
 พ.ศ.๒๕๐๗  ผกค.สุราษฏร์ธานี   ได้มีการจัดต้ังกองก าลังติดอาวุธ   สร้างค่าย  มีการฝึกสอน  
อบรม  ผกค.ตรังได้เริ่มเปิดงานใหม่อีกครั้งหนึ่ง  หลังจากท่ีถูกจับกุมและหยุดไป  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓  โดยขยาย
เขตงานกว้างออกไปใน  อ.ห้วยยอด และเช่ือมกับ  ผกค.ใน  จว.พัทลุง  ผกค.พัทลุง  เริ่มติดอาวุธเปิดเขตงาน
ออกไปอีกหลายอ าเภอในเขตจังหวัด 
 พ.ศ.๒๕๐๘  พคท. เปิดค่าย  ๕๐๘  ท่ีช่องช้าง  อ.นาสาร  จว.สุราษฏร์ธานี  ได้ขยายเขตงาน
กว้างขวางขึ้น  มีก าลังเพิ่มขึ้นและได้สร้างค่ายบริวารขึ้นหลายแห่งในพื้นท่ี  จว.สุราษฏร์ธานี  รวมทั้งมีกองโจร
ออกปฏิบัติงาน 
 พ.ศ. ๒๕๐๙  รัฐบาลได้ส่งก าลังเข้าปราบปรามกวาดล้างและจับกุมหัวหน้า  ผกค.ท่ี   จว.ตรัง 
ได้ออกมามอบตัว  พคท.จึงต้องจัดต้ังคณะกรรมการจังหวัดใหม่  และขยายการควบคุมออกไปถึงสองจังหวัด 
 ( พัทลุง – ตรัง ) 
 พ.ศ. ๒๕๑๐  ผกค. ท่ีหลบหนีการกวาดล้างในพื้นท่ี  จว.ตรัง  นครศรีธรรมราช และ
สุราษฏร์ธานี  ได้เข้ามาเคล่ือนไหวใน  จว.กระบี่ 
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 พ.ศ. ๒๕๑๒  เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นในส่ีจังหวัด คือ จว.สุราษฏร์ธานี,  จว.นครศรีธรรมราช, 
จว.พัทลุง  และ  จว.ตรัง  ผกค.ได้ขยายพื้นท่ีเขตปฏิบัติงานอย่างกว้างขวางทุกอ าเภอ  เว้นอ าเภอกันตัง  มี
การปฏิบัติการทางทหารอย่างรุนแรงต่อเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบ้านเมือง  ด้วยการโจมตีท่ีต้ัง  ซุ่มโจมตี   ซุ่มยิง  วาง
กับระเบิด  ตลอดจนการลอบสังหารเจ้าหน้าท่ีและราษฎรที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ี  ทางรัฐบาลก็ได้ส่ง
ก าลังออกท าการปราบปรามกวาดล้างอย่างรุนแรงและเด็ดขาดเช่นกัน 
 พ.ศ. ๒๕๑๔  พคท.ใน  จว.นครศรีธรรมราช  ได้ขยายเขตงานปฏิบัติออกเป็น ๒  หน่วย  คือ  
หน่วยหนึ่งท่ี  อ.ฉวาง  และหน่วยที่สองท่ี  อ.ร่อนพิบูลย์ 
 พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๕  การปฏิบัติงานของ  พคท.ในภาคใต้ได้เริ่มความรุนแรงมากขึ้น  ท้ังใน
จังหวัดสุราษฏร์ธานี   นครศรีธรรมราช  และพัทลุง  และยังได้ขยายเขตงานเข้าไปในจังหวัดสตูลใน  
 อ.ควนกาหลง   อ.ทุ่งหว้า  อ.ละงู  และตอนเหนือของกิ่ง  อ.ควนโดน  ในปลายปี  ๑๕ ได้มีการปิดล้อม
หมู่บ้านบังคับให้ราษฎรมาร่วมฟังการอบรมลัทธิ ฯ  บีบบังคับให้เด็กหนุ่มสาวขึ้นเขาไปรับการฝึกอบรม  เรียก
เก็บอาวุธปืนจากราษฎรเพื่อป้องกันมิให้ราษฎรไปเข้าร่วมกับเจ้าหน้าท่ีมาท าการปราบปรามพวกตน  ขอรับ
การสนับสนุนเสบียงอาหารจากราษฎรท่ีอยู่ใกล้ท่ีเจ้าหน้าท่ีปกครองเข้าไปไม่ถึง  ราษฎรบางต าบลทนไม่ได้ต้อง
อพยพหนีเข้ามาทางอ าเภอ  จังหวัด  ให้ช่วยคุ้มครองให้  ทางราชการได้ส่งก าลังออกไปกวาดล้าง  แต่ไม่ค่อย
จะได้ผลมากนัก  เพราะก าลังท่ีใช้ปราบปรามก็มีน้อยไม่ครบทุกพื้นท่ีหรือทุกจุดท่ีมีการปฏิบัติการของ  พคท. 
ส าหรับเวลาท่ีใช้ในการปราบปรามชองเจ้าหน้าท่ีก็มีระยะเพียงส้ัน ๆ เพียงช่ัวระยะเวลา  ๑  เดือน  หรือ  ๑  
เดือนครึ่ง  ก็หยุดการปราบปรามถอนก าลังกลับเข้าหน่วย  พคท.จึงมีเวลาฟื้นฟูก าลัง  และปรับปรุงก าลัง  ชัก
จูง  และบีบบังคับคนหนุ่มสาวเข้ามาเป็นพรรคพวกอีกเพื่อเตรียมต่อสู้กับ เจ้าหน้าท่ีของรัฐต่อไป 
 พ.ศ. ๒๕๑๖  เหตุการณ์หลัง  ๑๔  ต.ค.  ๑๖  ได้ท าให้นักศึกษา  นักการเมืองหนีเข้าป่ามาร่วม
ขบวนการ  พคท.มากขึ้น  แต่เนื่องจากอุดมการณ์และความคิดเห็นไม่ตรงกัน  จึงก่อให้เกิดความแตกแยกและ
บางพวกก็ได้ออกมามอบตัว  ทางราชการได้ด าเนินการกวาดล้างอย่างรุนแรงและเด็ดขาด  แต่ขาดความ
ต่อเนื่อง 
 พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๑๘  การด าเนินงานของ  พคท.ยังคงด าเนินต่อไปเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้
โดยเฉพาะท่ีสุราษฏร์ธานี  นครศรีธรรมราช และพัทลุง  ยังคงรุนแรงตลอดมา  พคท.ได้ออกแถลงการณ์เมื่อ  
๑  ธ.ค.  ๑๘  ให้กลุ่มสามัคคีพลังรักชาติรักประชาธิปไตย  ขยายสงครามประชาชนอย่างเต็มท่ี  ผกค.ใน
ภาคใต้เริ่มปฏิบัติการต่อก าลังของเจ้าหน้าท่ีมากยิ่งขึ้น  แต่เนื่องจากการกวาดล้างอย่างรุนแรงและเด็ดขาดจาก
ก าลังฝ่ายเจ้าหน้าท่ี  ท าให้การด าเนินงานของ  พคท.ภาคใต้ต้องหยุดชะงักไปช่ัวระยะหนึ่ง  แต่ต่อมาก็
สามารถขยายเขตงานและกองก าลังติดอาวุธได้เพิ่มมากขึ้น  โดยอาศัยเงื่อนไขและจุดอ่อนจากการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าท่ีเป็นเครื่องมือในการขยายเขตงานแล้วปลุกระดมมวลชน  รวบรวมก าลังผู้ท่ีเข้าร่วมขบวนการ  ต้ัง
เป็นฐานปฏิบัติการในพื้นท่ีรอยต่อของจังหวัดตรัง,  พัทลุง,  สตูล  และนครศรีธรรมราช  โดยเป็นแหล่งส่องสุม
ก าลังและฐานท่ีมั่นคง 
 พ.ศ. ๒๕๑๙  อดีตนักการเมือง,  สส.,  นักศึกษา  ซึ่งหลบหนีกรณีเหตุการณ์  ๖  ต.ค.  ๑๙  เข้า
ไปร่วมกับ  พคท.มากขึ้น  ท าให้ก าลังกล้าแข็งยิ่งขึ้นได้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงแก้ไขโครงสร้างของเขตงาน
ต่าง ๆ  นโยบายของคณะกรรมการเขต  คณะกรรมการจังหวัด  ผกค.ใน  จว.กระบี่  ได้เข้าโจมตีและเผาสถานี
ต ารวจภูธรต าบลล าทับ  อ.คลองท่อม  ลอบสังหารเจ้าหน้าท่ีถึง  ๓  ครั้ง 
 พ.ศ. ๒๕๒๐  พคท.สามารถขยายเขตงานใน  จว.กระบี่  ได้สร้างค่าย  ๕๒ ขึ้นที่ต าบลล าทับ  อ.
คลองท่อม  ได้เข้าโจมตีสถานีต ารวจภูธรท่ี  อ.คลองท่อม  ปะทะกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐบาลบ่อยครั้งขึ้น  
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แม้กระท่ังในสุราษฏร์ธานี   นครศรีธรรมราช และพัทลุง  ความรุนแรงก็ยังไม่ลดลง  พคท.ยังสามารถท่ีจะ
ขยายเขตงานออกได้อยู่ตลอดเวลา 
 พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๒  การปราบปรามของก าลังฝ่ายเจ้าหน้าท่ีเพื่อลดอิทธิพลของ ผกค.ได้ผลดี
มาก  ท าให้  ผกค.สูญเสียอย่างมาก  แต่เมื่อกองก าลังของฝ่ายเจ้าหน้าท่ีถอนกลับ  ผกค.ก็กลับเข้ามายึดครอง
พื้นท่ีและมีอิทธิพลเหนือพื้นท่ีในบริเวณได้ใหม่  รวมทั้งมีการสถาปนาฟื้นฟูก าลัง  รวบรวมอาวุธยุทโธปกรณ์  
เสบียงอาหาร และปรับปรุงเขตงานขึ้นอีก 
 ปลายปี  พ.ศ.  ๒๕๒๐  ผกค.ได้ขยายเขตงานขึ้นไปทางเหนือ  โดยอาศัยเงื่อนไขความขัดแย้งใน
การสร้างเข่ือนไฟฟ้าพลังน้ าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  ระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับราษฎรท่ีไม่เข้าใจรายละเอียดต่าง ๆ 
และประกอบกับได้รับการยุยง  แนะน าจากแกนน าของ  ผกค.ท่ีอยู่ในพื้นท่ี  จว.ชุมพร  โดยได้ก่อตัวขึ้นท่ี  ต.
ปังหวาน  กิ่ง  อ.พะโต๊ะ  จว.ชุมพร  และในเวลาเดียวกันท่ี  จว.กระบี่  ผกค.ใน  จว.กระบี่  ได้เพิ่มความ
รุนแรงในการปฏิบัติงานมากครั้งขึ้น  โดยเข้าโจมตีสถานีต ารวจ  ลอบฆ่าราษฏร  วางกับระเบิด  ท าให้
เจ้าหน้าท่ีต ารวจและราษฎรเสียชีวิตหลายนาย  สาย  ผกค.ในพื้นท่ี  จว.สุราษฏร์ธานี  ได้ขยายเขตงานขึ้นไป
ทางเหนือ  ในเขต  อ.ไชยา  อ.ท่าฉาง  อ.ท่าชนะ  จว.สุราษฏร์ธานี  อ.หลังสวน  อ.ละแม  อ.ท่าแซะ  และ  
กิ่ง  อ.พะโต๊ะ  จว.ชุมพร  พ.ศ. ๒๕๒๓  ผกค.ในชุมพรได้ท าการโจมตีและเผาสถานีต ารวจถึง ๒ ครั้ง  ท่ี  กิ่ง  
อ.พะโต๊ะ  และ  อ.หลังสวน  มีเจ้าหน้าท่ีต ารวจและราษฎรเสียชีวิต  ผกค.ในกระบี่  ก็ได้ท าการโจมตีและเผา
สถานีต ารวจท่ี  อ.อ่าวลึก  ลอบสังหารเจ้าหน้าท่ีมากขึ้น  ท าให้ฝ่ายเจ้าหน้าท่ีและราษฎรสูญเสียเพิ่มมากขึ้น  
ผกค.ในเขต จว.นครศรีธรรมราช  เกิดความแตกแยกเนื่องจากสมาชิกผู้น าบางคนของพรรคได้น าเอาเงินของ
พรรคไปใช้  ส่วนตัวประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายและค าส่ังอย่างแน่ชัดท่ีจะเอาชนะ  ผกค.ให้จงได้  โดยได้
ออกค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรี  ท่ี  ๖๖/๒๓  ลง  ๒๓  เม.ย.  ๒๓  เรือ่งนโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
คอมมิวนิสต์  และได้ด าเนินการรุกทางด้านการทหารและการเมืองอย่างหนักและต่อเนื่องท าให้สมาชิกของ
พรรคท่ีเหลือส่วนมากเส่ียขวัญและก าลังใจ  ได้พากันหลบหนีออกมามอบตัว ผกค.ต้องรีบปรับปรุงเขตและ
โยกย้ายฐาน 
 พ.ศ. ๒๕๒๔  แม้ว่ากองก าลังของฝ่ายรัฐบาลจะได้เพิ่มความกดดันทางทหารมากขึ้นเพียงใดก็
ตาม  การก่อการร้ายก็ไม่ลดลง  ท้ังชุมพร  กระบี่  สุราษฏร์ธานี  พัทลุง  และ  นครศรีธรรมราช  ยังมีการเข้า
โจมตีสถานท่ีราชการ  ลอบท าร้ายเจ้าหน้าท่ี  ซุ่มโจมตีขบวนเดินทางของเจ้าหน้าท่ี  ก่อให้เกิดการสูญเสียท้ัง
ชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการอย่างมาก 
 พ.ศ. ๒๕๒๕   จากการรุกทางด้านการเมืองและการกดดันทางด้านการทหารอย่างต่อเนื่อง  โดย
ไม่ให้โอกาส  ผกค.ได้มีเวลาหยุดพักเพื่อฟื้นฟู หรือปรับปรุงก าลังเหมือนเดิมท าให้ ผกค.ต้องสูญเสียท้ังฐานท่ี
มั่น  อาวุธยุทโธปกรณ์ และมวลชนไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน  จว.นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี  ท า
ให้  ผกค.ออกมามอบตัวมากยิ่งขึ้น และ ผกค.ท่ียังหลงเหลือพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงการปะทะ 
 จนกระท่ังปี พ.ศ. ๒๕๓๔  การสูญเสียของ พคท.สาขาภาคใต้ในทุกด้าน  ปรากฏความเส่ือมทรุด
รวมทั้งความแตกแยกภายใน  สาเหตุของความตกต่ าท่ีเกิดจากปัญหาส าคัญ ๒ ประการ คือ ความล้มเหลว
ทางการบังคับบัญชา  และขาดศรัทธาต่อสภาพการน า  และสภาพความจ าเป็นทางเศรษฐกิจท่ีจะต้อง
พึ่งตนเอง 
 แม้จะปรากฏข่าวการเคล่ือนไหวของ  พคท.สาขาภาคใต้ว่า  จะพยายามทบทวนสภาพความ
มั่นคง  ด้วยการประชุมช้ีแจงสมาชิกพรรค,  ฝึกอบรมสมาชิกใหม่  แต่ก็ไม่มีแนวทางท่ีจะฟื้นฟู, หรือแก้ไข
ปัญหาส าคัญท้ัง ๒ ประการดังกล่าวให้ลุล่วงไปได้  ท้ังนี้ด้วยสถานการณ์โลกและภายในประเทศ  ไม่มีเงื่อนไข
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ท่ีจะเกื้อกูลต่อความเติบโตขึ้นมาใหม่ได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  พคท.ทุกสาขาภายใน  พคท.ขาด
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแน่ชัด และสภาพการน าของ พคท.เอง  ก็ไม่สามารถบริหารพรรคได้ 
 ในส่วนของ  พคท.สาขาภาคใต้  จากการติดต่อประสานของฝ่ายเรากับระดับหัวหน้าเขตงานมา
เป็นล าดับต้ังแต่ปี ๓๒ เป็นการเพิ่มน้ าหนักความจริงใจในการแก้ปัญหาให้หมดส้ินไปแม้ว่าจะมีปัญหาการ
เจรจาต่อรองในเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอยู่บ้างในห้วงเวลาท่ีผ่านมา  แต่การเคล่ือนไหวของความรุนแรงเป็นตัว
ช้ีให้เห็นอย่างชัดเจนว่า  พคท.สาขาภาคใต้  ได้ลดบทบาทการก่อการร้ายลง  จะมีเพียงการอยู่รอดด้าน
เศรษฐกิจเพื่อรักษากองก าลังไว้ให้นานท่ีสุด  กับงานจ าเป็นท่ีจะคงไว้ซึ่งอิทธิพลเหนือดพื้นท่ีการเคล่ือนไหวต่อ
มวลชนในพื้นท่ีเพื่อความปลอดภัยและต้ังแต่  ๑  ก.ค.  ๓๔  เป็นต้นมา  พคท.ภาคใต้  ได้ยุติการต่อสู้ด้วย
อาวุธอย่างไม่เป็นทางการรวมทั้งได้ให้ความร่วมมือต่อ ทภ.๔ และ กอ.รมน.ภาค ๔  ในการไม่เคล่ือนไหวใน
การสร้างความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อันเกิดจากสมาชิกของ  พคท.ภาคใต้  การลงนามอย่างเป็น
ทางการ  เมื่อ  ๒๖  มิ.ย. ๓๔  ในพื้นท่ี  ม.๖  บ.ปากลง  ต.กรุงชิง  อ.ท่าศาลา  จว. น.ศ. (เขตงานสม) 
ระหว่างผู้น า พคท.สาขาภาคใต้กับผู้แทน กอ.รมน.ภาค ๔ 
                ข้อสังเกต  พคท.สาขาภาคใต้ยอมมอบตัวเข้าเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยส่วนหนึ่ง แต่ไมม่ีการมอบ
อาวุธให้กับทางราชการเหมือนภาคอื่น ๆ 
 
ความเปน็มาของพรรคคอมมวินสิตม์าลายาและโจรคอมมวินสิตม์าลายา (จคม.) 
 พ.ศ. ๒๔๗๓  ในขณะท่ีสิงคโปร์ยังเป็นรัฐหนึ่งของสหพันธ์รัฐมาลายา  สหพันธ์กรรมการท่ัวไป
นานยางในสิงคโปร์ กับ  พรรคคอมมิวนิสต์นานยางแห่งมาลายาได้ร่วมกันจัดต้ังพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาขึ้น
ภายใต้การควบคุมการช้ีน าของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และองค์การโคมินเทอร์น 
 เมื่อสงครามโลกครั้งท่ี ๒  อุบัติขึ้น  ญี่ปุ่นเข้ายึดครองมาลายาระหว่างปี  พ.ศ.  ๒๔๘๕  ถึง 
๒๔๘๘  ในระหว่างนั้น  พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาได้จัดต้ังกองโจรต่อต้านญี่ปุ่นขึ้นเมื่อวันท่ี  ๑  กันยายน  
พ.ศ.  ๒๘๘๕  เรียกช่ือว่า  กองทัพประชาชนมาลายาต่อต้านญี่ปุ่นโดยได้รับความช่วยเหลือจากอังกฤษในการ
จัดต้ังปฏิบัติงานต่อต้านญี่ปุ่นอย่างได้ผล  ร่วมกับอังกฤษ โดยเฉพาะหน่วย  ฟอร์ส  ๑๓๖ 
 เมื่อส่งครามโลกครั้งท่ี ๒  ยุติกองทัพญี่ปุ่น  ยอมแพ้และวางอาวุธในปีพุทธศักราช  ๒๔๘๘  
ปรากฏว่ามีช่วงเวลา  ๒  สัปดาห์  ก่อนท่ีกองทัพอังกฤษถึงมาลายา  พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา  ฉวยโอกาส
ออกมาจัดต้ัง  คณะกรรมการประชาชนปกครองประเทศมาลายาในหมู่บ้าน  แต่เมื่อกองทัพอังกฤษมาถึงก็ได้มี
การประกาศยกเลิกกองทัพประชาชน  ต่อต้านญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ  แต่ยอมรับว่า  พรรคคอมมิวนิสต์ได้
จัดส่งมอบอาวุธบางส่วนคืนให้อังกฤษบางส่วนซ่อนเก็บไว้ไมยอมส่งมอบ  เพื่อใช้ในการประกอบก าลังต่อสู้
ขัดขวางอังกฤษเมื่อถึงคราวจ าเป็น 
 พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา  ได้ฉวยโอกาสท่ีเป็นพรรคการเมืองถูกต้องตามกฎหมายเคล่ือนไหว
ทางการเมือง  ก าหนดนโยบายการต่อต้านอังกฤษ  และใช้การต่อสู้ด้วยอาวุธเพื่อเอกราชของมาลายา  ในปี 
พ.ศ.  ๒๔๙๐  พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาประกาศยึดอ านาจรัฐด้วยวิธีการก่อการร้ายและวิธีรุนแรง  โดยจัดให้
กรรมกรก่อความวุ่นวายหลายครั้งหลายคราวอย่างกว้างขวาง  ก าลังพลท่ียังคงหลบซ่อนอยู่ได้ก่อการร้ายด้วย
การลอบสังหารชาวจีนท่ีนิยมก๊กมินต๋ัง  และเจ้าของสวนยางชาวอังกฤษ  การก่อการร้ายได้ทวีรุนแรงขึน้  
อังกฤษจึงประกาศภาวะฉุกเฉินขึ้นทั่วประเทศ เมื่อวันท่ี  ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๙๑ 
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 ในวันท่ี   ๒๓  กรกฎาคมปีเดียวกัน  อังกฤษประกาศว่าพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาเป็นพรรค
การเมืองนอกกฎหมายพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา  จึงประกาศจัดต้ัง  กองทัพประชาชนมาลายาต่อต้าน
อังกฤษข้ึนต่อสู้อย่างเปิดเผย 
 ต้นปี  พ.ศ. ๒๔๙๒  พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาได้เปล่ียนช่ือกองทัพประชาชนมาลายาต่อต้าน
อังกฤษเป็นกองทัพประชาชนมาลายา  โดยจัดก าลังเป็น  ๑๒  กรม  คือ 

 กรมท่ี ๑ ปฏิบัติการในรัฐซาลังงอ 
 กรมท่ี ๒ ปฏิบัติการในรัฐเนกี  เซมบีลัน 
 กรมท่ี ๓  ปฏิบัติการในตอนเหนือของรัฐยะโฮ 
 กรมท่ี ๔ ปฏิบัติการในตอนใต้ของรัฐยะโฮ 
 กรมท่ี ๕ ปฏิบัติการในรัฐเปรัค 
 กรมท่ี ๖ ปฏิบัติการในด้านตะวันตกของรัฐปะหัง 
 กรมท่ี ๗ ปฏิบัติการในด้านตะวันออกของรัฐปะหัง 
 กรมท่ี ๘ ปฏิบัติการในรัฐเคด้าห์ 
 กรมท่ี ๙ ปฏิบัติการในรัฐตรังกานู 
 กรมท่ี ๑๐ ปฏิบัติการในรัฐปะหัง 
 กรมท่ี ๑๑ ปฏิบัติการในรัฐกลันตัน 
 กรมท่ี ๑๒ ปฏิบัติการในพื้นท่ีระหว่างรัฐกลันตันกับรัฐเปรัค 
      อังกฤษได้ด าเนินการปราบปรามอย่างรุนแรง  ก าลังกองทัพประชาชนมาลายาได้ร่นถอยข้ึนทาง

ทิศเหนือเข้าใกล้ชายแดนประเทศไทย 
      ในปี  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ก าลังบางส่วนของกองทัพประชาชนมาลายาได้เคล่ือนย้ายเข้ามาต้ังฐานท่ี

มั่นในเขตประเทศไทย  บริเวณ  อ.แว้ง  จว. น.ธ.,  อ.เบตง  จว. ย.ล.  และ  อ.สะเดา  จว. ส.ข. 
      ในระหว่างวันท่ี  ๒๘ ถึง  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๔๙๘  ตวนกูอับดุลราห์มาน  หัวหน้าคณะ

รัฐบาลสหพันธ์รัฐมาลายาได้เปิดการเจรจากับพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา  ท่ีเมือง  บาลิงรัฐเปรัค  โดยมี  นาย
เดวิด  มาแลล์  และนายเซ็งลกตัน  เข้าร่วมเจรจา  ฝ่ายคอมมิวนิสต์มาลายามีจีนเป็ง  เลขาธิการพรรค
คอมมิวนิสต์มาลายา  เสนอให้กองทัพประชาชนมาลายามอบตัว  ผลการเจรจาล้มเหลว  จีนเป็ง  ประกาศการ
ต่อสู้ด้วยอาวุธต่อไป 

      วันท่ี  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๐  อังกฤษได้มอบเอกราชให้กับมาลายา  การปราบปรามยังคง
ด าเนินการต่อไป  จนถึงปีพุทธศักราช  ๒๕๐๓  การปราบปรามประสบความส าเร็จ  ก าลังกองทัพประชาชน
มาลายาประมาณ  ๑,๕๐๐ คน  ร่นถอยเข้าสู่ประเทศไทยคงมีก าลังประมาณ  ๕๐๐  คน  อยู่ในเขตสหพันธ์รัฐ
มาลายา  ก าลังท่ีถอยร่นเข้าสู่ประเทศไทยประกอบด้วย  กรม ๘  ต้ังท่ี  อ.สะเดา  จว. ส.ข.,  กรม  ๑๐  ต้ังท่ี  
อ.แว้ง  จว. น.ธ.   กรม  ๑๒  ต้ังท่ี  อ.เบตง  จว. ย.ล.  จนในท่ีสุดรัฐบาลสหพันธ์มาลายาได้ประกาศเลิกภาวะ
ฉุกเฉิน  ในวันท่ี  ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๓ 

      ในปี พ.ศ.  ๒๕๑๓  พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา  ได้ส่ังให้ประหารชีวิตสมาชิกโจรคอมมิวนิสต์
มาลายา  ท่ีสงสัยว่าเป็นสายลับ  ท าให้โจรคอมมิวนิสต์มาลา  กรม  ๘   ไม่พอใจประกาศตัวเป็นอิสระ  เมื่อ
วันท่ี  ๒๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๑๓  เรียกตัวเองว่า  คณะปฏิวัติแห่งพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา  เรียกกอง
ก าลังติดอาวุธว่า  กองทัพปลดแอกประชาชนมาลายา 
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การรบที ่ อ.คลองทอ่ม  จว.กระบี ่ ในป ี พ.ศ.๒๕๒๓( ยทุธการสทุธาเวช ) 
๑.  กล่าวทัว่ไป 
 พื้นท่ี  ต.ดินอุดม  และ  ต.ล าทับ  อ.คลองท่อม  จว.กระบี่  เป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์  
ผลผลิตทางการเกษตรของราษฏร  ได้แก่  กาแฟและยางพาราเป็นหลัก  แต่เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีห่างไกลการ
คมนาคมกระท าให้อย่างยากล าบาก  ผกค.  จึงสามารถเข้าเคล่ือนไหวได้อย่างสะดวก  นอกจากนี้  ผกค.ยัง
สามารถหารายได้หลักของ  พคท.สาขาภาคใต้  ต่อมาภายหลังจากผลการปราบปรามอย่างได้ผลของเจ้าหน้าท่ี
ท่ีท าให้  ผกค.ต้องขูดรีดมากขึ้นท าให้ราษฎรต้องร้องขอความช่วยเหลือจาก  กอ.รมน.ภาค ๔  เนื่องจากไม่
สามารถอดทนต่อไปได้  และ  เมื่อ  พ.ย.  ๒๓  กอ.รมน.ภาค ๔  จึงได้ส่ังการให้  ฉก.๔๒๓   จัดก าลังออก
ปราบปราม  ผกค.ในพื้นท่ีนี้ 
 ๒.  สถานการณแ์ละการปฏบิตัิ 
 ๒.๑   ผกค.ท่ีเคล่ือนไหวอยู่ในพื้นท่ีนี้  คือ  ผกค.จากเขตงาน  ๕๒๐  ค่ายไร่ดอก  พิกัดเอ็นเจ  
๔๐๗๙  ต.ล าทับ  อ.คลองท่อม  จว.กระบี่   โดยมีรายละเอียดท่ีส าคัญดังนี้.- 
  ๒.๑.๑  ก าลัง  ค่าย  ๕๒๐  มีก าลังพลท้ังส้ินประมาณ  ๒๕๐  คน  แบ่งได้ดังนี ้
   รร.การเมืองประมาณ   ๕ คน 
   หน่วยงานมวลชนประมาณ        ๔๐ – ๕๐ คน 
   กองทหารประมาณ   ๗๒ คน 
   ฝ่ายผลิตประมาณ   ๑๐๐ คน 
   ฝ่ายหมอ/พยาบาลประมาณ  ๑๒ คน 
   โรงจักร/พลาประมาณ   ๑๐ คน 
  ๒.๑.๒  การประกอบก าลัง  ค่าย  ๕๒๐  มีการประกอบก าลังดังนี้.- 
   ฝ่ายทหาร  มี  ๒  กองร้อย  ทล.   กองร้อยละ   ๓๖    คน 
   ฝ่ายผลิต    มี   ๓  หน่วยผลิต   หน่วยละ   ๓๐  คน 
   หน่วยงานมวลชน  ประกอบด้วย  ๕  เขตงาน  ดังนี้.- 
   เขตงานอ่าวตง   ประกอบด้วย 
   -   สายงานท่ี  ๑     มีผู้ปฏิบัติงาน   ๔   คน 
   -   สายงานท่ี  ๒              มีผู้ปฏิบัติงาน   ๔   คน 
   -   สายงานท่ี  ๓              มีผู้ปฏิบัติงาน    ๔   คน 
            เขตงานล าทับ   มีผู้ปฏิบัติงาน    ๖   คน 
            เขตงานคลองพน   มีผู้ปฏิบัติงาน    ๙   คน 
            เขตงานควนดินแดง  มีผู้ปฏิบัติงาน    ๔   คน 
            เขตงานพรุดินนา   มีผู้ปฏิบัติงาน    ๕   คน 
            โรงเรียนการเมืองการทหาร มีผู้ปฏิบัติงาน    ๕   คน 
            ฝ่ายเอกสาร / ส่ิงพิมพ์  มีผู้ปฏิบัติงาน    ๓   คน 
            นอกจากนี้ยังมี  ฝ่ายพลาธิการ,  ฝ่ายหมอ/พยาบาล  และฝ่ายโรงจักรอีกด้วย 
      ๒.๑.๓   การวางก าลัง 
           ก)  ค่าย  ๕๒๐  อยู่บริเวณพิกัด  เอ็นเจ  ๓๘๒๗๗๔  มีโรงเรือนประมาณ  ๒๐ หลัง
    ข)  กองร้อย  ทล. ท่ี ๑  อยู่บริเวณพิกัด  เอ็นเจ  ๓๙๘๐ 
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    ค)  กองร้อย  ทบ.  ท่ี ๒  อยู่บริเวณพิกัด  เอ็นเจ  ๓๓๔๗๑๓ 
    ง)  โรงเรียนการเมืองการทหาร  ต้ังอยู่บริเวณพิกัด  เอ็นเจ  ๓๘๘๘๑๖ 
    จ)  ฝ่ายการผลิต  จุดท่ี ๑  พิกัด  เอ็นเจ  ๓๕๒๗๒๗,  จุดท่ี  ๒  พิกัด  เอ็นเจ  
๓๕๑๗๔๒  และ  จุดท่ี  ๓  พิกัด  เอ็นเจ  ๓๕๔๗๖๙ 
 ๒.๒  แนวความคิดในการปฏิบัติของฝ่ายเรา  (ฉก.๔๒๓) 
  ๒.๒.๑  การจัดก าลัง 
   ก)  บก.ชค.๔๒๓๒  สน.  ท่ีต้ัง  บ.คลองท่อม  ต.ล าทับ  อ.คลองท่อม 
   ข)  มว.ตชด.๘๐๔  ปฏิบัติการในพื้นท่ี  ต.ล าทับ  อ.คลองท่อม 
   ค)  มว.ตชด.๘๑๔, ๘๑๘, ๘๒๑  ปฏิบัติการในพื้นท่ี  ต.ดินอุดม  อ.คลองท่อม 
   ง)  ร้อย.สนอ.ฉก. ๑,๔ ปฏิบัติการในพื้นท่ี  บ.คลองท่อมใต้  อ.คลองท่อม 
   จ)  บก.ร้อย ๕  ท่ีต้ัง  บ.กระบี่ใหญ่  ต.กระบี่ใหญ่  อ.เมือง  จว.กระบี่ 
   ฉ)  มว.ตชด.๘๑๑  และ  ๗๒๕  ปฏิบัติการในพื้นท่ี  อ.เมือง  จว.กระบี่  และเป็น
กองหนุน 
   ช)  บก.ชค.๔๒๓๓ สน.บก.ร้อย ๙ ท่ีต้ัง  บ.ควนไม้แดง  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง   
จว.นครศรีธรรมราช 
   ซ)  มว.ตชด.๘๐๘,๘๒๓,๘๑๖,๘๒๔,๘๘๒  และ  ๘๘๓  ปฏิบัติการในพื้นท่ี  อ.ทุ่ง
สง  และ  อ.ทุ่งใหญ่  จว.นครศรีธรรมราช 
   ด)  หน่วยสนับสนุน/กก.ตชด.เขต  ๘  ท่ีต้ัง  อ.ทุ่งสง  จว.นครศรีธรรมราช
ประกอบด้วย  มว.รก.ฮ.ตร.,  ฮ.ทบ.,  ชุดสุนัขทหาร  และ  มว.หนุน  กก.ตชด.เขต ๘  
  ๒.๒.๒  กลยุทธ 
   ก าหนดให้ทุกหน่วยในพื้นท่ีรับผิดชอบปฏิบัติการค้นหาและท าลายฐานท่ีมั่นของ 
ผกค.ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 ๒.๓  เนื่องจากก าลังท่ีเข้าปฏิบัติการในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ  ไม่สามารถก าหนดท่ีหมายได้อย่าง
ชัดเจนจากงานข่าวที่มีอยู่และไม่มีพลน าทางเข้าสู่ท่ีหมายการปฏิบัติจึงเป็นไปในลักษณะ “ค้นหาและท าลาย”  
ท าให้ ผกค.ในพื้นท่ีใช้ยุทธวิธีการซุ่มโจมตี, การซุ่มยิง, การวางทุ่นระเบิด  การซุ่มยิง ฮ. ฯลฯ  อย่างได้ผล  
และสร้างความสูญเสียแก่ฝ่ายเราค่อนข้างมาก  แต่ฝ่ายเราก็ยังด ารงความมุ่งหมายและสามารถปฏิบัติภารกิจ
ได้ส าเร็จในท่ีสุด  การปฏิบัติเกิดขึ้นในห้วง  ธ.ค. ๒๓ 
 ๒.๔  ผลการปฏิบัติ 
  หน่วยสามารถเข้ายึดท่ีหมายค่ายองค์การน าเขตงาน  ๕๒๐  ค่ายไร่ดอก  อ.คลองท่อม  จว.
กระบี่  ได้ส าเร็จ  การท่ี  ผกค.ถูกท าลายฐานท่ีมั่นท าให้ขีดความสามารถในการก่อการร้ายลดลงเป็นอย่างมาก 
และต่อมาเป็นผลให้ฝ่ายเราสามารถใช้การด าเนินการทางการเมืองอย่างได้ผล  การปฏิบัติครั้งนี้  เป็นการตัด
การสนับสนุนจากพื้นท่ีนี้  ซึ่ง  พคท.สาขาภาคใต้  เคยใช้เป็นรายได้หลัก  ท าให้  พคท.ประสพความ
ยากล าบากในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง 
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 ๒.๕  การสูญเสีย 
  ๒.๕.๑  ฝ่ายเรา  -  เสียชีวิต  ๑๓  นาย  ( เจ้าหน้าท่ี ๙, ราษฎร  ๔ ) 
     -  บาดเจ็บ  ๖๐  นาย  ( เจ้าหน้าท่ี ๓๖,  ราษฎร  ๒๑ ) 
  ๒.๕.๒  ฝ่ายตรงข้าม -  เสียชีวิต  ๓  คน 
     -  ถูกยึดยุทโธปกรณ์และส่ิงของจ านวนมาก 
 
๓.  วเิคราะหผ์ลการปฏิบตัขิองทัง้สองฝา่ย 
  การปฏิบัติของฝ่ายเราครั้งนี้  ไม่ได้วางแผนด าเนินกลยุทธ์ต่อท่ีหมาย  แต่เป็นการแบ่งมอบพื้นท่ี
ปฏิบัติการให้แต่ละหน่วยน าก าลังออกค้นหา  และท าลาย  ฝ่ายตรงข้ามจึงอาศัยความคล่องตัวจากความ
ช านาญภูมิประเทศ  น าก าลังเข้าขัดขวางฝ่ายเราได้ในระยะแรก  ซึง่ท าให้ฝ่ายเรามีการสูญเสียในเกณฑ์สูงแต่
ด้วยหลักการด ารงความมุ่งหมายและการรักษาความหนุนเนื่องในการปฏิบัติของฝ่ายเรา  จึงท าให้การปฏิบัติ
ครั้งนี้ประสบความส าเร็จ  โดยสามารถยึดท่ีหมายได้  แม้จะท าลายก าลังฝ่ายตรงข้ามได้ไม่มากนัก 
 
๔.  บทเรยีนจากการรบ 
 ๔.๑  ด้านการข่าว  หน่วยไม่มีงานข่าวเพียงพอท่ีจะวางแผนก าหนดท่ีหมาย  และขาดพลน า
ทางเข้าสู่ท่ีหมาย  ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติการอย่างรวดเร็วได้ 
 ๔.๒  ด้านยุทธการ   การปฏิบัติในลักษณะ “ค้นหาและท าลาย”ฝ่ายตรงข้ามในพื้นท่ียากล าบาก
แทนท่ีจะรวมก าลังเข้ากดดันฝ่ายตรงข้ามอย่างรวดเร็ว  ท าให้ฝ่ายตรงข้ามกระจายก าลังออกขัดขวางฝ่ายเรา
โดยอาศัยความคล่องตัว  เนื่องจากช านาญภูมิประเทศ  ฝ่ายเราจึงได้รับความสูญเสียค่อนข้างสูง  เมื่อเทียบกับ
การปฏิบัติตามแผนยุทธการอื่น ๆ ของฝ่ายเรา 
 ๔.๓  ด้านกิจการพลเรือน   การด าเนินการด้านกิจการพลเรือนของหน่วยยงัอยู่ในระดับท่ีจะ
น ามาใช้ประโยชน์ทางยุทธการได้  เพราะหากมีการจัดหาพลน าทางเพื่อน าก าลังฝ่ายเราเข้าสู่ท่ีหมายแล้ว  จะ
ท าให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติและหลีกเล่ียงการต่อต้านของฝ่ายตรงข้ามได้ 
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การรบที ่ กิง่  อ.กงหรา  จว.พทัลุง  ในป ี พ.ศ.๒๕๒๓ 
 
๑.   กลา่วทัว่ไป 
 ศูนย์การน า  ทปท.เขต ๔  ต้ังอยู่บนพื้นท่ีป่าเขาของเทือกเขาบรรทัด  เขต  กิ่ง  อ.กงหรา  จว.
พัทลุง  เป็นค่ายท่ีมีความส าคัญ  เนื่องจากอยู่ใกล้เคียงศูนย์การน า  ทปท.เขต ๒   ซึ่งคาดว่าเป็นที่ต้ังของสาขา
คณะกรรมการภาคใต้  และนับว่าเป็นศูนย์การน าท่ีมีความส าคัญต่อ  พคท.สาขาภาคใต้เป็นอย่างยิ่ง  ชค.๕๔  
จึงมีแนวความคิดท่ีจะท าลายศูนย์การน า  ทปท.เขต ๔  ก่อน  เพื่อให้เกื้อกูลต่อการ  เข้ายึด  และท าลายศูนย์
การน า ทปท.เขต ๒  ซึ่งเป็นท่ีหมายต่อไป  โดยใช้ช่ือการปฏิบัติครั้งนี้ว่า  การรุกทางการเมือง  การทหาร  ต่อ
ท่ีหมายจ ากัด  ครั้งท่ี ๔  ของ  ชค.๕๔ 
๒.   สถานการณแ์ละการปฏบิตัิ 
 ๒.๑  ผกค.ติดอาวุธจากศูนย์การน า  ทปท.เขต  ๔  แห่งนี้ได้ร่วมกับ ผกค.เขตงานใกล้เคียง  
ได้แก่  ศูนย์การน า  ทปท.เขต ๑  อ.ตะโหมด  จว.พัทลุง  (ซึ่งถูกฝ่ายเรายึดและท าลายได้  เมื่อ  ส.ค.๒๓  
ระหว่างการรุกต่อท่ีหมายจ ากัดครั้งท่ี ๑ ) และศูนย์การน า  ทปท.เขต ๒  ได้เข้าปฏิบัติการอย่างรุนแรงต่อ
เจ้าหน้าท่ีหลายครั้งด้วยการซุ่มโจมตี/หรือการเข้าโจมตีท่ีต้ังของฝ่ายเรา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีต้ังของเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจท่ีอยู่โดดเด่ียวมักถูกโจมตีบ่อยครั้ง  ดังนั้น  หากฝ่ายเราสามารถท าลายศูนย์การน าแห่งนี้ลงได้  ก็จะ
เป็นการลดการเคล่ือนไหวของ ผกค.  ท่ีเป็นอันตรายแก่ฝ่ายเราลงได้  ศูนย์การน า  ทปท.เขต ๔  มีท่ีต้ัง
ประมาณ พิกัด เอ็นเจ  ๙๙๕๗๒๕๐  มีก าลังพลประมาณ  ๑๐๐ คน 
 ๒.๒  แนวความคิดในการปฏิบัติของฝ่ายเรา 
  ๒.๒.๑  การจัดก าลัง 
   ชุดรบท่ี ๑ ๑ มว.ปล. (-) 
   ชุดรบท่ี ๒ ๒ มว.ปล.(-) 
   ชุดรบท่ี ๓ ๑ ร้อย ทพ., ๑ มว.ปล.(-) และ ๑ ชุด  ช.ตรวจค้นทุ่นระเบิด 
   ชุดรบท่ี ๔ ๑ มว.ปล.เป็นกองหนุน 
  ๒.๒.๒  กลยุทธ 
   ชุดรบท่ี ๑  และ ชุดรบท่ี ๒  เข้าท่ีรวมพลขั้นต้นฐานปฏิบัติการต้นไทร  แล้วปฏิบัติ
ต่อท่ีหมายหลักศูนย์การน า  ทปท.เขต ๔  พิกัด  เอ็นเจ  ๙๕๙๒๗๐  ชุดรบท่ี ๓  ปฏิบัติการต่อท่ีหมายรอง  
พิกัด  เอ็นเจ  ๙๗๓๒๖๑  ชุดปฏิบัติการท่ี ๔  เป็นกองหนนุ 
 ๒.๓  การปฏิบัติท่ีส าคัญ 
  ๒.๓.๑  เมื่อ  ๐๒๑๓๑๐  ธ.ค. ๒๓ ชุดรบท่ี ๓  ตรวจพบ  ผกค. ๒ กลุ่ม  กลุ่มแรกอยู่ท่ี
บริเวณไร่ผลิต  เอ็นเจ  ๙๖๒๒๓๓  เป็นชาย  ๓  คน  หญิง  ๑  คน  กลุ่มท่ี ๒  อยู่ท่ีกระท่อม  เป็นชาย  ๕  
คน  หญิง  ๑  คน ผบ.ชุดรบท่ี ๓  จึงเข้าโจมตีอย่างจู่โจม  โดยแบ่งออกเป็น่ ๒ ชุดปฏิบัติการ  ส าหรับแต่ละท่ี
หมาย และเปิดฉากการโจมตีโดยพร้อมเพรียงกันการโจมตีด าเนินไปประมาณ  ๑๕ นาที  ท าให้ ผกค.ตายทันที  
๓  คน  (ชาย ๒ หญิง ๑) บาดเจ็บสาหัส  ๕ คน  ท่ีเหลือสามารถหลบหนีไปได้  ฝ่ายเราปลอดภัย  ยึด ปสบ.
๘๗ ได้ ๒ กระบอก   กระสุนส่ิงของ และเอกสารจ านวนหนึ่ง 
  ๒.๓.๒  เมื่อ  ๐๒๐๙๐๐  ธ.ค. ๒๓ ชุดรบท่ี ๓  พบไร่ผลิต  ผกค. บริเวณพิกัด  เอ็นเจ 
๙๖๒๓ 
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  ๒.๓.๓  เมื่อ  ๐๓๑๑๓๐  ธ.ค. ๒๓  ชุดรบท่ี ๓  พบค่ายศูนย์การน า  ทปท.เขต ๔ (ร้าง) ซึ่ง 
ผกค.ได้ละท้ิงไปแล้วประมาณ  ๓  เดือนเศษ 
  ๒.๓.๔  เมื่อ  ๐๓๑๒๒๐ ธ.ค. ๒๓  ชุดรบท่ี ๓  ขาดการติดต่อส่ือสารกับหน่วยเหนือ  
เนื่องจากความช้ืนของอากาศท าให้ปากพูดหูฟังของชุดวิทยุใช้การไม่ได้  ก าลังพลส่วนใหญ่ของหน่วยนี้เป็นโรค
ตาแดง  และน้ ากัดเท้าจึงเข้าฐานพักแรมที่ช่ัวคราวที่  พิกัด  เอ็นเจ  ๙๗๓๒๖๒ และจัดก าลังน าส่งผู้เจ็บป่วยท่ี
วัดกงหรา  ทีเจ  ๐๓๓๒๕๗ 
  ๒.๓.๕  เมื่อ  ๐๕๐๔๓๐  ธ.ค. ๒๓  ส่งก าลังกองหนุน  คือชุดรบท่ี ๔  เข้าสมทบกับชุดรบท่ี 
๓  ซึ่งประสบปัญหาการเจ็บป่วยของก าลังพล 
  ๒.๓.๖  เมื่อ  ๐๖๑๔๐๐  ธ.ค. ๒๓  ชุดรบท่ี ๓  ร่วมกับชุดรบท่ี ๔  เข้ายึดและท าลายท่ี
หมายศูนย์การน า  ทปท.เขต ๔  เอ็นเจ  ๙๕๗๒๕๐  ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และ ผกค.ได้ถอนตัวไปแล้ว
ประมาณ  ๒ – ๓ วัน  อาคารท่ีก่อสร้างเสร็จแล้ว  และก าลังก่อสร้างรวม ๕๑ หลัง  มีโรงเรียน  ๒  หลัง  โรง
จักรเย็บผ้า  ๑  หลัง  อาคารพักชาย  ๒  หลัง  อาคารพักหญิง  ๗  หลัง  สนามยิงปืน  ๑  สนาม  สนาม
วอลเลย์บอลล์  ๑  แห่ง  ส้วม  ๑  หลัง  ห้องอาบน้ า  ๓  หลัง  ห้องสมุด  ๑  หลัง  โรงครัว  ๑  หลัง  โรง
อาหาร  ๑  หลัง  โรงเก็บปืน  ๑  หลัง  โรงนอนแบบครอบครัว  ๙  หลัง  บริเวณค่ายพักอยู่ติดล าธาร  และมี
พื้นท่ีเพาะปลูกประมาณ  ๑๐  ไร่  ในการเข้ายึดและท าลายศูนย์การน า ทปท.เขต ๔  ฝ่ายเราบาดเจ็บ
เล็กน้อยจากการกู้กับระเบิด  ๑  นาย 
  ๒.๓.๗  ทุกหน่วยถอนก าลังกลับท่ีต้ังปกติเสร็จส้ิน  เมื่อ  ๐๙๑๓๓๐  ธ.ค. ๒๓ 
 ๒.๔  ผลการปฏิบัติ  หน่วยสามารถเข้ายึดและท าลายท่ีหมายศูนย์การน า ทปท.เขต ๔  ได้ตาม
ความมุ่งหมาย  โดยใช้ระยะเวลาอันส้ัน  ผลการปฏิบัติครั้งนี้ท าให้ขีดความสามารถของ ผกค.ลดน้อยลง  
โดยเฉพาะในการซุ่มโจมตีเจ้าหน้าท่ี  และการโจมตีท่ีต้ังของทางราชการท่ีโดดเด่ียวและอ่อนแอ  และเป็น
สาเหตุท่ีส าคัญท่ีท าให้ฝ่ายเราสามารถรุกเข้ายึดและท าลายท่ีหมายศูนย์การน า  ทปท.เขต ๒  กิ่ง  อ.ตะโหมด  
จว. พ.ท.ได้  ใน  ก.ค. ๒๔  จึงท าให้ พคท.สาขาภาคใต้ตกอยู่ในสภาพท่ีล่อแหลมมากยิ่งขึ้น 
 ๒.๕  การสูญเสีย 
  ๒.๕.๑  ฝ่ายเรา  -  บาดเจ็บเล็กน้อย ๑        นาย 
  ๒.๕.๒ ฝ่าย ผกค. - เสียชีวิต  ๓ คน 
     - บาดเจ็บ  ๕ คน 
     - ถูกยึด ปสบ.๘๗/๒กระบอก  พร้อมกระสุน  ๑๒๙  นัด 
     - ถูกยึดส่ิงของเครื่องใช้จ านวนมาก 
๓.  วเิคราะหผ์ลการปฏิบตั ิ
 ความส าเร็จในการปฏิบัติของฝ่ายเรา  เกิดจากการวางแผน  และการเตรียมการอย่างรอบคอบ 
รวมทั้งเกิดจากความมุ่งมั่นของหน่วยในการปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับมอบยุทธวิธี “เข้าตีเร็ว-เอาชนะเร็ว-ถอนตัว
เร็ว” นับได้ว่าน าไปใช้อย่างได้ผลต่อการปราบปรามฝ่ายตรงข้ามในพื้นท่ียากล าบาก  เมื่อฝ่ายเรามีการข่าวที่
ค่อนข้างแน่ชัด 
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๔.  บทเรยีนจากการรบ 
  ๔.๑  ด้านก าลังพล   การปฏิบัติการทางทหารในฤดูฝน  ในพื้นท่ีภาคใต้  หน่วยจะต้องเตีรยม
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของก าลังพลท่ีเข้าปฏิบัติการ 
 ๔.๒  ด้านการข่าว  การปฏิบัติการครั้งนี้เน้นให้เห็นถึงความส าคัญ  และบทบาทของพลน าทาง  
ซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วในการเคล่ือนท่ีของหน่วย 
 ๔.๓  ด้านยุทธการ  หน่วยยึดหลักการด ารงความมุ่งหมายอย่างแน่วแน่  เมื่อประสพปัญหา
เฉพาะหน้า หน่วยสมารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมจนสามารถปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับมอบได้ส าเร็จตามความ
มุ่งหมาย 
 ๔.๔  ด้านกิจการพลเรือน    การปฏิบัติการของหน่วยยังขาดการพิทักษ์ประชาชน  และ
ทรัพยากรต่อหมู่บ้านเป้าหมายบริเวณเชิงเขา  ตามเส้นทางท่ีเข้าออกที่ส าคัญของศูนย์การน า  ทปท.เขต ๔  
จึงท าให้ ผกค. สามารถแทรกซึมลงสู่หมู่บ้านเหล่านี้ได้ง่าย  จึงไม่สามารถท าลายก าลังหรือสร้าง  ความ
กระทบกระเทือนต่อการด าเนินการของ ผกค. เป็นส่วนรวมได้เท่าท่ีควร 
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การรบที ่ อ.เคยีนซา  จว.สรุาษฎรธ์าน ี ในป ีพ.ศ. ๒๕๒๔( ยทุธการนภารตัน ์) 
๑.  กล่าวทัว่ไป 
 พื้นท่ีรับผิดชอบของ ผกค.เขตงาน  ๕๑๔  ครอบคลุมพื้นท่ีตอนเหนือถึง  อ.พุนพิน  และ  อ.คีรี
รัฐ  ด้านตะวันตก  ถึง  อ.พนม  และ  อ.ตาขุน  ด้านใต้ติด  อ.พระแสง  ด้านตะวันออกติดต่อกับเขตงาน  
๕๐๘  บริเวณ อ.เวียงสระ  และ  อ.บ้านนาสาร  ส าหรับท่ีต้ังศูนย์การน าอยู่ในเขต  อ.เคียนซา  จว.สุราษฎร์
ธานี   พื้นท่ีเกือบท้ังหมดเป็นพื้นท่ีราบ  มีพื้นท่ีเพาะปลูกจ านวนมาก  จึงเป็นแหล่งผลิตท่ีส าคัญ  และพื้นท่ีป่า
ไม้ทึบมีการท าไม้  มีโรงเล่ือยของพรรค  มีการเรียกค่าคุ้มครองสวนปาล์ม และสวนยาง  จึงเป็นแหล่ง
เศรษฐกิจท่ีส าคัญของ  กจ(กองโจน).สุราษฎร์ธานี  หมู่บ้านโดยรอบส่วนมากเป็นหมู่บ้านกุม(อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของ ผกค.)ซึ่งอยู่ภายใต้การช้ีน า  แม้ว่าประมาณ  ๕๐ %  ของประชาชนจะให้การสนับสนุน  ผกค. 
แต่ส่วนท่ีเหลือแม้จะไม่ให้การสนับสนุนก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพล  และให้การสนับสนุนโดยภาวะจ ายอม  เขต
งาน  ๕๑๔  จึงเป็นสถานท่ีบ่มเพาะผู้ปฏิบัติงาน, ผลิตก าลังหลักให้กับพรรคอย่างได้ผล  และนอกจากนั้นเขต
งาน  ๕๑๔  ยังเป็นศูนย์กลางการขยายเขตงานไปด้านตะวันตก  และด้านเหนือเป็นเขตติดต่อกับ  กจ.ชุมพร 
อีกด้วย 
๒.  สถานการณ์และการปฏิบตั ิ
 ๒.๑  ก่อนการเข้าด าเนินการของฝ่ายเราต่อท่ีหมายนี้  ได้มีเงื่อนไขท่ีส่งผลกระทบกระเทือน
โดยตรงต่อ ผกค.ใน จว.สุราษฎร์ธานี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตงาน  ๕๑๔  และใกล้เคียงดังนี้คือ.- 
         ประการแรก  เกิดความขัดแย้งภายในระหว่างฝ่ายน ากับผู้ถูกช้ีน า  และความขัดแย้ง
ระหว่างจัดต้ังกับมวลชนพื้นท่ีราบ  เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมในพวกเดียวกัน  และความขัดแย้งนี้ได้
สะสมมาเป็นเวลานาน 
     ประการท่ีสอง  เด็กนักเรียน  ๓  คน  ของ  รร.บ้านม่วงลีบเหยียบกับระเบิดท่ี  ผกค.วาง
ไว้จนเป็นเหตุให้ขาขาด  ๑  คน  และเสียชีวิต  ๑  คน 
     ประการท่ีสาม   การสังหารเจ้าอาวาสวัดเวียงสระ  ซึ่งเป็นท่ีเคารพของประชาชน
โดยท่ัวไปเนื่องจากไม่ยอมให้การสนับสนุน  ผกค.    จากสาเหตุนี้ท าให้ประชาชนท่ีเคยให้การสนับสนุนเริ่ม
เกลียดชัง ผกค.มากขึ้น 
 ๒.๒  การโจมตี    และท าลายฐานท่ีมั่นศูนย์การน าเขตงาน  ๕๑๔  จะส่งผลต่อการปราบปราม  
ผกค.ในพื้นท่ีใกล้เคียง  ดังนี้.- 
  ๒.๒.๑  เป็นการตัดแหล่งเศรษฐกิจ,  แหล่งผลิต,  แหล่งบ่มเพาะผู้ปฏิบัติงานกองก าลังติด
อาวุธท่ีส าคัญของ  กจ.สุราษฎร์ธานี     และท่ีส าคัญยิ่งจะตัดการขยายเขตงานเข้าสู่  จว.ระนอง,  จว.ชุมพร  
และพื้นท่ีใกล้เคียง  ซึ่งเป็นแผนงานส าคัญของ  พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 
  ๒.๒.๒  ผลทางด้านจิตวิทยา    
   ก)  ต่อเป้าหมายกลุ่ม ผกค.ให้เกิดความซวนเซเสียขวัญ  หมดหวังท่ีจะเอาชนะใน
สงครามปฏิวัติ  เข้ามอบตัวต่อทางราชการและจะขยายผลไปยัง ผกค.เขตงานอื่น ๆ อีกด้วย 
   ข)  ต่อเป้าหมายประชาชน  ให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลมีการปราบปราม  ผกค.
อย่างจริงจังมิได้เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น  และท าให้เจ้าหน้าท่ีสามารถคุ้มครองการก่อสร้างเส้นทางสาย 
กรป.กลาง  มายังกิโลเมตรท่ี ๑๙  ได้ส าเร็จ 
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 ๒.๓  ลักษณะของท่ีหมาย   ศูนย์การน าเขตงาน ๕๑๔ (เอ็นเค ๑๐๖๑) อ.เคียนซา  จว.สุราษฎร์
ธานี  เขตงาน  ๕๑๔  มี  ๒  ส่วน  ท่ีส าคัญ คือ 
  ๒.๓.๑  องค์การน า  ๕๑๔        
   ก)  เป็นส่วนช้ีน ามี  นายแช่ม   สุระกา  (จต.จาง, กระจ่าง) เป็นหัวหน้า ก าหนด
นโยบายเข็มมุ่งภายในให้กับเขตงานต่าง ๆ   ท่ีขึ้นตรงต่อสาย ๕๑๔ 
   ข)  บริเวณค่ายพักมีโรงเรือนประมาณ  ๕๐  หลัง 
   ค)  อาวุธปืน  เอ็ม.๑๖,  ปสบ.๘๗,  ปลซ. (ปืนลูกซอง) รวมทั้งหมดประมาณ ๒๐๐  
กระบอก  มี ปลซ.มากท่ีสุด มี  ลข. ประมาณ  ๔๐  ลูก 
   ง)  มีวิทยุ  ซึง่ยึดได้จากการเข้าโจมตี  สภ.กิ่ง  อ.บ้านนาเดิม  จ านวน  ๔  เครื่อง  
มีก าลังรวมประมาณ  ๓๕๐  คน  
  ๒.๓.๒  กองทหารหลัก  ๕๑๔ 
   ก)  เป็นก าลังส่วนส าคัญของ กจ.สุราษฎร์ธานี  มีขีดความสามารถสูงเคยเข้าโจมตี
ท าความเสียหายต่อก าลังของเจ้าหน้าท่ีมาแล้วหลายครั้ง    มีนาย  สมควร  เป็นผู้ช้ีน าทางการเมือง  และนาย  
มาโนช  เป็นผู้บัญชาการทหารหลัก 
   ข)  บริเวณค่ายพักมีโรงเรือนท้ังหมดประมาณ  ๓๐  หลัง 
   ค)  อาวุธปืนท้ังหมดประมาณ  ๙๐ กระบอก  ประกอบด้วย  นาโต้,  เอ็ม.๗๙,  
เอ็ม.๗๒, เอ็ม.๑๖,  เอชเค.๓๓,  ปพ.,  จรวด เอ็ม.๑๖ แบบแสวงเครื่อง, เคลโม,  ลข.  และกับระเบิดแสวง
เครื่อง  
   ง)  ก าลังท่ีเป็นทหารหลักประมาณ  ๙๐ – ๑๐๐  คน 
 ๒.๔  เนื่องจากเขตงานท่ีขึ้นตรงต่อศูนย์การน า ๕๑๔ มีอยู่โดยรอบ  เช่น  บ.บางเตา,  บ.คลอง
โหยน,  บ.เขามูด,  บ.ห้วยมุด,  บ.บางเหยียน,  บ.คลองโร,  บ.ควรสามัคคี, เป็นต้น  ทุกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้าน
กุม  มีมวลชนพื้นท่ีราบให้การสนับสนุน  มีทหารบ้านจ านวนมากบางแห่งมีการขุดอุโมงค์ในบ้าน  เส้นทางต่าง 
ๆ อยู่ภายใต้อิทธิพลของ  ผกค.โดยส้ินเชิง  การปฏิบัติการทางทหารต่อเป้าหมาย  ด้วยการเข้าทางภาคพื้นดิน
คาดว่าจะประสบกับความล้มเหลว  เพราะจะต้องปะทะกับมวลชนและทหารบ้านเป็นการรบยืดเย้ือ  อ านวย
ให้ฝ่ายตรงข้ามใช้การต่อต้านการล้อมปราบ  และยิ่งเพิ่มความขัดแย้งให้กับมวลชนมากขึ้น  ฝ่ายเราจึงวางแผน
โดยพยามยามหลีกเล่ียง  ทหารบ้านและใช้ก าลังจู่โจม  เข้าปฏิบัติการต่อก าลังหลัก  หลังจากท่ีได้ท าการโจมตี
ทางอากาศแล้ว  เพื่อเอาชนะท่ีหมายศูนย์การน าเขตงาน  ๕๑๔  แห่งนี้ 

 ๒.๕.  แนวความคิดในการปฏิบัติของ  พตท.๔๒ 
     ๒.๕.๑  การจัดก าลัง 
     ก)  ชค.๑๕๑  ประกอบด้วย  ๖  มว.  รับภารกิจในการเข้ายึดและท าลายท่ีหมาย
ศูนย์การน าเขตงาน  ๕๑๔ 
     ข)  ชค.๑๕๒  ประกอบด้วย ๑ มว.ปล.(-) สกัดกั้นและจ ากัดเสรีในการปฏิบัตของ 
ผกค.ไว้ในท่ีหมายเขตงาน ๓๕๗  อ.เวียงสระ  จว.สุราษฏร์ธานี 
     ค)  ฉก.๔๒๒  จัดก าลัง  ๓  มว.ปล.สกัดกั้นและจ ากัดเสรีในการปฏิบัติของ ผกค.
ไว้ในท่ีหมายเขตงาน ๕๔๖   อ.ท่าศาลา   จว.นครศรีธรรมราช 
     ง)  นอกจากนี้ยังประกอบด้วยหนว่ยสนับสนุนการรบ  และหน่วยสนับสนุนการ
ช่วยรบจัดตามความจ าเป็น 
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     ๒.๕.๒  กลยุทธ 
          ก)  ชค.๑๕๑  ปฏิบัติการรุกทางการเมืองการทหารด้วยการเข้ายึดและท าลาย  
กองก าลังติดอาวุธของ  ผกค.ในท่ีหมายก าลังศูนย์การน าเขตงาน  ๕๑๔  และปฏิบัติการรุกสนับสนุนด้วยการ
ตรึง ผกค.ไว้ในท่ีหมายศูนย์การน าเขตงาน  ๕๐๘  อ.บ้านนาสาร  จว.สุราษฎร์ธานี  ชค.๑๕๒  และ  ฉก.๔๒๒  
จ ากัดเสรีในการปฏิบัติของ  ผกค.ไว้ในท่ีหมายเขตงาน  ๓๕๗  บริเวณ  เอ็นเค  ๕๑๕๘  อ.เวียงสระ  จว.สุ
ราษฎร์ธานี  และเขตงาน ๕๔๖  บริเวณ  เอน็เค  ๗๗๔๘  อ.ท่าศาลา  จว.นครศรีธรรมราช  ตามล าดับ  
ต้ังแต่วัน  ว.  จนเสร็จส้ินภารกิจการรุกเมื่อส่ัง 
     ข)  จัดท าแผนลวงให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจว่าฝ่ายเราจะเข้าปฏิบัติการอย่างรุนแรงต่อ
ท่ีหมายรองศูนย์การน าเขตงาน ๕๐๘  และเมื่อไม่สามารถรักษาความลับไว้ได้ให้ลวงฝ่ายตรงข้ามว่าฝ่ายเราจะ
เข้าด าเนินการต่อท่ีหมายศูนย์การน าเขตงาน  ๕๑๔  ทางพื้นดิน 
 ๒.๖  การปฏิบัติท่ีส าคัญ 
  ๒.๖.๑  เมื่อ  ๑๗๐๓๓๐  ก.พ. ๒๔  ชป.ของ ชค.๑๕๑       เคล่ือนท่ีจากท่ีรวมพล 
บก.พตท.๔๒ สนามบินดอนนก  จว.สุราษฎร์ธานี  จู่โจมเข้าปิดล้อม  บ.ควรสามัคคี (เอ็นเค  ๒๔๖๐) เพื่อลวง
ฝ่ายตรงข้ามว่าฝ่ายเราจะเข้าปฏิบัติการต่อศูนย์การน าเขตงาน ๕๑๔  ทางพื้นดิน  
  ๒.๖.๒  เมื่อ  ๑๗๐๙๓๐  ก.พ. ๒๔  ชป. ร้อย.รพศ.บางระจัน ๒๔     ร่วมกับก าลังพลของ  
ชค.๑๕๑  ปฏิบัติการโจมตีส่งทางอากาศด้วย ฮ.ท.๑  ขนส่งจ านวน  ๑๐  เครื่อง  รวม  ๒  เท่ียวบิน  ก าลังพล  
๑๓๐  นาย  ลงยังต าบลส่งลง  เอ็นเค  ๓๙๒๐๙๒  เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเวลา  ๑๐๑๐       โดยปราศจาก
การต้านทานจากฝ่ายตรงข้ามอย่างส้ินเชิง 
  ๒.๖.๓  เมื่อ  ๑๗๑๓๐๐  ก.พ.๒๔  ยึดค่าย  ๕๑๓ ของ  ผกค.ซึ่งเป็นค่ายท่ีสร้างขึ้นใหม่โดย 
ผกค.ท่ีหลบหนีการรุกทางการเมืองการทหารต่อท่ีหมายจ ากัดครั้งท่ี ๒    ของฝ่ายเราใน  จว.กระบี่  เมื่อ  ธ.ค. 
๒๓  ค่ายนี้ต้ังอยู่บริเวณ  เอ็นเค  ๑๔๓๖๐๖  ลักษณะค่ายเป็นรูปวงกลม  ประกอบด้วยโรงนอนยาวขนาด ๒ 
x ๕ เมตร  ๑  หลัง,  โรงพยาบาลขนาด ๖ x ๖ เมตร  ๑  หลัง,  โรงเรียนขนาด  ๖ x ๑๒ เมตร ๑ หลัง, โรง
ครัวขนาด  ๖ x ๑๐ เมตร  ๑  หลัง  ส่ิงของส าคัญท่ียึดได้คือ ปลซ.ยาว ๖ กระบอก,  ปสบ.๘๗ พับฐาน ๑ 
กระบอก  และเครื่องมือก่อสร้าง  เครื่องมือด ารงชีพและเครื่องเวชภัณฑ์เป็นจ านวนมาก 
  ๒.๖.๔  เมื่อ  ๑๙๑๐๓๐  ธ.ค. ๒๔  ยึดค่ายศูนย์การน าเขตงาน ๕๑๔ ได้ส าเร็จค่ายนี้ต้ังอยู่
บริเวณ เอ็นเค ๑๐๓๖๐๕  ลักษณะค่ายเป็นรูปวงรี  มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  ๒๐๐ เมตร  มีโรงเรือน
ถาวรขาดใหญ่  ๒๐  หลัง  เป็นโรงนอน  โรงพยาบาล  โรงครัว  โรงจักรเย็บผ้า  รวมทั้งสนามกีฬาและคอกปศุ
สัตว์อีกจ านวนหนึ่ง  ส่ิงของส าคัญท่ียึดได้คือกระสุน  ค.๖๐  จ านวน  ๑๕  นัด  วิทยุเอฟเอ็ม  ๕  จ านวน  ๑  
ชุด  และเครื่องมือปลุกระดมเป็นจ านวนมาก 
  ๒.๖.๕  เมื่อ  ๒๑๐๙๓๐  ก.พ. ๒๔  ยึดค่ายกองทหารหลัก ๕๑๔  ได้ท่ีพิกัด  เอ็นเค  
๑๐๒๖๑๒  ลักษณะค่ายเป็นรูปวงรี  เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  ๑๐๐  เมตร  มีอาคารพักขนาดใหญ่  ๕  
หลัง  ขนาดเล็ก  ๑๐  หลัง  และยังมีโรงเรียนการเมืองการทหาร  โรงประกอบอาหาร  โรงพัก  ท่ีเก็บวัตถุ
ระเบิด  บริเวณค่ายพักมีการดัดแปลงท่ีมั่นต้ังรับ  สามารถยึดเครื่องมือตัดเย็บเส้ือผ้าและเครื่องดนตรี
ประกอบการปลุกระดมจ านวนมาก  รวมทั้งเอกสารเผยแพร่  เครื่องเวชภัณฑ์และเส้ือผ้าอีกจ านวนหนึ่ง 
  ๒.๖.๖ ค่ายแห่งนี้ได้ตรวจพบหลุมระเบิดจากการโจมตีทางอากาศของฝ่ายเราขนาดใหญ่
กลางค่าย  จึงคาดว่าฝ่ายตรงข้ามจะต้องได้รับการสูญเสียเป็นอย่างมากจากการโจมตีทางอากาศครั้งนี้ 
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  ๒.๖.๗  ระหว่างการปฏิบัติการ  ฝ่ายตรงข้ามมีการรบกวนฝ่ายเราหลายครั้งแต่ไม่สามารถ
สร้างความสูญเสียแก่ฝ่ายเรามากนัก  นอกจากเมื่อ  ๒๐๑๐๕๐  ก.พ. ๒๔  ได้ซุ่มยิง  ฮ.ของฝ่ายเราซึ่งบรรทุก
วิทยากร  ทสปช.เพื่อท าการฝึกในหมู่บ้านเป้าหมายท าให้  ฮ.ตกลง  ณ  พิกัด  เอ็นเค  ๒๔๙๖๐๘  ฝ่ายเรา
เสียชีวิตท้ังหมดรวม๑๒  นาย 
 ๒.๗  ผลการปฏิบัติ  
  สามารถเข้ายึดท่ีหมายองค์การน าเขตงาน  ๕๑๔  ค่าย  ๕๑๓  และค่ายกองร้อยทหารหลัก
ได้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ท าให้อิทธิพลของ ผกค.ในพื้นท่ีราบซึ่งสร้างสมมาช้านานถูกท าลายลงอย่าง
ส้ินเชิง  เป็นการช้ีให้ราษฎรเห็นว่าผู้มีอ านาจท่ีแท้จริงคือเจ้าหน้าท่ีมิใช่   ผกค.   นอกจากนี้ยังท าให้ขีด
ความสามารถในการก่อความรุนแรงต่อเจ้าหน้าท่ีและสถานท่ีราชการหมดไปเกือบส้ินเชิง  และประการท่ี
ส าคัญท่ีสุดได้แก่การท่ีท าให้ ผกค.ไม่ประสบความส าเร็จในการขยายเขตงานเข้าเช่ือมต่อกับ  ผกค.ภาคกลาง 
 ๒.๘  การสูญเสีย 
    ๒.๘.๑  ฝ่ายเรา  -  เสียชีวิต    ๑๒ นาย 
     -  บาดเย็บ        ๕ นาย 
     -   ฮ.ท.๑  เสียหาย     ๑ เครื่อง 
       ๒.๘.๒  ฝ่ายตรงข้าม -   เสียชีวิต      ๒ คน  
     -   ถูกจับกุม    ๑๐ คน 
     -   ถูกยึดอาวุธยุทโธปกรณ์จ านวนหนึ่ง 
 
๓.   วเิคราะหผ์ลการปฏบิตัิ 
 ๓.๑  ความส าเร็จของการปฏิบัติการครั้งนี้เกิดจากการใช้ยุทธวิธี “เข้าตีเร็ว – เอาชนะเร็ว – 
ถอนตัวเร็ว”  ซึ่งหน่วยมีการด าเนินการด้านการข่าวอย่างสมบูรณ์แบบ  เพื่อให้ทราบข่าวสารท่ีหมายอย่าง
ถูกต้องทันสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น าทางท่ีได้จาก  ผกค.มอบตัวจากท่ีหมายนับว่ามีค่าเป็นแหล่งข่าวที่มี
ความส าคัญยิ่งซึ่งหน่วยควรยึดถือเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณาด าเนินการรุกทางด้านการทหารต่อไป 
 ๓.๒  ปัจจัยอีกประการหนึ่งท่ีท าให้หน่วยสามารถประสบผลส าเร็จอย่างดีตามเป้าหมายท่ีวางไว้
ได้แก่ การท่ีหน่วยมีการรักษาความลับอย่างเคร่งครัดและมีการลวงท่ีได้ผลซึ่งท้ังสองประการนี้  ได้ท าให้หน่วย
ประสบผลส าเร็จอย่างสูงในด้านผลของการจู่โจม  
 ๓.๓  การปฏิบัติตามแผนยุทธการครั้งนี้นับว่าได้ส่งผลอย่างส าคัญยิ่งอีกครั้งหนึ่งต่อ  พคท.สาขา
ภาคใต้  เนื่องจากความส าคัญของเขตงานแห่งนี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายเราสามารถประสบความส าเร็จในการ
ตัดการขยายเขตงานของ  พคท.สาขาภาคใต้เข้าเช่ือมต่อกับ  พคท.สาขาภาคกลางลงได้  ท าให้  ผกค.ซึ่งเคย
เคล่ือนไหวอย่างอิสระในพื้นท่ีราบมีความสะดวกสบายต้องถูกผลักดันให้กลับไปสู่พื้นท่ีป่าเขา  ต้องประสบ
ความยากล าบากและง่ายต่อการถูกปิดล้อมของเจ้าหน้าท่ีซึ่งยังผลให้มีผู้เลิกให้การสนับสนุน ผกค.มากขึ้นและ
มี  ผกค.ลงมามอบตัวกับฝ่ายเราเป็นจ านวนมาก  ท าให้  ผกค.ต้องระงับการปฏิบัติการรุนแรงต่อข้าราชการ
และสถานท่ีราชการท่ีโดดเด่ียวและอ่อนแอลงจนเกือบส้ินเชิง 
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๔.  บทเรยีนจากการรบ 
 ๔.๑  ด้านการข่าว   ความถูกต้องของข่าวสาร  โดยเฉพาะการใช้พลน าทางนับว่ามีความส าคัญ
ยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ 
 ๔.๒  ด้านยุทธการ   การปฏิบัติในลักษณะ “เข้าตีเร็ว – เอาชนะเร็ว – ถอนตัวเร็ว”  ซึ่งเป็น
ยุทธวิธีของหน่วย  ประกอบกับการใช้มาตรการลวงและการรักษาความลับเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งท่ีท าให้บัง
เกิดผลในการจู่โจม  แต่การขาดการระวังป้องกันพื้นท่ีขึ้น – ลงของอากาศยานอย่างเพียงพอท าให้ฝ่ายเราต้อง
มีการสูญเสียในเกณฑ์สูง 
 ๔.๓  ด้านกิจการาพลเรือน  การรุกทางการเมืองและการรุกทางการทหารจะต้องมีความสัมพันธ์
กันอย่างแน่นแฟน้  โดยอาจกระท าอย่างหนึ่งอยา่งใดก่อนก็ได้  การรุกครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการรุกทางการทหาร
ตามด้วยการรุกทางการเมือง   ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นท่ีฝ่ายเรายังคงสามารถรุกทางการเมืองมาได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
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ยทุธการทกัษณิ  ๘๗๐๑  ในปี  ๒๕๒๙ – ๒๕๓๐ 
๑.  กล่าวทัว่ไป 
 กกล.ผสม.  ฉก.ไทย  ปฏิบัติตามแผนยุทธการประสาน ( CO – ORDINATE  OPERATION ) 
ทักษิณ  ๘๗๐๑  ในห้วงระยะเวลา  ต้ังแต่  ๑๘ ธ.ค. ๒๙ – ๒ ม.ค. ๓๐  ต่อท่ีหมาย  จคม.กรม ๑๐ และค่าย
บริวารในพื้นท่ี  อ.สุคิริน  และ  กิ่ง  อ.จะแนะ  จว.นราธิวาส  โดย  กรม.ผสม  ฉก.มาเลเซีย  ได้จัดก าลังเข้า
สกัดกั้นในเขตมาเลเซีย  ท่ีติดต่อกับแนวชายแดนไทย  ผลการปฏิบัติอยูใ่นเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ  การจัดก าลังเข้า
ปฏิบัติตามแผนยุทธการนี้เป็นการสนธิก าลังเข้าปฏิบัติการในพื้นท่ีเป็นหน่วยเฉพาะกิจ และ ร้อย ร.เพิ่มเติม
ก าลังดังนี้.- 

การจัดเฉพาะกิจ 
 
 ฉก.วนัชยั       รอ้ย ร.๔๐๕๑ 
 - ทก.ฉก.วันชัย      - ชุด ผตน. 
 - ร้อย ร.๔๑๕๑      - ชุด ช.ตรวจค้น 
 - ร้อย ทพ.๔๓๐๕      - ร้อย ร.๔๒๕๓ 
 - ๒ ชปพ.ทภ.๔      - ชุด ผตน. 
 - ชุด ผตน.       - ชุด ช.ตรวจค้น 
 - ชุด ช.ตรวจค้น      รอ้ย ป.๔๕๑ 
 ฉก.ปานสนิ       ทก.ยว.กกล.ผสม ฉก.ไทย 
 - ทก.ฉก.ปานสิน      - ชปพ.บทบ.ยว.๔ 
 - ร้อย ทพ.๔๕๐๑      - ชุด สสป.กอ.รมน.ภาค ๔ 
 - ร้อย ทพ.๔๕๐๒      - ชุด ส่ือสาร  กอ.รมน.ภาค ๔ 
 - ชุด ผตน.       - ชุด ขกท. 
 - ชุด ช.ตรวจค้น      - ร้อย สร.สนาม 
               กกล.ผสม  ฉก.ไทย   ปฏิบัติการลาดตระเวน  ตรวจค้น  ค้นหา  พิสูจน์ทราบ  เข้าตีเพื่อท าลาย
ก าลังและฐานท่ีมั่นของ  จคม.กรม ๑๐  ในพื้นท่ีปฏิบัติการ  จากการปฏิบัติครั้งนี้ฝายเรายึดค่ายพักได้ท้ังส้ิน  
๑๑  แห่ง  ซึ่งรวมทั้ง  บก.จคม.กรม ๑๐  ค่ายใหญ่ ๆ อีก  ได้แก่  กองร้อยท่ี ๒๑  และกองร้อยท่ี ๒๓   และ
บางส่วนของกองร้อย ๒๒  และค่ายผลิตของ บก.จคม.กรม ๑๐ 
 
๒.  สถานการณ์และการปฏิบตั ิ
 ๒.๑ พื้นท่ีเป้าหมายตามแผนยุทธการทักษิณ  ๘๗๐๑  คือ  พื้นท่ีอิทธิพลของ  จคม.กรม ๑๐  
บริเวณเขาลิจอ  เทือกเขาสันกาลาคีรี  รอยต่อตอนใต้ใกล้ชายแดนไทย-มาเลเซีย ของ อ.สุคิริน, อ.จะแนะ จว.
นราธิวาส  ซึ่งมี  จคม.อับดุลลาซีดี/อาบู  เป็น  ผบ.กรม  มีก าลังพลท้ังส้ินประมาณ  ๒๕๐ – ๓๐๐  คน  แบ่ง
หน่วยงานออกเป็น  ๓  กองร้อย  คือ  กองร้อยท่ี ๒๑, ๒๒ และ ๒๓  ท้ัง  ๓  กองร้อยจัดก าลังรบเป็นหน่วย
เคล่ือนท่ีเร็วปฏิบัติการแบบจรยุทธตามป่าเขา  ในพื้นท่ีนิคมสุคิริน  อ.สุคิริน,  อ.จะแนะ  จว.นราธิวาส  การ
ปฏิบัติของหน่วยเป็นการกวาดล้าง  กดดัน  พิสูจน์ทราบ  ท าลายฐานท่ีมั่น  ซึ่งตามสถานการณ์ในขณะนั้น  
จากการกดดันทางทหารอย่างรุนแรงและต่อเนื่องของกองก าลังฝ่ายไทยและมาเลเซียต่อฐานท่ีมั่นของ จคม.
ตามบริเวณแนวชายแดนท าให้ จคม.ได้รับความสูญเสีย  และถูกลดอิทธิพลในบางพื้นท่ี  สมาชิกพรรคต้อง



265 
 

265 
 

หลบหนีออกมามอบตัวต่อทางการหลายคน  จคม.ต้องปรับก าลังออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ  เพื่อสะดวกในการ
ปรากฏตัวหาเสบียงอาหารเรียกเก็บเงินค่าคุ้มครองจากเจ้าของสวนยางและเหมืองแร่  ตลอดจนโฆษณาชวน
เช่ือและสืบข่าวการเคล่ือนไหวของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายรัฐบาล  ส าหรับการปฏิบัติการด้านการทหารนั้น  ไม่ปรากฏ
การปฏิบัติการท่ีรุนแรง  จคม.พยายามหลีกเล่ียงการเผชิญหน้ากับกองก าลังฝ่ายไทย  และต่อต้านขัดขวางการ
ปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี  ด้วยการวางกับระเบิดไว้ตามเส้นทาง 
 ๒.๒  ฝ่ายเรา   เข้าปฏิบัติการโดยใช้การสนธิก าลังและเข้าปฏิบัติการเป็นพื้นท่ีปฏิบัติการ  ๔  
ส่วนโดยแบ่งเป็นพื้นท่ีหมายของ จคม. และแบ่งความรับผิดชอบในการเข้าตีท่ีหมายต่าง  ๆ  สรุปได้ดังนี้.-  
  ๒.๒.๑  ฉก.ปานสิน  ปฏิบัติการในพื้นท่ีปฏิบัติการ  ๑  ได้แก่  ท่ีหมาย  ๑๑  เป็นที่พักของ 
หมวด ๑  กองร้อยท่ี ๒๑  และท่ีหมาย  ๑๒  เป็นค่ายพักช่ัวคราวของ หมวด ๑  กองร้อยท่ี ๒๑ 
  ๒.๒.๒  ร้อย ร.๔๒๕๓  ปฏิบัติการในพื้นท่ีปฏิบัติการ  ๒    ไดแก่  ท่ีหมาย  ๒๑  เป็นค่าย
พักของ  หมวด ๒  กองร้อยท่ี ๒๑ 
  ๒.๒.๓  ฉก.  วันชัย    ปฏิบัติ    ปฏิบัติการในพื้นท่ีปฏิบัติการ  ๓  ได้แก่  ท่ีหมาย ๓  ท่ี   
เป็นค่ายพักของ  หมวด ๒  กองร้อยท่ี ๒๑ และท่ีหมาย ๓๒  เป็นที่ต้ัง  บก.กรม ๑๐ (ท่ีต้ังยังไม่ชัดเจน) 
  ๒.๒.๔  ร้อย ร.๔๐๕๑  ปฏิบัติการในพื้นท่ีปฏิบัติการ ๔  ได้แก่  ท่ีหมาย  ๔๑  เป็นกองร้อย
ท่ี ๒๓   และท่ีหมาย ๔๒  เป็นส่วนรับเสบียงของ กองร้อยท่ี ๒๓ 
                   ส าหรับกองก าลังผสมเฉพาะกิจมาเลเซีย จัดก าลังเข้าปฏิบัติ การสอดคล้องกับ
แผนยุทธการ ๘๗๐๑  ปฏิบัติการตัดทอนก าลัง  สกัดกั้น, ซุ่มโจมตี  และวางก าลังตามเส้นทางท่ีคาดว่าจะเป็น
เส้นทางท่ี  จคม.จะหลบหนีเข้าทางด้านชายแดนประเทศมาเลเซีย  โดยปฏิบัติการห่างจากชายแดนอย่างน้อย  
๑,๐๐๐  ม.  ในการปฏิบัติใช้ก าลัง ๑ กองร้อยจากเชคเตอร์  เอกโก ๒๔  และ  ๒  มว.จากฐานเบอร์ลุม  
สนับสนุนด้วย  ๑  ร้อย ป.  จากฐานเบอร์ลุม  และ  ๑  ร้อย ป. จากกองก าลังผสมเฉพาะกิจไทย 
 ๒.๓  ฝ่าตรงข้าม  จัดก าลังเป็นพื้นท่ีโดยแบ่งเป็นท่ีหมายตามหน่วยของ  จคม.ในแต่ละพื้นท่ี  
สรุปได้ดังนี้.- 
  ๒.๓.๑  ท่ีหมาย  ๑๑  ค่ายพัก  จคม.  มว.๑  กองร้อย  ๒๑  กรม  ๑๐  ต้ังอยู่ประมาณพิกัด  
คิวจี  ๙๔๔๕๘๒  ห่างจาก  บ.เขาศูนย์พัฒนา ๔   ไปทางด้านทิศใต้  ประมาณ  ๕๐๐  เมตร ลักษณะค่ายพัก
เป็นค่ายพักกึ่งถาวร  ต้ังอยู่บนลาดเนินเขาภูมิประเทศรอบด้านเป็นภูเขาสูง  และป่าทึบไม่สามารถตรวจการณ์
ทางอากาศได้ 
  เส้นทางเข้า – ออก ท่ี จคม.ใช้เพื่อติดต่อกับประชาชนใน บ.เขาศูนย์พัฒนา ๔  คือ  จากบ้าน
หลังสุดท้ายของหมู่บ้าน  แล้วเล้ียวซ้ายจะเป็นทางเดินเล็ก ๆ  เข้าถึงค่ายพัก  จคม. 
  การระวังป้องกัน  มีก าลัง  จคม.เคล่ือนไหวอยู่ในหมู่บ้านเข้าศูนย์พัฒนา ๔  เป็นประจ าก าลัง
พลมีประมาณ  ๒๐  คน  จคม.เปาะยา  เป็น  หน. 
  ๒.๓.๒  ท่ีหมาย  ๒๑  จคม.มว.๒  กองร้อย  ๒๑  กรม  ๑๐   ต้ังอยู่บริเวณพิกัดคิวจี  
๙๗๕๕๙๘ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ.น้ าตก (ซอย ๓) ม.๕ ต.สุคิริน  จว.นราธิวาส ประมาณ  ๒ กม.  
จคม. เรียกช่ือค่ายนี้ว่า “ค่ายน้ าตก” 
                ลักษณะค่ายพัก  เป็นค่ายกึ่งถาวร  ต้ังอยู่บริเวณเชิงเขา  ภูมิประเทศโดยรอบเป็นป่าทึบ  ภูเขา
สูง  ไม่สามารถตรวจการณ์ทางอากาศได้  บริเวณด้านทิศตะวันตก  ทางทิศเหนือและทางทิศตะวันออกของ
ค่ายพัก  มีสายน้ าไหลผ่านลักษณะค่ายพักเป็นรูปวงรี  มีหลุมหลบภัยลึกประมาณ  ๑.๕  เมตร  ขุดติดต่อกัน
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รอบ ๆ ค่ายพัก  ภายในค่ายพักมีโรงเรือน  และส่ิงปลูกสร้างจ านวน  ๑๓  หลัง  ท าด้วยไม้เนื้อแข็ง  หลังคามุง
ด้วยสังกะสี  และใช้ไม้ทับอีกช้ันหนึ่ง 
 เส้นทางเข้า -  ออก 
 มีเส้นทางเดียวโดยเดินทางจาก  บ.น้ าตก (ซอย ๓)  พิกัด คิวจี  ๙๘๕๖๐๗  ม.๕  ต.สุคิริน  อ.สุ
คิริน จว.นราธิวาส  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  เป็นเส้นทางซึ่ง  จคม.เดินเลียบไปตามริมน้ าใช้  เวลาเดินทาง
ประมาณ  ๒  ชม.  เป็นเส้นทางซึ่ง  จคม.ใช้เดินเป็นประจ า 
 การระวังป้องกัน 
 ก่อนถึงค่ายพักประมาณ  ๕๐๐ เมตร ( ทางทิศเหนือมียามคอยเหตุ  ๑  จุดรักษาการณ์อยู่
ตลอดเวลา  ๒๔  ชม. ) รอบ ๆ ค่ายพักมีการวางกับระเบิดหนาแน่นมาก  ก่อนถึงพืน้ท่ีวางกับระเบิดมีป้าย
ห้ามเข้าประมาณ  ๕  ป้าย  บริเวณเส้นทางเข้า – ออกริมน้ า  เมื่อ  จคม.ออกมาพบปะกับแนวร่วมหรือ
สนับสนุน (ปกติจะออกมาทุก ๆ วันศุกร์และเสาร์  เวลาประมาณ  ๑๑๐๐  น.) จคม.จะท าการกู้กับระเบิดและ
เมื่อเดินทางกลับค่ายพัก  ก็จะติดต้ังไว้ใหม่บริเวณท่ีบังตา,  ต้นไม้ใหญ่  หรือกอหญ้าริมทางเดิน 
 ก าลังพล  มีประมาณ  ๒๕ – ๓๐  คน (หญิง  ๑๐  คน)  มี  จคม.เปาะจิ  อาลี/ไหล่หมิน  เป็น 
หน. และ จคม.เปาะยา  หรือ  ยาด า  เป็น  รอง  หน. 
  ๒.๓.๓  ท่ีหมาย  ๓๑  ค่ายพัก  จคม.มว.๓  กองร้อย  ๒๑  กรม  ๑๐  ต้ังอยู่ประมาณพิกัด  
คิวจี  ๙๘๔๕๕๓  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ  บ.ซอยปราจีน  ม.๒  ต.สุคิริน  จว.นราธิวาส  และอยู่ทางทิศ
ตะวันตกของทางรถลากไม้ซุง  จาก  บ.ปราจีน – บ.สอวอนอก (ใช้การไม่ได้) ประมาณ  ๔๐๐  เมตร มีสายน้ า
เล็กไหลผ่านทางทิศเหนือและทิศใต้ของค่ายพัก  บริเวณทิศตะวันออกของค่ายพักเป็นสวนยางของ นาย  ยศ  
ฟักงาม  หน.สมาชิกนิคมสุคิริน  แปลงท่ี  ๑๔๘๖  เป็นค่ายพักช่ัวคราว ต้ังอยู่บริเวณเชิงเขาลักษณะภูมิ
ประเทศด้านทิศเหนือทิศตะวันตก  และทิศใต้ของค่ายพัก  เป็นป่าทึบ  ไม่สามารถตรวจการทางอากาศได้ทาง
ทิศตะวันออกของค่ายพักเป็นสวนยาง  ลักษณะค่ายพักเป็นรูปวงรี  มีหลุมหลบภัย  คูยิงขุดลึกประมาณ  ๒  
เมตร  ขุดติดรอบ ๆ  มีอุโมงค์หลบภัยทางอากาศ  ๑  อุโมงค์  ภายในค่ายพักมีเรือนโรง/ส่ิงปลูกสร้าง  ๑๒  
หลัง  ท าด้วยไม้เนื้อแข็งและไม่ไผ่  หลังคามุงด้วยสังกะสีทาสีด า  ๓  หลัง  และมุงด้วยใบสิเหรง ๙ หลัง 
   เส้นทางเข้า – ออก 
  มีเส้นทางเดียว  เริ่มต้นจาก  บ.ซอยปราจีน  บริเวณพิกัด  คิวจี  ๙๙๒๕๕๒ เดินไปตามถนน
ไปทางทิศใต้ประมาณ  ๕๐๐ เมตร  จะถึงสะพานข้ามล าน้ า  เมื่อข้ามสะพานจะขึ้นเนินสูง  บนเนินสูงจะเป็น
สวนยางของ  นาย  ยศ  ฟักงาม (บริเวณสวนยางนี้เป็นแหล่งปรากฏตัว/รับเสบียงอาหารของ จคม.กลุ่มนี้  
บริเวณพิกัด  คิวจี ๙๙๐๕๕๖) จากนั้นเดินไปทางทิศตะวันตกตามแนวสวนยางอีกประมาณ  ๔๐๐ เมตร จะ
ถึงค่ายพักของ จคม.กลุ่มนี้ ( จากต้นทางถนนสายปราจีนพิกัด  คิวจี  ๐๐๙๕๖๒  ถึงพิกัด  คิวจี  ๙๙๐๕๖๐  
ฤดูฝนรถวิ่งไม่ได้)  
                การระวังป้องกนั 
  เส้นทางเข้าค่ายมีกับระเบิดหนาแน่นในบริเวณสวนยางพิกัด  คิวจี  ๙๙๐๕๕๖  มี  จคม.
ออกมาเป็นยามคอยเหตุอยู่ทุกวัน      และราษฎรในพื้นท่ีเป็นหูเป็นตาให้กับ  จคม.เกือบท้ังหมด  มีก าลัง
ประมาณ  ๓๐  คน  มี  จคม.เปาะจิเล๊ะ  เป็น  หน.  จคม.เปาะรอเซ๊ะ  และ  จคม.เปาะจิยารี  เป็น  รอง  
หน. (หน่วยนี้มีภารกิจหาเสบียงอาหารเป็นหลัก) 
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      ๒.๓.๔  ท่ีหมาย  ๓๒  บก.กรม  ๑๐  และกองร้อย  ๒๑  ต้ังอยู่  ณ  บริเวณพิกัด  คิวจี  
๙๕๕๕๖๕  อยู่ทางทิศตะวันตกของ  บ.ปราจีน  ประมาณ  ๕  กม.  เป็นค่ายพักถาวร  บนเนินเขา  มีเนื้อที่
ประมาณ  ๔๐  ไร่  พื้นท่ีโดยรอบเป็นป่าทึบ  ไม่สามารถตราวจการณ์ทางอากาศได้ค่ายพักมีลักษณะเป็นรูป
วงกลม  ส่ิงปลูกสร้างในค่ายพักเป็นท่ีต้ัง  บก.กรม  ๑๐  ร้อยท่ี  ๒๑,  ห้องประชุม,  โรงเรียน,  โรงพยาบาล  
(อยู่ใต้ดินใต้ห้องประชุม) อยู่รวมกันในโรงเรียนขนาด  ๗๐ x ๘๐ เมตร  ส่ิงปลูกสร้างท้ังหมด  หลังคามุงด้วย
สังกะสีใช้ใบหวายสานมุงทับและมีต้นไผ่ปกคลุมหลังคา 
  เส้นทางเข้า – ออก 
  เป็นทางเดินด้วยเท้าจาก  ค่าย  จคม.มว.๓  กองร้อย  ๒๑  กรม  ๑๐  ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ  ประมาณ  ๓  ชม. 
  การระวงัปอ้งกนั 
  จัดก าลังออกลาดตระเวน  ในระยะห่างจากค่ายพักประมาณวันละ  ๘  คน (ทิศละ ๒ คน), 
ขุดคูติดต่อรอบค่ายพัก  กว้าง ๑ เมตร  ลึก  ๑.๕  เมตร,  จัดเวรยามประจ าท่ีป้อมยาม  จุดละ  ๒  คน  ท้ัง
กลางวันและกลางคืน 
  ก าลังพล  มีประมาณ  ๑๘๐  คน  จคม.โมงซสีบรา  ผบ.ร้อย ๒๑  และท าการแทน ผบ.กรม 
๑๐ (เนื่องจากส่วนใหญ่) ผบ.กรม. อับดุลลาซีดี  จะพักอยู่ในมาเลเซีย) 
  ๒.๓.๕  ท่ีหมาย  ๔๑  จคม.กองร้อย  ๓  กรม  ๑๐ 
                                          ต้ังอยู่บริเวณพิกัด  คิวจี  ๙๖๒๔๘๔  ระหว่างหลักเขตแดนไทย – มซ.ท่ี  
๖๑  และ  ๖๒ ทางทิศตะวันตกของ  บ.สอวอใน  ต.มาโมง  อ.สุคิริน  จว.นราธิวาส  ประมาณ  ๖  กม.  
ลักษณะค่ายพัก  เป็นค่ายพักกึ่งถาวรเป็นรูปวงรี  ต้ังอยู่บนเนินเขาสูงประมาณ  ๑๐๐  เมตร  มีคูติดต่อรอบ
ค่าย  ภูมิประเทศรอบด้านเป็นภูเขาสูงป่าทึบ  ไม่สามารถตรวจการณ์ทางอากาศได้  ภายในค่ายพักมีเรือนโรง  
จ านวน  ๑๑  หลัง  หลังคามุงด้วยสังกะสีและใบสิเหรง 
   เส้นทางเข้า -  ออก 
   เดินทางจาก  บ.สอวอใน (คิวจี  ๙๙๗๔๗๔)  บ.ตาโมง  อ.สุคิริน ฯ  เลียบไปตาม
คลองตีมุง  ระยะทางประมาณ  ๗  กม.  บริเวณเหนือของล าคลองมีป้ายห้ามเข้าของ  จคม.ปักอยู่จ านวน  ๕  
ป้าย  ห่างกันประมาณ  ๑/๒  กม.  ตามเส้นทางท่ีราษฎร  บ.สอวอในใช้เดินเพื่อไปหาไม้เป็นประจ า 
   การระวังป้องกัน      มีกับระเบิดหนาแน่นมาก  มีการลาดตระเวนรอบ ๆ ค่ายพัก 
กลุ่มระประมาณ ๗ – ๘ คน  ก าลังส่วนหน้า          เคล่ือนไหวอยู่ปากทางเข้าค่ายพักบริเวณ    บ.สอวอใน ฯ 
ประมาณ ๗ – ๑๐ คน 
                                ก าลังพล   มีประมาณ  ๕๐  คน  จคม.ราซิด  ไมดิน  เป็น  หน.จคม.เปาะจิคูเวาะ  
เป็น รอง หน. 
  ๒.๓.๖  ประสิทธิภาพการรบ 
   จุดแขง็ 
    -  มีความช านาญอดทนต่อสภาพภูมิประเทศ  ลมฟ้าอากาศสามารถหลบ
ซ่อนการปราบปรามของ  ฝ่ายเราได้เป็นเวลานาน 
    -  มีความสามารถในการขัดขวาง,รั้งหน่วงด้วยกับระเบิด 
    -  สามารถซุ่มยิง  อากาศยาน  หรือก าลัง  ฝ่ายเรา 
    -  มีวินัยดี  เช่ือฟังค าส่ังของผู้บังคับบัญชา 
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    -  ยังได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้าน  ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีอิทธิพล 
    -  มปีระสิทธิภาพในการหาข่าวดี 
   จุดออ่น 
    -  เกรงกลัวการโจมตีทางอากาศและปืนใหญ่ 
    -  ขาดอาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีทันสมัย 
    -  สมาชิกท่ีปฏิบัติการในป่านนาน ๆ เกิดความเบื่อหน่าย  บางส่วน
ต้องการจะมอบตัว  แต่ไม่สามารถกระท าได้ 

 ๒.๔  ลักษณะภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ 
 พื้นท่ีเป้าหมายเป็นเนินเขาสูง  ป่าทึบ  ต้นไม้สูง  ยากต่อการตรวจการณ์ทางอากาศในเดือน  

ธ.ค.  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  พัดแรงขึ้นผ่านอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ท าให้ฝนตกหนัก  ลมแรงและอาจ
เกิดน้ าท่วมได้ 

 ๒.๕  การปฏิบัติ 
 การปฏิบัติการตามแผนยุทธการทักษิณ  ๘๗๐๑  เป็นการลาดตระเวน  ตรวจค้นพิสูจน์ทราบ 

และกวาดล้าง จคม.ในพื้นท่ีเป้าหมาย  ห้วงเวลาปฏิบัติต้ังแต่  ๑๘ ธ.ค. ๒๙ – ๒ ม.ค. ๓๐  รวมทั้งส้ิน  ๑๖  
วัน  การปฏิบัติมีความล าบากอยู่บ้างเนื่องจากฝนตกหนัก  และต่อเนื่อง  ท าให้เส้นทางช ารุด  ท าให้แผนท่ีได้
จัดเตรียมไว้ต้องเปล่ียนแปลงเนื่องจากใช้ยานพาหนะไมไ่ด้  การเข้าโจมตีครั้งนี้  ฝ่ายเราได้แยกเป็นหน่วยใน
การปฏิบัติเป็น  ๔  หน่วยเข้าปฏิบัติตามท่ีหมายก าหนดในพื้นท่ีเป้าหมาย  ซึ่งจากผลการปฏิบัติหน่วยต่าง ๆ 
สามารถยึดท่ีหมายได้ตามภารกิจได้ทุกท่ีหมาย  หน่วยปฏิบัติต้องใช้คนน าทาง  ซึ่งจากผลการปฏิบัตินับว่าได้
ประโยชน์อย่างมาก  การปฏิบัติส่วนใหญ่  จะล่าช้าและมีการสูญเสียเนื่องจากมีกับระเบิดแน่นหนามาก  ฝ่าย
ตรงข้ามมีการดัดแปลงท่ีมั่นเป็นจุดต้านทาน  ได้แก่ป้อมยาม,  บังเกอร์  หรือท่ีต้ังยามคอยเหตุ  บริเวณใกล้
ค่ายพัก  จคม.  ท าให้เป็นอุปสรรคในการเข้าตี  ยุทธวิธีที่ใช้ดีท่ีสุดในการปฏิบัติครั้งนี้คือ  การลวงและการจู่
โจมเข้าตีต่อท่ีหมายตามภารกิจท่ีได้รับมอบ  หรือท่ีหมาย  ตามเหตุการณ์เมื่อตรวจพบขณะปฏิบัติการกวาด
ล้าง 
                   
                ๒.๖  สรุปผลการสูญเสีย 

       ๒.๖.๑  ฝ่ายเรา 
           -  เสียชีวิต       ๑ นาย 
           -  บาดเจ็บจากการปะทะและเหยียบกับระเบิด    ๑๒ นาย 
           -  เจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน      ๔ นาย 
           -  ปลย.เอ็ม.๑๖  ช ารุด       ๑ กระบอก 

                                 ยุทโธปกรณ์เสียหายจ านวนหนึ่ง 
  ๒.๖.๒  ฝ่าย  จคม. 
   -  เสียชีวิต        ๔ คน 
   -  ยึด  ปสบ.๘๗        ๑ กระบอก 
   -  ถูกยึดค่ายพัก     ๑๑ แห่ง 
   -  ถูกยึดส่ิงของจ านวนหนึ่ง 
 



269 
 

269 
 

๓.  วเิคราะหผ์ลการปฏิบตัขิองทัง้สองฝา่ย 
 ๓.๑  จคม.เป็นฝ่ายเลือกพื้นท่ีการรบ  เนื่องจากเป็นฐานท่ีมั่น  ท าให้ฝ่ายเราเสียเปรียบมาก  
ค่ายพักแต่ละแห่งมีการระวังป้องกนัอย่างมีระบบ  มีมาตรการเตือนในเรื่องการ รปภ.  พื้นท่ีแต่ละแห่งยากต่อ
การตรวจค้น  ค้นพบ  หรือด าเนินกลยุทธ  เนื่องจากภูมิประเทศในพื้นท่ีปฏิบัติการเกื้อกูลการปฏิบัติต่อฝ่าย
ตรงข้ามมาก  มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ท่ีสามารถให้  จคม.ด ารงชีวิตและสถานภาพความเป็นอยู่ได้อย่างสะดวก  
ไม่ต้องกังวลในเรื่องเสบียงอาหาร  หรือเส้นทางส่งก าลังบ ารุงเท่าใดนัก  ซึ่งมีผลในการปฏิบัติทางยุทธวิธีอย่าง
มาก 
 ๓.๒  การปฏิบัติของฝ่ายเรามีขีดจ ากัดในเรื่องภูมิประเทศ และสภาวะอากาศซึ่งมีฝนตก
ตลอดเวลารวมทั้งเป็นการปฏิบัติในพื้นท่ีของฝ่ายตรงข้าม  ซึ่งฝ่ายเรายังมีขีดจ ากัดท่ีเกี่ยวกับรายละเอียดของ
พื้นท่ีกับความเข้าใจภาษาท้องถิ่นจึงท าให้เกิดอุปสรรคต่อการด าเนินกลยุทธ  ระบบระวังป้องกนัอยา่งเข้มแข็ง
ของ จคม.ท าให้ฝ่ายเราต้องมีการปรับการปฏิบัติทางยุทธวิธีในบางครั้ง  การตรวจพบสนามทุ่นระเบิดซึ่งมีอยู่
จ านวนมากในพื้นท่ีปฏิบัติการ  ท าให้ยากต่อการปฏิบัติตามแผนยุทธการท่ีก าหนดไว้  และมีผลต่อขวัญและ
ก าลังใจของก าลังพลบางส่วน  การสนับสนุนเรื่องการใช้อาวุธหนัก  บางครั้งไม่สามารถกระท าได้เนื่องจากการ
เคล่ือนย้ายมีขีดจ ากัด  และภูมิประเทศบางส่วนไม่สามารถเข้าไปให้การสนับสนุนโดยใกล้ชิด ท าให้ฝ่ายเราไม่
สามารถใช้อ านาจก าลังยิงสนับสนุนได้สูงสุด 
 
๔.  บทเรยีนจากการรบ   จากการปฏิบัติตามแผนยุทธการทักษิณ  ๘๗๐๑   
 ๔.๑  ด้านก าลังพล  การปฏิบัติในบางครั้ง  เป็นการสนธิก าลังร่วมปฏิบัติการเป็นกองก าลังผสม  
ฉก.ไทย  มีข้อบกพร่องท่ีจะต้องแก้ไข  คือ  หน่วยที่เข้าร่วมแผนยุทธการบางาหน่วยส่งสถานภาพก าลังพล
ล่าช้า  และรายละเอียดมีไม่ครบถ้วน  ท าให้เมื่อมีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต  การรายงานแบบ  กพ.๔  ไปยัง
หน่วยเหนือล่าช้า  อีกประการหนึ่ง  การปฏิบัติครั้งนี้มีการสูญเสียจากกับระเบิดเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งท าให้มีผลถึง
ขวัญและก าลังใจของก าลังพลเป็นอย่างมาก 
 ๔.๒  ด้านการข่าว  การปฏิบัติครั้งนี้อยู่ในสภาวะท่ีมีทัศนวิสัยจ ากัด  จึงให้ท้ังผลดีและผลเสีย  
คือท าให้การเคล่ือนย้ายกระท าได้ล าบาก  แต่ก็ให้ผลในการจู่โจมดีท่ีสุด  การเข้าพื้นท่ีมีปัญหาเนื่องจากหาคน
น าทางได้ยาก  เพราะว่าประชาชนในพื้นท่ีไม่ให้ความร่วมมือ  ดังนั้นผู้น าทางท่ีใช้ประโยชน์ได้คือ  จคม.ท่ี
ออกมามอบตัว  การติดต่อส่ือสารยังมีข้อบกพร่องอยู่มาก  ท้ังในเรื่องการรักษาความลับ  และความสามารถ
ในการติดต่อประสานงานกัน  ในด้านการใช้ภาษามีปัญหาค่อนข้างมาก  ดังนั้น  การปฏิบัติในพื้นท่ีจ าเป็นต้อง
มีล่ามประจ าท่ี  ทก.ยว.ฯ และสามารถสนับสนุนหน่วยปฏิบัติได้ทันที  เมื่อได้รับการร้องขอ 
 ๔.๓  ด้านยุทธการ   การจัดก าลังเข้าปฏิบัติการตามแผน  ฯ  ซึ่งมีการจัดต้ังหน่วยเฉพาะกิจขึ้น
ควบคุมการปฏิบัติท าให้การปฏิบัติเกิดความสับสน  ล่าช้า  เพราะ  ผบ.หน่วยปฏิบัติไม่สามารถใช้ความริเริ่ม
ของตนเอง  ต้องรังฟงัค าช้ีแนะจาก  ผบ.ฉก.ตลอดเวลา  ดังนั้น  การปฏิบัติครั้งนี้หน่วย ร้อย ร.มีคุณลักษณะ
ขีดความสามารถท่ีจะปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสม  และดีกว่า  จัดต้ัง ฉก.ในเรื่องการควบคุม  อ านวยการและ
ส่ังการ  การใช้คนน าทางตลอดเวลาท าให้เกิดความล่าช้า  และไม่สามารถตรวจสอบพิกัดของหน่วยได้  
เนื่องจากคนน าทางซึ่งเป็นอดีต จคม.จะใช้เส้นทางวกวนตามท่ีตนเองเคยใช้  ฝ่ายเราจึงจ าเป็นต้องขอรับการ
สนับสนุนจากปืนใหญ่ในการหาท่ีอยู่ตนเอง  ท าให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ทิศทาง  และท่ีอยู่ของเราโดยประมาณ  
ส าหรับการสูญเสียส่วนใหญ่มาจากกับระเบิด  ส่วนการสูญเสียจากการซุ่มยิงมีเพียงครั้งเดียวแสดงให้เห็นว่า  
มาตรการในการระวังป้องกันได้วางระบบไว้อย่างดีแล้ว  ส่วนกับระเบิดเป็นการสูญเสียท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียง
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ได้เนื่องจาก  จคม.วางกับระเบิดไว้จ านวนมาก  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดภายในค่ายพัก  หรือบริเวณ
ใกล้เคียง  ดังนั้น  ควรใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าท าการตรวจค้น  หรือทราบว่าเคล่ือนท่ีเข้าใกล้ท่ี
หมายแล้ว 
 ๔.๔  ด้านการส่งก าลังบ ารุง   เนื่องจากบริเวณพื้นท่ีปฏิบัติการส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและป่ารก
ทึบ  การส่งก าลังและการส่งกลับสายแพทย์กระท าได้โดยการใช้  ฮ.เท่านั้น  ดังนั้นการเตรียมการเกี่ยวกับการ
ท าสนาม ฮ.  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  และประสบปัญหาเรื่องเล่ือยยนต์ไม่เพียงพอ  และช ารุดเป็นส่วนมาก
ท าให้เกิดความล่าช้า  ดังนั้นปัญหาเช่นนี้หากปฏิบัติในพื้นท่ีอื่นท่ีคล้ายคลึงกัน  ควรหาวิธีการส่งก าลังบ ารุง
อย่างอื่น  ซึ่งเหมาะสมและรวดเร็วกว่า 
 ๔.๕  ด้านกิจการพลเรือน  ฝ่ายเราไม่ได้รับความร่วมมือจากราษฎรในพื้นท่ีเท่าท่ีควรเนื่องจาก
ราษฏรจ าเป็นต้องรักษาชีวิต  และความอยู่รอดของตนเองไว้  ซึ่งจะเห็นได้จากคนน าทาง  ซึ่งไม่สามารถหาได้
ในพื้นท่ี  ดังนั้น  การปฏิบัติการเช่นนี้  ควรจะน าการปฏิบัติการทางจิตวิทยาและงานด้านกิจการพลเรือนมาใช้
ก่อนท่ีจะน าก าลังเข้าปฏิบัติการจริงในพื้นท่ี   เพื่อให้มีผลเกื้อกูลต่อการปฏิบัติ  จากยุทธการดังกล่าวความ
ร่วมมือของราษฏรในพืน้ท่ีมีน้อยมาก  จึงควรจะเพ่งเล็งเรื่องนี้และน ามาพิจารณาในการปฏิบัติการยุทธ 
ครั้งต่อ ๆ ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



271 
 

271 
 

ยทุธการทกัษณิ  ๘๘๐๑  ในปี  ๒๕๓๑ 
 
๑.  กล่าวทัว่ไป 
 การปฏิบัติการตามแผนยุทธการทักษิณ  ๘๘๐๑  ของ  กกล.ผสม  ฉก.ไทย  เป็นแผนยุทธการใน
ลักษณะการยุทธประสานร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย  มีห้วงระยะเวลาในการปฏิบัติต้ังแต่  ๑๖ – ๒๖  ก.พ.  ๓๑  
เข้าปฏิบัติการต่อเป้าหมาย จคม.  บก.ร้อย ๓ เขต ๑ กรม ๑๒  และ จคม.มว.๖ ร้อย ๓ เขต ๑ กรม ๑๒ ใน
พื้นท่ี  อ.เบตง  จว.ยะลา  การปฏิบัติครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อต้องการกดดันทางทหาร  และลดอิทธิพลของ 
จคม.ในพื้นท่ีด้วยการ ลว.ตรวจค้นหาแหล่งซุกซ่อนเสบียงอาหาร  อาวุธยุทโธปกรณ์  และท าลายกองก าลังติด
อาวุธฐานท่ีมั่นของ  จคม. ซึ่งมีผลให้ จคม.เกิดความระส่ าระสาย  หมดก าลังใจในการสู้รบ  และจะออกมา
รายงานตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยต่อไป  โดยเข้าปฏิบัติการในพื้นท่ีซึ่งปรากฏมีการเคล่ือนไหว  ได้แก่  บ.ตัง
กะเด็ง,  บ.บางลาง,  เขาฮันกูส,  บ.ไอร์เยอร์เบอร์จัง  อ.เบตง  จว.ยะลา  เหตุการณ์ครั้งนี้  ฝ่ายเราสูญเสีย
จ านวนมากจากกับระเบิดและการถูกซุ่มยิง  รวมทั้งการสนับสนุนทางอากาศซึ่งยังมีขีดจ ากัดในเรื่องภูมิ
ประเทศ  และการติดต่อส่ือสารนับได้ว่าเป็นบทเรียนท่ีดีในการปฏิบัติในพื้นท่ีป่าเขาซึ่งมีการเคล่ือนไหวของ
ฝ่ายตรงข้าม 
๒.  สถานการณ์และการปฏิบตั ิ
 ๒.๑  เมื่อเดือน ก.พ.  ๓๑  ฉก.ทพ.๔๒  และ  ร้อย ร.๔๑๕๒  ซึ่งขึน้ควบคุมทางยุทธการกับ  
กกล.ผสม ฉก.ไทย  สมทบด้วย  ชุด  ช.ตรวจค้น  ได้เริ่มปฏิบัติการ  ลว.ตรวจค้น  ค้นหาพิสูจน์ทราบค่ายพัก 
จคม. และปฏิบัติการทางทหารต่อกองก าลังติดอาวุธในพื้นท่ี  อ.เบตง  จว.ยะลา 
 ๒.๒  การปฏิบัติส่วนใหญ่  เป็นการ  ลว.ในพื้นท่ีรับผิดชอบและบริเวณท่ีได้รับทราบข้อมูลจาก
แหล่งข่าว  การปฏิบัติของฝ่ายเราส่วนใหญ่เป็นการสนธิก าลังระหว่างหน่วยชึ่งขึ้นควบคุมทางยุทธการ  สมทบ
ด้วยชุด ช.ตรวจค้น  ก าลังฝ่ายเราประกอบด้วย  ฉก.ทพ.๔๒  โดยจัดจาก ร้อย ทพ.๔๒๐๓ และ ร้อย ทพ.
๔๒๐๗  ร่วมกับ ร้อย ร.๔๑๕๒ มีภารกิจหลักในการ  ลว.กวาดล้าง  ตรวจค้น  ค้นหา  พิสูจน์ทราบ  ค่ายพัก  
จคม.บริเวณ  บ.ตังกะเด็ง,  บ.บางลาง,  เขาฮันกูส,  บ.ไอร์เยอร์เบอร์จัง  อ.เบตง จว.ยะลา 
 ๒.๓  ก าลังฝ่ายตรงข้าม  คือ  จคม.เขต ๑  กรม ๑๒  จ านวนประมาณ  ๖๐  คน  มีท่ีต้ังบริเวณ
ตลอดแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย  เคล่ือนไหวอยูบ่ริเวณหลักเขตแดนหลักท่ี  ๕๕  และ  ๕๖ (คิวจี  
๔๙๗๔๒๔ และ  ๔๖๐๓๐๕)  จคม.กลุ่มนี้มีอิทธิพลต่อชาวบ้านในพื้นท่ี เสบียงอาหารใช้ผลผลิตจากพืชไร่ท่ี
เพาะปลูกเอง  ในพื้นท่ีใกล้เคียงกับค่ายพัก  ซึ่งได้แก่  สับปะรด,  มันสัมปะหลัง,  กล้วย,  มะพร้าว และเสบียง
อาหารบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากราษฏรในพื้นท่ี  รวมทั้งญาติพี่น้องฃองกลุ่มแนวร่วม จคม. 
 ๒.๔  ลักษณะพื้นท่ีปฏิบัติการ  มีลักษณะเป็นป่าเขาโดยเฉพาะพื้นท่ีซึ่งเป็นฐานท่ีมั่นของ จคม.
เป็นพื้นท่ีซึ่งมีภูเขาสลับซับซ้อน และส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงในลักษณะท่ัวไปของภูมิประเทศท าให้เกื้อกูลต่อการ
หลบซ่อนและด ารงชีวิตของ จคม. ประกอบกับมีแหล่งน้ าท่ีอุดมสมบูรณ์  ได้แก่  คลองพรวน, คลองกะเด๊าะ, 
คลองจันทรัตน์  ดังนั้น การตัดเส้นทางส่งก าลังบ ารุง  หากฝ่ายเราสามารถกระท าได้ก็จะไม่มีผลกระทบต่อ  
จคม.ในพื้นท่ีปฏิบัติการในทางตรงกันข้าม  ภูมิประเทศดังท่ีกล่าวมาแล้ว  ส่งผลเกื้อกูลต่อการปฏิบัติทางทหาร
ของฝ่ายตรงข้ามอย่างมาก 
                ๒.๕  ฝ่ายเรา  ได้ปฏิบัติตามแผนยุทธการทักษิณ  ๘๘๐๑  ด้วยการลาดตระเวน  กวาดล้าง  ซุ่ม
โจมตี  พิสูจน์ทราบ  ฐานท่ีมั่นของ  จคม.ในพื้นท่ีท่ีมีการเคล่ือนไหว  ผลการปฏิบัติท าให้ฝ่ายตรงข้ามสูญเสีย
จ านวนหนึ่ง  แหล่งเสบียงอาหารถูกเผาท าลายหลายแห่ง  โดยเฉพาะพื้นท่ีเกษตรกรรม  ซึ่งใช้ในการผลิต
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พืชผลส าหรับการด ารงชีพของ จคม.  ผลการปฏิบัติครั้งนี้นับว่าได้ส่งผลในทางบวกต่อการปฏิบัติท้ังตามแผน
ยุทธการ และการปฏิบัติในอนาคต 
 ๒.๖  ห้วงการปฏิบัติตามแผนยุทธการทักษิณ  ๘๘๐๑  ต้ังแต่  ๑๖  ก.พ. – ๒๖  ก.พ. ๓๑  การ
ปฏิบัติส่วนใหญ่  ฝ่ายเราเป็นฝ่ายรุก  และได้ด าเนินกลยุทธต่อ  จคม. เมื่อเกิดการปะทะ  จากการตรวจค้น
บริเวณค่ายพักของ  จคม.  พบว่าลักษณะค่ายพักอยู่ในป่าทึบ  มีต้นไม้ใหญ่  ปกคลุมเรียงรายตามแนวสันเขา  
จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก  ภายในค่ายพักมีเรือนโรงประมาณ  ๗๐ – ๘๐ หลัง  จุคนได้ประมาณ 
๘๐ – ๑๐๐  คน  แต่ละหลังมีขนาด ๒ x ๔ เมตร มีป้อมยามประมาณ  ๘  ป้อม  ขนาด  ๒ x ๓ เมตร,  
ห้องน้ า ขนาด  ๔ x ๖  เมตร  จ านวน  ๒  ห้อง,  ห้องสุขา  ๒  ห้อง, โรงอาหาร ขนาด  ๖ x ๘ เมตร จ านวน  
๑  หลัง, ห้องเรียนขนาด  ๘ x ๑๒ เมตร  จ านวน  ๑  หลัง  ภายในห้องเรียนมีเก้าอี้ยาว  ๑๖ ตัว  แต่ละตัว
สามารถนั่งได้  ๕  คน  มีเตียงพักผ่อน  ๒  เตียง,  โต๊ะปิงปอง จ านวน  ๑  ชุด, กระดานด า  ๒  แผ่น,  ปฎิทิน  
๑  เล่ม,  โรงซ่อมอาวุธ ขนาด  ๓ x ๖  เมตร จ านวน  ๑  หลัง,  โรงพยาบาล  ขนาด  ๓  x ๖ เมตร  จ านวน  
๑  หลัง,  สนามบาสเก็ตบอล ขนาด  ๑๐ x ๑๕ เมตร  จ านวน  ๑  สนาม  อาคารท่ีพักดังกล่าวท าด้วยไม้กลม 
หลังคามุงด้วยใบกระซิง รอบ ๆ ค่าย  มีคูติดต่อและมีอุโมงค์ขนาดใหญ่สามารถทะลุถึงกันได้ 
 จากลักษณะค่ายพัก  เป็นแบบกึ่งถาวร  และมีการจัดท่ีเป็นรูปแบบ  ซึ่งหากพิจารณาแล้วยาก
ต่อการเข้าตี  หรือท าลาย  มีการระวังป้องกันท่ีดี   และสามารถพักอาศัยอยู่ได้เป็นเวลานาน  ซึ่งจากผลการ
ปฏิบัติในแผนยุทธการครั้งนี้  นอกจากค่ายพักใหญ่ท่ีตรวจพบแล้ว  ยังมีค่ายพักอยู่บริเวณรอบนอกและตาม
ภูมิประเทศส าคัญ  ได้แก่  บริเวณท่ีราบเนินเขา  แหล่งน้ าในพื้นท่ีซึ่งมีหลายสายและมีน้ าตลอดปี  ภายในค่าย
ประกอบด้วยเรือนโรงประมาณ  ๒๐ – ๓๐ หลัง  ปลูกสร้างเป็นรูปวงกลม  มีคูยิงและป้อมยามบริเวณรอบ
ค่าย  ค่ายพักจุคนได้ประมาณ  ๕๐ – ๖๐ คน  ดังนั้น  การเคล่ือนไหวของ  จคม.ในพื้นท่ีจึงมีอยู่ตลอดเวลา  
และท่ัวทั้งพื้นท่ีตลอดแนวชายแดน  เพราะสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เกื้อกูลต่อการปฏิบัติการทางทหาร
ของกองก าลังติดอาวุธ  รวมทั้งการหลบซ่อน  และการด ารงชีพของ จคม. ซึ่งค่ายพักต่าง ๆ เป็นลักษณะพร้อม
เคล่ือนย้ายได้ตลอดเวลาเมื่อถูกโจมตี  เป็นฐานท่ีมั่นระวงัป้องกนัแบบวงรอบ  มีส่วนบัญชาการอยูส่่วนกลาง  
หรือทิศใดทิศหนึ่งของฐานท่ีมั่น  และทุกฐานจะมีการวางผังท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน  และมีสนามทุ่นระเบิด
รอบฐานเพื่อระวังป้องกันรอบฐานท่ีมั่นเช่นเดียวกันหมด 
 ๒.๗  สรุปการปฏิบัติตามแผนยุทธการทักษิณ  ๘๘๐๑  เพื่อกวาดล้างกองก าลังติดอาวุธในพื้นท่ี  
โดยอาศัยการข่าวเป็นหลักและจัดก าลังออกพิสูจน์ทราบ  ดังนั้น  การปฏิบัติส าคัญของยุทธการนี้  จึงเป็นการ
ปะทะเมื่อหน่วยตรวจพบฝ่ายตรงข้าม  ซึ่งจากผลการปฏิบัติส่วนใหญ่ฝ่ายเราจะสูญเสีย  เนื่องจากเหยียบกับ
ระเบิดระหว่างการด าเนินกลยุทธ  หรือขณะปะทะกับ จคม. แล้ว  หรือมิฉะนั้นจะได้รับบาดเจ็บโดยเหยียบกับ
ระเบิดขณะเข้าพิสูจน์ทราบ  หรือค้นพบฐานท่ีมั่นของ  จคม.  การสูญเสียเนื่องจากการต่อสู้ระหว่างการปะทะ
กับ จคม.หรือระหว่างด าเนินกลยุทธมีเพียง  ๑  ครั้ง  คือ  เมื่อก าลังพลออกซุ่มโจมตีในเวลากลางคืน  และได้
ปะทะกับฝ่ายตรงข้าม  ท าให้ก าลังพลเสียชีวิต  ๑  นาย  นอกนั้นเป็นการสูญเสียจากการเหยียบกับระเบิด
ท้ังส้ิน 
 ๒.๘  สรุปผลการปฏิบัติ 
  -  ปะทะ  จคม.    จ านวน  ๙ ครั้ง 
  -  ก าลังพลเหยียบกับระเบิด  จ านวน  ๖ ครั้ง 
  -  พบค่ายพักและยึดค่ายพัก            จ านวน           ๔  แห่ง (ค่ายร้าง  ๒  แห่ง) 
  -  จคม.ยิงรบกวนฐานฝ่ายเรา  จ านนวน ๑ ครั้ง 
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  -  ฝ่ายเราซุ่มโจมตี จคม.   จ านวน  ๑ ครั้ง 
  -  พบไร่ผลิตเสบียงอาหาร             จ านวน  ๒ แห่ง 
 ๒.๙  สรุปผลการปฏิบัติ 
  ๒.๙.๑  ฝ่ายเรา 
   -  เสียชีวิต   จ านวน  ๑ นาย 
   -  บาดเจ็บทางยุทธการ  จ านวน  ๑๘ นาย 
   -  บาดเจ็บทางธุรการ  จ านวน  ๓ นาย 
  ๒.๙.๒  ฝ่ายตรงข้าม 
   -  ไม่ทราบการสูญเสีย 
 
๓.  วเิคราะหผ์ลการปฏิบตัขิองทัง้สองฝา่ย 
 ๓.๑  จคม.  เป็นผู้เลือกพื้นท่ีการรบ  เนื่องจากเป็นฐานท่ีมั่นของ จคม.  เป็นพื้นท่ีซึ่งฝ่ายตรง
ข้ามใช้อยู่เป็นประจ า  ท าให้การปฏิบัติของฝ่ายเราเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัด  โดยเฉพาะพื้นท่ีซึ่งอยู่บริเวณ
ฐานของ จคม.ท่ีท าให้ฝ่ายเราสูญเสียมาก  เนื่องจากระบบระวังป้องกนัของฝ่ายตรงข้าม  มีการวางสนามทุ่น
ระเบิดซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้  ดังนั้น  การปฏิบัติของฝ่ายเราจึงมีความยากล าบากและหลีกเล่ียงการ
สูญเสีย  ได้ยากโดยเฉพาะในด้านยุทธวิธีหน่วยไม่มีเสรีท่ีจะด าเนินกลยุทธได้อย่างเต็มท่ี เนื่องจากมีส่ิงกีดขวาง
มาก  การปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามเป็นไปอย่างออมก าลังเพราะใช้การเฝ้าตรวจและระวังป้องกันฐานท่ีมั่นหาก
ไม่ต้องการสู้รบก็สามารถจะหลบหนีไปได้โดยปลอดภัย   หากจ าเป็นต้องสู้รบ  หรือตั้งใจท่ีจะรักษาฐานท่ีมั่นก็
ได้เปรียบตลอดเวลา 
 ๓.๒  การใช้ประโยชน์จากการยิงสนับสนุนด้วยอาวุธหนัก  ไม่สามารถท่ีจะกระท าได้เนื่องจาก
จ ากัดด้วยภูมิประเทศ  และไม่ได้วางแผนการยิงสนับสนุนไว้ล่วงหน้า  การใช้การสนับสนุนด้วยการยิง  จึงใช้
การยิงจาก  ฮ.ติดอาวุธเป็นหลัก  ซึ่งจากผลการปฏิบัติสามารถช่วยเกื้อกูลต่อการด าเนินกลยุทธในระดับหนึ่ง 
 
๔.  บทเรยีนจากการรบ   การปฏิบัติตามแผนยุทธการทักษิณ  ๘๘๐๑   
 ๔.๑  ด้านก าลังพล    การสูญเสียเกือบท้ังหมดเป็นการสูญเสียเนื่องจากก าลังพลเหยียบกับ
ระเบิดซึ่งเป็นผลกระทบต่อสภาพจิตใจและขวัญก าลังพลอย่างมาก  อย่างไรก็ตามการปฏิบัติในครั้งนี้  ก าลัง
พลมีขวัญและก าลังใจดี  ถึงแม้จะได้รับการสูญเสียอย่างมาก  แต่หน่วยยังรักษาและด ารงความมุ่งหมายในการ
ปฏิบัติภารกิจจนส าเร็จภาพกิจ 
 ๔.๒  ด้านการข่าว   การรักษาความลับ  ด้วยการเคล่ือนย้ายในเวลากลางคืน  เกิดผลดีต่อการ
ปฏิบัติของฝ่ายเรา  หน่วยจะต้องกวดขันและก ากับดูแลมาตรการในการเคล่ือนย้ายอย่างเข้มงวด  การรักษา
ความลับเป็นส่ิงส าคัญยิ่ง  เนื่องจากการปฏิบัติในแผนยุทธการครั้งนี้  ฝ่ายเราปฏิบัติตามรายงานด้านการข่าว
ในการเคล่ือนท่ีเข้าสู่ค่ายพักของ จคม. และเป็นการเส่ียงต่อการสูญเสีย  เนื่องจากความส าเร็จในการปฏิบัติ
ขึ้นอยู่กับความถูกต้องของข่าวสารท่ีได้รับ 
 ๔.๓  ด้านยุทธการ  การปฏิบัติของหน่วยที่เข้าโจมตี  เป็นการลวงและการจู่โจม  โดยอาศัยการ
ปฏิบัติการด้วยความรวดเร็ว  เพื่อให้สูญเสียเวลาและก าลังพลน้อยท่ีสุด  เนื่องจากการตรวจสอบท่ีอยู่หรือการ
พลัดหลงซึ่งมีอยู่ประจ าท าให้ฝ่ายตรงข้ามสามารถวิเคราะห์หนทางปฏิบัติของฝ่ายเราได้  และรั้งหน่วงการ
เคล่ือนท่ีของฝ่ายเราด้วยการซุ่มยิง  และวางกับระเบิด  อันเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้ฝ่ายเราได้รับการสูญเสีย
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อย่างมาก  จากการปฏิบัติครั้งนี้ท าให้พบว่าหน่วยจ าเป็นต้องฝึกก าลังพลให้สามารถตรวจค้นกับระเบิดได้  เพื่อ
เสริมการปฏิบัติของชุด ช.ตรวจค้น  ท่ีได้รับการสมทบ  และควรมีเครื่องตรวจทุ่นระเบิดติดไปกับหน่วย  การ
วางกับระเบิดของ จคม. มักจะวางตามเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางใหม่หรือเก่า,  สันเขา,  ไร่ผลิตบริเวณรอยต่อ
ระหว่างป่าสวนยางและป่าแก่  และบริเวณรอบ ๆ  ค่ายพัก  ภายในค่ายพัก  จึงต้องเพิ่มมาตรการเพิ่มความ
ระมัดระวงัอันตราย  ซึง่อาจเกิดขึ้นได้จากกับระเบิดในบริเวณดังกล่าวเป็นพิเศษ  การปฏิบัติครั้งนี้กล
ยุทธในการขัดขวาง  ยับย้ัง  รั้งหน่วง  การซุ่มยิง  วางกับระเบิด  ของ  จคม.เปล่ียนรูปแบบและเพิ่มความ
รุนแรง  คือ  การวางกับระเบิด  จะใช้แบบท่อยิงแสวงเครื่อง  ผูกวางไว้เหนือศีรษะไม่สามารถตรวจพบด้วย
เครื่องตรวจทุ่นระเบิด  เมื่อฝ่ายเราด าเนินกลยุทธท าให้ฝ่ายเราได้รับบาดเจ็บและสูญเสียเป็นจ านวนมาก  การ
สนับสนุนด้วยปืนใหญ่หรืออาวุธหนักไม่สามารถกระท าได้เนื่องจากจ ากัดด้วยภูมิประเทศ  แต่การใช้  ฮ.ติด
อาวธุ  จะมีความเหมาะสมกว่า 
 ๔.๔  ด้านส่งก าลังบ ารุง  ใช้การส่งก าลังบ ารุงโดยการใช้  ฮ.เป็นหลักเนื่องจากภูมิประเทศเป็น
ป่าเขา  การสร้างสนาม  ฮ.กระท าได้ล่าช้า  ไม่ทันเหตุการณ์  และการใช้นามเรียกขานระหว่างส่วนภาคพื้นดิน
กับส่วนอากาศ  ยังมีความสับสน  ท าให้ล่าช้า  ท าให้ล่าช้า  การใช้เส้ือเกราะของก าลังพล  ท าให้ลดการ
สูญเสียได้ในระดับหนึ่ง  จึงควรน าเรื่องนี้มาพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ๔.๕  ด้านกิจการพลเรือน   จากผลการปฏิบัติสามารถวิเคราะห์ได้ว่า  จคม.ยังคงได้รับการ
สนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่นอยู่บ้าง  ดังนั้น  ฝ่ายเราต้องด าเนินมาตรการด้านกิจการพลเรือนควบคู่ไป
กับการปฏิบัติทางยุทธวิธี อย่างต่อเนื่อง  เพื่อแสวงประโยชน์จากประชาชนในพื้นท่ีให้มากท่ีสุด  การชักจูงให้
ประชาชนในพื้นท่ีสามารถเป็นพลน าทางเพื่อเข้าสู่ค่ายพักของ  จคม.  สามารถจะลดการเส่ียงต่อการสูญเสีย
จากกับระเบิดได้ 
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การยุตปิญัหาโจรคอมมวินสิตม์าลายา 
 

                เมื่อ  ๓  มี.ค.  ๑๓  รัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียได้ท าความตกลงท่ีจะจัดต้ังกองก าลังท าการ
ปราบปรามโจรคอมมิวนิสต์มาลายาร่วมกัน  โดยจัดต้ังกองก าลังผสมเฉพาะกิจไทย – มาเลเซีย ขึ้น 
 ต่อมาเมื่อ  ๑  ส.ค.  ๑๗  โจรคอมมิวนิสต์มาลายา     กรม  ๑๒  เขต  ๒  ประกาศแยกตัวเป็น
อิสระบ้าง  ต้ังช่ือใหม่ว่า “ พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาฝ่ายนิยมมาร์ก – เลนิน” 
 ต่อมาเมื่อ  ๕  ธ.ค.  ๒๖  โจรคอมมิวนิสต์มาลายา  กรม ๘  และโจรคอมมิวนิสต์มาลายา กรม 
๑๒  เขต  ๒  ได้บรรลุความตกลงร่วมกันประกาศจัดต้ังพรรคใหม่   ใช้ช่ือว่าพรรคคอมมิวนิสต์มาเลเซีย  เรียก
กองก าลังติดอาวุธว่า  กองทัพปลดแอกประชาชนมาเลเซีย 
 การปราบปรามของท้ังสองฝ่ายได้ด าเนินเรื่อยมา  จนกระท่ังปี  พ.ศ.  ๒๕๒๕  พล.ต.ปัญญา  
สิงห์ศักดา  ผู้บัญชาการกองก าลังผสมเฉพาะกิจไทย  ในขณะนั้น  ได้ริเริ่มใช้การเจรจาแก้ไขปัญหาการก่อการ
ร้ายของโจรคอมมิวนิสต์มาลายา  แต่หลายฝ่ายยังมีความคิดขัดแย้งไม่เห็นด้วย  การเจรจาจึงไม่บรรลุผล 
 จนกระท่ังถึงปี  พ.ศ.  ๒๕๒๘  พล.ต.กิตติ  รัตนฉายา  ขึ้นด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการกองก าลัง
ผสมเฉพาะกิจไทย  ได้วิเคราะห์สถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทยมาเลเซีย  แล้วได้ก าหนดแนวความคิด
ในการต่อสู้ขึ้นใหม่ดังนี้.- 
 ๑.  การใช้ก าลังเข้าปราบปรามเพียงอย่างเดียว        ไมน่าจะประสบผลส าเร็จ      เพราะได้
ด าเนินการปราบปรามมาแล้วเป็นเวลาถึง  ๓๒  ปี 
 ๒.  การยุติสงครามตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย  น่าจะส าเร็จด้วยการเจรจากันในทางลับ
โดยใช้ก าลังทหารกดดัน  ปิดล้อมเศรษฐกิจ  เพื่อบีบบังคับให้พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา  วางอาวุธ  สลาย
กองทัพท าการต่อสู้ทางสันติต่อไป  ซึ่งจะส าเร็จได้เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาสลายกองทัพก่อน  และ
มาเลเซียต้องยินยอมให้พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาต่อสู้ทางการเมืองในประเทศมาเลเซีย  ตามแนวทางสันติจึง
สามารถยุติสงครามตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย  อย่างถาวร 
 ในเดือน  พ.ย. ๒๘  พล.ต.กิตติ  รัตนฉายา  ได้มอบหมายภารกิจในการเจรจากับโจร
คอมมิวนิสต์มาลายาให้  พ.ต.อกนิษฐ์  หมื่นสวัสด์ิ  นายทหารติดต่อกองก าลังผสมเฉพาะกิจไทย  เป็น
ผู้ด าเนินการ 
เหตกุารณต์อ่จากนีไ้ปจะเรยีกชือ่โจรคอมมวินสิตม์าลายาวา่ จคม. 
 ๑๔  ธ.ค.  ๒๘  พ.ต.อกนิษฐ์  หมื่นสวัสด์ิ  พร้อมด้วย  ร.ท.พูลสวัสด์ิ  ภู่ย้อย  ได้เดินทางเข้าไป
พบกับ จคม.หลินซาน  ในป่าบริเวณใกล้ฝายกั้นน้ า  ๒  ต.บางลาง  อ.บันนังสตา  จว.ย.ล.  เป็นครั้งแรก  และ
ได้ยื่นข้อเสนอเป็นเอกสารฉบับแรก  สาระส าคัญ คือประกาศเจตนาให้พรรคคอมมิวนิสต์มาลายายุติการต่อสู้
ด้วยอาวุธรัฐบาลไทยยินดีต้อนรับเข้าร่วมพัฒนาชาติไทย 
 ระหว่างท่ีติดต่อเจรจากับพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา     ได้ติดต่อเจรจากับพรรคคอมมิวนิสต์
มาเลเซียควบคู่กันไปด้วย  พ.ต.อกนิษฐ์  หมื่นสวัสด์ิ    ได้ติดต่อพบปะกับ  จคม.หลายกลุ่มหลายระดับ  นับ
จากวันท่ี  ๑๔  ธ.ค.  ๒๕  จนถึงวันท่ี  ๒๓  เม.ย.  ๒๙  ได้มีการพบปะกับ จคม.กลุ่มต่าง ๆ  ดังนี้.- 
 จคม.กลุ่มเก่า  พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา  
 หน่วย  ๑๔  ต.บางลาง  อ.บันนังสตา  จว.ย.ล. ๔ ครั้ง 
 หน่วย  ๑๑  ต.แม่หวาด  อ.ธารโต  จว.ย.ล. ๔ ครั้ง 
 หน่วยเอ็ม  ต.เยอร์เวง  อ.เบตง  จว.ย.ล.  ๒ ครั้ง 
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 หมวด ๖ กองร้อย ๓  ต.ยะรม  อ.เบตง  จว.ย.ล.  ๔ ครั้ง 
 หมวด ๗ กองร้อย ๓  ต.ยะรม  อ.เบตง  จว.ย.ล. ๒ ครั้ง 
 จคม.กลุ่มใหม่  พรรคคอมมิวนิสต์มาเลเซีย กองร้อย  ๒๐  ต.ถ้ าทะลุ  อ.บันนังสตา 
 จคม.ซิ่วจิน  รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มาเลเซีย  ๒  ครั้ง 
 ในระหว่างเดือน  ก.พ.  ๒๙  พล.ต.กิตติ  รัตนฉายา  พ.ต.อกนิษฐ์  หมื่นสวัสด์ิ  หาข้อมูล
เกี่ยวกับความคิดของนายทหารระดับสูงของกองทัพบกมาเลเซีย  เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี  พ.ต.
อกนิษฐ์  หมื่นสวัสด์ิ  ได้พบปะสอบถามความคิดเห็นนายทหารมาเลเซียหลายนาย  อาทิ  ผู้บัญชาการกอง
ก าลังผสมเฉพาะกิจมาเลเซีย,  ผู้บัญชาการกองพลน้อย ๖,  ผู้บัญชาการกองพลน้อย ๑๒,  ผู้บัญชาการหน่วย
เฉพาะกิจ ๐๘๓  หรือกองพลน้อย ๑๐  ท าให้ได้ข้อสรุปว่าฝ่ายทหารมาเลเซียไม่เห็นด้วยกับวิธีการเจรจา  เพื่อ
ยุติการต่อสู้อาวุธ 
 หลังจากท่ี  พ.ต.อกนิษฐ์  หมื่นสวัสด์ิ   ได้เวียนพบปะกับ  จคม. กลุ่มต่าง ๆ  จ านวนหลายครั้ง
จนสามารถพัฒนาความสัมพันธ์  มีความไว้วางใจกัน  พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาแจ้งให้ทราบว่า  ได้มอบหมาย
ภารกิจนี้ให้ จคม.หลินซาน  เป็นผู้รับผิดชอบ 
 ในวันท่ี  ๑๘  พ.ค.  ๒๙  จคม.หลินซาน  พร้อมด้วยคณะรวม  ๓  คน  ได้เดินทางออกมาพบ  
พล.ต.กิตติ  รัตนฉายา  ท่ีโรงแรมสุคนธา  อ.หาดใหญ่  จว.ส.ข.  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่าพรรคคอมมิวนิสต์
มาลายามีเข็มมุ่งในการปฏิวัติมาเลเซีย  ไม่มีนโยบายเป็นศัตรูกับไทย  และขอใช้พื้นท่ีชายแดนไทยบางส่วน
เพื่อท าการเคล่ือนไหว 
 อย่างไรก็ตามจากการด าเนินการในทางลับท าให้พรรคคอมมิวนิสต์มาลายามีทางเลือกใหม่ทาง
หนึ่ง คือ การต่อสู้ตามแนวทางสันติเพื่อชิงอ านาจรัฐในมาเลเซีย  ตามวัตถุประสงค์ของพรรคแทนการต่อสู้ด้วย
อาวุธ 
 ๑  ต.ค.  ๒๙  กองทัพภาคท่ี ๔  จัดต้ังกองทัพภาคท่ี  ๔  ส่วนหน้าขึ้นที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร   
อ.หนองจิก  จว.ป.น.  เพื่อด าเนินการปราบโจรคอมมิวนิสต์มาลายา  มี  พล.ต.โอภาส  โพธิแพทย์  ควบคุม
อ านวยการ ทภ.๔  ได้ก าหนดแนวทางการปราบปรามโดยใช้ก าลังทหารเข้ากดดัน  วางน้ าหนักการปฏิบัติการ
ด้าน  อ.ยะหา  จว.ย.ล.ควบคู่กับการเจรจา  เพื่อให้ จคม.มอบตัว  โดยก าหนดจุดในการเจรจาไว้ด้าน จคม.
กรม  ๑๐  อ.สุคิริน  จว.น.ธ. 
 ใน  ๑๒  พ.ย.  ๒๙  กองก าลังผสมเฉพาะกิจไทย  ได้จัดให้มีการสัมนา  เรื่องจะยุติสถานการณ์
ก่อการร้ายของ จคม.  ให้เสร็จโดยเร็วได้อย่างไร  ผลการสัมนาสรุปผลได้ดังนี้.- 
 ๑.  ก าหนดพื้นท่ีและมอบความรบผิดชอบให้กับหน่วยงาน  ดังนี้.- 
      - กองก าลังผสมเฉพาะกิจไทย  รับผิดชอบการปฎิบัติการในเขตป่าเขา ซึ่งเป็นฐานท่ีมั่น 
จคม. 
       - พตท.๔๓  รับผิดชอบการปฏิบัติการในเขตระหว่างป่าเขากับเขตเมือง 
       - ทภ.๔ สน.   รับผิดชอบการปฏิบัติการในเขตเมือง และควบคุมอ านวยการปฏิบัติการ
ของทุกหน่วย 
 ๒.  ใช้การเจรจาเพื่อยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธควบคู่ไปกับการปฏิบัติการทางทหารโดยวางน้ าหนัก
ในการปราบปรามด้าน่ จคม.กรม. ๑๐  อ.สุคิริน จว.น.ธ. 
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 ระหว่างเดือน  มี.ค. – พ.ค.๓๐   จากการช้ีน าให้เปล่ียนแนวทางการต่อสู้ทางสันติต่อ จคม.ทุก
หน่วยตามแนวชายแดน  จคม.  ภายใต้การน าของพรรคคอมมิวนิสต์มาเลเซีย  จ านวน  ๗๒๗  คน  เข้า
รายงานตัวต่อ ทภถ.๔  ซึ่งทางราชการได้จัดพื้นท่ีท ากินให้อยู่อาศัย  ๕  หมู่บ้าน  คือ 
  - หมู่บ้านปิยะมิตร  ๑,๒,๓     ใน  อ.เบตง  จว.ย.ล. 
  - หมู่บ้านปิยะมิตร  ๔                 ใน  อ.บันนังสตา จว.ย.ล. 
  - หมู่บ้านปิยะมิตร  ๕               ใน  อ.นาทวี  จว.ส.ข 

  การเจรจาด าเนินต่อมา  กองก าลังผสมเฉพาะกิจไทยได้วิเคราะห์สถานการณ์ตลอดมา  และเห็น
ว่าการเจรจาของฝ่ายไทยฝ่ายเดียวยังไม่เป็นการเพียงพอถึงแม้ฝ่ายไทยเจรจากับพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา
ส าเร็จสามารถยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธได้   แต่ยังไม่สามารถสร้างสันติภาพถาวร  เพราะเงื่อนไข  และเข็มมุ่งใน
การปฎิวัติอยู่ในประเทศมาเลเซีย  ฝ่ายมาเลเซียควรเข้ามามีบทบาทในการเจรจาด้วย 

      วันท่ี  ๑๒  พ.ค.  ๓๐  พล.ต.กิตติ  รัตนฉายา   ได้ส่งสารถึง  พล.ต.ดาโต๊ะ  อับดุลราห์มาน    
ผู้บัญชาการกองก าลังผสมเฉพาะกิจมาเลเซีย  ขอให้ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมการเจรจา 

      วันท่ี  ๒๔  เดือนเดียวกันนั้น  พล.ต.ดาโต๊ะ  อับดุลราห์มาน   ส่งสารตอบปฏิเสธว่า  ประธาน
คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคมาเลเซีย  พล.ท.ดาโต๊ะ  เด๊า  ไม่มีนโยบายในเรื่องนี้ 

       ในเดือน  มิ.ย.  ๓๐  กองก าลังผสมเฉพาะกิจไทยได้มอบหมายให้  พ.ต.อกนิษฐ์  หมื่นสวัสด์ิ   
เปิดเจรจากับ  จคม.กรม  ๑๐  อ.สุคิริน  จว.น.ธ.  อีกด้านหนึ่งด้วย  และจัดต้ังคณะท างานเจรจากับ  จคม.  
โดยมี  พ.ต.อกนิษฐ์  หมื่นสวัสด์ิ   เป็นหัวหน้าคณะท างาน  การเจรจาด าเนินต่อไปอย่างยืดเย้ือ  หลายฝ่าย
เริ่มคิดว่า จคม.ไม่มีความจริงใจในการเจรจาใช้การเจรจาเพื่อประวิงเวลาในการปราบปราม  คณะท างานของ
กองก าลังผสมเฉพาะกิจไทยได้วิเคราะห์สถานการณ์ในขณะนั้น ดังนี้.- 

       ๑.  หลังจาก  จคม.กลุ่มใหม่เข้ามารายงานตัวต่อทางราชการ  หลายหน่วยได้เริ่มเปิดการเจรจา
กับ  จคม. เพื่อมุ่งหวังผลงาน  จึงท าให้ขาดเอกภาพ  จคม.  เริ่มสับสนว่าคณะใดคือตัวแทนของทางราชการ
ไทยท่ีแท้จริง 

       ๒.  การปราบปรามของหน่วยต่าง ๆ  ไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานของกองก าลังผสม
เฉพาะกิจไทย  ในบางครั้งขณะท่ีคณะท างานของกองก าลังผสมเฉพาะกิจไทยนัดหมายพบปะ  จคม.  แต่บาง
หน่วยส่งก าลังเข้าปราบปรามในพื้นท่ีนัดพบ  ท าให้  จคม.เกิดความหวาดระแวง  รู้สึกว่าการเจรจาไม่
ปลอดภัย  และประเมินสถานการณ์ว่า  ฝ่ายไทยยังไม่จริงใจจะใช้การเจรจา  เพื่อยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธ  การ
นัดพบต้องเล่ือนออกไป  เหตุการณ์ท านองนี้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า 

        ในท่ีสุด  พล.ต.กิตติ  รัตนฉายา  ได้ขออนุมัติต่อ  พล.ท.วิศิษฐ์  อาจคุ้มวงศ์  มทภ.๔  ให้กอง
ก าลังผสมเฉพาะกิจไทย  เป็นหน่วยรีบผิดชอบในการเจรจากับ  จคม. แต่เพียงหน่วยเดียว  และขอให้พื้นท่ี  
ต.บางลาง  อ.บันนังสตา  จว.ย.ล.  เป็นพื้นท่ีหยุดยิงและ  มทภ.๔  ได้อนุมัติตามท่ี  พล.ต.กิตติ  รัตนฉายา   
เสนอ 

       เมื่อ  ๑๐  ส.ค.  ๓๐  คณะท างานกองก าลังผสมเฉพาะกิจไทยได้เดินทางไปพบ  จคม.หลินซาน  
พร้อมยื่นข้อเสนอ  ดังนี้.- 

        -ให้พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาแต่งต้ังผู้แทนระดับสูงเข้าเจรจาอย่างเป็นทางการกับรัฐบาลไทย  
โดยจะอ านวยความสะดวกและรับรองความปลอดภัยในการพบปะ   

        -  เมื่อ  ๑๐  ก.ย.  ๓๐   จคม.หลินซาน  ให้ค าตอบว่า  ผู้น าระดับสูงของพรรคคอมมิวนสิต์  
ยินดีจะพบปะ 
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        - เมื่อ  ๒๖  ธ.ค.  ๓๐  คณะท างานกองก าลังผสมเฉพาะกิจไทยได้เดินทางไปพบ  จคม.เล่า
หวง  ช่ือไทย  วิโรจน์  ผู้น าระดับสูงคนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา  ในพื้นท่ี  บ.ฉลองชัย  ต.บางลาง  
อ.บันนังสตา  จว.ย.ล.  จคม.เล่าหวง  ได้ให้รายละเอียดว่าพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา  มิได้มีนโยบายใช้การ
เจรจาประวิงเวลาในการปราบปราม  ต่อข้อเสนอของฝ่ายไทย  ต้องใช้เวลาในการหารือกับสมาชิก  ตลอดจน
มวลชนจัดต้ังในมาเลเซียด้วย  จึงท าให้ล่าช้า  

         - ใน  ๓๐  ม.ค. ๓๑  คณะท างานกองก าลังผสมเฉพาะกิจไทยได้พบกับ  จคม.เล่าหวง  อีก
ครั้ง  จคม.เล่าหวง  ได้แจ้งให้ทราบว่า  พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา  จะจัดการประชุมคณะกรรมการเมือง   
และคณะกรรมการกลาง  ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ  ๖  เดือน 

         - ใน  ๑๒  เม.ย.๓๑  จคม.หลินซาน  พร้อมด้วยคณะ  รวม  ๓  คน  ได้เดินทางออกมาพบ  
พล.ต.กิตติ  รัตนฉายา  ท่ีโรงแรมเจบี   อ.หาดใหญ่  จว.ส.ข.  เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องการเข้าร่วมพัฒนาชาติ
ไทย  และแจ้งให้ทราบว่า  จะให้ค าตอบประมาณกลางเดือน  มิ.ย. ๓๑ 

         - ในระหว่างท่ีกองก าลังผสมเฉพาะกิจไทยก าลังด าเนินการเจรจาอยู่นี้ ด้าน  จคม.กรม ๑๐  
อ.สุคิริน    จว.น.ธ. ได้ท าการเจรจาอย่างลับ ๆ กับต ารวจสันติบาล  มาเลเซีย 

         - ใน   ๑๖  พ.ค. ๓๑  คณะท างานกองก าลังผสมเฉพาะกิจไทย  ได้รับการร้องขอจาก  จคม.
กรม ๑๐  ให้ช่วยอ านวยความสะดวกในการเดินทางและความปลอดภัยในการเดินทางออกมาพบปะเจรจากับ
ฝ่ายมาเลเซียท่ี  อ.หาดใหญ่  จว.ส.ข. 

         - ใน  ๒๓  พ.ค.  ๓๑  จคม.กรม  ๑๐  ท่ี จคม.เปาะจิ  กาเซ็ม  เป็นหัวหน้าพร้อมด้วยคณะ 
รวม  ๓  คน เดินทางมาพบปะฝ่ายมาเลเซียท่ีโรงแรมมายเฮาส์  อ.หาดใหญ่  จว.ส.ข.  ฝ่ายมาเลเซียมี  นายฮุ
สเซน  อิสมาเอล  ต ารวจสันติบาลมาเลเซีย  ซึ่งอ าพรางตัวเองเป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย  พร้อมด้วย
คณะ รวม  ๔  คน 

         - การเจรจาฝ่ายมาเลเซีย  เสนอให้พรรคคอมมิวนิสต์มาลายายุติการต่อสู้ด้วยอาวุธ  หากผู้ใด
ประสงค์จะกลับไปประเทศมาเลเซียจะไม่มีการลงโทษ  และให้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของมาเลเซียทุก
ประการ 

         - ผู้แทน  จคม.กรม  ๑๐  รับข้อเสนอของฝ่ายมาเลเซียไปพิจารณา  และนัดพบปะครั้งต่อไป
ใน  ๗ ส.ค. ๓๑  ท่ีรัฐปีนัง  ประเทศมาเลเซีย 

         - ในระหว่างท่ีรอการพบปะระหว่าง  จคม.กรม  ๑๐  กับฝ่ายมาเลเซียจะมีข้ึนเป็นครั้งท่ี ๒ 
นั้น  ในวนัท่ี  ๓๐  มิ.ย.  ๓๑  จคม.เล่าหวง  และ  จคม.หลินซาน  ได้เดินทางเข้าพบ  พล.ต.กิตติ  รัตนฉายา  
ท่ี  อ.หาดใหญ่  จว.ส.ข.  เพื่อแจ้งให้ทราบว่า  พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาจะยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธ  และขอ
ความช่วยเหลือจากฝ่ายไทยในการส่ง  จคม.อาซู  ช่ือจริง  จางหลินหยุน  แซ่จัง  รองเลขาธิการพรรค
คอมมิวนิสต์มาลายาเดินทางไปมาเก๊า  เพื่อพบบุคลหนึ่ง  ช่ือ  ไมเคิล   จัน 

         ส าหรับการเจรจาระหว่าง  จคม.กรม  ๑๐  กับฝ่ายมาเลเซีย ใน  ๗  ธ.ค.  ๓๑  คณะท างาน
กองก าลังผสมเฉพาะกิจไทยพาคณะ  จคม.กรม่  ๑๐  จ านวน  ๕  คน  เดินทางไปรัฐปีนังประเทศมาเลเซีย  
การเจรจาระหว่างวันท่ี  ๗  ถึง  ๑๓  ส.ค. ๓๑  ฝ่ายมาเลเซียได้ต้ังค าถามกับ  จคม.กรม ๑๐  รวม  ๓  ข้อ  
ดังนี ้

         ข้อท่ี ๑  พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาจะยินยอมอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของรัฐบาลมาเลเซียเพื่อ
ต่อสู้ในวิถีทางประชาธิปไตยหรือไม่ 
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         ข้อ ๒  ถ้าต้องการต่อสู้ทางการเมือง  จะเปล่ียนช่ือพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาเป็นช่ืออื่นหรือ
ใช้ช่ือเดิม 

         ข้อ ๓  เมื่อต้องสู้ทางการเมืองแล้ว  จะสลายกองก าลังติดอาวุธหรือไม่ผู้แทน  จคม. กรม ๑๐  
จะน าไปหารือและให้ค าตอบในการพบปะครั้งต่อไปซึ่งก าหนดประมาณกลางเดือน  ก.ย. ๓๑ 
    ในวันท่ี  ๔  ก.ย.  ๓๑   คณะท างานของก าลังผสมเฉพาะกิจไทยได้น า  จคม.อาซู  หรือ  
จางหลิงหยุน   พร้อมคณะ  รวม  ๓  คน เข้าพบ  พล.ต.กิตติ  รัตนฉายา  ท่ีโรงแรมซิมเซีย  อ.หาดใหญ่  จว.
สงขลา  และได้ตอบค าถามฝ่ายมาเลเซีย ซึ่งถามผู้แทน จคม.กรม ๑๐  ท่ีรัฐปีนัง  ให้ฝ่ายไทยทราบ ดังนี ้
    ข้อ ๑  พรรคคอมมิวนิสต์มาลายายินดีอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของมาเลเซียเพื่อต่อสู้ในวิถีทาง
ประชาธิปไตย 
    ข้อ ๒  รัฐบาลมาเลเซียต้องยอมรับ  จคม.ทุกเช้ือชาติท่ีมีความประสงค์ท่ีจะอาศัยอยู่ใน
ประเทศมาเลเซีย   พร้อมด าเนินการให้สัญชาติรับรองความปลอดภัย  ช่วยเหลือการครองชีพ  และไม่เอาผิด
ต่อเหตุการณ์สู้รบในอดีต 
    ข้อ ๓  ยินยอมให้  จคม.บางส่วน  อยู่ในประเทศไทยได้ตามความสมัครใจ 
    ข้อ ๔  อาวุธจะมอบให้ฝ่ายไทย 
            จคม.อาซู  หรือ จางหลิงหยุน  ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการเดินทางไปมาเก๊าครั้งนี้เพื่อ
น าเอาผลการประชุมพรรคเสนอต่อจีนเป็ง 
             ในระหว่างเตรียมการส่งตัว  จคม.อาซู  หรือ จางหลิงหยุน  ไปมาเก๊า  ฝ่าย
ต ารวจสันติบาลมาเลเซียได้ทราบข่าว  จึงได้ส่งรองผู้บังคับการต ารวจสันติบาล  ช่ือ  เยา  กวง  ยิว  เข้าพบ  
พล.ต.กิตติ  รัตนฉายา  เพื่อขอร่วมปฏิบัติการ 
    วันท่ี  ๑๘  ก.ย.  ๓๑  คณะท างานกองก าลังผสมเฉพาะกิจไทย  ได้น าคณะ  จคม.อาซู หรือ 
จางหลิงหยุน  เดินทางเข้ากรุงเทพ  โดยเข้าพักท่ีโรงแรมแอมบาสเดอร์ 
    ในวันท่ี  ๒๕  ก.ย. ๓๑  คณะ  จคม. อาซู  หรือ จางหลิงหยุน  เดินทางออกจากท่าอากาศ
ยานดอนเมืองไปฮ่องกง  และเดินทางต่อเข้ามาเก๊า  ในการเดินทางครั้งนี้ฝ่ายไทยจัดให้  พ.ต.ท.ประสิทธิ์  ปั่น
เจริญ  รองผู้ก ากับการกอง ๖  กองบังคับการต ารวจสันติบาลร่วมเดินทางไปด้วย  โดยมีต ารวจสันติบาล
มาเลเซียสะกดรอยไปตลอดเวลา 
    วันท่ี  ๑๕  ต.ค.  ๓๑  จคม.อาซู  หรือ จางหลิงหยุน   และคณะ  เดินทางกลับประเทศไทย
คณะท างานกองก าลังผสมเฉพาะกิจไทยได้รับตัวน าเข้าพักท่ีโรงแรมรัตนโกสินทร์ 
    ในวันท่ี  ๑๖  ต.ค.  ๓๑  จคม.อาซู  หรือ จางหลิงหยุน  ได้ขอให้  พล.ต.กิตติ  รัตนฉายา  
รอง  มทภ.๔  เป็นคนกลางในการเจรจากับฝ่ายมาเลเซีย  โดยเสนอเงื่อนไข  ๕  ข้อ  ต่อมาเลเซีย  คือ 
  ข้อท่ี ๑  ขอให้ยกเลิกพระราชบัญญัติความมั่นคงภายใน 
  ข้อท่ี ๒  รับรองฐานะ  พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา และพรรคประชาชาติมาลายูปฏิวัติแห่ง
มาลายา  ซึ่งมี  จคม.อับดุลลา  ซีดี  เป็นประธานพรรค  เป็นพรรคการเมืองท่ีถูกต้องตามมกฏหมาย 
  ข้อท่ี ๓  ห้ามจับกุมคุมขังซักถามสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา และพรรคประชาชาติ
มาลายูปฏิวัติแห่งมาลายา  กองทัพประชาชน  ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุน  รับรองความปลอดภัย  และ
เสรีภาพส่วนบุคคล 
  ข้อท่ี ๔  ออกบัตรประจ าตัวประชาชน  ให้กับผู้ซึ่งจะกลับไปอยู่ในประเทศมาเลเซีย 
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  ข้อท่ี ๕  ยอมรับสถานภาพว่ากองทัพประชาชนมีคุณูปการ  ในการสร้างเอกราชให้กับ
ประเทศมาเลเซีย  ต้องคืนทรัพย์สินให้แก่พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา  และผู้อยู่ใต้การน าของพรรคคอมมิวนิสต์
มาลายาท่ีถูกฝ่ายอังกฤษยึดในระหว่างวันท่ี  ๒๐  มิ.ย.  ๒๔๙๑ 
     ในวันท่ี  ๑๗  ต.ค. ๓๑  เวลา  ๑๔๐๐  น. คณะผู้แทนรัฐบาลมาเลเซียได้เดินทางมาประชุมท่ี
ส านักข่าวกรองแห่งชาติ  เพื่อทราบเงื่อนไขของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาซึ่งคณะผู้แทนรัฐบาลมาเลเซียแจ้ง
ว่าไม่สามารถเลิกพระราชบัญญัติความมั่นคงภายในและไม่สามารถรับรองฐานะพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาและ
พรรคประชาชาติมาลายูปฏิวัติแห่งมาลายา  เป็นพรรคการเมืองท่ีถูกต้องตามกฎหมายได้  ส าหรับคุณูปการ
ของกองทัพประชาชนนั้น  รัฐบาลมาเลเซียยอมรับ  แต่ไม่สามารถประกาศอย่างเป็นทางการได้ส่วนทรัพย์สิน
ท่ีถูกยึด  รัฐบาลมาเลเซียไม่สามารถด าเนินการคืนให้ได้  แต่ผู้ซึ่งจะกลับไปอยู่ประเทศมาเลเซียจะให้เงิน
ช่วยเหลือจ านวนหนึ่ง 
 ในวันเดียวกันนัน้  เวลาประมาณ  ๑๗ น. พล.ต.กิตติ  รัตนฉายา  ได้น า  จคม.อาซู  หรือ  จางห
ลิงหยุน  และคณะเข้าพบ  พล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ  ผบ.ทบ.ท่ีสวนพุดตาลเพื่อแสดงความขอบคุณต่อการให้
ความสะดวกและความช่วยเหลือต่าง ๆ ของฝ่ายไทย 
  ในวันท่ี  ๒๐  ต.ค. ๓๑  คณะผู้แทน   จคม. กรม ๑๐  รวม  ๔  คน  มี  จคม.เปาะจิและ  เป็น
หัวหน้า  เดินทางมาเจรจากับฝ่ายมาเลเซียท่ี  อ.หาดใหญ่  จว.สงขลา  เป็นครั้งท่ี ๓  โดยท่ีคณะผู้แทน  จคม.
กรม ๑๐   มิได้รู้ว่าทางพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา  ได้มีการเจรจาระดับสูงกับฝ่ายมาเลเซีย  ท าให้ความส าคัญ
ในการเจรจาครั้งนี้ลดความส าคัญลงไป 
  จคม.อาซู หรือ จางหลิงหยุน  ให้เหตุผลกรณี  จคม.  กรม  ๑๐   เปิดการเจรจากับฝ่าย
มาเลเซียคู่ไปกับพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา  ว่าอับดุลลา  ซีดี  ประธานพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา  เป็นเพื่อ
พบกับ  ตันศรีกาฟาบาบา รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย  ซึ่งเช่ือว่าตนสามารถเจรจากับฝ่ายมาเลเซียได้ผลดีกว่า 
  จคม.อาซู  หรือ  จางหลิงหยุน  ขอให้กองก าลังเฉพาะกิจไทยช่วยอ านวยสความสะดวกในการ
จัดการประชุมคณะกรรมการเมือง ท่ี  อ.หาดใหญ่  จว.สงขลา  และไปรับไมเคิล  จัน  จากกวางเจา  
สาธารณรัฐประชาชนจีน  มาร่วมประชุมด้วย  ในช่วงเดือน  พ.ย. ๓๑  คณะท างานกองก าลังเฉพาะกิจไทย  
น าคณะกรรมการจากจุดต่าง ๆ เดินทางเข้า  อ.หาดใหญ่  จว.สงขลา 
  ส าหรับบุคคลซึ่งช่ือว่า  ไมเคิล  จัน  ต่อมาทราบว่า  คือ  จคม.อาเย่ียน  บุคคลหนึ่งใน
คณะกรรมการการเมือง  จคม.  อาเยี่ยน  ได้รับมอบหมายจากจีนเป็ง  ได้เดินทางเข้าประเทศไทย  เพื่อ
จัดการประชุมคณะกรรมการเมือง   ฝ่ายไทยได้อ านวยความสะดวก  โดยจัดให้  พ.ต.ท.ประสิทธิ์  ปั่นเจริญ  
เดินทางไปกวางเจากับ  เยา กวง  ยิว  ต ารวจสันติบาลมาเลเซีย  เพื่อรับตัว  จคม.อาเย่ียน 
  วันท่ี  ๑๑  ธ.ค.  ๓๑  คณะท างานกองก าลังผสมเฉพาะกิจไทย  ได้น า  จคม.เอเยี่ยน  เดินทาง
สู่  อ.หาดใหญ่  จว.สงขลา  เพื่อเปิดการประชุมคณะกรรมการเมือง 
  คณะกรรมการเมืองท่ีเข้าร่วมประชุม   ประกอบด้วย 
  จคม.อาเยี่ยน   ผู้แทนจีน 
  จคม.อาซู  หรือ จางหลิงหยุน รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา 
  จคม.อาซี   ผู้บังคับการกรมท่ี ๑๒  อ.เบตง  จว.ยะลา 
  จคม.อาเฉิน   ผู้บังคับหน่วยเขตพิเศษ  อ.ยะหา  จว.ยะลา 
                 ผลการประชุม   พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาจะเจรจาอย่างเป็นทางการกับฝ่ายมาเลเซีย  โดย
ขอให้ฝ่ายไทยเป็นผู้จัดการประชุม  และเป็นคนกลาง  อาเยี่ยน  ได้เดินทางกลับเมืองกวางเจา  สาธารณรัฐ
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ประชาชนจีนเพื่อรายงานผลการประชุมให้จีนเป็งทราบ  ในวันท่ี  ๒๓  ม.ค.  ๓๒  พ.ท.อกนิษฐ์  หมื่นสวัสด์ิ  
เดินทางไปเมืองกวางเจา  สาธารณรัฐประชาชนจีน  เพื่อรับตัว  จคม.อาเย่ียน  เดินทางเข้าประเทศไทยใน
วันท่ี  ๓๐  ม.ค.  ๓๒ 
  การประชุมเจรจาสันติภาพสามฝ่าย  ครั้งท่ี ๑  จัดให้มีข้ึนท่ีโรงแรมถาวรปาล์มบีช  จว. ภูเก็ต  
ระหว่างวนัท่ี๒  ถึง  ๓  ก.พ.  ๓๒   โดยมี  พล.ต.กิตติ  รัตนฉายา   เป็นประธานการประชุม  การประชุมครั้ง
นี้นับเป็นการเจรจาระเหว่างพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา  กับฝ่ายรัฐบาลมาเลเซียครั้งแรกในรอบ  ๓๔  ปี  
หลังจากการเจรจาท่ีเมืองปาล่ิง  รัฐเคดาห์  ประเทศมาเลเซีย  ในวันท่ี  ๒๘  ถึง  ๒๙  ธ.ค.  ๒๔๙๘   
ล้มเหลว 
 ในการเจรจา  ฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาเสนอเงื่อนไขหลักการ  ๕  ข้อ  ตามท่ี  จคม.อาซู 
หรือ จางหลิงหยุน  แจ้งให้ฝ่ายไทยทราบ  เมื่อเดินทางกลับจากมาเก๊า  ฝ่ายมาเลเซียตอบข้อเสนอ
เช่นเดียวกับท่ีได้ตอบในท่ีประชุมส านักงานข่าวกรองแห่งชาติ  เมื่อวันท่ี  ๑๗  ต.ค.  ๓๑  การเจรจายังไม่ได้
ข้อยุติ  ท้ังสองฝ่ายตกลงจะกลับไปหารือและจะเจรจากันใหม่  เป็นครั้งท่ี ๒  ในเดือน  มี.ค. ๓๒  ในวันท่ี  ๘  
ก.พ. ๓๒  จคม.อาเยี่ยน  เดินทางกลับสาธารณรัฐประชาชนจีน  เพื่อรายงานผลการประชุมให้จีนเป็งทราบ 
 ในวันท่ี  ๖  มี.ค.  ๓๒  พ.ท.อกนิษฐ์   หมื่นสวัสด์ิ   เดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อรับ
ตัว จคม.อาเย่ียน  เดินทางเข้าประเทศไทย  เพื่อประชุมเจรจาสันติภาพสามฝ่าย  ครั้งท่ี  ๒ 
 การประชุม ครั้งท่ี ๒  จัดให้มีข้ึนท่ีโรงแรมถาวรปาล์มบีช  จว.ภูเก็ต  ระหว่างวันท่ี  ๑๕  ถึง  ๑๗  
มี.ค. ๓๒  โดยมี  พล.ต.กิตติ   รัตนฉายา   เป็นประธานการประชุม 
 ผลการเจรจาคืบหน้าเล็กน้อย  แต่ยังไม่ประสบผลส าเร็จ  ท้ังสองฝ่ายแยกย้ายกลับไปหารือกัน
ใหม ่  ในระหว่างการเจรจา  จคม.อาซู หรือ จางหลิงหยุน  ได้ล้มป่วยลงฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาได้
ขอร้องให้ฝ่ายมาเลเซียน า  จคม.อาซู  หรือ  จางหลิงหยุน เข้าไปรักษาตัวที่กัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย  
ฝ่ายมาเลเซียตอบสนองข้อขอร้องของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา  โดยมี  จคม.อาเย่ียน  จคม.อาซี  จคม.เล่า
หวง  จคม.เซียวนา  ร่วมเดินทาง  แพทย์มาเลเซียตรวจพบว่าเป็นมะเร็งในตับ  และวินิจฉัยว่าจะมีชีวิตอยู่ได้
ไม่เกิน  ๖  เดือน   
 พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาขอร้องฝ่ายมาเลเซียให้ช่วยน าตัว  จคม.อาซู  เดินทางไปเมืองกวาง
เจา สาธารณรัฐประชาชนจีน  เพื่อรับการรักษา  และพบบุตรชายท่ีนั่นฝ่ายมาเลเซียได้ส่งตัว  จคม.อาซู  จคม.
อาเยี่ยน  จคม.อาซี  จคม.เซียวนา  เดินทางเข้าสาธารณรัฐประชาชนจีน  ตามการขอร้อง  ซึ่งต่อมา  จคม.
อาซู  หรือ จางหลิงหยุน  ได้เสียชีวิตท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน  เมื่อวันท่ี  ๓๐  เม.ย.  ๓๒ 
 ในวันท่ี  ๗  พ.ค. ๓๒  จคม.อาเย่ียน  จคม.อาซี   เดินทางเข้าประเทศไทย  การประชุมเจรจา
สันติภาพสามฝ่าย  ครั้งท่ี ๓  จัดให้มีข้ึนท่ีโรงแรมถาวรปาล์มบีช  จว.ภูเก็ต  ระหว่างวันท่ี  ๑๑  ถึง   ๑๓  
พ.ค.  ๓๒  โดยมี  พล.ต.กิตติ  รัตนฉายา  เป็นประธาน 
                การประชุมในวันท่ี  ๑๑  พ.ค.  ๓๒  ปรากฏว่าฝ่ายมาเลเซียกับฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์มาลายายัง
ไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องการใช้พระราชบัญญติัความมั่นคงภายใน 
                การประชุมในวันท่ี  ๑๒  พ.ค.  ๓๒  พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาจึงขอตกลงกับฝ่ายไทยในการยุติ
การต่อสู้ด้วยอาวุธ  ดังนี้.- 
                ขั้นที่ ๑  สมาชิกกองทัพประชาชน   ท่ีมีความประสงค์จะพ านักอยู่ในประเทศไทยจะออกมาใช้
ชีวิตอย่างสันติก่อน 
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 ขั้นที่ ๒  สมชิกกองทัพประชาชน   ท่ีมีความประสงค์จะกลับไปพ านักในประเทศมาเลเซีย  
ยังคงอยู่ในฐานท่ีมั่นเพื่อรอคอยผลการเจรจากับฝ่ายมาเลเซีย  หากการเจรจากับฝ่ายมาเลเซียไม่สามารถตกลง
กันได้  ภายใน  ๖  เดือน  สมาชิก  กองทัพประชาชน  ส่วนนี้จะออกจากป่าเพื่อพ านักอยู่ในประเทศไทยรวม
กับพวกแรก 
 ส าหรับอาวุธ  จะท าลายท้ิงโดยสมาชิกประชาชนมาลายา  หากทางฝ่ายไทยยอมรับตามข้อเสนอ
ดังกล่าวฝ่ายคอมมิวนิสต์มาลายา  สามารถลงนามในความตกลงได้ก่อนวันท่ี  ๒๐  มิ.ย.  ๓๒ 
 พล.ต.กิตติ  รัตนฉายา   ได้เสนอรายงานผลการเจรจาระหว่างฝ่ายไทยกับพรรคคอมมิวนิสต์
มาลายาต่อ  พล.ท.วิศิษฐ์  อาจคุ้มวงศ์  มทภ.๔  แต่  มทภ.๔  ไม่เห็นด้วย  ๒  ประการ  ดังนี้.- 
 ๑.  ไม่ต้องมีการลงนาม  ความตกลง  ให้ถือเป็นสัญญาสุภาพบุรุษ 
 ๒.  อาวุธจะต้องมอบให้ฝ่ายไทย 
 พล.ต.กิตติ  รัตนฉายา จึงแจ้งให้ฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาทราบพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา  
ขอน าไปหารือกับคณะกรรมการเมือง และจีนเป็ง 
 ในวันท่ี  ๑๓  มิ.ย.  ๓๒  พ.ท.อกนิษฐ์  หมื่นสวัสด์ิ   ได้เดินทางไปส่ง  จคม.อาเย่ียน,  จคม.อาซิ  
เข้าเมืองกวางเจา  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 วันท่ี  ๒๓  ก.ย.  ๓๒  พ.ท.อกนิษฐ์  หมื่นสวัสด์ิ  พร้อมด้วย  พ.ต.สุริยะ  สมิทธิ  ได้เดินทางไป
เมืองกวางเจา  สาธารณรัฐประชาชนจีน  เพื่อรับตัว  จคม.อาเยี่ยน,  จคม.อาซิ,  จคม.เซียวนา   กลับเข้า
ประเทศไทย  ในวันท่ี  ๒๕  ก.ย.  ๓๒ 
 ในวันท่ี  ๒๙  ก.ย.  ๓๒   เวลา   ๐๘๑๕  พล.ต.กิตติ  รัตนฉายา  ได้น า  จคม.อาเย่ียน,  จคม.
อาซิ  เข้าพบ  พล.อ.ชวลิต   ยงใจยุทธ  ผบ.ทบ.  ท่ีบ้านสวนพุดตาล  พล.อ.ชวลิต   ยงใจยุทธ  ได้กล่าวเชิญ  
จีนเป็ง  ให้เดินทางมาประเทศไทย  และขอให้มีการประนีประนอมกัน  เพื่อสร้างสันติภาพตามแนวชายแดน
ไทย – มาเลเซีย 
 การเจรจาสันติภาพสามฝ่าย  ครั้งท่ี ๔  จัดให้มีขึ้นที่โรงแรม  ถาวรปาล์มบีช  จว.ภูเก็ต  ระหว่าง
วันท่ี  ๒  ถึง  ๓  ต.ค.  ๓๒  โดยมี  พล.ต.กิตติ  รัตนฉายา   เป็นประธานการประชุม 
 ผลการประชมุตกลงระหวา่งฝา่ยพรรคคอมมวินิสตม์าลายากบัฝา่ยมาเลเซยี สรุปได้ว่า 
  ๑.  พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา  จะยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธ  และสลายกองทัพ 
  ๒. พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาจะต่อสู้ทางการเมืองในมาเลเซีย  โดยจัดต้ังพรรคใหม่ช่ือ  
พรรคกรรมกรสังคมนิยมแห่งมาเลเซีย 
  ๓.  สมาชิกกองทัพประชาชนมาลายา  ส่วนหนึ่งจะขอพ านักในประเทศไทย  อีกส่วนหนึ่งขอ
กลับไปพ านักในมาเลเซีย  ส าหรับผู้กลับไปพ านักในมาเลเซียขอให้ฝ่ายมาเลเซียให้ความช่วยเหลือเรื่องค่า
ครองชีพ 
  ๔.  ฝ่ายมาเลเซีย   ตกลงจะไม่ใช้พระราชบัญญติัความมั่นคงภายในด าเนินการต่อผู้กลับไป
พ านักในมาเลเซีย  ส าหรับการช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพ  ฝ่ายมาเลเซียยินดีให้ความช่วยเหลือ  แต่การช่วยเห
ล่ือท่ีแน่นอนยังก าหนดไม่ได้  ขอให้ค าตอบในการประชุมครั้งต่อไป 
 ในระหว่างการประชุม  ทภ.๔  มีการเปล่ียนแปลงตัว  มทภ.๔  จาก  พล.ท.วิศิษฐ์  อาจคุ้มวงศ์  
เป็น  พล.ท.ยุทธนา  แย้มพันธุ์  ปัญหาท่ีตกลงค้างอยู่  สามารถท าความตกลงกันได้  พล.ท.ยุทธนา  แย้มพันธุ์  
มอบอ านาจให้  พล.ต.กิตติ  รัตนฉายา  เป็นผู้ลงนามความตกลงแทน  มทภ.๔ 
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 ในวันท่ี  ๗  ต.ค. ๓๒  จคม.อาเยี่ยน   เดินทางกลับเมืองกวางเจา  สาธารณรัฐประชาชนจีน  
เพื่อรายงานผลการประชุมให้  จีนเป็ง   ทราบ 
 ในวันท่ี  ๒๗  ต.ค.  ๓๒  พ.ท.อกนิษฐ์  หมื่นสวสัด์ิ   ได้เดินทางไปเมืองกวางเจา  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  เพื่อน า  จีนเป็ง  เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา  เดินทางเข้าประเทศไทย  ในวันท่ี  ๒๗  
ต.ค. ๓๒   
 ในวันท่ี  ๒๓  ต.ค.  ๓๒  จคม.อาเย่ียน  เดินทางเข้าประเทศไทย 
 ในวันท่ี  ๓๑  ต.ค.  ๓๒,  ๐๙๓๐  พล.ต.กิตติ  รัตนฉายา  และ พ.ท.อกนิษฐ์  หมื่นสวัสด์ิ  ได้น า
จีนเป็ง  และ  จคม. อาซิ  เข้าพบ พล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ  ผบ.ทบ.  ท่ีบ้านสวนพุดตาล  เพื่อเยี่ยมคารวะ  
พล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ  กล่าวต้อนรับ  จีนเป็งและชมเชยความเด็ดเด่ียวในการต่อสู้เพื่ออุดมการ  จีนเป็ง  ได้
กล่าวขอบคุณในความช่วยเหลือของฝ่ายไทย  ต่อพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา  ในการเจรจากับฝ่ายมาเลเซีย 
 การประชุมเจรจาสันติภาพสามฝ่าย  ครั้งท่ี  ๕  จัดให้มีขึ้นที่โรงแรมถาวรปาล์มบีช  จว.ภูเก็ต  
ระหว่างวนัท่ี  ๒  ถึง  ๔  พ.ย. ๓๒  โดยมี  พล.ต.กิตติ  รัตนฉายา   เป็นประธานการประชุม 
 ในการเจรจาวันท่ี  ๒  พ.ย.  ๓๒  ในช่วงเช้าและบ่ายพรรคคอมมิวนิสต์มาลายากับฝ่ายมาเลเซีย
ไม่สามารถตกลงปัญหาท่ีส าคัญบางประการได้ 
 ในตอนค่ าของวันท่ี  ๒  พ.ย.  ๓๒  พล.ต.กิตติ  รัตนฉายา  ให้  จีนเป็ง  เดินทางจากกรุงเทพฯ  
สู่ภูเก็ตเพื่อแก้ปัญหาท่ีไม่สามารถตกลงกันได้ 
 ในวันท่ี  ๓  พ.ย.  ๓๒  ทุกฝ่ายสามารถตกลงกันในหลักการได้  และตกลงจัดต้ังคณะท างานร่าง
ความตกลงร่วมกันระหว่างไทย – มาเลเซีย -  พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาโดยมี พล.ต.ปานเทพ  ภูวนารถนุ
รักษ์  เป็นหัวหน้าคณะ 
 ในวันท่ี  ๑๔  พ.ย.  ๓๒  ปิดการประชุม  และถือเป็นการประชุมเจรจาสันติภาพสามฝ่ายครั้ง
สุดท้าย  ท้ังสามฝ่ายตกลงจะลงนามความตกลง  ในวันท่ี  ๒  ธ.ค.  ๓๒  ท่ี  อ.หาดใหญ่  จว.สงขลา 
 คณะท างานสามฝ่ายด าเนินการร่างความตกลงกันท่ี  โรงแรมถาวรปาล์มบีช  จว.ภูเก็ต  ต้ังแต่
วันท่ี  ๕  จนถึงวันท่ี  ๒๑  พ.ย.  ๓๒  จึงย้ายมาด าเนินการต่อท่ีโรงแรมรีการ์เด้น  อ.หาดใหญ่  จว.สงขลา 
 ส าหรบัความตกลงระหวา่งฝา่ยไทยกับพรรคคอมมวินสิตม์าลายา  สรุปได้ดังนี้.- 
   ๑.  สมาชิกกองทัพประชาชนมาลายาจะท าลาย  อาวุธ  กระสุน  และวัตถุระเบิด  
ภายใน  ๗๕  วัน  หลังจากลงนามความตกลง 

๒. ผู้ซึ่งมีความประสงค์จะกลับไปพ านักในประเทศมาเลเซีย  ในช้ันต้น  ต้อง 
พ านักอยู่ในประเทศไทยเพื่อให้ฝ่ายมาเลเซียด าเนินกรรมวิธีทางเอกสาร  เป็นเวลา  ๖  เดือน 

๓. ผู้ซึ่งมีความประสงค์พ านักอยู่ในประเทศไทยจะได้รับความช่วยเหลือดังนี้คือ  
                                     ๓.๑  ฝ่ายไทยมอบพื้นท่ีให้ใช้ประโยชน์ท ากิน  ครอบครัวละ  ๑๕  ไร่  โดย
จัดหาวัสดุในการสร้างบ้านพักให้ครอบครัวละ  ๑  หลัง 
                                     ๓.๒  จ่ายค่าครองชีพให้วันละ  ๑๘  บาทต่อคน  เป็นเวลา  ๓  ปี และจะ
ช่วยเหลือให้สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตัวเองได้ในเวลา  ๕  ปี 
                                     ๓.๓  การช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  ภายใต้กฎระเบียบของ
ทางราชการ 
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  สว่นความตกลงระหวา่งฝา่ยมาเลเซยีกับพรรคคอมมวินสิตม์าลายาสรปุได้ดังนี้.- 
๑.  พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา  สามารถจดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมืองใหม่ได้  

แต่ห้ามใช้ค าว่าใช้อุดมการณ์มาร์ก 
๒.  ให้การช่วยเหลือด้านการเมือง  โดยจ่ายครั้งแรก  คนละ  ๓,๐๐๐  ริงกิต  และ

ให้เงินช่วยเหลือการครองชีพเป็นรายเดือน  เดือนละ  ๓๐๐  ริงกิต  เป็นเวลา  ๓  ปี และจะจ่ายให้ครั้ง
สุดท้าย ๕,๐๐๐  ริงกิต 

๓.  ไม่มอบท่ีดินท ากินให้ 
 ในวันท่ี  ๒  ธ.ค.  ๓๒  เป็นวันลงนามความตกลงสันติภาพ  ๓  ฝ่าย  พิธีลงนามจัดให้มีข้ึนท่ี
โรงแรมลีการ์เด้น  อ.หาดใหญ่  จว.สงขลา 
 เวลา  ๑๐๐๐  เริ่มพิธีลงนามความตกลงระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์มาลายากับรัฐบาลมาเลเซีย 
    
                                ผู้ลงนามพรรคคอมมวินสิตม์าลายา   ประกอบด้วย 
   จีนเป็ง     เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา 
   อับดุลลาซีดี    ประธานพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา 
   ผู้ลงนามฝ่ายมาเลเซีย ประกอบด้วย 
   ดาโต๊ะ  ฮามี  หวัน  ซิเต็ก   ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   พล.อ.ตันศรี  ฮาซิม บิน  โมฮัมหมัด ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
   ตันศรี  ไมฮัมหมัด  ฮานีฟ  บิน  โอมารี อธิบดีกรมต ารวจ 
   ฝ่ายไทยลงนามในฐานะพยาน  ผู้ลงนามประกอบด้วย 
   พล.อ.ชวลิต   ยงใจยุทธ  ผบ.ทบ. 
   นาย อเนก สิทธิประศาสน์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   พล.ต.อ. แสวง ธีรสวัสด์ิ   อธิบดีกรมต ารวจ 
   พล.ท.ยุทธนา แย้มพันธุ ์  มทภ.๔ 
 ต่อจากนั้น  เป็นการลงนามความตกลงระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์มาลายากับกองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค  ๔ 
 ฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา  จีนเป็ง  เป็นผู้ลงนาม 
 พล.ต.กิตติ  รัตนฉายา  ลงนามในนาม  กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค  ๔ 
 หลังจากนั้น  เป็นการอ่านแถลงการณ์ร่วม  โดย  พล.อ.ชวลิต   ยงใจยุทธ   ดาโต๊ะ  ฮายี  หวัน 
ซิเต็ก  และ จีนเป็ง   ตามล าดับ  เป็นอันเสร็จพิธีการลงนามความตกลงสันติภาพ 
 หลังจากเสร็จอาหารกลางวันเป็นพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการปฏิบัติตามความตกลง 
 ผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์มาลายากับฝ่ายมาเลเซียมีดังนี้.- 
   ฝ่ายมาเลเซยีม ี  ดาโต๊ะ  อับดุล  อาอิม  โมฮัมหมัด  นอร์   รองอธิบดีกรมต ารวจ
และ  ซุลกีฟี  อับดุล  รามาน   ผู้บังคับการต ารวจสันติบาล 
   ฝ่ายพรรคคอมมวินสิตม์าลายา  มี  จีนเป็ง  และราชิด   ไมดิน 
 ผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์มาลายากับฝ่ายไทยมีดังนี้.- 
   ฝ่ายไทย  พล.ต.ปานเทพ  ภูวนารถนุรักษ์         ผบ.กกล.ผสม ฉก.ไทย 
   ฝ่ายพรรคคอมมวินสิตม์าลายา  มี  วู   อี  ซี  และ  ราชิด  ไมดิน 
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  เหตุการณ์วันท่ี  ๒  ธ.ค.  ๓๒  ถือเป็นเหตุการณ์ส าคัญของโลกวันหนึ่ง  เป็นวนัส้ินสุดการ
ต่อสู้ด้วยอาวุธของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา  ซึ่งด าเนินมาเป็นเวลา  ๔๑  ปี 
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ความเปน็มาของขบวนการกองโจรกอ่การรา้ย  ( ขจก.) 
 ขจก.  คือ  กลุ่มบุคคลท่ีด าเนินงานทางการเมืองและการทหาร  ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งแยกดินแดน  จว. ป.ต.,  จว. ย.ล.,  จว. น.ธ., จว. ส.ต.  และ จว. ส.ข. บางส่วน
ออกจากการปกครองของไทย  เพื่อจัดต้ังเป็นรัฐมุสลิมอิสระ  ปัจจุบันมี  ๓  ขบวนการ  คือ  ขบวนการอิสลาม
ปลดปล่อยปัตตานี ( BIPP)   ขบวนการปฏิบัติแห่งชาติมาลายู  ปัตตานี  (BRN) องค์การร่วมปลดปล่อย
สหพันธ์ปัตตานี  ( PULO) ในจ านวนนี้ขบวนการ  BRN  และ  PULO  นับเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทมากท่ีสุด  โดย
ก าลังติดอาวุธรวมกันประมาณ  ๑๕๐ – ๒๑๐  คน  นอกจากนี้ท้ัง  ๓  ขบวนการ  ยังได้มีการจัดต้ัง
ขบวนการมูจาฮีดินปัตตานี  (BBMP) และสภาร่วมต่อสู้แห่งชาติปัตตานี  ( BBKP)  ขึ้นในมาลาเซีย  ด้วย  
 ๑. ขบวนการอสิลามปลดปลอ่ยปตัตานี (Barisan lslam  Pembebasan  Pattani  : Bipp) 
เดิมคือขบวนการปลดปล่อยแห่งชาติปัตตานี (BNPP) จัดต้ังในปี  ๒๔๙๐  ซึ่งต่อมาประมาณปี ๒๕๒๘  ได้
เปล่ียนช่ือเป็น  ขบวนการอิสลามปลดปล่อยปัตตานี (BIPP) ประธานคนปัจจุบัน (๒๕๓๔)  คือ  นายหัสดินบิน
สา และไม่ทราบจ านวนสมาชิกท้ังหมด  แต่สมาชิกระดับน าส่วนใหญ่พ านักใน    โกตาบารู  รัฐกลันตัน  มาลา
เซีย ความเคล่ือนไหวทางการเมืองครั้งหลังสุด  ได้แก่การจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสันนิบาตมุสลิมโลก  ครั้ง
ท่ี ๑  ท่ี นครเมกกะ  เมื่อตุลาคม ๒๕๓๐ ในฐานะสังเกตการณ์  ท้ังนี้  เพื่อหาเสียงสนับสนุนจากต่างประเทศ 
 ๒. ขบวนการปฏวิัตแิหง่ชาตมิาลายาปตัตานี ( Barisan  Revolusi Nasional  Malayu 
Pattani  :BRN)     จัดต้ังในปี  ๒๕๐๓  เคล่ือนไหวท้ังทางการเมืองและการทหาร  โดยมีก าลังติดอาวุธ
ประมาณ ๑๐๐ -๑๔๐  คน  นายอับดุลอุสตาการิม   บินหะยีอัสซัน  เป็นประธาน  ส าหรับการเคล่ือนไหวใน
มาลาเซีย  กระท าในรูปของการจัดประชุม  เผยแพร่เอกสารโฆษณาชวนเช่ือขอรับบริจาคเงิน  และพบปะกับ
ผู้แทนของประเทศอิสลามในตะวันออกกลางบางประเทศ  ซึ่งประจ าในมาลาเซียเพื่อขอรับการช่วยเหลือ ส่วน
ความเคล่ือนไหวในไทย  เน้นการปฏิบัติการก่อกวนเรียกค่าคุ่มครอง  ลอบท าร้ายเจ้าหน้าท่ีและราษฎรที่ไม่ให้
ความร่วมมือ  ประเทศท่ีให้การสนับสนุนท้ังด้านการเงิน และการฝึกอบรม  กลุ่ม  BRN  ได้แก่  ซีเรีย  และ
ลิเบีย 
 ปัจจุบัน  ขจก.  BRN  ได้แบ่งออกเป็น  ๓  กลุ่ม  เนื่องจากเกิดความแตกแยกในหมู่ผู้น า  ได้แก่  
Kempipinan  Ulamah  มีนายหะยีการิมบินหะยีอัดซัน  เป็นผู้น า  และกลุ่ม  Kardina  มี นายหะยีอามีน  
โต๊ะมีนา   เป็นผู้น า  ท้ังสองกลุ่มเคล่ือนไหวเฉพาะด้านการเมือง  ส่วนกลุ่ม  Congress  มีนายรอซะ  บูราซอ  
เป็นผู้น าเคล่ือนไหวท้ังทางการเมืองและการทหาร  มีกองก าลังติดอาวุธท้ังหมดในควบคุม  สมาชิกส่วนใหญ่
เป็นคนรุ่นใหม่ และพยายามผลักดันให้ท้ัง  ๓  กลุ่มรวมตัวกัน  โดยมี  นายรอซะ  บูราซอ  เป็นผู้น า 
 ๓. องคก์ารรว่มปลดปลอ่ยสหพนัธป์ตัตานี  (Pattani  United  Liberation  Organization:  
PULO)   จัดต้ังในปี  ๒๕๑๑  ขจก.  PULO  เป็นกลุ่มท่ีเข้มแข็งท่ีสุด  มีการจัดต้ังท้ังทางการเมืองและ
การทหารมีนายอารง  มูเส็ง  เป็นผู้น า  กองก าลังติดอาวุธท่ีเคล่ือนไหวในเขตไทยมีประมาณ ๕๐ – ๗๐  คน  
ใช้ยุทธวิธีการต่อสู้ลักษณะเดียวกับกลุ่ม  BRN  โดยมีประเทศอิสลามท่ีนิยมแนวทางรุนแรงในตะวนัออกกลาง  
อาทิ  ลิเบีย   ซีเรีย   ให้การสนับสนุนด้านการเงินและการฝึกอบรม 
 ปัจจุบัน  ขจก. PULO  มีความแตกแยกในกลุ่มผู้น าเช่นเดียวกับกลุ่ม  BRN   โดยแบ่งออกเป็น  
๓  กลุ่ม  คือ  กลุ่มนายอารง  มูเส็ง  (ประธานสภาปฏิวัติพูโล)  เป็นผู้น า  เน้นการด าเนินการด้านการเมือง  
สมาชิกส่วนใหญ่จบการศึกษาจากประเทศในตะวันออกกลาง  กลุ่มนายอับดุล  กอเดร์  เป็นแกนน า  สมาชิก
ส่วนใหญ่ผ่านการอบรมจากลิเบีย  เคล่ือนไหวเฉพาะทางการเมือง  แต่ต่อมากลุ่มนี้ได้เปล่ียนสภาพเป็นมูลนิธิ  
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ช่ือ  Pranpado  Foundation  พร้อมกับลดการเคล่ือนไหวลง  และกลุ่มนายหะยี  สะมะแอท่าน้ า  สมาชิก
ส่วนใหญ่เป็นกองก าลังติดอาวุธ  เน้นงานก่อสร้างและเรียกค่าคุ้มครอง 
 ๔. ขบวนการมจูาฮดีนีปตัตานี (Barisan  Bersatu  Mujahideen  Pattani : BBMP) 
              เป็นขบวนการท่ีจัดต้ังขึ้นจากการรวมตัวของสมาชิกบางคนท่ีแตกแยกจาก  ขจก.
กลุ่ม BIPP  กลุ่ม  BRN  และกลุ่ม  PURO  ประกาศตัวเป็นทางการเมื่อพฤศจิกายน  ๒๕๒๘  มี  นายแวะหะ
มะ  เวยูโซ๊ะ  เป็นประธาน  เคล่ือนไหวทางการเมือง  เป็นหลัก 
 ๕. ขบวนการสหแนวรว่มกูเ้อกราชปตัตาน ี  หรือสภาร่วมต่อสู้แห่งปัตตานี (Barisan  Bersatu  
Kermardikaan  Pattani : BBKP)  
 จัดต้ังเมื่อปี  ๒๕๑๒  เป็นขบวนการท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มของ ขจก.  ๔  ขบวนการคือ BIPP  
BRN   PULO  และ  BBMP มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นในประเทศได้น าโครงการปฏิบัติงาน
ด้านดาวะห์มาใช้เพื่อขยายฐานสนับสนุน  นอกจากนี้ยังมีการจัดต้ังกองทุนจีฮัดเบอร์ซาตู  เพื่อรับเงนิสนับสนุน  
และปรากฏรายงานเมื่อ  มิถุนายน  ๒๕๓๔  ว่ากลุ่ม  BBKP จะเริ่มการฝึกอาวุธเพื่อจัดต้ังกองทัพแห่งชาติ
ปัตตานี 
 ๖. ความเคลือ่นไหวของ  ขจก. 
 ภายในประเทศ    ปัจจุบัน (๒๕๓๗) มีเพียง  ขจก.  กลุ่ม  BRN  และ  PURO  เท่านั้น  ท่ียังคง
เคล่ือนไหวอย่างต่อเนื่อง  ท้ังการเมืองและการทหาร  โดยมีก าลังติดอาวุธรวมกันประมาณ  ๑๐๐ – ๑๓๐  
คน  (BRN  ประมาณ  ๘๕ – ๑๐๕  คน  และ  PULO ประมาณ  ๑๕ – ๒๕  คน ) ส่วนกลุ่ม  BIPP  และ 
BBMP  เคล่ือนไหวเฉพาะด้านการเมืองนอกประเทศเป็นส่วนใหญ่ 
 ส าหรับการเคล่ือนไหวทางการเมืองในไทย  ส่วนใหญ่มุ่งโฆษณาชวนเช่ือปลูกฝังอุดมการณ์การ
ต่อสู้เพื่ออิสลาม  โจมตีรัฐบาล  และชักชวนราษฎรชาวมุสลิมเข้าเป็นสมาชิก  ด้านการทหารมีการเรียกค่า
คุ้มครอง  ขู่วางระเบิด   ลอบสังหาร  เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าท่ี  ตลอดจนสร้างความวุ่นวาย
เพื่อหวังผลทางด้านสังคมจิตวิทยา  โดยการคุกคามครู  และเผาโรงเรียน  เป็นต้น  ส่วนในต่างประเทศ  ขจก. 
มีความเคล่ือนไหวท่ีจะแสวงหาการสนับสนุนทางการเมือง  การเงิน  การฝึกอบรม  แหล่งพักพิง  และการ
โฆษณาชวนเช่ือจากประเทศอิสลาม  เช่น ลิเบีย  ซีเรีย  และมาเลเซีย  ปัจจุบันการปฏิบัติการของ ขจก.ลดลง
เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีได้ปราบปรามอย่างต่อเนื่อง  และเกิดความแตกแยกกันระดับผู้น า  อนึ่งในปี  ๒๕๓๓  
ปฏิบัติการของ ขจก.  กลุ่ม  PURO  และ  BRN  ลดลงเหลือเพียง  ๔๐  ครั้ง  จาก  ๖๒  ครั้ง ในปี  ๒๕๓๒ 
 ส าหรับการสนับสนุนของคนไทยมุสลิมต่อ  ขจก.ส่วนใหญ่ยังคงเป็นไปในลักษณะจ ายอม
เนื่องจากอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลและทางราชการไม่สามารถให้ความคุ้มครองท่ัวถึง  ผู้ให้การสนับสนุนด้วยความ
เล่ือมใสในอุดมการณ์มีเพียงส่วนน้อย 
  ในด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มก่อการร้ายอื่น ๆ  ขจก.  เคยมีการประสานงานในระดับ
ผู้ปฏิบัติงานกับ  ผกค.  และ จคม.  ในช่วงปี  ๒๕๒๐  แต่ไม่มีความคืบหน้า  เนื่องจากอุดมการณ์ท่ีแตกต่าง
กันกับมีการแย่งชิงอิทธิพลและผลประโยชน์ในพื้นท่ี 
  ในต่างประเทศ   ขจก.เคล่ือนไหวต่างประเทศ  เพื่อแสวงหาการสนับสนุนทางการเมืองการเงิน  
ฝึกอบรม  แหล่งพักพิง  และการโฆษณาชวนเช่ือ  ความช่วยเหลือส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศอิสลามใน
ตะวันออกกลาง  ได้แก่  ลิเบีย   ซีเรีย   ซาอุดิอาระเบีย  และซูดาน  โดย  ขจก.เคยส่งสมาชิกไปฝึกอบรม
ทางการเมือง  และฝึกอาวุธท่ีลิเบียและซีเรีย  นอกจากนี้  ขจก.ยังมีการติดต่อกับผู้แทนกลุ่มมูจาดฮีดีน
อัฟกานิสถานท่ีประจ ากรุงกัวลาลัมเปอร์ 
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การปราบปราม  ขจก.ในพืน้ที ่ จว.ยะลาและ  จว.นราธวิาส  ในปี  ๒๕๓๕ – ๒๕๓๗ 
๑. กลา่วทัว่ไป 
ขบวนการโจรก่อการร้าย  (ขจก.)  ในพื้นท่ีภาคใต้  ซึ่งยังมีความเคล่ือนไหวจนถึงปัจจุบันมี 
อยู่  ๒  กลุ่ม  คือ  ขจก.กลุ่ม  บี.อาร์.เอ็น  และ  ขจก.กลุ่ม  พูโล  การปฏิบัติการก่อการร้ายของ  ขจก.  เป็น
การผสมผสานการปฏิบัติทางทหาร  และการต่อสู้ทางสังคม  โดยมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองท่ีจะแบ่งแยก
ดินแดนหรือปกครองตนเองเป็นเป้าหมายสูงสุดในการต่อสู้  การปราบปราม  ขจก.  ท้ังสองกลุ่ม  นับต้ังแต่เริ่ม
เกิดความเคล่ือนไหวขึ้นนั้น  สถานการณ์ได้ลดความรุนแรงไปต้ังแต่ปี  ๒๕๓๒  แต่จากการท่ีฝ่ายเราได้ทวีการ
ปฏิบัติเพื่อกดดัน  ขจก.ท่ีแหลืออยู่อย่างต่อเนื่อง  จนท าให้ฝ่าย  ขจก.อยู่ในสภาพท่ีตกต่ าอย่างมาก  ในปี  
๒๕๓๕  นั้น  ขจก.ได้กลับพลิกฟื้นสถานการณ์ต่อสู้ขึ้นใหม่  ด้วยการก่อเหตุการณ์เผาโรงเรียนกว่า  ๓๐  แห่ง 
ในพื้นท่ี  จว.ชายแดนภาคใต้  เมื่อเดือน ส.ค. ๓๖  ท าให้ฝ่ายเราโดย  พตท.๔  ซึ่งเป็นหน่วยประสารการ
ปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายในพื้นท่ี  ต้องเร่งด าเนินการต่อสู้ต่อไปเพื่อเอา  ขจก.ให้ได้โดยเร็ว  การปฏิบัตของ
ฝ่ายเราเป็นการใช้ก าลังทหารเข้าปราบปรามก าลังติดอาวุธในพื้นท่ีป่าเขาและพื้นราบ  ควบคู่กับการใช้ก าลัง
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบ้านเมืองท าการพิทักษ์ประชาชนเพื่อตัดขาดการสนับสนุนของ ขจก.  รวมทั้ง  ด าเนินการ
พัฒนาพื้นท่ีตามโครงการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นท่ีและขจัดเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีจะเกื้อกูลต่อการ
สนับสนุนการก่อการร้าย 
 ก าลังของ  พตท.๔  ซึ่งนับว่ามีบทบาทส าคัญในการปราบปราม  ขจก. พื้นท่ี  จว.ยะลา  และ  
น.ธ. ในห้วงปี  ๒๕๓๕ – ๒๕๓๗  ได้แก่  ร้อย ร.๔๐๕๓,  ร้อย ร.๔๑๕๒,  ร้อย ร.๔๑๕๔,  ร้อย ร.๔๐๕๑,  
ฉก.ทพ.๔๑,  ฉก.ทพ.๔๓  และ ฉก.ทพ.๔๒ 
๒. พืน้ที่เคลือ่นไหวของ  ขจก. 

๒.๑  ขบวนการ  บี.อาร.เอ็น  มี   ๓   เขตงาน  คือ 
 ๒.๑.๑  เขต ๑   เดิมมีการเคล่ือนไหวในพื้นท่ี  ต.สะเอ๊ะ,  ต.กรงปีนัง  อ.เมือง  จว.ย.ล. และ 

รอยต่อ อ.เมือง  กับ  อ.ยะหา  จว.ย.ล.  โดยมี  ขจก. โต๊ะ  แซบง  เป็นหัวหน้า  ปัจจุบันเคล่ือนไหวในพื้นท่ี  
ต.สะเอ๊ะ,  ต.ห้วยกระทิง,  ต.กรงปีนัง  อ.เมือง  และ ต.ดาเนาะปูเต๊ะ  อ.บันนังสตา  จว.ย.ล.  โดยมี  ขจก. 
มะสุไหงบาตู  เป็นหัวหน้า 

 ๒.๑.๒  เขต ๒  เคล่ือนไหวในพื้นท่ี  อ.ศรีสาคร, อ.จะแนะ, อ.ระแงะ  และ อ.รือเสาะ  
 จว.น.ธ.  โดยมี  ขจก.  ดิง  ภูแบสาลอ   เป็นหัวหน้า  ขจก.ในเขตนี้ยังแบ่งออกเป็น  ๓  กลุ่มย่อย  คือ  กลุ่ม  
อารียะ  โต๊ะบาลา,  กลุ่ม  โต๊ะแซปายอ/โต๊ะแซวง  และกลุ่ม  สุเด็ง ตอกอ/อันนูวา  นาโต้  

 ๒.๑.๓  เขต ๓   เคล่ือนไหวในพื้นท่ีบางส่วนของ  อ.เทพา  และ  อ.สะบ้าย้อย  จว.ส.ธ., อ. 
โคกโพธิ์  จว.ป.น.  และ  อ.ยะหา  กับ กิ่ง  อ.กาบัง  จว.ย.ล.  โดยมี  บาฮารุดดิน/เปาะยะลา  เป็นหัวหน้า
และ เปาะลายู  สะมะแอ  เป็นรองหัวหน้า 
         ๒.๒  ขบวนการพูโล  มี  ๒ กลุ่ม  คือ  กลุ่มเก่า  ซึ่งมี หะยีสะมะแอ  ท่าน้ า  เป็นหัวหน้า  แต่ปัจจุบัน
ไม่มีความเคล่ือนไหวท่ีส าคัญ  อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มใหม่  ซึ่งมี  ดร.ฮารง  มูเล็ง/อเมริกา  เป็นหัวหน้า  และ 
หะยีอับดุลฮาดี/มูโน๊ะ  เป็นเลขาธิการ  กลุ่มนี้ยังมีการเคล่ือนไหวอยู่ในปัจจุบัน  โดยแบ่งออกเป็น  ๒  กลุ่ม  
คือ 
 ๒.๒.๑  กลุ่ม  หะยีดาโอ๊ะ  ท่าน้ า  เคล่ือนไหวในพื้นท่ีรอยต่อ  จว.ย.ล., ป.น. และ น.ธ. 
โดยเฉพาะในเขต  อ.รือเสาะ, อ.ระแงะ, อ.จะแนะ,  อ.ศรีสาคน  จว.น.ธ. 
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 ๒.๒.๒  กลุ่ม  ยาโก๊ะ  สะบือรัง  เคล่ือนไหวในพื้นท่ี  อ.รามัน  จว.ย.ล.  และ  อ.รือเสะ,  อ.ศรี
สาคร,  อ.ยี่งอ,  อ.ระแงะ,  อ.จะแนะ  จว.น.ธ. 
๓. การปฏบิัตทิี่ส าคญั        จากการส ารวจผลการปราบปราม  ขจก.ในห้วงปี  ๓๕ – ๓๗  พบว่ามีการ 
ปฏิบัติส าคัญเกิดขึ้นในพื้นท่ี กิ่ง อ.กาบัง,  อ.รามนั  และ  อ.เมือง  จว.ย.ล.  กับ ในพื้นท่ี  อ.ศรีสาคร,  อ.จะ
แนะ  จว.น.ธ.  ซึง่เป็นการปฏิบัติท่ีฝ่ายเราจัดก าลังออกกวาดล้าง  ขจก.  กลุ่มต่าง  ๆ  ในพื้นท่ีป่าเขา  จนเป็น
เหตุให้ฝ่าย ขจก.เกิดการสูญเสียอย่างหนักมาโดยล าดับ  และสามารถน าผลการปฏิบัติมาพิจารณาเป็น
บทเรียนจากการรบ  ได้ดังนี้.- 
   ๓.๑  การรบท่ี  บ.เจาะกาดง (คิวเอช  ๔๗๘๐๐๕) อ.เมือง  จว.ย.ล.  ในห้วง  ๑ – ๕  ต.ค. ๓๕ 
        เมื่อ  ๐๔๑๔๐๐  ต.ค. ๓๕  ฉก.ทพ.๔๑  ซึ่งจัดก าลังจาก ร้อย ร.๔๑๐๖  จ านวน  ๔  ชป. 
ตามแผนยุทธการห้วยกระทิง  เพื่อเข้าพิสูจน์ทราบ และกวาดล้าง  ขจก.ในพื้นท่ี ต.ห้วยกระทิง  และ ต.สะเอ๊ะ  
บริเวณ บ.มาตูมอ,  บ.จาเราะสาโต,  บ.เจาะกาดง และ บ.ตะโล๊ะโต๊ะโพ  ก าลัง  ชป.ท่ี ๓  น าโดย  ส.อ.ลาศ  
อ่อนปลอด  ได้ปะทะกับ  ขจก.บี.อาร.เอ็น  กลุ่ม  สะอารี  ดิสะเอ๊ะ  ประมาณ  ๒๐  คน  นานประมาน  ๑๐  
นาที  ท่ีบริเวณ  บ.เจาะกาดง  หลังจากนั้นฝ่ายเราได้เพิ่มเติมก าลังอีก  ๒  ชป.  เข้าสกัดกั้นและไล่ติดตาม  
จนเกิดการปะทะกันอีกครั้งบริเวณใกล้เคียงกัน  ผลการปฏิบัติฝ่ายเราเสียชีวิต  ๑  นาย, บาดเจ็บ  ๒  นาย  
ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต  ๒  คน  จากการตรวจค้นพิสูจน์ทราบ  บริเวณพื้นท่ีปะทะ  ฝ่ายเราเหยียบกับระเบิด
ได้รับบาดเจ็บ  ๑  นาย  และยึดได้อาวุธยุทโธปกรณ์  กับส่ิงของอีกจ านวนหนึ่ง 
 ๓.๒  การรบท่ี  บ.ราดู (คิวเอช  ๕๑๑๐๙๙) อ.เมือง  จว.ย.ล.  ในห้วง  ๑๓ – ๑๖  ธ.ค.  ๓๕ 
     เมื่อ ๑๔๐๕๒๐  ธ.ค. ๓๕  ร้อย ทพ. ๔๑๐๖  ซึ่งจัดก าลัง  ๑  ชป.  ออกปฏิบัติการตาม
แผนยุทธการยะลาสันติ  ร่วมกับ  ก าลังต ารวจ  และ  อาสาสมัคร  อ.เมือง  จว.ย.ล.  เพื่อพิสูจน์ทราบและ
กวาดล้าง  ขจก.บี.อาร.เอ็น  กลุ่ม  ยะรอบี  อาแว  ได้ปะทะกับ  ขจก.กลุ่มนี้  ประมาณ ๕ – ๖ คน  ท่ีบริเวณ  
บ.ราดู  นานประมาณ  ๒๐  นาที  ผลการปฏิบัติการฝ่ายเราปลอดภัย  ฝ่าย ขจก.เสียชีวิต  ๒  คน  จากการ
จัดก าลังไล่ติดตามพบ ขจก.บาดเจ็บอีก  ๑  คน  และได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา  ส าหรับ  ขจก.ที่เหลืออีก  ๒  
คน  ได้รับบาดเจ็บและหลบหนีไปได้ 
 ๓.๓  การรบท่ี บ.ไอร์บือแต ( คิวจี ๘๔๗๖๙๓ ) อ.จะแนะ จว.น.ธ. ในห้วง ๑๔ – ๑๕ ธ.ค.๓๕ 
     เมื่อ  ๑๕๐๗๐๐  ธ.ค. ๓๕  ร้อย ทพ.๔๑๐๒ และ ร้อยทพ.๔๕๐๒  ซึ่งจัดก าลังกองร้อยละ 
๑ ชป. เข้าปฏิบัติการตามแผนยุทธการพิทักษ์ใต้ ๔๑ เพื่อพิสูจน์ทราบความเคล่ือนไหวของ ขจก.พูโล  กลุ่ม  
สะแปอิง  ท่ีบริเวณ บ.ไอร์บือแต  ตามท่ีได้รับรายงานจากแหล่งข่าว  น าโดย ร.ท.อาทร  จันทร์ทอง  ขณะท่ี
ชุด ลว.ของหน่วย  เข้าถึงท่ีหมายได้ตรวจพบค่ายพักช่ัวคราวของ ขจก. จึงเปิดฉากการยิงทันทีและได้ปะทะกัน
นานประมาณ  ๒๐ นาที  ผลการปฏิบัติฝ่ายเราปลอดภัย  และยึดได้ส่ิงของยุทธปัจจัยจ านวนมาก  ฝ่าย ขจก.
เสียชีวิต  ๑  คน 
 ๓.๔ การรบท่ี บ.คลองปุต (คิวจี ๒๑๑๙๕๒) กิ่ง  อ.กาบัง  จว.ย.ล.  ในห้วง  ๑๔ – ๑๖ ก.พ.๓๖ 
    เมื่อ  ๑๕๐๘๐๓  ก.พ. ๓๖  ร้อย ร.๔๑๕๒  ซึ่งจัดก าลัง  ๑  หมู่ ปล.  พร้อมด้วย ร้อย ทพ.
๔๑๐๒  จ านวน  ๑ ชป. และ พลน าทาง  ๑  คน  เพื่อพิสูจน์ทราบความเคล่ือนไหวและซุ่มโจมตี ขจก.บี.อาร์
เอ็น. เขต ๓ กลุ่ม  เปาะลายู  ก าลังประมาณ ๗ – ๑๐  คน ท่ีบริเวณ บ.คลองปุด  ตามท่ีได้รับรายงานจาก
แหล่งข่าว  น าโดย  ส.อ.ตุแวลอเซ็ง   นิเน  เป็น  หน.ชป.  ขณะท่ี  ชป.ได้เคล่ือนท่ีเข้าใกล้ท่ีหมายบริเวณพิกัด  
คิวจี  ๒๑๑๙๕๒  และก าลังปรับรูปขบวนเพื่อเข้าพิสูจน์ทราบได้ปะทะกับ  ขจก.  นานประมาณ  ๑๐  นาที  
หลังจาก  ชป.ได้รายงานให้หน่วยเหนือ  คือ  ร้อย ร.๔๑๕๒  กับ  กรม ทพ.๔๑  ได้ทราบ  กรม ทพ.๔๑ (ร้อย 
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ทพ.๔๑๐๒)  และ ร้อย ร.๔๑๕๒  ได้จัดก าลังไปสมทบเพื่อขยายผลและไล่ติดตามผลการปฏิบัติ  ตรวจพบค่าย
พักช่ัวคราว  พร้อมส่ิงของเครื่องใช้ต่าง ๆ  และรอยเลือดจ านวนมาก 
 ต่อมาเมื่อ  ๑๕๒๓๑๕  ก.พ.  ๓๖  ร้อย ร.๔๑๕๒  ร่วมกับ  ร้อย ทพ.๔๑๐๒  ขณะต้ังจุดตรวจ
บนเส้นทาง  หน้าฐานปฏิบัติการ  ร้อย ร.๔๑๕๒  เพื่อสกัดกั้น  ขจก.ที่คาดว่าได้รับบาดเจ็บจากการปะทะ  
หน่วยได้ตรวจพบ  ขจก.ผู้บาดเจ็บ  ๑  คน  ปะปนโดยสารอยู่ในรถบรรทุกจึงควบคุมตัวไว้  และจากการ
ซักถามข้ันต้นก่อนน าส่ง รพ.  ท าให้ทราบว่ามี  ขจก.ได้รับบาดเจ็บอีกจ านวน  ๒  คน 
 ๓.๕  การรบท่ี  บ.ลูโบ๊ะยีลิง (คิวจี  ๘๔๗๗๘๘)  อ.ศรีสาคร  จว.น.ธ.  ในห้วง  ๓๐ เม.ย. – ๓ 
พ.ค. ๓๖  เมือ่  ๐๑๐๗๒๐ พ.ค. ๓๖  ร้อย ร.๔๐๕๓  ซึ่งจัดก าลัง  ๒ ชป. และ ฉก.ทพ.๔๑  จ านวน  ๒  ชป. 
ออกปฏิบัติการตามแผนพิทักษ์ใต้  ๐๔/๓๖  เพื่อพิสูจน์ทราบ  ขจก.พูโล และ ขจก.บี.อาร์.เอ็น.ในพื้นท่ี อ.ศรี
สาคร  จว.น.ธ. หน่วยได้ปะทะกับ  ขจก.บี.อาร์.เอ็น.กลุ่ม  หะยีดาโอ๊ะ  ท่าน้ า  ประมาณ  ๑๕ – ๒๐  คน  
ขณะก าลังสะกดรอยไล่ติดตาม  ขจก.  กลุ่มนี้ท่ีบริเวณ  บ.ลูโบ๊ะยีลิง  อ.ศรีสาคร  นานประมาณ  ๑๕  นาที  
ผลการปฏิบัติ  ฝ่ายเราบาดเจ็บ  ๓  นาย  และยึดได้ส่ิงของ  ขจก.จ านวนหนึ่ง  ฝ่าย  ขจก.หลบหนีไปได้ 
 ๓.๖ การรบท่ี บ.ไอร์กาเซ (คิวจี ๘๐๕๗๒๘) อ.ศรีสาคร จว.น.ธ. ในห้วง ๑๑ – ๑๓ มิ.ย.๓๖ 
 เมื่อ  ๑๒๐๗๓๐ มิ.ย. ๓๖  ร้อย ร.๔๐๕๑  ซึ่งจัดก าลัง  ๑  หมู่ ปล. และ ฉก.ทพ.๔๑ จัดก าลัง  
๑  ชป.  จากร้อย ทพ.๔๑๐๒  ออกปฏิบัติการเพื่อพิสูจน์ทราบและกวาดล้าง  ขจก.บี.อาร.เอ็น.เขต ๒  กลุ่ม  
อารียะ  โต๊ะบาลา  ตามท่ีได้รับรายงานจาก  สภ.ต. โกตาบารู  ว่า  ขจก.กลุ่มนี้  ปรากฏความเคล่ือนไหวท่ี
บริเวณ บ.ไอร์กาเซ  และมีก าลังติดอาวุธ  ประมาณ  ๑๙  คน  โดยมี จ.ส.อ.หมัดยาโกบ  เหมแก้ว  เป็น 
หน.ชป. ขณะท่ีหน่วยก าลังปรับรูปขบวนเข้าหาท่ีหมาย  ได้ปะทะกับ  ขจก. นานประมาณ  ๓๐  นาที  
หลังจาก ร้อย ทพ.๔๑๐๒  ได้จัดก าลังเพิ่มเติมไปสมทบเพื่อขยายผลและตรวจค้นพื้นท่ี  จึงพบว่ามี ขจก.
เสียชีวิต  ๑   คน  และยึดได้ค่ายพักช่ัวคราวของ ขจก. พร้อมส่ิงของเครื่องใช้ และ เสบียงอาหารจ านวนหนึง่ 
 ๓.๗  การรบท่ี  บ.ดาฮง (คืวจี  ๘๖๘๙๔๓) อ.ศรีสาคร  จว.น.ธ.  ในห้วง ๘ – ๑๐ ต.ค. ๓๖ 
 เมื่อ  ๐๙๐๙๑๐ ต.ค. ๓๖ ร้อย ร.๔๐๕๓  ซึ่งจัดก าลัง  ๑  หมู่ ปล. และ ฉก.ทพ.๔๑  จัดก าลัง 
๒ ชป. จากร้อย ทพ.๔๑๐๑ และ ร้อย ทพ.๔๑๐๒  น าโดย  ร.อ.อาทร  จันทร์ทอง  ออกปฏิบัติการเพื่อพิสูจน์
ทราบและกวาดล้าง  ขจก.พูโล กลุ่ม ปะดอเบร์  สะรีเกาะ  ตามท่ี กรม ทพ.๔๑ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวว่า 
ขจก.กลุ่มนี้ได้ปรากฏความเคล่ือนไหวท่ีบริเวณ บ.ดาฮง  และมีก าลังติดอาวุธ  ประมาณ  ๑๑ – ๑๕ คน  
ขณะท่ีหน่วยเคล่ือนท่ีเข้าใกล้ท่ีหมาย  ส่วน  ลว.หน้าของฝ่ายเราได้ปะทะกับยามรักษาการณ์ของ ขจก.  ฝ่าย
เราจึงปรับก าลังเข้าตีก าลังส่วนใหญ่ของ ขจก.นานประมาณ  ๒๕ นาที  ท าให้  ขจก. เสียชีวิต  ๑  คน  ฝ่าย
เราบาดเจ็บ  ๑  นาย  หลังจากนั้น  กรม ทพ.๔๑  ได้จัดก าลังเพิ่มเติมไปสมทบเพื่อตรวจค้นพื้นท่ีปะทะจึง
พบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นค่ายพัก  ซึ่งเป็นท่ีต้ังนานประมาณ  ๒  เดือน  มียุทโธปกรณ์  เสบียงอาหาร  และ
ส่ิงของเครื่องใช้หลายรายการ 
 ๓.๘  การรบท่ี  บ.ปาแตรายอ (คิวเอช  ๘๔๗๒๑๖) อ.รามัน  จว.ย.ล. ในห้วง ๒ – ๔ พ.ย. ๓๖ 
 เมื่อ  ๐๓๐๘๑๕  พ.ย. ๓๖  ฉก.ทพ.๔๑  ซึง่จัดก าลัง  ๒  ชป. จาก ร้อย ทพ.๔๑๐๑ และ ร้อย 
ทพ.๔๑๐๒ ร่วมกับก าลังจาก  สภ.อ.รามัน,  สภ.ต.โกตาบารู, อส.จ.รามัน  อีกจ านวนหนึ่ง  และพลน าทาง  ๑  
คน  น าโดย  จ.ส.อ.หมัดยาโกบ  เหมแก้ว  ออกปฏิบัติการเพื่อพิสูจน์ทราบและกวาดล้าง  ขจก.พูโล  กลุ่ม  
หะยีดาโอ๊ะ  ท่าน้ า  ตามท่ี  กรม ทพ.๔๑  ได้รับรายงานจาก  สภ.ต.โกตาบารู  ว่า  ขจก. กลุ่มนี้ได้ปรากกฏ
ความเคล่ือนไหวท่ีบริเวณ บ.ปาแตรายอ  และมีก าลังติดอาวุธประมาณ ๑๕ – ๒๐ คน  ขณะท่ีหน่วยเคล่ือนท่ี
เข้าปิดล้อมท่ีหมาย  ฝ่ายเราได้ปะทะกับ  ขจก. นานประมาณ  ๒๕ นาที  ท าให้  ขจก.เสียชีวิต  ๑  คน  ฝ่าย
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เราบาดเจ็บ  ๑  นาย  ต่อมาฝ่ายเราได้ขอรับการสนับสนุน  ฮ.ติดอาวุธ  และก าลังเพิ่มเติม  คือ  ชุด  ช.ตรวจ
ค้น  และชุดสุนัขทหาร  เพื่อไล่ติดตาม  ขจก.ในทิศทางท่ีคาดว่าหลบหนีไป  จากการตรวจค้นบริเวณปะทะ  
และพื้นท่ีใกล้เคียง  ท าให้พบค่ายพัก  ๑  แห่ง  พร้อมยุทโธปกรณ์, เสบียงอาหาร และส่ิงของเครื่องใช้จ านวน
หนึ่ง 
 ๓.๙. การรบท่ี บ.คลองชิง (คิวจี  ๒๔๒๙๓๕) กิ่ง อ.กาบัง จว.ย.ล. ในห้วง  ๑๗ – ๒๐ พ.ค.๓๗ 
 เมื่อ  ๑๙๑๓๐๐  พ.ค.  ๓๗   ร้อย ร.๔๑๕๒  ซึ่งจัดก าลัง  ๑  หมู่  ปล. และ ฉก.ทพ.๔๑  จัด
ก าลังจาก ร้อย ทพ.๔๑๐๒  จ านวน  ๑  ชป.,  ฉก.ทพ.๔๒  จัดก าลัง  ๑  ชป. ร่วมกับก าลังจาก สภ.ต.โกตาบา
รู, สภ.กิ่ง  อ.กาบัง และ อส.กิ่ง  อ.กาบัง  อีกจ านวนหนึ่ง  น าโดย  จ.ส.อ.หมัดยาโกบ  เหมแก้ว  ออก
ปฏิบัติการเพื่อพิสูจน์ทราบและซุ่มโจมตี ขจก.บี.อาร์.เอ็น. เขต  ๓   กลุ่มเปาะยะลา  ตามท่ี กรม ทพ.๔๑  
ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่า ขจก.กลุ่มนี้มีการพบประมวลชนเพื่อเตรียมการจัดงานวัน  ฮารรีายอฮัจยี  ท่ีบริเวณ  
บ.คลองชิง  และมีก าลังติดอาวุธ  ประมาณ  ๒๐ – ๒๕  คน  ขณะท่ีฝ่ายเราก าลังซุ่มโจมตีบริเวณท่ีตรวจพบ
เส้นทางท่ีสงสัยว่า ขจก.ใช้ในการเคล่ือนไหว  ขจก.จ านวน  ๓  คน  ได้เคล่ือนท่ีเข้ามาในพื้นท่ีสังหาร  หน.ชป.
จึงได้เปิดฉากการยิง  และเกิดการปะทะกับ ขจก.ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง นานประมาณ  ๓๐  นาที  ท าให้  
ขจก.เสียชีวิต  ๑  คน ฝ่ายเราบาดเจ็บ  ๑  นาย  แต่เมื่อฝ่ายเราเข้าตรวจค้นพื้นท่ีปะทะ  ก าลังพลได้เหยียบ
กับระเบิดท าให้ได้รับบาดเจ็บอี  ๑  นาย จึงต้องขอรับการส่งกลับทางอากาศ 
 ต่อมาเมื่อ  ๑๙๑๖๐๐  พ.ค.  ๓๗  ขณะท่ีหน่วยก าลังเคล่ือนท่ีกลับ  ซึ่งห่างจากบริเวณปะทะ
ประมาณ  ๘๐๐  ม.  ขจก.จ านวนหนึ่ง  คาดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันได้ซุ่มโจมตีฝ่ายเราอีกจ านวน  ๒  ครั้ง  ฝ่าย
เราได้ขอรับการสนับสนุน  ฮ.ติดอาวุธ  เพื่อเพิ่มอ านาจการยิงสนับสนุน  ผลการปฏิบัติฝ่ายเราปลอดภัย  ไม่
ทราบการสูญเสียของ   ขจก. 
 ๓.๑๐  การรบท่ี  บ.จือกอ (คิวจี  ๘๖๓๗๔๕)  อ.ศรีสาคร  จว.น.ธ.  ในห้วง  ๗ – ๑๑  มิ.ย. ๓๗ 
 เมื่อ  ๐๘๑๐๐๐  มิ.ย. ๓๗  ร้อย ร.๔๐๕๓ และ ร้อย ทพ.๔๓๐๕  ซึ่งจัดก าลัง  ๑  ชป.ร่วมกับ
ชุด สท./พตท.๔๓  จ านวน  ๓  ชุด  และคนน าทางอีกจ านวน  ๒  คน  น าโดย  ส.อ.สวิส  ขวัญมงคล  ออก
ปฏิบัติการเพื่อพิสูจน์ทราบและกวาดล้าง  ขจก.พูโล  กลุ่ม  มะปิเยาะ  ลาโล๊ะ  ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของ  หะยีดา
โอ๊ะ  ท่าน้ า  ตามท่ี กรม  ทพ.๔๓  ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวว่า ขจก.กลุ่มนี้ได้มาหลบซ่อนอยู่ท่ีบริเวณ  
เขาตืองอ   ขณะท่ีฝ่ายเราเข้าถึงท่ีหมายซึ่งคาดว่าเป็นจุดส่งเสบียงของ ขจก. และก าลัง  ลว. โดยรอบท่ีหมาย  
ได้พบความเคล่ือนไหวของ ขจก.  หน.ชป. จึงน าก าลังเข้าโจมตีทันที หลังจากนั้นได้ขอรับการสนับสนุน  ฮ.ติด
อาวุธเพื่อสกัดกั้นการถอยหนีของฝ่ายตรงข้าม  จากการตรวจค้นพื้นท่ีปะทะพบว่ามี  ขจก.เสียชีวิต  ๑  คน  
คือ  ขจก.มะปิเยาะ  ลาโล๊ะ  พร้อมกับยึดได้ค่ายพักและยุทโธปกรณ์  กับส่ิงของเครื่องใช้เป็นจ านวนมาก 
 ๓.๑๑ การรบท่ี บ.ไอร์กาเซ (คิวจี  ๘๑๕๗๔๒) อ.ศรีสาคร จว.น.ธ. ในห้วง  ๒๖ – ๓๐ มิ.ย.๓๗ 
 เมื่อ  ๒๙๑๓๐๕  มิ.ย. ๓๗  ร้อย ร.๔๐๕๑  สนธิก าลังกับ ร้อย ทพ.๔๓๐๕  จ านวน  ๑  ชป.  
ร่วมกับ  ๑  ชุด  ช.ตรวจค้น,  ๓  ชุด  สท.พตท.๔๓  และคนน าทาง  จ านวน  ๓  คน  น าโดย  ร.ต.สุจินต์   
รวดเร็ว   ออกปฏิบัติการพิสูจน์ทราบและกวาดล้าง  ขจก.บี.อาร์.เอ็น. เขต ๒  กลุ่ม  อาลียะ  โต๊ะบาลา  ซึ่งมี
ก าลังประมาณ ๗ – ๑๐ คน ท่ีบริเวณ  ไอร์กาเซ  ตามท่ีได้รับรายงานจากแหล่งข่าว  ขณะท่ีหน่วยก าลัง ลว. 
ถึงบริเวณพิกัด  คิวจี  ๗๗๔๗๐๗พล.ลว.น า  ได้พบความเคล่ือนไหวของ  ขจก.  ผบ.ชป.  จึงวางก าลังซุ่มโจมตี
อย่างเร่งด่วน  จนกระท่ัง ขจก.จ านวนหนึ่งเข้ามาในพื้นท่ีสังหาร  ผบ.ชป.จึงเปิดฉากการยิงและมีการปะทะกัน
นานประมาณ  ๕  นาที  ฝ่ายเราได้ด าเนินกลยุทธต่อไป  เพื่อโอบก าลัง  ขจก.ที่อยู่ด้านหลัง  จึงเกิดการปะทะ
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กันอีกนานประมาณ  ๕  นาที  จากการตรวจค้นพื้นท่ีปะทะพบว่า  ขจก.เสียชีวิต  ๒  คน  และยึดได้อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ของฝ่ายตรงข้ามอีกจ านวนหนึ่ง 
๔.  วเิคราะหผ์ลการปฏิบตัขิองทัง้สองฝา่ย 
 ๔.๑  ความเคล่ือนไหวทางทหารของ  ขจก.  มีลักษณะกระจายการปฏิบัติอยู่ตามพื้นท่ีป่าเขา  
แต่อยู่ในระยะท่ีจะรับการสนับสนุนจากมวลชนตามหมู่บ้าน  หรือจากนอกประเทศ  ขจก.จะไม่รวมก าลังเป็น
กลุ่มก้อนเพื่อหลีกเล่ียงการสูญเสีย  เนื่องจากการกดดันกวาดล้างของฝ่ายเรา  แต่  ขจก.จะจัดก าลังออก
เคล่ือนไหวเป็นกลุ่มย่อย  กลุ่มละประมาณ ๔ – ๗ คน  เมื่อสถานการณ์ปลอดภัย  ขจก.จะสร้างค่ายพัก
ช่ัวคราว  แล้วผลัดเปล่ียนหมุนเวียนเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อสืบสภาพพื้นท่ี  หาเสบียงอาหาร  ขู่กรรโชกทรัพย์  
และก่อการร้าย  แต่สถานการณ์คับขันเนื่องจากฝ่ายเราติดตามกวาดล้างอย่างหนัก  จะใช้วิธีกระจายก าลัง
เกาะติดอยู่ในพื้นท่ีอิทธิพล  และเครือญาติ  แล้วใช้ยุทธวิธีในการต่อสู้ด้วยการลอบยิง  และวางทุ่นระเบิด/กับ
ระเบิด  นอกจากนี้  ขจก.จะตอบโต้การกดดันของฝ่ายเราด้วยการก่อวินาศกรรม  และท าร้ายเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
เพื่อเบ่ียงเบนความสนใจ  การตอบโต้ของ ขจก.ด้วยวิธีการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางต่อสู้ของขบวนการก่อ
การร้ายหรือกองโจร  ซึ่งจะต้องเรียกศรัธาของกลุ่มกลับคืนมา  เมื่ออยู่ในสภาวะตกต่ า  ด้วยการใช้การปฏิบัติ
อย่างง่ายแต่ส่งผลกระทบในวงกว้าง  เช่น การลอบวางเพลิง  รร.กว่า  ๓๐ แห่ง ในคราวเดียวกัน 
 ๔.๒  ความเคล่ือนไหวทางด้านการเมือง  และสังคมของ ขจก. พบว่า ขจก.พยายามสร้างเงื่อนไข
ให้เกิดข้ึนในหมู่ประชาชน  โดยอาศัยความแตกต่างทางศาสนา  และสังคม  เพื่อให้ชาวไทยมุสลิม  มีความ
แตกแยกจากสังคมไทย  และร่วมมือกันสนับสนุนขบวนการก่อการร้าย  นอกจากนี้  ขจก.ยังอาศัยความ
เข้มแข็งทางสังคมของชาวมุสลิม  ซึ่งให้ความส าคัญต่อการนับถือเครือญาติ  และผู้เผยแพร่ศาสนาโดย
สอดแทรกอุดมการณ์ต่อสู้เพื่อขยายแนวร่วม 
 ๔.๓  การปฏิบัติของฝ่ายเรา  ยึดถือแนวความคิดในการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่
สงบโดยกดดันกองก าลังติดอาวุธของ ขจก.อย่างหนักและต่อเนื่อง  ควบคู่กับการพิทักษ์ประชาชนและ
ทรัพยากรเพื่อตัดขาดการสนับสนุน  กับการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและขจัดเงื่อนไขการก่อ
การร้าย  ในด้านการปฏิบัติทางทหาร  ฝ่ายทหารเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติตามพื้นท่ีป่าเขา  ฝ่าย
ปกครองและต ารวจรับผิดชอบการปฏิบัติในพื้นท่ีราบและเขตเมือง  มาตรการปราบปรามของฝ่ายเราเป็นการ
ใช้ชุดปฏิบัติการขนาดเล็กออกกวาดล้างกลุ่ม ขจก.ตามรายงานข่าวที่ได้รับ โดยจัดก าลังส่วนหนึ่งเป็นส่วน
สนับสนุนเคล่ือนท่ีเร็วส าหรับเพิ่มเติมก าลังเพื่อแก้ไขสถานการณ์หรือด ารงความหนุนเนื่องในการปราบปราม  
ความยากล าบากของพื้นท่ีปฏิบัติการและอันตรายจากทุ่นระเบิด/กับระเบิด  นับว่ามีอิทธิพลต่อการปฏิบัติของ
ฝ่ายเรา  อย่างไรก็ดีการใช้ชุดสุนัขทหารสนับสนุนการปฏิบัตินับว่าช่วยลดการสูญเสียของฝ่ายเราลงได้  ในด้าน
การยิงสนับสนุนของชุดปฏิบัติการขนาดเล็กพบว่าหน่วย ทพ.ขาดแคลนอาวุธ ปก.เอ็ม. ๖๐  เนื่องจากไม่มีใน
อัตราจึงจ าเป็นต้องสนธิก าลังกับ ร้อย ร.ในการปฏิบัติบางครั้งเพื่อให้มีอ านาจการยิงเพิ่มขึ้น  อาวุธยิงสนับสนุน
ประเภท  ฮ.ติดอาวุธ  นับว่ามีการใช้อย่างได้ผล  ส่วนอาวุธยิงสนับสนุนประเภทวิถีโค้งหน่วยมักไม่น าไปใช้
เนื่องจากมีข้อจ ากัดในการยิงสนับสนุนอย่างใกล้ชิดในพื้นท่ีป่าเขา 
 ๔.๔  การปฏิบัติด้านการพัฒนาพื้นท่ี  เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของฝ่ายเรา  จะมีข้อจ ากัด
เมื่อเป็นการปฏิบัติในพื้นท่ีห่างไกล  เนื่องจากล่อแหลมต่อการลอบโจมตี  ซึ่งเป็นวิธีการตอบโต้ของ ขจก. เช่น 
กรณีท่ีหน่วยทหารพัฒนาท่ี ๑๓ ของโครงการพัฒนาเพื่อความหวังใหม่ถูกซุ่มโจมตีหลังจากเกิดเหตุการณ์เผา 
รร.ในเดือน  ส.ค. ๓๖  ส าหรับมาตรการพิทักษ์ประชาชนนับว่ามีอุปสรรคส าคัญท่ีเกิดจากความสัมพันธ์ทาง
สังคมระหว่าง  ขจก.กับประชาชนในพื้นท่ี  รวมท้ังการสนับสนุนจากภายนอก  ซึ่งยากต่อการปิดกั้นชายแดน  
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เนื่องจากชายแดนมีระยะทางยาว  และเป็นพื้นท่ียากล าบาก  ท าให้ฝ่าย ขจก.มีปัจจัยด ารงชีพเพื่อต่อสู้กับฝ่าย
เราได้อย่างต่อเนื่อง 
๕.  บทเรยีนจากการรบ 
 ๕.๑  ด้านก าลังพล 
  ๕.๑.๑  ขวัญ  ก าลังใจ  ความเข้มแข็ง  และวินัยของก าลังพล  มีส่วนส าคัญต่อการจัดก าลัง  
หรือคัดเลือกก าลังพลเข้าปฏิบัติการ  เนื่องจาก  ชุดปฏิบัติการขนาดเล็ก  จ าเป็นต้องใช้ขีดความสามารถของ
แต่ละบุคคลอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติภารกิจ  ในสภาพแวดล้อมท่ียากล าบาก และมีอันตราย 
  ๕.๑.๒  ก าลังพลของหน่วยจ านวนไม่น้อย  มีภูมลิ าเนาอยู่ห่างไกลจากพื้นท่ีปฏิบัติการ  ท า
ให้หน่วยต้องจัดผลัดลาพักอย่างเหมาะสม  เพื่อด ารงรักษาขวัญของก าลังพล 
 ๕.๒  ด้านการข่าว 
  ๕.๒.๑  หน่วยต้องใช้เวลามากในการพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในท้องถิ่น  เพื่อให้ได้
ข่าวสารฝ่ายตรงข้าม  เนื่องจากก าลังพลส่วนใหญ่ไม่ได้มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ี  รวมทั้งเกิดจากการหมุนเวียน
ผลัดเปล่ียนก าลังพล 
  ๕.๒.๒  วิธีการหาข่าวท่ีได้ผลของฝ่ายเราวิธีหนึ่ง  กระท าโดยอาศัยประโยชน์จากความ
แตกต่างทางผลประโยชน์ และอุดมการณ์ของประชาชนในพื้นท่ี  ซึ่งท าให้ได้ข่าวสารของแต่ละฝ่าย 
  ๕.๒.๓  ความส าเร็จด้านการข่าว  เกิดจากการให้ความเช่ือมั่นในความปลอดภัยของ
ประชาชนในพื้นท่ีเป็นส าคัญ  ประชาชนจะให้ข่าวสารเมื่อมั่นใจว่าตนมีความปลอดภัย  นอกจากนี้  การ
พิทักษ์แหล่งข่าวก็นับเป็นส่ิงจ าเป็น  เนื่องจาก  ขจก.จะท าร้ายประชาชนท่ีให้ข่าวกับฝ่ายเรา 
  ๕.๒.๔  การใช้คนน าทางนับว่ามีความจ าเป็นเพราะท าให้ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับพื้นท่ี  ท าให้
เพิ่มความเร็วในการปฏิบัติ  แต่จะมีข้อจ ากัด  เนื่องจากคนน าทางไม่มีขีดความสามารถในการใช้แผนท่ี
ประกอบการปฏิบัติ 
  ๕.๒.๕  การปฏิบัติด้านการข่าว  จ าเป็นต้องมีงบประมาณเพียงพอ  ส าหรับเป็นค่าตอบแทน
หรือเป็นส่ิงจูงใจในการหาข่าว  แต่บางครั้งจะประสบปัญหา  เนื่องจากผู้ให้ข่าวหวังแต่เพียงค่าตอบแทน  โดย
ไม่ค านึงถึงความถูกต้องมากนัก 
  ๕.๒.๖  ขจก.มีการต่อต้านข่าวกรองท่ีดี  เนื่องจากมีปัจจัยแวดล้อมท่ีเกื้อกูล  โดยประชาชน
ในพื้นท่ีส่วนใหญ่มีสายความสัมพันธ์กับ ขจก. 
  ๕.๒.๗  ความยากล าบาก  และความห่างไกลของพื้นท่ีปฏิบัติการมีอิทธิพลต่อความรวดเร็ว
ทันเวลาของข่าวสาร  เนื่องจากหลายครั้งท่ีได้รับข่าวแล้วไม่สามารถไปวางแผนปฏิบัติได้  เพราะมีเวลาท่ี
เหลืออยู่ไม่เพียงพอ  หรือฝ่ายตรงข้ามไหวตัวหลบหนีไปก่อนแล้ว 
  ๕.๒.๘  เครื่องมือเฝ้าตรวจและตรวจการณ์ในเวลากลางคืน  หากมีการน าไปใช้จะช่วย
เพิ่มพูนขีดความสามารถในการค้นหาความเคล่ือนไหวของฝ่ายตรงข้าม  ได้อย่างดียิ่ง 
 ๕.๓  ด้านยุทธการ 
  ๕.๓.๑  ความส าเร็จของการปฏิบัติหลายครั้งพบว่า  เกิดจากหน่วยมีการข่าวที่ดี และผู้บังคับ
หน่วยมีความรุกรบ  ริเริ่ม  โดยร่วมปฏิบัติการกับหน่วยอย่างใกล้ชิด 
  ๕.๓.๒  การซักซ้อมการปฏิบัติ  หรือการฝึกปฏิบัติการเป็นชุด  ท้ังกลางวันและกลางคืน 
นับว่ามีความจ าเป็น  เนื่องจากหน่วยปฏิบัติจ าเป็นต้องสนธิก าลังเพื่อน าขีดความสามารถของแต่ละหน่วยไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
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  ๕.๓.๓  สภาพอากาศช้ืน  มีอิทธิพลต่อความพร้อมรบของยุทโธปกรณ์  ดังนั้น  ก่อนออก
ปฏิบัติการ หน่วยจ าเป็นต้องตรวจสอบและท าความสะอาดอาวุธให้เกิดความเช่ือมั่นก่อนเสมอ 
  ๕.๓.๔  การใช้ชุดปฏิบัติการขนาดเล็ก  ปฏิบัติจ าเป็นต้องมีก าลังสนับสนุน  หรือกองหนุน
เคล่ือนท่ีเร็วเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาเพื่อแก้ไขสถานการณ์และด ารงความหนุนเนื่องในการปฏิบัติ 
  ๕.๓.๕  ฮ.ติดอาวุธ  เป็นอาวุธยิงสนับสนุนท่ีน าไปใช้ได้ดีส าหรับการปฏิบัติในพื้นท่ีป่าเขา  
แต่หน่วยรับการสนับสนุนจะต้องมีขีดความสามารถในการก าหนดท่ีต้ังของหน่วยในแผนท่ีได้อย่างแม่นย าและ
มี สป.ประเภทสัญญาณติดต่อกับอากาศยาน  อย่างพอเพียง 
  ๕.๓.๖  หน่วยปฏิบัติการขนาดเล็ก  จ าเป็นต้องมีขีดความสามารถในการตรวจ และรื้อถอน
ทุ่นระเบิด/กับระเบิด  เนื่องจากฝ่ายตรงข้ามมีการน ามาใช้เสมอ 
  ๕.๓.๗  การใช้ชุดสุนัขทหาร  พบว่าได้ผลดีเมื่อปฏิบัติการในพื้นท่ีราบ  และได้ผลค่อนข้าง
จ ากัดเมื่อปฏิบัติการในพื้นท่ีป่าเขาเป็นเวลานาน  เพราะความเมื่อยล้าจะท าให้สุนัขมีขีดความสามารถลดลง 
  ๕.๓.๘  การปฏิบัติต่อท่ีหมายบางแห่ง  ซึ่งมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับเส้นทางเคล่ือนท่ีท่ีมีอยู่จ ากัด 
หน่วยจะต้องมีแผนเผชิญเหตุ  หรือมาตรการเพื่อชดเชยข้อเสียเปรียบท่ีอาจเกิดขึ้นเสมอ 
  ๕.๓.๙  การปฏิบัติทุกครั้ง  จ าเป็นต้องเลือกจังหวะเวลาส าหรับการปฏิบัติ ณ  ท่ีหมายให้
เหมาะสมเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางอากาศ  ซึ่งกระท าได้เฉพาะเวลากลางวัน 
  ๕.๓.๑๐  หน่วยจะต้องมีมาตรการป้องกันฝ่ายเดียวกัน  ซึ่งเป็นทีเป้าหมายท่ีมีความอ่อนแอ
กว่าเสมอโดยเฉพาะ  การป้องกันหลังจากฝ่ายเราเป็นฝ่ายท าความสูญเสียให้แก่ฝ่ายตรงข้าม  เนื่องจาก ขจก.
มักจะมีการปฏิบัติเพื่อตอบโต้ หรือแก้แค้นเสมอ 
 ๕.๔  ด้านส่งก าลังบ ารุง 
  ๕.๔.๑  การผลัดเปล่ียนหมุนเวียนของเจ้าหน้าท่ีด้านการส่งก าลังบ ารุง  ตามวงรอบเป็น
ประจ าจะท าให้หน่วยไม่มีเจ้าหน้าท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการส่งก าลัง  หากหน่วยนั้น ๆ ไม่มี รปจ.  ส าหรับ
การปฏิบัติงานท่ีรวบรวมไว้เป็นอย่างดี 
  ๕.๔.๒  สป.๑  ส าหรับก าลังพลท่ีออกปฏิบัติ  จะต้องมีเพียงพอส าหรับการปฏิบัติ ๕ – ๗ วัน  
และในช่วงต้นของการปฏิบัติจะต้องเป็น  สป.๑  ประเภทท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย  เพื่อให้ก าลังพลมีความสด
ช่ืนเพียงพอ 
  ๕.๔.๓  สป.๒  ประเภทรองเท้าเดินป่า  สมควรได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพ
อากาศช้ืนในภาคใต้ 
  ๕.๔.๔  สป.๔  ส าหรับเพิ่มพูนขีดความสามารถในการปฏิบัติ  ซึ่งมีความจ าเป็นแก่หน่วย  
ได้แก่  ปก.เอ็ม.๖๐  ส าหรับหน่วย ทพ.,  เครื่องมือหาพิกัด  ส าหรับประสานการปฏิบัติกับ ฮ.,  เครื่องมือ
ตรวจการณ์ในเวลากลางคืน  และเครื่องมือสร้าง  สนาม  ฮ. 
 ๕.๕.  ด้านกิจการพลเรือน 
  ๕.๕.๑  มาตรการด้านกิจการพลเรือนท้ังปวง  จะต้องน าไปใช้โดยมุ่งให้ประชาชนเกิดความ
เข้าใจท่ีถูกต้องถึงความเอาใจใส่ดูแลของรัฐบาลต่อปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึ้น  และพฤติกรรมท่ีเลวร้ายของ  
ขจก.ในการขัดขวางการน าความเจริญสู่ท้องถิ่น 
  ๕.๕.๒  การควบคุมประชาชนในพื้นท่ีเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง  นับเป็น
ส่ิงจ าเป็นในการขจัดเงื่อนไขทางสังคม  และเกื้อกูลต่อการควบคุมประชาชนไม่ให้ร่วมมือกับฝ่าย  ขจก.  
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ปัญหาการถือสัญชาติ,  บัตรประจ าตัวประชาชน  และส ามะโนครัวประชากร  พบว่า  หากไม่มีการควบคุมท่ีดี
พอจะเกิดช่องว่างให้ฝ่ายตรงข้ามใช้หลบหนีการปราบปรามของฝ่ายเราได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


