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คานา
ประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรานั้น บรรพบุรุษของไทยได้สละเลือดเนื้อและชีวิตจาก
การทาศึกสงคราม เพื่อรวบรวมดินแดนให้เป็นปึกแผ่นรักษาไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของผืนแผ่นดินแห่งนี้
เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของลูกหลานไทยและเพื่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรไทยตลอดมา การรบแต่ละ
ครั้งได้ทาให้เราทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนและข้อบกพร่องของกองทัพ ทราบข้อดีข้อเสียในการวางแผน การ
ปฏิบัติ การดาเนินกลยุทธ และปัญหาต่าง ๆ ทั้งของฝ่ายเราและฝ่ายตรงข้าม ซึ่งหากได้รวบรวมแล้วสรุปเป็น
บทเรียนจากการรบและข้อวิเคราะห์ต่าง ๆ ให้อนุชนรุ่นหลังศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นอย่างเช่นในอดีตได้แม้ปัญหาเทคโนโลยี และปัจจัยต่าง ๆ เพราะบทเรียนจากการรบและข้อวิเคราะห์
ต่าง ๆ ในอดีตให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนาไปพัฒนาต่อแนวความคิดใหม่ ๆ ได้ไม่มีที่สิ้นสุด
กองวิชาประวัติศาสตร์การสงคราม
สวท.รร.จปร.
ได้ดาเนินการจัดทาเอกสาร
ประกอบการสอนโดยหยิบยกเอาเฉพาะการยุทธครั้งสาคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้ผู่รักการสอนได้
ศึกษาค้นคว้าเป็นพื้นฐานในการศึกษาขั้นสูงต่อไป สาหรับในขั้นนี้เราจะศึกษาในหัวข้อ ความเป็นมาของชน
ชาติไทย หลักการรบของไทย การทัพครั้งสาคัญสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
และสมัยปัจจุบัน
เอกสารประกอบการสอนวิชาประวัติศาสตร์การสงครามไทยเล่มนี้ จะให้ความรู้อันเป็น
ประโยชน์
แก่ ผู้รับการสอนและผู้สนใจ ค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์การสงคราม เพื่อนาความรู้ที่ได้ไปใช้
ให้เป็นประโยชน์แก่กองทัพบกไทยและเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติของเราสืบต่อไป
กองวิชาประวัตศิ าสตร์การสงคราม
สวท.รร.จปร.
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ลาดับพระมหากษัตริยไ์ ทย
สมัยราชอาณาจักรสุโขทัย – ราชวงศ์พระร่วง
พระเจ้า ( พ่อขุน ) ศรีอิทราทิตย์
( พ.ศ. ๑๗๘๑ - ? )
พระเจ้า (พ่อขุน)รามคาแหงมหาราช (น้อง)
พระเจ้า ( พ่อขุน ) บาลเมือง(พี่)
( พ.ศ. ๑๘๒๒ – ๑๘๔๒ )
( พ.ศ. ? – ๑๘๒๒ )
พระเจ้า ( พระยา ) เลอไท
( พ.ศ. ๑๘๔๒ – ๑๘๙๑ )
พระมหาธรรมราชาที่ ๑ ( พระเจ้าลิไท )
( พ.ศ. ๑๘๙๑ – ๑๙๑๒ )
พระมหาธรรมราชาที่ ๒ ( พระเจ้าไสยลือไท )
( พ.ศ. ๑๙๑๓ – ๑๙๓๑ )
พระมหาธรรมราชาที่ ๓
( พ.ศ. ๑๙๓๑ – ๑๙๖๒ )
พระมหาธรรมราชาที่ ๔
( พ.ศ. ๑๙๖๒ – ๑๙๘๑ )
หมายเหตุ ได้มีนักประวัติศาสตร์ปัจจุบันบางท่านทาการค้นคว้าและเสนอพระนามพระมหากษัตริย์
เพิ่มอีกพระองค์ คือ หลังรัชการพระเจ้าเลอไท มีพระยางัวนาถม ( พ.ศ. ? – ๑๘๙๑ ) แต่
ทั้งนี้ยังมิได้รับการรับรองเป็นทางการว่าถูกต้องแน่นอน
สมัยราชอาณาจักรศรีอยุธยา
ราชวงศ์อทู่ อง (เดิมเรียกราชวงศ์เชียงราย)
๑. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อู่ทอง)
( พ.ศ.๑๘๙๓ – ๑๙๑๒ )
๒. สมเด็จพระราเมศวร (สมัยที่ ๑)
( พ.ศ. ๑๙๑๒ – ๑๙๑๓ )
หมายเหตุ ยอมถวายราชสมบัติแก่สมเด็จพระ
บรมราชาธิราชที่ ๑ (พะงั่ว) ผู้เป็นพระมาตุลา (ลุง)
ราชวงศ์สพุ รรณภูมิ
๓. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ (พะงั่ว)( พ.ศ. ๑๙๑๓ – ๑๙๓๑ )
๔. เจ้าทองลัน ( พ.ศ. ๑๙๓๑ – ๑๙๓๑ )
หมายเหตุ ถูกปลงพระชนม์เพราะสมเด็จพระราเมศวรชิงราชสมบัติคืน
ราชวงศ์อทู่ อง
สมเด็จพระราเมศวร ( สมัยที่ ๒ )( พ.ศ. ๑๙๓๑ – ๑๙๓๘ )
หมายเหตุ พระองค์เดียวกับพระมหากษัตริย์อันดับที่ ๒
๕. สมเด็จพระรามราชาธิราชที่ ๒ ( พ.ศ. ๑๙๓๘ – ๑๙๕๒ )
หมายเหตุ สละราชสมบัติถวายสมเด็จพระเจ้านครินทราธิราชแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ
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ราชวงศ์สพุ รรณภูมิ
๖. สมเด็จพระนครินทราธิราช ( พ.ศ. ๑๙๕๒ – ๑๙๖๗ )
๗. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา ) ( พ.ศ. ๑๙๖๗ – ๑๙๙๑ )
๘. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ( พ.ศ. ๑๙๙๑ – ๒๐๓๑ )
๙. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ ( พ.ศ. ๒๐๓๑ – ๒๐๓๔ )
๑๐. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ( พระเชษฐา ) ( พ.ศ. ๒๐๓๔ – ๒๐๗๒ )
หมายเหตุ ทรงเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓
๑๑. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔ ( หน่อพุทธางกูร )
( พ.ศ. ๒๐๗๒ – ๒๐๗๖ )
๑๒. พระรัษฏาธิราช
( พ.ศ. ๒๐๗๖ – ๒๐๗๗ )
๑๓. สมเด็จพระไชยราชาธิราช( พระเฑียรราชา )
( พ.ศ. ๒๐๗๗ – ๒๐๘๙ )
พ.ศ. ๒๐๘๑ ทาศึกเมืองเชียงกราน
หมายเหตุ เป็นพระปิตุลา (อา) ของพระรัษฏาธิราช
๑๔. พระยอดฟ้าหรือพระแก้วฟ้า( พ.ศ. ๒๐๘๙ – ๒๐๙๑ )
หมายเหตุ พระโอรสสมเด็จพระไชยราชาชิราช กับท้าวศรีสุดาจันทร์ ( ๑๑ พรรษา ) ถูกขุน วรวงศาธิราชชิง
ราชบัลลังก์ และปลงประชนม์ ขุนวรวงศาธิราชครองราชย์อยู่เพียงภายใน ปี่ พ.ศ. ๒๐๙๑ ก็ถูกจับประหาร
ชีวิตและพระราชพงศาวดารไม่นับขุนวรวงศาธิราชอยู่ในจานวนพระเจ้าแผ่นดินไทย เพราะถือเป็นโจรชิงราช
บัลลังก์ ( ครอง ๔๒ วัน )
๑๕. สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ( พ.ศ. ๒๐๙๑ – ๒๑๑๑ )
เป็นพระปิตุลา (อา) ของพระยอดฟ้าหรือพระแก้วฟ้า เสียสมเด็จพระศรีสุริโยทัย พ.ศ. ๒๐๙๑ เป็นพระอนุชา
ต่างพระชนนีกับสมเด็จพระไชยฯ ( พระเฑียรราชา ) ปี พ.ศ. ๒๐๙๖ พระเจ้าบุเรงนอง
ขึ้นครองราชย์หงสาวดี ปี พ.ศ. ๒๑๐๖ บุเรงนองตีเมืองพิษณุโลก และหัวเมืองเหนือ และล้อมกรุงศรีฯ ทาศึก
ช้างเผือก นาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์และพระราเมศวรไปหงสาวดี
๑๖. สมเด็จพระมหินทราธิราช ( พ.ศ. ๒๑๑๑ – ๒๑๑๒ ) ปี พ.ศ.๒๑๑๒ เสียกรุงครั้งที่ ๑
ราชวงศ์สโุ ขทัย
หมายเหตุ ไม่เรียกราชวงศ์พระร่วง เพราะทราบเพียงว่าเป็นเชื้อสาย
๑๗. สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ( พ.ศ.๒๑๑๒ – ๒๑๓๓ ) (พระศรีสรรเพชญ/
เจ้าฟ้าสองแคว บุตรเขยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระเจ้าบุเรงนองสถาปนาให้ครองกรุงศรีอยุธยา
แล้วนาพระนเรศวร(๙ ขวบ)และพระสุพรรณเทวีไปกรุงหงสาวดี
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
ราชวงศ์ปราสาททอง
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
ราชวงศ์บ้านพลูหลวง
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) เป็นพระอนุชาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระทาศึกกับ
โอรสของพระเจ้าท้ายสระชนะ
๓๒. สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร (ขุนหลวงหาวัด) (พ.ศ.๒๓๐๑ – ๒๓๐๑ )
๓๓. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ หรือสมเด็จพระเจ้าเอกาทัศ
(เจ้าฟ้า กรมขุนอนุรักษ์มนตรี/สมเด็จพระบรมราชาธิราช/ขุนหลวงเอกาทัศ/ขุนหลวงสุริยาส์นอม
รินทร/ขุนหลวงขี้เลื้อน) (พ.ศ.๒๓๐๑ - ๒๓๑๐) เป็นพระเชษฐาของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร
สมัยราชอาณาจักรธนบุรี
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
(พระยาวชิรปราการ)
(พ.ศ.๒๓๑๐ - ๒๓๒๕)
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สมัยราชอาณาจักรรัตนโกสินทร์
๑. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (เจ้าพระยาจักรี/สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก)
(พ.ศ.๒๓๒๕ – ๒๓๕๒) ทาศึกกับพม่า 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
หมายเหตุ ทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
๕. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.๒๔๑๑ – ๒๔๕๓)ปี พ.ศ.๒๔๓๑ ฝรั่งเศสได้สิบ
สองเจ้าไทย ปี พ.ศ.๒๔๓๕ อังกฤษได้ฝั่งใต้แม่น้าสาละวิน ปี พ.ศ.๒๔๓๖ ฝรั่งเศสได้ลาวทั้งหมด ปี พ.ศ.
๒๔๔๗ ฝรั่งเศสได้จาปาศักดิ์ 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 )
หมายเหตุ 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 รบที่
นาแก ปี พ.ศ.๒๕๐๘ – ๑๘ สงครามเวียตนาม ปี พ.ศ.๒๕๑๐ รบที่ทุ่งช้าง ปี พ.ศ.๒๕๑๑ เขาค้อ (๑)ปี
พ.ศ.๒๕๑๙ รบที่หล่มสัก ปี พ.ศ.๒๕๒๓ – ๔ เขาค้อ (๒) ผาเมืองเผด็จศึก
ปี พ.ศ.๒๕๒๘ – ๓๐ ยุทธการช่องบก
๑๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูล (พ.ศ.๒๕๕๙ – ปัจจุบัน)
เป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

6

7
บทที่ ๑
ความเป็นมาของชนชาติไทยและการทหารยุคต่าง ๆ
ความเป็นมาของชนชาติไทยและการทหารยุคต่าง ๆ
การตัง้ ถิน่ ฐานของไทย
พ่อ
ขุนรามคาแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๖ ประวัติศาสตร์ของไทย
จึงได้เริ่มจดบันทึกเป็นหลักฐานแน่นอนโดยคนไทย
แต่ก็ไม่อาจยึดถือศักราชเป็นของแน่นอนได้
เรื่องราวของไทยเผ่าต่างๆพอจะยึดเป็นหลักประมาณ พ.ศ. ๑๗๕๐ เป็นต้นมาฉะนั้นเรื่องของชนชาติไทยก่อน
หน้านั้นยิ่งนานขึ้น ไปเท่าใดก็เป็นเรื่องสันนิษฐานมากยิ่งขึ้นไปตามลาดับ การเคลื่อนย้ายของชนชาติไทยมี
หลายความเห็นเช่น
ความเห็นที่ ๑
ไทยอพยพจากเหนือลงใต้ จากภูเขาอัลไตในใจกลางทวีปเอเซียลงมายังน่านเจ้า แล้วอพยพต่อ
ลงมายังประเทศไทย นักประวัติศาสตร์ บางคนไม่เชื่อในความเห็นนี้
ความเห็นที่ ๒
ไทยพร้อมกับพวกฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย อพยพจากเส้นศูนย์สูตรขึ้นมาถึง
ประเทศไทย แล้วเลยต่อขึ้นไปถึงจีน เรื่องนื้มีทฤษฎีภาษาศาสตร์ของ เบเนดิกส์ สนับสนุนอยู่ เช่น คาว่า
ฟิลิปปินส์ ปะตาย แปลว่า ตาย อากู แปลว่า กู คาราบาวแปลว่า กระบือ เป็นต้น นักภาษาศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่
ยอมรับวิธีการของเบเนดิกส์ เพราะนาภาษาปัจจุบันของฟิลิปปินส์มาเทียบกับไทย แทนที่จะสานคากลับไป
ว่า เมื่อ ๑๒๐๐ ปีมาแล้ว คาไทยควรจะเป็นอย่างไร และคาฟิลิปปินส์ควรจะเป็นอย่างไร แล้วจึงนามา
เทียบกันได้
ความเห็นที่ ๓
ไทยอยู่ในประเทศไทยมาหลายพันปี และมีคนไทยกระจายอยู่ทั่วไปในอินเดีย พม่า จีน
ไทย ลาว และ เวียดนาม บางคนถือว่าบ้านเชียงก็เป็นคนไทย แต่ยังไม่มีผู้ใดเคยพิสูจน์ว่า วัฒนธรรมของมนุษย์
ก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงเหมือนกับวัฒนธรรม ของคนไทยในปัจจุบันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร
หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุลทรงอ้างความเห็นของกอร์แมนว่า โครงกระดูกคนบ้านเชียงคล้ายกับกระดูกมนุษย์
ที่อยู่ตามมหาสมุทรแปซิฟิก อีกประการหนึ่ง จารึกในแหลมทองเป็นอักษรมอญ ภาษามอญมาจนถึงประมาณ
พ.ศ.๑๗๓๐ ไม่เคยมีจารึกภาษาไทยเขียนด้วยอักษรใด ๆ ก่อนจารึก พ่อขุนรามคาแหงมหาราชเลย
ความเห็นที่ ๔
ปัจจุบันนักภาษาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ นานาชาติส่วนใหญ่สนับสนุนความเห็นของ
ศาสตราจารย์ เก็ดนีย์ว่า ถิ่นกาเนิดของภาษาไทยอาจจะอยู่ตามเส้นเขตแดนระหว่างมณฑลกวางสีของจีนกับ
เมืองแถง หรือเดียนเบียนฟูในเวียดนาม หรือไม่ก็อยู่ ข้างบนหรือข้างล่างใกล้เส้นแบ่งเขตแดนนี้
ดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบัน มีผู้คนอยู่อาศัยมานานนับหมื่น ๆ ปี ดังที่ปรากฎหลักฐาน
สาคัญ คือ โครงกระดูกมนุษย์และข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆที่พบในที่ฝังศพ ผู้คนดังกล่าวได้สร้างสมความเจริญ
และพัฒนาต่อเนื่องจากยุคหิน สู่ยุคโลหะ อยู่รวมกันเป็นชุมชนและคิดต่อกับโลกภายนอกที่สาคัญคือ อินเดีย
จีน ครั้นถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๑ ก็เริ่มมีการก่อตั้งเป็นแคว้น เป็นอาณาจักรขึ้น มีกษัตริย์เป็นผู้ปกครอง นับถือ
ศาสนาพราหมณ์ พระพุทธศาสนา ผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมในเรื่องการนับถือผี วิญญาณ ธรรมชาติ
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อาณาจักรแรก ๆ ที่เกิดขึ้นในบริเวณภาคกลางที่อุดมสมบูรณ์ คือ ทวาราวดี ความเจริญรุ่งเรื่องของทวาราวดี
โดยเฉพาะพระพุทธศานาได้แผ่ออกไปทั่วทุกภาคของผืนแผ่นดินไทย อาณาจักรต่าง ๆ ในระยะเริ่มแรกที่ตั้งอยู่
บนแหลมทองต่างได้รับอิทธิพลทางอารยธรรมจากทวารวดี ผู้คนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยดังเดิมเป็นคนไทย
หรือไม่ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องนีน้ ักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์บางคนมีความเชื่อว่า คนไทย
อยู่อาศัยบนผืนแผ่นดินไทยตั้งแต่แรก
แต่บางคนเชื่อว่าไทยอพยพเคลื่อนย้ายสู่ผืนแผ่นดินไทยในภายหลัง
ความเห็นที่มีหลักฐานและน่าเชื่อถือมากที่สุด คือคนไทยเคลื่อนย้ายลงมาจากทางตอนใต้ของจีน เพราะใน
ปัจจุบันยังมีคนไทย (หรือคนไท คือคนไทยดั้งเดิม)ตั้งถิ่นฐานในอาณา บริเวณแผ่จากทางเหนือของเวียดนาม
ทางใต้ของจีน ทางเหนือของพม่า จนถึงอัสสัมของอินเดีย และถ้าพิจารณาจากการเคลื่อนย้ายของคนไทยจะ
เห็นว่ามีการเคลื่อนย้ายลงตั้งเมืองหลวงจากเหนือลงใต้ คือ กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และ
กรุงเทพมหานคร
การเคลื่อนย้ายของบรรพบุรุษไทย เป็นการหาดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การ
สร้างบ้านแปลงเมือง คือ เหมาะสมทั้งการตั้งถิ่นฐาน การทามาหากิน นี่คือมรดกสาคัญที่บรรพบุรุษไทยได้
ให้แก่เรา การเคลื่อนย้ายของบรรพบุรุษไทย ไม่ใช้เรื่องที่ทาได้ง่ายหรือไม่มีอุสรรค ดังที่กล่าวมาแล้วว่า ดิ่น
แดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันมีผู้คนตั้งถิ่นฐาน มีอาณาจักรของตนมาเป็นเวลานานแล้ว และในบางเวลายังมี
อาณาจักรอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง แผ่ขยายอานาจเข้ามาด้วย ที่สาคัญ คืออาณาจักรขอม ซึ่งมีศูนย์กลางอานาจ
อยู่ที่เมืองพระนคร(นครวัด) ซึง่ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเสียมราฐ ในราชอาณาจักรกัมพูชาปัจจุบัน ดังนั้นบรรพบุรุษ
ไทยในยะยะแรก ๆ ที่เคลื่อนย้ายลงมาก็ต้องยอมอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าของถิ่นเดิม หรือ ยอมอยู่
ภายใต้อานาจของขอมเมื่อขอมแผ่ขยายอานาจเข้ามา แต่เราก็พบว่าบรรพบุรุษไทยเหล่านั้นคิดถึงอิสรเสรีของ
ตนอยู่ตลอดเวลา เมื่อใดที่มีโอกาสบรรพบุรุษไทยก็จะรวมกาลังขับไล่ผู้ปกครองต่างชาติออกไป แล้วปกครอง
ตนเองความรักอิสรเสรีจึงเป็นคุณลักษณะประจาชาติของคนไทยตราบจนถึงปัจจุบัน
ในกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ขอมได้แผ่อานาจเข้ามายังดินแดนที่เป็นประเทศไทย ปัจจุบัน
อีกครั้งหนึ่ง เพราะมีกษัตริย์ที่เข้มแข็งและมีความสามารถ คือพราเจ้าชัยวรมันที่ ๗ (พ.ศ.๑๗๒๕-๑๗๖๑)ทา
ให้ขอมมีอานาจเหนืออาณาจักรต่าง ๆ และคนไทยก็ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของขอมด้วย แต่คนไทยก็
พยายามจะมีอิสรภาพอยู่เสมอ ซึ่งกษัตริย์ขอมก็ทราบดี จึงใช้วิธีการผูกมัดน้าใจของผู้นาคนไทย โดยยกพระ
ราชธิดา คือพระนางสิขรมหาเทวี ให้อภิเษกกับพ่อขุนผาเมือง พระราชโอรสองค์ใหญ่ของพ่อขุนศรีนาวนาถม
ผู้นาชนชาติไทยแถบลุ่มน้ายมและน่าน พร้อมทั้งพระราชทานพระขรรค์ชัยศรีและตาแหน่ งอันเป็นเกียรติ คือ
“กมรเต็งอัญศรีอินทรปตินทราทิตย์” ให้พ่อขุนผาเมืองอีกด้วย แต่ผู้นาของไทยก็ไม่ได้หลงชื่นชมสิ่งที่กษัตริย์
ขอมมอบให้กลับรวมรวมกาลังกันขับไล่อานาจของขอมออกไปได้สาเร็จและตั้งอาณาจักรสุโขทัยขึ้นเมื่อ พ.ศ.
๑๗๙๒
กรุงสุโขทัยได้รับการสถาปนาเป็นอาณาจักรของคนไทยเอง พ.ศ. ๑๗๙๒ มีราชวงค์สุโขทัย
หรือราชวงศ์พระร่วง ปกครองสร้างความเจริญรุ่งเรืองต่อกันมาถึง ๒๐๐ กว่าปี(ดูลาดับพระมหากษัตริย์ไทย)
ความร่วมมือและความเสียสละของพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองนับเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนไทยใน
เรื่องของความสามัคคีและความเสียสละเพื่อประโยชน์ของชาติโดยไม่เห็นแก่อานาจส่วนตัว เพื่อความเป็น
เอกราชของชาติและอิสรภาพของคนไทย ทาให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่น ดังจะเห็นได้ในสมัย
ต่อ ๆ มา

8

9
หลักการรบและการสงครามในอดีตของไทย
หลักการรบของไทย (ยุทธวิธไี ทย)
ทหารในสมัยโบราณ ทีพ่ อจะทราบได้มี ๒ สมัย
๑. สมัยสุโขทัย เริ่มต้นราว พ.ศ. ๑๘๐๐- ๑๙๒๑
- การแบ่งพื้นที่การปกครอง 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
เหล่า พลเท้า ( ทหารราบ ) เรียก พลานึก
พลเท้า เป็นหน่วยหลักของกองทัพ มีจานวนมากกว่าเหล่าอื่น ๆ ลักษณะทหารพลเท้าใน
สมัยโบราณ คือ ตัวสูง ตาแดง ผมงอ หูใหญ่ จรแหลม คาง หนวด ร่องฟัน ฝ่าตีนสั้น น่องใหญ่ ท้องใหญ่ ใจ
เหี้ยม เนื้อเป็นก้อน ตะโพกผาย ตาหูไว หลังใหญ่ เจรจาฉะฉาน ต้องมาจากชายฉกรรจ์ เรียกว่า พลสกันลา
เครื่อง เด็กหนุ่มอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ต้องไปเป็นพวก เลขสม เลขสัก สังกัดเป็นหมู่ หมวด สามารถเรียกตัวได้เมื่อ
เกิดสงคราม ใครสังกัด หมู่ หมวดใด ถืออาวุธอะไร ก็จัดหามาเองเสร็จ และฝึกมาเองตั้งแต่ครั้งอยู่ที่บ้านด้วย
ตัวเองตามนิสัยที่ตนถนัด และนิสัยคนไทยนั้นชอบหัดการต่อสู้เมื่ออยู่ว่างๆอยู่แล้ว จากวัด สานักสงฆ์ หรือ
สานักครูดาบ เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาวุธประชิดตัวซึ่งมักเป็นกันแทบทุกคน เมื่อทางราชการเรียกเข้ามาก็
สามารถทาการรบได้เลย เรียก เข้าประจัญบานกับข้าศึก
* อาวุธทหารเดินเท้านี้ก็คือ มีด หอก แหลน หลาว ดาบสองมือ ดาบเขน ดาบตั้ง ดาบโล่ห์
ปืนคาบศิลา ปืนใหญ่
* นายหมู่ นายหมวด มักใช้คนในสังกัด กรมพระตารวจหลวงไปเป็นนายหมู่ นายหมวด
ทหารเดินเท้าประจาการ มีอยู่ ๓ พวก คือ
พวกที่ ๑ กรมพระตารวจหลวง
พวกที่ ๒ กรมอาสาใหญ่
พวกที่ ๓ ทหารร่วมราชหฤทัย
พวกที่ ๑ กรมพระตารวจหลวง แบ่งเป็น ๘ เหล่า เรียกกันว่า ๘ ตารวจ คือ
- กรมพระตารวจหลวงใน
ขวา ซ้าย
- กรมพระตารวจหลวงใหญ่ ขวา ซ้าย
- กรมพระตารวจหลวงนอก ขวา ซ้าย
- กรมพระตารวจหลวงสนมทหาร ขวา ซ้าย
และกรมตารวจหลวง นี้ยงั มีอีก ๑๐ หน่วย คือ
- พลพัน
ขวา ซ้าย
- ทนายเลือก
ขวา ซ้าย
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- รักษาพระองค์ พลพัน ขวา ซ้าย
- สนมกลาง
ขวา ซ้าย
- ทหารใน
ขวา ซ้าย
พวกที่ ๒ กรมอาสาใหญ่ แบ่งเป็น ๒ เหล่าทัพ คือ
- เหล่าเดโช (ออกญาเดโช)
- เหล่าท้ายน้า (พระท้ายน้า)
ในเหล่าหนึ่งมี ๓ กอง จึงเรียก กองอาสา ๖ เหล่ากาเนิดของทหารอาสาเริ่มมาแต่บุคคลที่
ไม่ใช่เชื้อชาติไทย เข้ามาสวามิภักดิ์ รับราชการอยู่กับพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งมักเป็นชนชาติประเทศใกล้เคียง เช่น
ญวน มอญ เขมร ลาว จาม แขก ได้เป็นนายหมู่ นายหมวด มียศศักดิ์เป็นข้าราชการไทยทั้งสิ้น พวกคน
ต่างชาตินี้ถ้าไม่อาสาเข้ารับราชการ ก็มักมาทาการค้าขาย การที่ชาวต่างชาติมาอาสาเป็นทหารนี้ ก็เพื่อได้รับ
สิทธิยกเว้นเรื่อง พิกัด อากร ขนอนตลาด(เงินค่าสิ่งของผ่านตลาด)น้าละหาร หัวป่า ค่าเชิงเรือน ตาม
พระราชบัญญัติ
พวกที่ ๓ ทหารร่วมพระราชหฤทัย มี ๖ กอง (ใกล้ชดิ ตายแทนพระมหากษัตริยไ์ ด้)
ฝ่ายไทย มี ทหารดาบ ทหารการ องค์รักษ์ จักรนารายณ์
ฝ่ายรามัญ มี กรมอาทฆต กรมดาบสองมือ
มีกองย่อยอีก ๒ กองคือ กองเกณฑ์หัดอย่างฝรั่ง กองแม่นปืนอย่างฝรั่ง
การแต่งกายของพลเดินเท้าทหารราบนี้ สวมกางเกงขาลีบ เสื้อทรงกระบอก แขนยาว
หมวกใช้สีต่างๆ เช่น เหลือง เขียว แดง ชมภู และนิยมแบ่งทหารออกไปตามอาวุธที่ถือ และยังมีทหารพิเศษ
จัดตามโอกาส และเหตุการณ์ที่จะใช้ เช่น กองแล่นกอ อาจารย์ กองแก้วจินดา กองสิป่าย กอง ๓ หอก กอง ๗
หอก ทหารทศ ฯลฯ
เหล่า พลม้า ( ทหารม้า ) เรียก หัยนึก
- ลักษณะม้าศึก เท้าทั้ง ๔ กลมยาว เอวกลมตะโพกผาย หูทั้งสองชัน ปลายปากยาว เขี้ยวเล็ก
แหลมดุจเขี้ยวหมี เสียงร้องดุจเสียงนกกระเรียน เล็บแดง มีกาลังเร็วดั่งจักร หางเลื้อยปกส้นเท้า หน้าดุจหงษ์
เดินเร็วเสมอมิได้หยุด ลิ้นดุจกลีบสัตบุษขาว
- หน้าที่สาคัญของทหารม้า คือ รักษาปีกทหารราบ จึงอยู่ทางปีกเสมอ ใช้เดินกับวิ่งเรียบประ
จับบานก็วิ่งเรียบ การยิงบนหลังม้าถือว่าสาคัญนอกจากนี้ยังใช้รักษาด่าน เข้าตีโอบ รบกวน ลาดตระเวน
รักษาปีก ส่งข่าว
- อาวุธที่ใช้มี ดาบ หอก ทวน ปืน
- การแต่งกาย มีทั้งแต่งกายคน และแต่งกายม้า
เหล่า พลช้าง ( ทหารช้าง ) เรียก คชานึก
ลักษณะช้างศึก สูง งวงยาว งายาว โขมดหัว(ช้างสีดอไม่มีงา ตัวผู้เรียกช้างพลาย มีงา ตัวเมีย
เรียกช้างพัง ไม่มีงาหรือมีแต่สั้น ๆ เรียกขนาย) เท้าทั้ง ๔ มั่นคง หลังดั่งเกาทัณฑ์ ตาดั่งดาว งาทั้งสองดั่ง
งอนรถ หูใหญ่ คางสะบ้า หูดุจจามร งวงและหางถึงดิน มีน้ามันหน้าหลัง เสียงดั่งฟ้าร้อง ดาปลอด
เดินดั่งราชสีห์ ใช้ทาการรบเรียก ยุทธหัตถี (เป็นกระบวนยุทธวิธีต่อต้านบนหลังช้าง พระมหากษัตริย์หรือแม่
ทัพ ขณะที่อยู่บนคอช้างศึกสามารถที่จะราของ้าวเข้าฝาดฟันอริราชศัตรูได้ทุกขณะ ถือเป็นการสู้รบที่ทรง
เกียรติยศยิ่ง)และยังใช้บรรทุกเสบียงยุทโธปกรณ์ ช้างศึกคือช้างชนะงาที่ได้รับการฝึกมาให้ทาการรบได้ ปกติ
ของช้างศึกจะมีอาการซับมันอยู่เป็นนิจ เหมาะจะเข้าบุกรุกข้าศึก
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กรมช้างที่สงั กัดกรมพระกลาโหม แยกช้างออกเป็น ๒ ประเภท คือ
ประเภท ๑ กรมช้างต้น เรียกว่าช้างระวางใน เป็นช้างที่ทรงคุณอันว่าด้วยพระคชลักษณ์ เช่น
ช้างเผือกช้างสีปลาด
ประเภท ๒ กองช้างนอก จัดเป็นกระบวนช้างศึก ซึ่งมีรูปริ้วพระคชาธาร ดังนี้
- ช้างดัง้ เป็นช้างที่นงั่ ละคอ คือมีหมอช้างนั่งคอช้าง ควานช้างนั่งอยู่ท้ายช้าง
ควานกลางหลังนั่งอยู่กลางหลัง เดินอยู่ตอนกลางแนวริ้วข้างหน้า
- ช้างกัน มีลักษณะเดียวกับช้างดั้ง แต่เดินอยู่ตอนกลางแนวริ้วข้างหลัง
- ช้างแทรก ลักษณะเช่นเดียวกับช้างดั้ง แต่ไม่มีควานท้าย มีหน้าที่ตรวจตราริ้ว
นอกทั้งสอง ข้างทางซ้ายและขวา
- ช้างแซง ลักษณะอย่างเดียวกับช้างแทรก เดินเป็นริ้วทั้งสองข้างทางซ้ายและขวา
- ช้างล้อมวัง เป็นช้างผูกสัปคัปโถง มีหน้าที่แวดล้อมพระคชาธาร
- พระคชาธาร เป็นช้างผูกเครื่องมั่นมีเศวตฉัตรคัดดาน ๗ ชั้น อยู่กลางกระบวน
- ช้างค้า ช้างค่าย เรียกให้เต็มว่า ช้างต้นเชือกค่าย ปลายเชือกค้ามี ๑๐ ช้างด้วยกัน
ช้างค่ายมี ๖ ช้าง เดินข้างหน้าช้างพระคชาธารจัด ๒ แถวๆ ละ ๓ ช้าง ช้างค้าเดินคล้ายมาข้างท้ายพระ
คชาธาร จัด ๒ แถว ๆ ละ ๒ ช้าง ผูกสัปคับโถง มีทหารแม่นปืนสัปคับละ ๑ คน มีหน้าที่เป็นองครักษ์ เดิน
อยู่วงในของช้างล้อมวัง
- ช้างพังคา เป็นช้างผูกเครื่องมั่น สาหรับพระยาเสนาบดีและเจ้าประเทศราช เดิน
เคียงคู่กับช้างพระคชาธารทางซ้ายและทางขวา ข้างละ ๔ ช้าง
- ช้างพระไชย เป็นช้างผูกจาลอง หลังคากันยา สาหรับประดิษฐานพระพุทธ
รูปเดินหน้าพระคชาธาร
- ช้างพระทีน่ งั่ กระโจมทอง เป็นช้างผูกสัปคับ กูบ(ประทุนหลังช้าง)รูปเรือนวิมาน
เป็นพระที่นั่งรองและใช้ประทับเวลารอนแรมในขบวนช้าง
- ช้างโคตรแล่น เป็นช้างซับมัน เดินอยู่ท้ายขบวน เว้นระยะจากท้ายขบวนชั่วเสียง
สังข์ เสียงแตร เพื่อมิให้อาละวาด
พระคชาธารหรือช้างเครือ่ งมัน่ เป็นช้างสาหรับแม่ทัพขี่ออกรบ ถ้าแม่ทัพเป็นกษัตริย์ ช้างนี้
จะขึ้นระวางเป็นพระยาช้างต้น ประดับด้วยคชาธาร เศวตฉัตร พระแสงสรรพาวุธ กษัตริย์ประทับอยู่คอช้าง
กลางช้างมี จางวางกลมพระแสงต้น เรียกว่า กลางช้าง กลางช้างมีหน้าที่คอยส่งอาวุธ และโบกแพนหางนกยูง
เป็นอาณัติสัญญาณตามพระราชดารัสสั่ง ท้ายช้างมีควานช้าง ท้ายช้างทาหน้าที่บังคับช้าง และช่วยช้างเมื่อ
ข้าศึกเข้ามาทางข้างหรือทางหลังช้างทรงนี้มีทหารประจาเท้าช้างเท้าละ ๒ คน คนนอกถือหอก คนในถือดาบ
เรียกว่า จตุรงคบาท โดยมากข้าราชการกรมพระตารวจหลวง เลือกจากผู้มีฝีมือ ซื่อสัตย์ วิ่งเร็ว การแต่งกาย
ช้าง และคน
เหล่า พลรถ เรียก รถานึก
ลักษณะรถศึก คือ มีวงดุมทั้ง ๔ เท่ากัน เสมอวงละ ๑ วา เอาเหล็กหุ้มเอาหนังเสือดาวจุระ มี
ธงไชยประดับด้วยแก้วเงินทอง มีสาเนียงดุจเสียงฟ้า ม้าเทียมรถอ้วนสมบูรณ์
ในยามสงครามพลรถมี ๒ กอง คือ กองเกียกกาย กองยุกรบัตรมี เกวียน ระแทะ วัวต่าง คน
ต่าง มีหน้าที่ขนเสบียงและอาวุธยุทโธปกรณ์และมีกองโขลงกระบือ ใช้รบในที่ลุ่มข้ามห้วยหนองคลองบึง
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ยามปกติพลรถมีหน้าที่
๑. กองเกียกกาย ทาหน้าที่เกี่ยวกับอาหารเสบียง
๒. กองยุกรบัตร ทาหน้าที่เกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์
ยังมีทหารอีก ๒ เหล่า เข้าร่วมรบด้วยอีก คือ
๑. เหล่าทหารช่าง เรียกว่าทหารช่างในไทย ทหารช่างนี้ได้มาจากกรมพระตารวจหลวงซึ่งคัดมา
จากเหล่าพลเดินเท้า ทาหน้าที่ทางช่างของกองทัพ เช่น ขุดคู สร้างป้อมค่าย หอรบ ขุดอุโมงค์ ทาสะพาน ต่อ
เรือ ปลูกพลับพลา(ที่ประทับ) จัดรวมอยู่กับเหล่าพลเดินเท้า ทหารแต่ละคนคัดให้ทาหน้าที่ช่างตามความ
ชานาญของตน
ทหารช่างสมัยอยุธยามี ๒ พวก คือ
- ทหารช่างในไทย มีหน้าที่เกี่ยวกับช่างของทัพบก
- ทหารช่างในญวน มีหน้าที่เกี่ยวกับช่างของทัพเรือ
๒. เหล่าทหารปืนใหญ่ อยู่รวมกับพวกเดินเท้า มีหน้าที่ ทาการยิง เผาเรือน กับเผากาปั่น
- ยิงเผาเรือน คือ ใช้ยัดดินแล้วเอาผ้าม้วนเข้าเท่าลูกกระสุน ยัดเข้าไปให้ถึงดินแล้วเอา
กระสุนเผาให้แดง แล้วเอาคีมคีบใส่
- ยิงเผากาปั่น ให้เอาผ้าชุบน้ามันยางม้วนให้แน่น เอาตะปูน้อยๆตรึงให้รอบผ้าม้วนนั้น
แล้วจึงยิง เมื่อถูกกาปั่นตะปูนั้นจะติดประดุจตรึง และให้ปืนกระบอกอื่นตั้งจังก้ายิงคนที่จะ ออกมาดับอย่าให้
ดับได้
สาหรับตาราพิชัยสงครามในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีเรื่องของเวทย์มนต์และการอยู่ยงคง
กระพันชาตรีเข้ามาแทรก ทาให้เรื่องของยุทธศาสตร์และยุทธวิธีแท้ ๆ ลดน้อยลงไป
ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในหลวงรัชกาลที่ ๓ ได้ทรงชาระตาราพิชัยสงครามอีกครั้งหนึ่ง
โดยทรงดารัสว่าตาราพิชัยสงครามนี้ ท่านที่เป็นทิศาปราโมกข์ และผู้รู้คัมภีร์พรหมศาสตร์ทางไสยเวท ควรที่
จะชาระคัมภีร์พยากรณ์ฤกษ์ล่าง ฤกษ์บน วิธีวิชาไสยมนต์ เลขยันต์เงินอาถรรพ์ และไม้ข่มนาม ตาราพิชัย
สงครามชุดนี้เป็นพระสมุดพระราชตาหรับ ๑๔ เล่มด้วยกัน
ตาราพิชัยสงครามเป็นตาราจึงมักจะปกปิดกัน ด้วยถือว่าเป็นตาราสาหรับแม่ทัพนายกองเท่านั้น
อนึ่ง ในสมัยนั้นยังไม่มีการพิมพ์หนังสือ จึงคงจะมีต้นฉบับหรือคัดไว้เพียง ๒-๓ ชุด ครั้นกรุงศรีอยุธยาเสียแก่
พม่า ตาราพิชัยสงครามฉบับสมบูรณ์ เช่น ฉบับหอหลวง ก็เลยสูญไป เหลือแต่ตอนที่คัดลอกไว้อย่าง
กระท่อนกระแท่น และมักเป็นตาราที่แต่งใหม่ในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นพื้น เมื่อมารวบรวมจัดทากันอีก
ในสมัยรัตนโกสินทร์ จึงมักซ้า ๆ กัน และเลอะเลือน ตาราพิชัยสงครามที่รวบรวมชาระกันในครั้งนี้ แม้จะเป็น
หนังสือกว่า ๑๐ เล่มสมุดไทย แต่ยังไม่สมบูรณ์อยู่ดี
ในสมัยรัชกาลที่ ๓ กรมพระราชวังบวร ฯ สมเด็จพระบวรเจ้ามหาศักดิ์พลเสพย์ กับ
คณะกรรมการ ทรงชาระตาราพิชัยสงครามอีกครั้ง โดยแบ่งออกเป็น ๓ ภาค คือ
ภาคที่ ๑ ว่าด้วยเหตุแห่งสงคราม
ภาคที่ ๒ ว่าด้วยอุบายแห่งสงคราม
ภาคที่ ๓ ว่าด้วยยุทธศาสตร์และยุทธวิธี
ยุทธศาสตร์ในสมัยโบราณตามตาราที่ชาระนี้ ได้กาหนดไว้ไม่สู้ตรงกับหลักหรือวิธีทาสงครามนัก
ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของแม่ทัพและกาลังพลเสียมากกว่า กล่าวคือ
* การนาทัพดี กล้าหาญ อดทน ไม่หลงผิด
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* กาลังพล มีขวัญดี ส่งกาลังบารุงดี
* ข่าวดี รู้กาลังข้าศึก การเคลื่อนไหวของข้าศึกทุกสถานการณ์
* มีความรู้ทางวิชาการ ชานาญเชิงยุทธ
* ทางยุทธการ รู้วิธีตงั้ ค่าย ศูนย์ยุทธการ
ลักษณะของผูน้ าทัพที่ชานาญศึกตามคัมภีรย์ ทุ ธย่อมจะไม่ฉงนฉงายเพลียงพล้าแก่ขา้ ศึกทัง้ นีห้ ากว่า
๑. หนต้นพึงแตกฉานในบท สามัญอุบาย คือ รู้ทั่วถึงในกิจการสงครามให้กระจ่างชัด
๒. พึงแตกฉานในอุบายที่เรียกว่า นิกะ คือ รู้ประกอบ ฤกษ์หานาที ที่จะแพ้และชนะ
ได้เปรียบและเสียเปรียบ
๓. ทั้งรู้ราชวัตรตาม คัมภีรร์ าชาสาทึก
๔. รู้ คัมภีรค์ าโรวาท
๕. รู้ คัมภีรค์ หปฏิวตั ร
๖. ต้องแตกฉานใน เล่ห์อบุ าย คือ รู้ในเล่ห์ เขาคดให้คดตาม เขาซื่อให้ซื่อตาม
๗. ให้ฉลาดในเชิง กล่าวโวหาร ปลุกใจพลตน และเชิงตัดกาลังของข้าศึก
๘. พึงแตกฉานใน โบราณเสฐา คือ รู้จักภูมิประเทศว่าที่นี้เป็นมงคลที่นี้มิใช่เป็นมงคล
สาหรับกาหนดการตั้งทัพตามโบราณสืบมา
๙. พึงแตกฉานในหัตถี อัศสะเสฐา คือ รู้ศิลปศาสตร์อันพึงบังคับม้าบังคับช้างทั้งปวงได้
๑๐. พึงมั่นใน สุรยุทธัง คือ เมื่อยืนในสมรภูมิท่ามกลางสงครามแล้วให้แสดงลักษณะองอาจ
มิให้หวาดไหวคร้ามเกรงปัจจามิตรพลฝ่ายข้างตัวจะร่าเริง
๑๑. ข้อสุดท้าย อันเป็นหัวใจของผู้ชานาญทัพ คือ พึงมั่นใน นิสมั มะการี คือ จะทาการอย่างใด
อย่าเล็งเห็นแต่ความข้างได้ ให้เล็งผลข้างเสียก่อน และให้ไตร่ตรองหน้าหลังด้วยปัญญาโดยถี่ถ้วนจึงทาลงไป
อย่างไรก็ดี หลักการรบในอดีตของไทยเท่าที่ปรากฎในตาราพิชัยสงคราม สมัยรัชกาลที่ ๑ และ
น่าจะวิเคราะห์ได้จากกลศึกหรือกลยุทธ ๒๑ ประการ ดังใจความที่เกลาสานวนให้เข้าใจได้อย่างย่อ ๆ แล้ว
ต่อไปนี้
กลศึกที่ ๑ ฤทธี -ให้มีกาลังกล้าแข็ง สดชื่น ฝึกอบรมให้มีความรู้ความชานาญ และขยันหมั่นเพียร
กลศึกที่ ๒ สีหจักร์ -บารุงรักษากาลังพล ประมาณกาลังฝ่ายเราและข้าศึกให้ถูกต้อง วางกาลังโดยรอบ
อย่าให้เคลื่อนไหวเป็นที่สังเกตของข้าศึก
กลศึกที่ ๓ ลักษณ์ซอ่ นเงือ่ น
-วางกาลังเป็นรูปปีกกา แล้วใช้กาลังเข้ารบล่อให้ข้าศึกหลงกลไล่ติดตาม
เข้ามาอยู่ในวงล้อม กาลังที่ซุ่มอยู่เข้าตีทุกด้านให้ข้าศึกพ่ายแพ้
กลศึกที่ ๔ เถือ่ นกาบัง -เมื่อมีกาลังน้อยให้ซุ่มกาลังไว้ในป่า
แล้วเข้าโจมตีข้าศึกโดยทาเสียงกึกก้องให้เข้าใจว่า
เป็นกาลังมาก พอข้าศึกถอยจึงเข้าตีโฉบฉวย
กลศึกที่ ๕
กลศึกที่ ๖
กลศึกที่ ๗

พังภูผา -เมื่อปะทะกับข้าศึกอย่าโหมกาลังเข้าสู้รบ ให้ใช้กาลังแต่น้อย ซ่อนกาลังส่วนใหญ่
ไว้ในป่า ถ้าสู้ข้าศึกไม่ไหวจึงให้กาลังส่วนใหญ่เข้าโจมตีโดยทันที
ม้ากินสวน
-ใช้กาลังลอบไปจับกุมชาวบ้าน ข้าศึกก่อกวนไม่ให้อยู่อย่างสงบบ่อย ๆ เก็บ
ผลิตผลเอามา ให้ชาวบ้านเดือดร้อนหนีไป
พวนเรือโยง -ผูกสัมพันธ์กับข้าศึกเป็นมิตรไมตรีให้สนิทเพื่อเอาเป็นพวก
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กลศึกที่ ๘ โพงน้าบ่อ-เมื่อข้าศึกจะรุกรานก้าวร้าวดูหมิ่นเราให้โอนอ่อนค่อยเจรจาแล้วข้าศึกก็จะอ่อนลง
กลศึกที่ ๙ ล่อช้างป่า -ถ้าข้าศึกคึกคักเข้มแข็งให้ดัดแปลงภูมิประเทศให้เป็นสิ่งกีดขวางหลาย ๆ แห่ง
กลศึกที่ ๑๐ ฟ้างาดิน
-ให้กาลังมีขวัญดี อาจหาญ คล่องแคล่ว ใช้อาวุธได้อย่างชานาญอย่าให้กาลังพล
พลัดหลง ปฏิบัติตามคาสั่ง บารุงเลี้ยงกาลังพลช้างม้าให้ดี
กลศึกที่ ๑๑ อินทรพิมาน -ให้อาจารย์ประสิทธิประสาทความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษด้วยความ
ยินดี เอาอกเอาใจกาลังพลและผู้อาสาสมัคร
กลศึกที่ ๑๒ ผลาญศัตรู
-เมื่อข้าศึกเข้มแข็ง ให้ระดมกาลังและเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์ให้พร้อมปลุกใจ
ให้กระหายสงครามคอยฟังคาสั่งและรวมพลไว้อย่าให้กระจัดกระจาย
กลศึกที่ ๑๓ ชูพษิ แสลง
-เมื่อข้าศึกมีกาลังมากคิดรุกรานให้ใช้อุบายแอบเอาเงินรางวัลแม่ทัพ หัวเมือง
ข้าศึกเพื่อมาเข้าข้างเราให้ข้าศึกไม่ไว้ใจ ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
กลศึกที่ ๑๔ แข็งให้ออ่ น
-เมื่อข้าศึกยกกาลังเข้ามา ให้พิจารณาภูมิประเทศให้ดีสร้างสิ่งกีดขวางตามที่
คับขันเตรียมเผาป่าวางขวากหนามตามท่าข้ามลาน้า เผาเสบียงอาหารให้หมด ไม่มีเหลือไว้ให้
ข้าศึกเมื่อไม่มีเสบียงข้าศึกก็จะอ่อนแรง
กลศึกที่ ๑๕ ยอนภูเขา
-เมื่อข้าศึกเข้ามาเตรียมสะสมเสบียงในเมืองเรา ให้ทุกฝ่ายช่วยกันทาลายและ
โจมตีค่าย วางขวากหนาม
กลศึกที่ ๑๖ เย้าให้ผอม -ให้สารวจกาลังพลและช้างม้าผลัด
เปลี่ยนกันทาการลาดตระเวน ส่งข่าวลวงว่าทัพ
หลวงจะยกมาชาวนาไม่ทานาคนที่ถูกใช้ให้ทา
งานก็แสร้งทา ข้าศึกจะเสียกาลังในการควบคุม
ขาดเสบียงอาหาร ทหารหนีทัพ
กลศึกที่ ๑๗ จอมปราสาท
-ตรวจตรารักษาที่มั่นไม่หวั่นไหว เตรียมอุปกรณ์และยานพาหนะให้พร้อม
และสมบูรณ์ กาลังพลอยู่ดีมีกาลังใจ ปฏิบัติการตามหลักวิชาอย่างรอบคอบ
กลศึกที่ ๑๘ ราชปัญญา
–ทาการสอดแนมดูท่าทีข้าศึกทาการก่อกวนให้กังวล ฝึกซ้อมกาลังให้คอยฟัง
คาสั่งให้ไล่ให้หนีวางกาลังถอยล่อข้าศึกให้ติดตามแล้วโจมตีด้วยกาลังกองช้างและม้า
กลศึกที่ ๑๙ ฟ้าสนัน่ เสียง -ทาการรบอย่างองอาจเมื่อไล่ติดตามข้าศึกไม่ลืมตนเวลารุกให้รุกดุจสายฟ้าฟาด
ให้บาเหน็จรางวัลแก่กาลังพล ทหารช้างม้ามีความชานาญในการรบ
กลศึกที่ ๒๐ เรียงหลักยืน –เมื่อเตรียมพร้อมการรุก การตั้งรับ และร่นถอย จะทาการรุกอย่างรุนแรง วาง
กาลังอย่างแข็งแรง มีใจสู้แบบปักหลักสู้ สุดแต่ว่าผู้บังคับบัญชาจะสั่ง
กลศึกที่ ๒๑ ปืนพระราม -อย่าได้มีความโกรธเมื่อมีศึกใหญ่ ให้กาลังพลหนักแน่นอย่าหวั่นไหวเมื่อได้ชัย
ชนะแล้วกลับคืนได้โดยปลอดภัย จัดฉลองชัยชนะให้ศัตรูเศร้าใจทั่วทุกเจ้าเมือง เกรงขาม
จะเห็นได้ว่ากลศึกหรือกลยุทธ ๒๑ ประการเหล่านี้ ค่อนข้างจะสับสนปนเป มิได้กาหนดให้เป็น
หมวดหมู่ของการปฏิบัติการ หรือกาหนดกฎเกณฑ์ของการรบแต่อย่างใด รู้สึกว่าจะมุ่งให้ชื่อของกลศึกคล้อง
จองติดต่อกันไปเสียมากกว่า การปฏิบัติในกลศึกต่าง ๆ ก็ซ้าซ้อนกันอยู่หลายกลศึก บางกลศึกมีการปฏิบัติที่ไม่
สู้จะเกี่ยวกันหรือตรงตามชื่อของกลศึก อย่างไรก็ตาม นี่เป็นกลศึกตามตาราพิชัยสงครามเมื่อ ๒๐๐ กว่าปีที่
แล้ว ซึ่งการเรียบเรียงตาราต่าง ๆ คงจะเป็นไปในลักษณะเช่นนี้ผิดกับในปัจจุบัน
อย่างไรก็ดี ในหนังสือเรื่องหลักการรบของไทย ในตอนท้ายได้อธิบายเปรียบเทียบกลศึกหรือกล
ยุทธข้างต้นไว้ มีใจความโดยย่อดังต่อไปนี้
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กลศึกที่ ๑ ฤทธี ที่ ๑๐ ฟ้างาดิน และที่ ๑๙ ฟ้าสนัน่ เสียง จะมีคุณค่าเท่ากัน (เข้ากันได้) คือ
กลยุทธฟ้างาดิน หมายถึง ฟ้าครอบแผ่นดินอยู่ เช่นเดียวกับการล้อมข้าศึกอยู่โดยรอบ และไม่ให้ข้าศึกเห็นตัว
โดยอาศัยภูมิประเทศปกปิดกาบังข้าศึกที่ถูกล้อมจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อถูกยิงเสียงดังราวกับฟ้าร้องอันเป็นกลยุทธ
สนั่นเสียง เมื่อทาการล้อมและยิงข้าศึกจึงเป็นการแสดงฤทธีให้เห็นปรากฏอันเป็นกลยุทธฤทธี
กลศึกที่ ๒ สีหจักร ที่ ๑๑ อินพิมาน และที่ ๒๐ เรียงหลักยืน จะมีคุณค่าเท่ากัน (เข้ากันได้) คือ
กลยุทธแบบ ราชสีห์ จะทาการเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ แต่เมื่อมีเหตุการณ์จะคล่องแคล่วปราดเปรียว เวลาหยุด
อยู่ก็จะระแวดระวังรอบตัวและนอนหรือพักแรมก็จะมีการระวังป้องกันโดยนอนในถ้า การปฏิบัติเหล่านี้จะ
หมุนเวียนเป็นปกติดุจจักรกล ส่วนกลยุทธ อินทรพิมาน นัน้ หมายถึง การวางกาลังอย่างแข็งแรงปลอดภัย
เหมือนวิมานของพระอินทร์ข้าศึกไม่กล้าเข้าโจมตี สาหรับกลยุทธ เรียงหลักยืน หมายถึง เมื่อพร้อมทีจ่ ะทาการ
รุกและรับแบบราชสีห์และวางกาลังแข็งแรงดุจวิมานพระอินทร์ จึงเท่ากับเป็นการเรียงหลักยืนหรือหลักสู้
กลศึกที่ ๓ ลักษณ์ซอ่ นเงือ่ น ที่ ๑๒ ผลาญศัตรู และที่ ๒๑ ปืนพระราม มีคุณค่าเท่ากัน (เข้ากัน
ได้) คือ กลยุทธลักษณ์ซ่อนเงื่อนเป็นการเก็บซ่อนแผนการและความลับต่าง ๆ ใช้เล่ห์กลหลอกล่อข้าศึก
สาหรับกลยุทธปืนพระราม หมายถึง การยิงหรือทาลายข้าศึกต้องแม่นยาตรงที่หมาย ซึ่งจะได้ผลแน่นอน
ส่วนกลยุทธผลาญศัตรู ก็คือ การทาลายข้าศึกให้สิ้นไป
กลศึกที่ ๔ เถือ่ นกาบัง กับที่ ๑๓ ชูพษิ แสลง มีคุณค่าเท่ากัน (เข้ากันได้) กลยุทธเถื่อนกาบัง
หมายความว่าไกลและเข้าไปได้ยากคือ ป่าทึบ ส่วนกลยุทธชูพิษแสลงดูแมงป่องจะชูพิษที่หาง ไม่ได้โอกาส
หรือจังหวะก็จะไม่ต่อย
กลศึกที่ ๕ พังภูผา กับที่ ๑๔ แข็งให้ออ่ น หมายถึง เมื่อเข้าตีที่หมายแข็งแรงไม่ได้ ก็ต้องถอย
หมดทุกจุดจนข้าศึกไม่รู้ว่าน่าจะเข้าทาลายเราตรงไหน ขณะข้าศึกลังเลอยู่นี้หรือไล่ตามเราผิดทาง เราก็จะฉวย
โอกาสเข้าตีใหม่ทันที
กลศึกที่ ๖ ม้ากินสวน กับที่ ๑๕ ยอนภูเขา มีคุณค่าเท่ากัน (เข้ากันได้) คือ ม้ากินสวน หรือการ
ใช้หน่วยแทรกซึมเข้าไปก่อกวนหรือหาข่าว หรือการผูกมิตรให้ได้ข่าวและความลับต่าง ๆ
สาหรับการ
ปฏิบัติการรบ คือ การยอนภูเขาหลังจากที่ได้ข่าวข้าศึกที่เปรียบเหมือนภูเขาแล้ว
กลศึกที่ ๗ พวนเรือโยง กับที่ ๑๖ เย้าให้ผอม มีคุณค่าเท่ากัน (เข้ากันได้) กลยุทธพวนเรือโยง
เป็นการรบแบบกองโจรหรือการรบนอกแบบที่ค่อยๆทาไปแล้วจึงทาการรบตามแบบภายหลัง ส่วนกลยุทธเย้า
ให้ผอม คือ การก่อกวนให้ข้าศึกหมดแรง แล้วจึงโจมตีทาลายก็จะชนะได้โดยง่าย
กลศึกที่ ๘ โพงน้าบ่อ กับที่ ๑๗ จอมปราสาท มีคุณค่าเท่ากัน (เข้ากันได้) กลยุทธโพงน้าบ่อเป็น
การหาปลาหรือประโยชน์ต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมดุจเหลี่ยมของปราสาทจึงเข้ากันได้กับกลยุทธจอมปราสาท ซึ่งใช้
เล่ห์เหลี่ยมอย่างเต็มที่หรือจนสุดยอด
กลศึกที่ ๙ ล่อช้างป่า กับที่ ๑๘ ราชปัญญา มีคณ
ุ ค่าเท่ากัน (เข้ากันได้) กลยุทธล่อช้างป่า เป็น
การล่อข้าศึกให้เข้ามาอยู่ในอุ้งมือหรือที่มั่นแข็งแรงของเรา ซึ่งจะต้องใช้หลักวิชาทุกประการ หรือใช้ปัญญา
อย่างเต็มที่ดุจปัญญาของพระราชาหรือปัญญาชั้นยอด
แต่ตามที่ให้คาอธิบายเปรียบเทียบมาทั้งหมดนี้ ความหมายของกลยุทธต่าง ๆ ไม่สู้จะตรงกับ
ความหมายของกลศึกที่เรียงลาดับไว้ตั้งแต่ 1 ถึง 21 ในตอนต้น จึงขอติงไว้เป็นข้อสังเกต อย่างไรก็ดี การ
อธิบายเปรียบเทียบนี้ นับว่าได้ช่วยให้เข้าใจและมองเห็นลักษณะของกลยุทธเพิ่มขึ้นได้บ้างส่วนจะถูกผิด หรือ
สมควรประการใดนั้น ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องวิเคราะห์วิจารณ์กัน ณ ที่นี้
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อนึ่ง ในตาราพิชัยสงครามนี้ ยังได้กล่าวถึงการจัดรูปขบวนทาการรบไว้ ๑๒ แบบ(พยู่ห)ด้วยกัน
กล่าวคือ (พยู่ห = การจัดรูปขบวนทัพ (Battle Order )
๑. สกพยูห่
- ใช้เมื่อจะเข้าสู้รบ โดยต้องระวังป้องกันทางหลังด้วย รูปขบวนเป็นรูป
สามเหลี่ยมแหลมหน้า
๒. ทันภลังนามพยูห่ - ใช้เมื่อจะให้กาลังเข้าสู้รบพร้อมกัน 10 หมู่ รูปขบวนเป็นรูปตัว U
๓. มหิงษพยูห่
- ใช้เวลาตั้งทัพในที่ลุ่ม รูปขบวนเป็นรูปเขาควาย
๔. นักตรีตาพยูห่ - ใช้ในเวลาเดินทางหรือรบในป่า รูปขบวนเป็นรูปคดเคี้ยวหักไปหักมา
๕. โกธาพยูห่
- ใช้เมื่อจะข้ามลาน้า โดยให้พลเท้า(ทหารราบ)อยู่บนเขา
(คงจะเพื่อทาการระวังป้องกัน)
๖. ครุฑพยูห่
- รูปขบวนของทัพใหญ่ที่จะมีทัพหน้า ทัพหลวง และทัพหลัง
๗. มังกรพยูห่
- เมื่อจะข้ามลาน้าจัดเป็นรูปขบวนตัวยู แต่เมื่อจะเข้าสู้รบจัดเป็นรูป
สามเหลี่ยมแหลมหน้า โดยมีกองหนุนที่ฐานของสามเหลี่ยมอีกด้วย
๘. เพ็ชรพยูห่
- ใช้เมื่อตั้งในป่าซัง(ป่าไผ่) รูปขบวนเป็นรูปดาวว่าวระวังหน้าระวังหลัง
๙. ประทุมพยู่ห - ใช้เมื่อตั้งทัพกลางทุ่ง รูปขบวนเป็นรูปวงกลม (ตั้งรับ)
๑๐. กากพยูห่
- แยกกาลังเป็นรูปปีกกา รูปขบวนเป็นรูปตัววาย
๑๑. โตบุตรดาพยูห่ - ใช้เมื่อถอยและข้าศึกตามลักษณะรูปขบวนมีส่วนหน้าและส่วนหลัง
๑๒. ศรีหะเดชะพยูห่ - ใช้ตั้งพลตีนเขา ถ้ามีแม่น้าอยู่ตีนเขาก็ต้องห่างแม่น้าออกมา
พึงสังเกตว่าชื่อของรูปขบวนต่าง ๆ ส่วนมากคนสมัยนี้ไม่ค่อยเข้าใจความหมาย และการเขียน
คาสั่งต่าง ๆ ของสมัยนั้น บางครั้งจึงทาให้เกิดความไม่แน่ใจว่าเขียนถูกหรือผิด
หลักการจัดทัพทหาร
การจัดทัพทหารไทย ในสมัยโบราณ
การจัดทหารไทยสมัยโบราณ เราถือเรื่องสกุลเป็นหลักในการจัด คือหัวหน้าสกุลสังกัดทหาร
หมูไ่ หน ลูกหลานก็สังกัดหมู่นั้น เมื่อเจ้าเมืองสั่งไปรบนายบ้านก็คุมกาลังไปมีอาวุธ พาหนะ สเบียงพร้อม
ถ้ามีชัยชนะก็แบ่งทรัพย์ แบ่งเชลย ต่อมาในสมัยสุโขทัย สมเด็จพระเจ้ารามคาแหงมหาราช ได้จัดระเบียบการ
ปกครองบ้านเมือง โดยแบ่งพื้นที่เป็น ๓ เขต คือ
- เขตชัน้ ใน คือ ราชธานี
- เขตชัน้ กลาง คือ เมืองรอบราชธานี
- เขตประเทศราช หรือเขตชั้นนอก เมืองรอบนอกไปอีก
เขตชัน้ ใน พระมหากษัตริย์ทรงบังคับบัญชา พระมหากษัตริย์เป็นทั้งเจ้าเมืองและจอมพลของ
ทัพหลวง ชายฉกรรจ์ต้องเป็นทหารทุกคน ราชการฝ่ายทหาร และพลเรือนใช้ทหารทาทั้งนั้น
เขตชัน้ กลาง พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งเชื้อพระวงศ์ หรือข้าราชการที่มีความชอบไปปกครอง
เมื่อเกิดสงครามขึ้น กาลังพลไหนมากก็ให้เมืองที่มีกาลังน้อยมารวม ณ เมืองนั้นแล้วฟังคาสั่งจะให้ไปสมทบทัพ
หลวง หรืออยู่ตามลาพัง
เขตประเทศราช หรือเขตชั้นนอก ยอมให้เจ้านายชนชาตินั้นปกครอง ตามประเพณีของชาติ
นั้น เมื่อเกิดสงครามจะให้เกณฑ์กองทัพมาช่วยก็ต่อเมื่อเป็นศึกใหญ่ ปกติเอาไว้ป้องกันชั้นนอก มิให้ชาติอื่นมา
รุกราน
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การจัดทหารสมัยอยุธยา เมือ่ พ.ศ. ๑๙๙๑ มีการเปลีย่ นแปลงดังนี้ คือ
ไม่เปลี่ยนแปลงจากสมัยสุโขทัยมากนัก มีเปลี่ยนครั้งสาคัญๆ อยู่ ๕ ครั้ง คือ
๑. สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ
ก. ตั้งทาเนียบหน้าที่กระทรวง ทบวง กรม คือแบ่งหน้าที่ราชการเป็นฝ่ายทหารและพล
เรือน
ฝ่ายพลเรือน มีอัครมหาเสนาบดี สมุหนายก กรมมหาดไทย เป็นหัวหน้า และมี
หัวหน้าชั้นรองลงไปคือเสนาบดีอีก 4 คน เรียก จตุสดมภ์ คือ ( ที่เรียกทั่วไปว่า เวียง วัง คลัง นา )
- พระนครบาล
มีหน้าที่บัญชาการสันติสุขในพระนคร
- พระธรรรมาธิกรณ์ มีหน้าที่ บัญชาการในราชสานักและการศาลยุติธรรม
- พระโกษาธิบดี
มีหน้าที่ บัญชาการคลัง เก็บส่วย รักษาทรัพย์
- พระเกษตราธิราการ มีหน้าที่ บัญชาการกสิกรรม สะสมอาหาร เก็บอาหาร
อันเกิดแก่ที่ดิน
ฝ่ายทหาร มีอัครมหาเสนาบดีสมุหกลาโหม เป็นหัวหน้า มีเสนาบดีชั้นรอง ได้แก่
แม่ทัพ คือ ตาแหน่งสีหราชเดโช ตาแหน่งท้ายน้า และมีตาแหน่งรองลงมาอีก คือ
๑. นายกองพลทหารช้าง มี ตาแหน่งเพทราชา ตาแหน่งสุรินทราชา
๒. นายกองพลทหารราบ มี ตาแหน่งพิไชยสงคราม ตาแหน่งรามคาแหง
ตาแหน่ง พิไชยชาญฤทธิ์ ตาแหน่งวิชิตณรงค์
ทาเนียบข้าราชการจึงใช้เรียกตามตาแหน่ง เช่น สมุหพระกลาโหม ก็มีชื่อเรียกว่า
เจ้าพระยามหาเสนาบดี สมุหนายกก็มีชื่อว่า พระยามหาจักรีศรีองครักษ์
ข. ตั้งทาเนียบ ยศศักดิ์ เป็นการกาหนดยศ หรือเรียกว่าตั้งทาเนียบศักดินา คือ กฎหมาย
ว่า บุคคลใดมีนาได้เท่าใด เช่น กาหนดว่า พลเมือง ๑ คน มีนาได้ ๑๐ ไร่ขึ้นไปจนถึง เจ้าพระยาเสนาบดี มีนา
ได้ ๑๐,๐๐๐ ไร่
ค. ตั้งทาเนียบหัวเมือง ได้จัดให้หัวเมืองฝ่ายเหนือขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกับหัว
เมืองชั้นกลาง และเรียกเมืองพระยามหานครเป็นการขยายเขตราชธานีให้กว้างออกไป คือเมืองใดที่ใกล้ราช
ธานี ก็เอาเป็นเมืองในราชธานี เมืองใดไกลออกไปตรวจยากก็ให้เป็นเมืองพระยามหานคร
เมืองพระยามหานครในกฎมณเฑียรบาล คือเมืองนครราชสีมา นครศรีธรรมราชตะนาวศรี
ทวาย พิษณุโลก สุโขทัย สวรรคโลก กาแพงเพชร รวมเป็นเมืองพระยามหานคร ๘ เมือง เมืองที่อยู่นอก
ออกไป ก็เป็นเมืองประเทศราชอย่างเดิม ผลปรากฏ เจ้าเมืองพระยามหานคร แย่งอานาจกัน พระยามหา
กษัตริย์ต้องทรงส่งกองทัพออกไปปราบ เมื่อปราบได้แล้ว สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงทรงพระดาริว่าการ
เลิกมณฑลราชธานีฝ่ายเหนือ มาเป็นเมืองพระยามหานครนั้นเป็นการปฏิบัติที่ผิด จึงทรงแต่งตั้งหัวเมืองฝ่าย
เหนือเป็นมณฑลอย่างเดิม และส่งอุปราชไปคุมอยู่ที่เมืองพิษณุโลก
สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ทรงตั้งบรรดาศักดิ์ข้าราชการตามลาดับสาหรับสามัญชนพ.ศ.
๑๙๙๘ ดังนี้ เจ้าพระยา พระยา พระ หลวง ขุน (สัญญาบัตร) หมื่น พัน ทนาย ไพร่ (ไพร่
สม-ไพร่หลวง)
นอกจากนั้น พ.ศ. ๒๐๐๑ ทรงตั้งกฎมณเฑียรบาลซึ่งเป็นกฎหมายสาหรับการปกครอง
บ้านเมืองแบ่งเป็น ๓ แผนก คือ
๑. พระตารา ว่าด้วย แบบแผน เช่น การพระราชพิธีต่าง ๆ
17

18
๒. พระธรรมนูญ ว่าด้วย ตาแหน่งหน้าที่ราชการ
๓. พระราชกาหนด เป็นข้อบังคับสาหรับพระราชสานัก
เมือ่ เกิดศึกสงคราม ทัง้ ฝ่ายทหารและพลเรือนจะต้องเข้าประจากองทัพร่วมกัน

การปกครอง
ส่ วนกลาง
ฝ่ ายทหาร (พระมหากษัตริ ย)์ ฝ่ ายพลเรื อน
เจ้าพระยามหา
เจ้าพระยาจักรี ศรี
เสนาบดี
องครักษ์
(สมุหพระ
(สมุหนายก)
กองทัพต่าง ๆ
กลาโหม)กองฝึกทหารต่าง ๆ
เสนาบดี
กองอาสาต่าง ๆ
จตุสดมภ์
สุรัสวดี(สัสดีปัจจุบัน)
นครบาล
(กรม

ธรรมาธิกรณ์
(กรมวัง)

โกษาธิบดี
(กรมพระคลัง)

เกษตราธิการ
(กรมนา)

เมือง)
๒. สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ พระราชโอรสสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถเมื่อปี พ.ศ. ๒๐๓๙
ได้มีพระราชกรณียกิจ ดังนี้
ก. ทรงทาตาราพิชัยสงคราม โดยทรงรวบรวม
ข. ทรงทาสารบัญชี คือตั้งกรมพระสุรัสวดี เป็นผู้ทาบัญชีทั้งทหาร และพลเรือน
ค. การทาพิธีตามหัวเมือง มีตาแหน่งสัสดีประจาอยู่ทุกเมือง ตาแหน่งขุนพล ขุน
มหาดไทย มีตามมณฑล มณฑลจึงต้องจัดกองทัพเอง เรียกว่าทาพิธีทุกหัวเมือง เพื่อตรวจสอบความพร้อม
รบของกาลังพล สมัยนี้มีโปรตุเกสเข้ามาเมืองไทย ไทยจึงรับปืนไฟและวิชาทหารจากฝรั่งเป็นครั้งแรก และ
เป็นครั้งแรกที่มีฝรั่งอาสาไปรบกับไทยเมื่อคราวตีเมืองเชียงกราน
ตาราพิชัยสงคราม โปรดเกล้าให้จัดทาตาราพิชัยสงครามขึ้นมีสาระสาคัญดังนี้
- อุบายการสงคราม
- ยุทธศาสตร์และยุทธวิธี
- วิธีการจัดกระบวนทัพ
- การยกทัพ
- การตั้งค่าย
- การดาเนินกลยุทธ
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การจัดทาตาราพิชัยสงคราม พระองค์มีความประสงค์จะปรับปรุงยุทธวิธีการทาสงครามให้
มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเป็นแบบแผน เพื่อเป็นแบบฉบับในการศึกษาถ่ายทอดให้กับแม่ทัพนายกอง ถือเป็น
การพัฒนาทางการทหาร
กรมสุรสั วดี ทรงโปรดให้ตั้งในราชธานี โดยออกราชสุภาวดี เป็นเจ้ากรมและแยกเป็น
- พระสุรัสวดี ฝ่ายขวา เป็นพนักงานบัญชีพลหัวเมืองฝ่ายเหนือ
- พระสุรัสวดี ฝ่ายซ้าย เป็นพนักงานบัญชีพลหัวเมืองฝ่ายใต้
กรมพระสุรัสวดีมีหน้าที่จัดทาบัญชีไพร่พลฝ่ายทหารและพลเรือนที่สังกัดเจ้านายและขุนนาง
ที่เป็นมูลนายหรือ กรมกองต่าง ๆ บัญชีนี้เรียกว่า ” บัญชีหางว่าว” จุดประสงค์เพื่อสะดวกในการเรียกคนเข้า
กองทัพควบคุมให้มีการขึ้นทะเบียนไพร่พลให้ถูกต้อง แจกจ่ายกาลังพลไปตามกรม กองและพิจารณาคดี
เกี่ยวกับการขึ้นสังกัดของไพร่ ไพร่ หลวงหนีการขึน้ ทะเบียนเป็นต้น
๓.
สมัยสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิ์ ได้ตั้งเมืองชั้นในเพิ่มขึน้ คือ นนทบุรี สาครบุรี
(สมุทรสาคร) นครไชยศรี สาหรับรวมผู้คนเวลามีศึกจะได้เร็วขึ้น และดัดแปลงเรือแซ เป็นเรือไชยและเรือ
ศีรษะสัตว์ เพราะเรือแซใช้แต่บรรทุกคน และสัมภาระ จึงดัดแปลงให้ติดปืนใหญ่ทาการยิงได้ โดยเสริมการทา
แท่นตั้งยิงปืนใหญ่ขึ้น
นอกจากนั้นก็ทาการสะสมยานพาหนะและวิธีเรียกคนมาเป็นทหารโดยขึ้นทะเบียน
ทหาร ทาบัญชีสามะโนครัวแล้วสักเลข
๔. สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เลิกมลฑลฝ่ายเหนือ โดยจัดให้หัวเมืองต่างๆ เป็น
เมืองขึ้นกรุงศรีอยุธยาทั้งนั้น แล้วกาหนดหัวเมืองต่างๆ เป็นเมืองชั้นเอก โท ตรี และเมืองชั้นใน เมืองชั้นใน
ขึ้นอยู่กับราชธานีอย่างเดิม เมืองชั้นเอก โท ตรี มีเมืองเล็กๆขึ้นอีกชั้นหนึ่ง ในสมัยพระเอกาทศรถ เนื่องจาก
สมเด็จพระนเรศวรทรงทาสงครามไว้มาก
จานวนทหารจึงน้อยลง
สมเด็จพระเอกาทศรถต้องรับชาว
ต่างประเทศมาเป็นทหารอาสา เช่น กรมอาสาญี่ปุ่น อาสาจาม การอาศัยทหารอาสานี้ ในสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์เกือบจะเสียทีฝรั่ง แต่พระเพทราชารวมกาลังขับไล่ออกไปได้
ในสมัยสมเด็จพระนเรศวร เปลี่ยนยุทธศาสตร์จากการตั้งรับในกรุงมาเป็นการรุกก่อนนอก
กรุงโดยใช้หน่วยจู่โจมเข้าทาการเพื่อทาลายขวัญและข้าศึกเสียกระบวนทัพใช้กาลังน้อยล่อข้าศึกเข้ามายังที่
วางกาลังซุ่มไว้ จึงระดมกาลังทั้งหมดเข้าตีทุกทิศทาง ทรงริเริ่มการใช้วิธีรบแบบกองโจร จัดตั้งหน่วยทหาร
พิเศษขึ้น ๒ หน่วย คือ หน่วยทหารราบพิเศษ และหน่วยทหารม้าพิเศษ
๕. สมัยพระเพทราชา ได้จัดให้หัวเมืองฝ่ายเหนือขึ้นกับมหาดไทย หัวเมืองปักษ์ใต้ขึ้นกับ
กลาโหม ทาให้การจัดทหารต้องเปลี่ยนตามไปด้วย
หลักการเกณฑ์ทหาร
ชาวไทยต้องเป็นทหารทั้งนั้น ชาติอื่นเกิดในไทยต้องเป็นไทย นักบวชไม่ว่าศาสนาใดไม่
ต้องเป็นทหาร คนต่างชาติแบ่งเป็น ๒ พวก คือ
ก. พวกค้าขาย ไม่เกณฑ์ทหาร
ข. พวกมาอยู่ประจาในพระนคร รับเป็นทหารอาสา
การเข้ารับราชการทหาร จะเริ่มตั้งแต่อายุ ๑๘ ปี ถึง ๖๐ ปี จึงปลด แต่ถ้าลูกชายเข้าเป็น
ทหารได้ ๓ คน ผู้เป็นพ่อก็ปลดก่อนได้ การขึ้นทะเบียนทหาร เริ่มเริ่มตั้งแต่อายุ ๑๙ ปี ถึง ๒๐ ปี เรียกว่าไพร่
สม เข้ารับราชการทาการฝึกหัดได้ พออายุเกิน ๒๐ ปีแล้ว ก็เป็นทหารได้ เรียกว่า ไพร่หลวง ต้องเข้ามา
ประจาการปีละ ๖ เดือน เรียกว่าเข้าเวรแล้วลดลงปีละ ๔ เดือน แล้วลดลงเป็นไม่ต้องเข้ามาเป็นทหาร แต่ใช้
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เงินแทน เดือนละ ๖ บาท เรียกว่าเงินข้าราชการ ( ค่าราชการ ) ”ไพร่หลวง” แบ่งเป็น ๒ พวก คือผู้ที่จะ
รับราการทหารตามกฎหมายตามเวลาปกติ และผู้ที่ไม่สามารถรับราชการทหารเพราะมีข้อขัดข้อง วันสาคัญ
ต้องมีของมาให้ราชการแทนการเข้ารับราชการเรียกว่า”ไพร่สว่ ย”
ผิดกับส่วย ส่วย นี้เป็นสิ่งของ เช่นส่งดินประสิวมาแทนตัว เรื่องส่วยนี้ต่อเมื่อยอมให้เป็น
เงินได้เฉพาะเวลาปกติเท่านั้นการควบคุมทหาร แต่เดิมกาหนดเอาหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ ควบคุม คือบิดาอยู่
กรมไหนบุตรหลานก็ต้องอยู่กรมนัน้ การควบคุมต่อมาอีกชั้นหนึ่ง เรียกว่า กอง คือหลายครอบครัวเอามา
รวมกัน และเอากองมารวมกันอีกเรียกว่า กรม กรมเป็นหลักในการทาทะเบียน กรมมีเจ้ากรมเป็น
ผู้บังคับบัญชา ปลัดกรมเป็นผู้ช่วย สมุหบัญชีเป็นผู้ทาบัญชี และมีนายกองลงมาเรียกว่า ขุนหมืน่
กรมแบ่งออกเป็น ๔ ชั้น คือ
- กรมพระ เป็นกรมชั้นที่ ๑
- กรมหลวง เป็นกรมชั้นที่ ๒
- กรมขุน เป็นกรมชั้นที่ ๓
- กรมหมื่น เป็นกรมชั้นที่ ๔
กรมยังจัดเป็นขวา ซ้ายอีกคล้ายกับจัด ๑ กรมเป็น ๒ กองพันนั่นเอง กรมชั้นสูงมีตาแหน่ง
จางวาง บังคับอีกชั้นหนึ่ง เป็นนายพลเวลามีศึกจะเรียกเกณฑ์เป็นกรมๆ กรมยังแบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย(แต่
เวลามีศึกก็รวมกัน) คือ ฝ่ายทหาร ขึ้นกับกลาโหม ฝ่ายพลเรือน ขึ้นกับมหาดไทย
กรมทั้งหลายต่างก็จัดทหารรักษาพระองค์ขึ้น เช่น กรมช้างต้น กรมม้าต้น พระมหากษัตริย์
เป็นประธานทั้งหมด รองลงมา คือ
- อัครมหาเสนาบดี ที่ สมุหนายก ซึ่งมี ( มหาดไทย ) แผนกพล แผนกช่าง แผนกม้า
แผนกทาง
- อัครมหาเสนาบดีที่สมุหกลาโหมซึ่งมี ( กลาโหม ) แผนกพล แผนกเรือ แผนก
ตาหนัก แผนกเครื่องสรรพาวุธ
- กรมพระสุรัสวดี ทาบัญชีพลทั้งในกรุงและหัวเมือง
- หัวเมืองมีเจ้าเมือง และเป็นนายทหารทั้งนั้น หัวเมืองเอก โท ตรี รวมเป็นกองทัพ
เฉพาะแล้วแต่ว่าราชธานีจะสั่งให้สมทบ หรือเป็นอิสระ เจ้าเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาเมืองนั้น
- เมืองชั้นใน ก็ขึ้นกับราชธานี กองทัพราชธานีแบ่งเป็น ๓ ทัพ คือ
ก. ทัพหน้า มีอุปราชเป็นผู้บังคับบัญชา
ข. ทัพหลวง มีพระมหากษัตริย์ เป็นผู้บังคับบัญชา
ค. ทัพหลัง มีกรมพระราชวังหลัง เป็นผู้บังคับบัญชา
วิวฒ
ั นาการแห่งการทหาร และศาสตราวุธ
ในกองทัพบกไทยสมัยโบราณ
ในสมัยสุโขทัย ยังไม่มีปืนไฟใช้คงใช้ธนู หน้าไม้ ศร ในเรื่องปืนไฟ เริ่มใช้ครั้งแรกในสมัยพระราเม
ศวร ในสมัยอยุธยา อาวุธของกองทัพบกในสมัยสุโขทัยใช้อาวุธฟันแทง เช่น มีด ง้าว กริช หอก ทวน ดาบ
เมื่อมีสงครามเกิดขึ้น ผู้ถูกเกณฑ์มารบ ต้องนาอาวุธติดตัวมาด้วยทุกคน
อาวุธทีใ่ ช้ในทัพบกไทยสมัยสุโขทัย และอาวุธมี ๓ อย่าง คือ
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๑. อาวุธฟันแทง ใช้ตะลุมบอน ประจัญบาน มีดาบ กระบี่ กั้นหยั่น ทวน หอก ง้าว โตมร แหลน
หลาว ตะบอง มีด กริช
ดาบ มีหลายชนิด เช่น ดาบสองมือ ดาบเขน ดาบดั้ง ดาบโล่ ดาบมีศูนย์น้าหนักค่อนข้าง
อยู่ทางปลาย
ฝักดาบทาด้วยโลหะ หนัง ไม้ ข้างในมีหนังหรือไม้อ่อน
กระบี่ มี ๒ คม ใช้แทงมากกว่าฟัน ศูนย์น้าหนักอยู่ที่ด้าม ไม่ยาวนัก ค่อนข้างเบา เพื่อ
ใช้ได้คล่องแคล่ว ฝักกระบี่เช่นเดียวกับฝักดาบ
กัน้ หยัน่ คือ ดาบจีน เบากว่าดาบไทย และมีคมทั้งสองข้าง
หอก เป็นอาวุธทหารราบมีกระบังก็มี ไม่มีกม็ ี ใช้แทงอย่างเดียว มีเหลี่ยมสี่เหลี่ยม น้าหนัก
ไม่เกิน ๒ กก. ยาว ๒ เมตรขึ้นไป ศูนย์น้าหนักอยู่ชิดกับมีดปลายแหลมต้องอยู่ตรงแนว แกนทาง ยาว หอกมี
หลายชนิด เช่น หอกใบข้าว หอกชัด หอกตารวจ
ทวน เป็นอาวุธทหารม้า ไม่มีกระบัง แต่ที่คอมีภู่ขนสัตว์ ผูกไว้เป็นพวงใช้แทงอย่างเดียว
ง้าว
คล้ายมีดยาว สองเล่มซ้อนกันอยู่ ปลายโค้ง สันหนา ด้ามง้าวเช่นเดียวกับด้ามหอก
ส่วนมากใช้รบหลังช้าง
ของ้าว เป็นอาวุธประเภทเดียวกับง้าว แต่มีขอสาหรับสับช้างอยู่ติดกับตัวง้าว
อาวุธทีเ่ กีย่ วข้องกับช้างมี 4 อย่าง คือ
ก. ของ้าว
ข. ขอเกราะ เช่นเดียวกับของ้าว แต่ที่ตัวง้าวเป็นรูปหอก เป็นอาวุธของควานท้ายช้าง
ใช้ป้องกันช้างอื่นชนท้าย และเกี่ยวหูช้างให้หันหน้าสู้ข้าศึก
ค. ขอไม้เท้า เป็นไม้ขอของเจ้าหน้าที่กรมช้าง ใช้ถือในงานพิธีช้าง
ง. ขอละเม็ด เป็นขอที่ถอบเปลี่ยนเป็นหอกได้ อาวุธที่ใช้ประจาการทหาร(ต่อ) เช่น
- โตมร คือสามง่าม ด้ามมีลักษณะเช่นเดียวกับหอก เป็นอาวุธใช้พุ่งอย่างเดียว
- แหลน เป็นอาวุธใช้พุ่ง และแทงด้ามมีลักษณะเช่นเดียวกับหอก ตัวแหลนเป็น
แหลมยาวเรียว
- หลาว เป็นไม้รวก เสี้ยมปลายเป็นปากฉลามใช้พุ่ง
- ตะบอง ทาด้วยไม้หรือเหล็ก ใช้ทุบ ตี ยาวกว่ากระบองและถือได้สองข้าง
- พลอง ทาด้วยไม้หรือเหล็ก ใช้ทุบ ตี ลักษณะสั้น ปลายโต
- มีด
ใช้ฟัน แต่สั้นกว่าดาบ และกระบี่ ตัวมีดทาด้วยเหล็กสันหนา คมบางตอน
ปลายแหลม และมน ด้ามสันโค้ง ด้ามมีดใช้ไม้ผ่าซีกประกับตัวเหล็กด้ามมีดไว้ มีปลอกเหล็กรัด หมุดย้า ที่กั้น
มีดและท้าย มีดมีฝักสวมทาด้วยหนัง หรือไม้
- กริช ตัวกริชเป็นรูปเรียวแหลม แหลมบ้าง คดงอบ้าง เป็นอาวุธใช้แทงอย่าง
เดียว ไทยรับจาก เขมร ชวา มลายู
เครือ่ งป้องกันอาวุธ มี
ก. ดัง้ รูปร่างคล้ายกาบกล้วย ตัวดั้งทาด้วยหนัง หวาย ไม้ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืน
ผ้า มีห่วงสอดแขน ติดกับแผ่นหนังอยู่ภายใน ส่วนมากใช้กับดาบ
ข. เขน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ไม่โค้งเหมือนดั้ง ใช้กับดาบ เรียกว่าดาบเขน
ถ้ามีแถบลวดลายทอง เรียกว่า เขนทอง
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ค. โล่ห์ เป็นรูปกลม ใช้กับดาบ เรียกดาบโล่ห์
๒. อาวุธยิง มี ธนู เกาฑัณฑ์ ศร ปืน
ศร คือ ธนู เกาฑันฑ์ทาด้วยไม้หรือโลหะ เอามาดัดเป็นรูปครึ่งวงกลม ขึงไว้ด้วยเอ็นหรือ
เชือก ใช้กระสุน ลูกศร เหล็ก ปลายแหลม ใส่เข้าที่แหล่ง ดึงเชือกดีดลูกออกไปได้ ในสมัยโบราณคิดอาวุธที่
จะให้ไปได้ไกลที่สุด เช่น ธนู และในเรื่องรามายนะ อาวุธนี้เรียก ปืน เช่น นารายณ์ถือศร เราเรียกว่านารายณ์
ทรงปืน เมื่อเกิดปืนอย่างใหม่ขึ้น เราจึงเรียกว่า ปืนไฟ เพราะใช้ยิงด้วยไฟ และเรียกธนูว่า ปืนยา เพราะอาบ
ยาพิษ อาวุธที่ใช้ก่อนปืนเล็กคือกระสุน มีรูปร่างคล้ายธนู ใช้ดีดกระสุนซึ่งปั้นด้วยดินเหนียวให้ไกลออกไปได
ประมาณ ๑๐๐ เมตร บางชนิดทารางเล็งได้คล้ายหน้าไม้เราใช้อาวุธชนิดนี้กันมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ เช่น
เรียกว่า พลกระสุน ต่อมาก็เป็นธนู มีรูปร่างคล้ายกระสุน แต่ใช้ลูกเป็นไม้ปลายแหลมเผาไฟอาบยา และที่ท้าย
มีขนนก สามารถทะลุของอ่อนๆได้ และเลิกใช้เมื่อ รัตนโกสินทร์ ศก. ๑๓๐ ต่อมาก็เป็นหน้าไม้ โดยดัดแปลง
จากธนู ยิงได้ไกลขึ้น ทาเป็นแบบลั่นไกคล้ายนกปืน อาจจะต้องใช้แรงคนหลายคน
ไทยมีปืนเล็กใช้ก่อนโปรตุเกสเข้ามา และสร้างปืนใหญ่ในยุคเดียวกับฝรั่ง คือประมาณสมัย
พระราเมศวร ปืนเล็กเราก็สร้างได้ในสมัยสมเด็จพะราเมศวร โปรตุเกสเข้ามาในสมัยพระรามาธิบดี ที่ ๒ เมื่อ
โปตุเกสเอาปืนเล็กเข้ามา คงจะดีกว่าของไทย เราจึงหันไปใช้ปืนโปรตุเกส และจ้างฝรั่งมาสอนและฝึก ต่อมาก็
สามารถประดิษฐปืนเล็กได้ดี โดยไม่ต้องพึ่งฝรั่ง ไทยเคยส่งปืนใหญ่ และกระสุนดินดาไปถวายโชกุนแห่งญี่ปุ่น
โชกุนพอใจมีสารมาซื้อปืนใหญ่จากประเทศไทย
ปืนเล็กของไทยที่ใช้เวลานั้น เป็นปืนไม่มีเกลียว ท้ายปืนมีจานใส่ดินดาติดต่อกับดินที่บรรจุ
ในลากล้อง เวลาจะยิง ก็เอาชุดจุดดินดาให้ลุกขึ้นไปดินในกระบอกทาให้ปืนลั่นออกไป ต่อมามีผู้คิดให้สะดวก
กว่าจุด คือคิดเป็นนกติดกับปลายชุด เมื่อยิงโดยใช้นิ้วดึงนก ชุดก็จะจุดดินดา(แก๊บ) เรียกว่าปืน นกสับคาบชุด
ใช้ในแผ่นดินพระมหาธรรมราชาธิราช ต่อมาเป็น ปืนคาบศิลา(นกสับตีชุดเหล็กไฟเกิดประกายติดดินปืน)
เข้าใจว่าชาวฮินดู เป็นผู้คิดแล้วแพร่หลายมาหลายประเทศใกล้เคียง คือ มีจานชนวนนก และศิลา
ต่อมาเห็นปืนฝรัง่ ดี เราจึงมาใช้ปนื ฝรัง่ ตามลาดับ ดังนี้
- ปืนเอ็นเฟิล ไม่มีเกลียว เป็นปืนบรรจุปาก มีนกสับ ตั้งศูนย์ได้ ๑๐๐ เมตร นามาใช้
ในสมัยรัชกาลที่ ๔
- ปืนกริช บรรจุท้าย มีซองกระสุน เป็นบานพับ เปิดปิดได้ เป็นปืนชนิดนกสับ บรรจุ
ท้ายทีละนัดใช้ในปลาย รัชกาลที่ ๔ ต้นรัชกาลที่ ๕
- ปืนสไนเดอร์ บรรจุท้าย มีซองกระสุน เป็นบานพับ เปิดปิดได้ เป็นปืนชนิดนกสับ
บรรจุทีละนัด
- ปืนวินเชสเตอร์ เป็นปืนที่มีเครื่องกลไกจุกจิก บรรจุได้คราวละ ๑๒ นัด
- ปืนมาตินี่เฮนรี่ ใช้ที่กรมทหารเรือก่อน เครื่องบรรจุเป็นบานพับสะพานหกลงล่าง
เมื่อ ร.ศ. ๑๐๕ ทัพบกจึงตกลงใจนากลับมาใช้บ้าง
- ปืนมัลลีเดอร์ มีศูนย์ยิง ๒,๕๐๐ เมตร บรรจุกระสุนได้ ๕ นัด
- ปืนเมาเซอร์ มีลูกเลื่อนกระสุนได้คราวละ ๑ นัด เป็นปืนเยอรมัน
- ปืน ร.ศ. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ สั่งซื้อจากเดนมาร์ค เมื่อ พ.ศ.
๑๔๔๔ จานวน ๔ กระบอก เพื่อเอามาเป็นตัวอย่างและเมื่อทดลองใช้ดูมีประสิทธิภาพดีจึงทรงซื้อมา ใช้ใน
กองทัพ เมื่อ ร.ศ.๑๒๑ เรียกกันทั่วไปว่าปืน ร.ศ.แต่ต่อมาทางราชการได้ตั้งชื่อว่าปืนเล็ก ยาวแบบ ๔๔ เหตุที่
เรียกกันว่าปืน ร.ศ. เพราะนามาใช้ในสมัยที่ไทยยังใช้ รัตนโกสินทร์ศก อยู่
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- ต่อมาเป็นปืนเล็กยาวแบบ ๖๖
- ต่อมาเป็นปืนสั้นบรรจุเอง 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 ทาด้วยโลหะบ้าง ไม้บ้าง ยัดดินดาทางปาก แล้วยัด
หมอน แล้วบรรจุกระสุน แล้วใช้ไม้กระทุ้งให้แน่นแล้วจุดชนวนยิงไป
ปืนเหล่านีม้ ลี กั ษณะ ดังนี้
- ปืนบะเหรีย่ ม เป็นปืนใหญ่ทหารราบ
- ปืนจ่ารงค์ เป็นปืนใหญ่ทหารราบ ใช้ลากไป
- ปืนมณฑก เป็นปืนใหญ่ทหารราบ ใช้ลากไป
- ปืนนกสับ เป็นปืนใหญ่ทหารราบ มีขาหยั่ง ๒ ขา บางทีเรียกปืนขานกยาง
- ปืนจินดา เป็นปืนใหญ่ทหารราบ
- ปืนหามแล่น เป็นปืนใหญ่เบา ใช้รบบนภูเขา
- ปืนตะแบงแก้ว เป็นปืนใหญ่กรมตารวจ
ในสมัยพระบรมไตรโลกนารถ ปืนใหญ่ของเรามีลักษณะคล้ายกระบอกไม้ไผ่ซึ่งเป็นแบบของ
อินเดีย ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ฝรั่งได้เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงวิวัฒนาการไปตามแบบยุโรปโดยจ้างชาว
โปรตุเกสมาเป็นครู
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ เราหล่อปืนใหญ่ได้ดี จึงนาไปถวายพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ จานวน
๒ กระบอกของไทยนี้ ยังได้ช่วยปราบจลาจลในฝรั่งเศสด้วย ปืนใหญ่ไทยตกไปอยู่ต่างประเทศมากในคราว
เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒
ในสมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า ฯ ได้โปรดให้สร้างปืนใหญ่ขึ้นป้องกันปากน้า
เช่น ที่สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา จันทบุรี สงขลา และหาซื้อปืนใหญ่จาก
ต่างประเทศไม่ทันการ จึงโปรดเกล้า ให้หล่อขึ้นในกรุงเทพ ฯ และโปรดให้เกณฑ์ขุนหมื่นกรมต่างๆ ทั้งฝ่าย
ทหารและพลเรือน ผลัดเปลี่ยนเวรมาฝึกหัดปืนใหญ่ในสมัยนี้ได้ช่างหล่อเหล็กมาจากเมืองจีน จึงสร้างด้วย
เหล็ก แต่ปืนใหญ่สร้างในสมัยอยุธยาจนถึงรัชกาลที่ ๒ สร้างได้แต่ปืนใหญ่ทองเหลือง
ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ ได้ปรับปรุงปืนใหญ่ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น เช่น บรรจุ
กระสุนทางท้าย ลากล้องมีเกลียว แต่เราไม่มีอุปกรณ์ในการสร้างได้ดีเท่ายุโรป เราจึงซื้อปืนใหญ่จากฝรั่งแต่นั้น
เป็นต้นมา ตลอดจนจ้างครูฝรั่งมาฝึกด้วย
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงจัดหน่วยทหารปืนใหญ่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๙
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ตาราพิชยั สงครามของไทย
ตาราพิชยั สงครามสมัยรัชกาลที่ 1
การเลือกชะตาแม่ทพั เมือ่ จะเกิดสงคราม
มีการเตรียมเรื่องอาวุธ เช่น ปืนใหญ่ หน้าไม้ เกาฑันฑ์ แหลน หลาว ทวน ง้าว ตาว จรี
กันถัด อาลักษณ์รับราชโองการ สั่งมหาดไทยเร่งสัสดี พระ หลวง ขุน หมื่น พัน ทนาย ทั้งทหาร พลเรือน
ชุมนุมรวมกัน นาหมื่นถึงนาพันพร้อมกันที่ศาลาลูกขุน ไพร่หลวง สมนอก สมใน ซ้ายขวา เมืองเอก โท ตรี
จัตวา เข้ามาทุกกระทรวง เจ้าพระยา พระยา พระ หลวง ตามหัวเมืองก็เข้ามา อาลักษณ์แต่งตั้งทัพ มีนายกอง
ยุกรบัตร เกียกกาย กองแล่น ช้าง ม้า รถ ใช้เสนาผู้มีปัญญาไปราชการสงคราม หาวันเวลาเลือกเอานามผู้ไป
ปฏิบัติการยุทธจงดีมีไชย และชะตาผู้นั้นให้คุณแก่ท้าวไทย ให้คุณแก่เมือง มีโชคจตุรงค์ ให้ตั้งสวัสดีเป็น
ประธาน ลบ บวก คูณ หาร เอาเศษที่ต้องด้วยนามนายกอง ทั้งยุกรบัตร เกียกกาย นายทัพ นายกอง ก็คูณ
หาร บวก ลบ เอาเศษต้องตามตาราเช่นกัน ช้าง ม้า ให้นามเป็นศรี ปลูกศาลาชัย ฉัตรธงไสว ธูปเทียนชวาลา
ใบศรีเจ็ดชั้นบูชาเทวา อารักษ์ เสื้อเมืองทรงเมือง นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระปริต ๓ วัน ลาพระราชาเอาน้าล้าง
พระบาทใส่เหนือหัว เอาน้าชุบพระแสงทาสัตย์กิน และสระหัว ช้าง ม้า อาวุธ เอาน้าพระพุทธมนต์ปะพรม
ไหว้ พ่อแม่ ครู อาจารย์ได้ฤกษ์ให้ยกพล
การแต่งพลออกรบ หรือการจัดทัพ
โหราศาสตร์ พิชัยสงคราม มีแจ้งทุกนาย จะเรียนให้รู้แต่งพล ให้แต่งทวยหาญชาญกล ณรงค์
ปลอมปน องอาจไปลาดลอบดูทัพค่ายฝ่ายศึกศัตรู เขามาตั้งอยู่ที่นั้นจะเป็นนามใด
- มีเขาจอมปลวกต้นไม้ ต้นหนึ่งสูงใหญ่ นามครุฑ อย่าได้อางขนาง
- ถ้าตั้งแนวป่าริมทาง นามพยัคฆ์โดยปาง
- เสียงปีนประเปรี้ยงเวียรวัน ฝีไม้สามต้นเรียงรัน ภูเขาหิมวัน จอมปลวกอันใหญ่มหึมา
ดังนี้ อาจารย์ อัตถาภิปรายตารา ชื่อ สีหราชนามสถาน ใกล้บ้านแทบทางโบราณ สุนักข์ ห้าวหาญ
ตั้งรายทางซึ่งไป ใกล้คลองห้วยแม่น้าไหล บังคับใช้ชื่อว่า นากนาม ดินโพลงปลวก ล่าอาหาร มุสกิ นาม
สถาน ตาแหน่งมุกติอาศัยกลางทุ่งฝูงเนื้อเคยไกล แสดงตานานในกาหนดว่าชื่อ อัชนาม
- ถ้าหญ้าแกมไม้ไผ่หนาม อาจารย์แนะนา คชาอาณาอาศัย ถ้าผู้ใดทาตามจะเกิดสวัสดี
แก่เรา
* การตัง้ ทัพ ตั้งทัพให้พินิจเลือกสรรค์ ถ้าทัพเขานั้นตั้งชัยภูมิ ราชสีห์ ทัพเราให้ตั้งจงดี ชัยภูมิอันมีนาม
ราชสีห์เหมือนกัน
- เขาตั้ง คชสาร ตัวไกล อีกพยัคฆ์ฤาชัย กล้าแข็งกาแหงนักหนา เราตั้ง สีหนามฤทธา
จึงปราบ พยัคฆาและคชสารปราชัย
- เขาตั้งที่ นาค ฤาไกร เราตั้งให้ใหญ่ ที่ ครุฑเหิรเวหา
- เขาตั้งที่ สุนัขขา ให้ตั้งโดยตรา พยัคฆ์นาม ฤทธิ์ไวย
- เขาตั้ง อัชนาม โดยนัย ให้ตั้งชัยภูมิ สวัสดี มีพิพัฒน์ไชยศรี
* การตัง้ ค่าย ครั้นค่ากองเพลิงเรียงรัน แมวเซาผลัดกัน ฉวยฉาบรวบรัดมัดเอา ผู้ คนในค่ายฝ่ายเรา กอง
เพลิงนั่งเฝ้า สองชั้นผลัดกันนั่งยามปกป้องกระเวนห้ามปราม ผู้คนไอจาม สาเนียงครางกรน หลับนอน ข้าศึก
ปลอมปนจงอย่าอื้ออึง จงอาจจับพลัน อย่าให้โห่ร้องที่นั่น ถ้าโจมทับขัน แต่ออกให้ครันตีเอา ครั้นดีได้ฤกษ์
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ยามเช้า จะเดินพลเล่าให้แต่งทหารจงดี สามหอกเจ็ดหอกโดยมี กองร้อยจรลี หน้าหลังระวังอย่าไกล สามหอก
เดินตามกัน ข้าศึกน้อยไซร้ จงช่วยกันจับเอามา กองร้อยเร่งหนุนอย่าคลา ทหารกองหน้า รุกร่นเร่งดีประนัง
นายกองแต่งกลอย่ายั้ง ทหารกองหลังอย่าช้าแบ่งช่วยโดยมีแบ่งรักษาค่ายหน้าที่ทาเนียบอันมี ตาราหน้าที่
กองหลัง ศึกมาถ้าพอกาลังเกลื่อนกล่นอย่ายั้ง ให้เร่งรุกร้นไล่เอา ถ้าเห็นมามากโอยเอา อย่ารุกร้นเอา ดาริเร่ง
ป้องกันตัว ป้องกันอย่าได้เกรงกลัว ให้ทาแก่ตัวประดุจพระยาราชสีห์ จงคุกคารามวาที ใจดั่งยักษี จะเข่นจะ
ฆ่ากินคน โกรธแล้วคลายหลังบันดล อ่อนเอาใจคนทั้งปวงและไพร่จึงกลัว แบ่งคนทาค่ายกันตัว เป็นแผนยังชั่ว
มิได้สีด้านแต่เดียว อย่าได้ลนลานแลเหลียว อย่าหนีทีเดียว ข้าศึกจึงย่ามได้ใจ ถ้าหนีให้หนีทางไล่ ทดแทนให้ได้
จึงค่อยถอยถดลงมา ไพร่พลปรีเปรมสหัสสา คลายใจโศกา เร่งคิดก็น่าเต็มใจ ปืนใหญ่หน้าไม้เรียงไว้ ธนูหางไก่
ดาบ แหลนและโล่ห์ เกาฑันฑ์ หอกทวนง้าว หลาวเรียงรัน นกสับธนูคัน และเครื่องศาสตราเรียงราย เครื่อง
ช้างม้าผูกทั้งหลาย อย่าเปลื้องแก้คลาย จงผูกไว้ประจาการ ทาค่ายรอบแล้วอย่านาน อัศวราชเครื่องอาชาให้
ตั้งเป็นกองสิบ กองร้อย กองพัน กองหมื่น กองแสน กองคอย เมื่อเดินทางหรือเข้าแดนข้าศึก ให้ตั้งกองเจ็ด
หอกใกล้กองสามสิบแต่สามเส้นไว้กองสามสิบใกล้กองร้อยแต่ห้าเส้น ไว้กองร้อยใกล้กองพันนั้นแต่ห้าเส้น ไว้
กองพันใกล้ใกล้กองสามพันตามอัธยาศัย กองหมื่นก็ดี ย่อยก็ดี ให้แต่งกองร้อย กองพัน กองสามพันจงเต็มแล
ถ้าจะแต่งให้ไปแก้ศึกไซร้ ให้ยกหมู่สันทัดไป อย่าเอาคนไร้ไปแก้ศึก
เมื่อจะปลงทัพอยู่ไซร้ ไว้ให้กองเจ็ดหอก กองสามสิบ ไว้นอกทัพแต่กลางวัน ไว้เป็นค่าย
ครั้นคร่าไซร้เอามาไว้ในค่าย เมื่อจะปลงทัพให้เอาค่ายวง แล้วจงถอดหอกดาบถ้าที่กว้างไซร้ให้อยู่คอยไกลค่าย
สิบห้าเส้น ถ้าที่นั้นจวนป่าจวนเข้าไซร้ ให้เอาที่นั้นเป็นช้างถ้าถึงกลางคืนให้ออกไปนั่งไกลค่ายเส้นหนึ่ง ให้กอง
ไฟอยู่ไกลผู้นั้นเส้นหนึง่ เมื่อรายคอยไซร้ ว่าซึ่งหน้าลงมาจนกองสามสิบ ถ้าจะห้ามไฟ ห้ามแต่ไกล คอยศึกพ้น
เส้น เมื่อจะเดินทางไซร้ เดินแต่ห้าร้อยเส้นลงมา เมื่อจะเดินก็ดี อยู่ก็ดี ถ้ากองศึกไซร้ ให้กองเจ็ดหอกถอยถึง
กองสามหอก ถ้ามาไซร้ให้ถอยถึงกองร้อย ถ้ามากไซร้ถอยถึงกองพัน กว่านั้นท่านมิถอยเสียเลย แม้นจะให้ผู้ใด
ไปแก้ก็ดี ขุนพลจะไปแก้เองก็ดี ให้ไว้หลังดุจเดียวนั้นแล
การไปคุมคอย ถ้าเขาส่วนหนึ่ง ให้แต่งไปสามถึงสี่ส่วน เมื่อจะไปไซร้ ให้แต่งผู้สันทัดจง
รอบคอบ ให้สาคัญจงแม่นจึงจะเข้า ออก ถ้าแลได้เชลย ถ้าผู้ชายไซร้ให้ถือตัวต่อตัว แล้วไว้เชือกแต่พอถึง
ปลายดาบ ถ้าผู้หญิงสามคนต่อผู้ถือหนึ่งคน ถ้าเชลยแลคาถอยมากว่าเราไซร้ แลไกลประมาณสี่ร้อยเส้นไซร้
อย่าให้ช้านัก ถ้าไกลประมาณพันเส้น ช้าหน่อยหนึ่งมิเป็นไร ถ้าถอยออกมาไซร้ เอาเชลยมาหน้าขุนพล ถ้าศึก
หาญให้กองพันอยู่หลัง เอาเชลยรุกมาหน้า ที่ยืนช้างและขุนพลอยู่กระทงหอก ช้างยืนที่ห้าวา ม้ายืนที่สามวา
เมื่อเดินพลก็ดี จะคอยก็ดี ให้ไว้คนที่อยู่คอยทางแลพัน ปืนจบป้อมแลออกไปเดินเทียบทางช้าง
* การแต่งพลออกรบ
ผิวขุนพลรู้โอบอ้อม พลทหารพร้อมชอบปอง พาทีพร้อมปราศรัยใครมีชัย
ชอบเลี้ยง บาเหน็จเพียงพอมัน ครั้นเกียจกลฤาคลา ขุนพลแต่งจงกล้า ทั้งพลคชาสารสาเหนียกชาญชนผู้ รอบ
รู้แล่นว่องไว เชิงม้าคล่องแคล่วรวดเร็ว กลการกวดลวงล่อ ไพรพลพอใจไปสอนสั่งได้จาคา
ขุนพลต้องโอบอ้อมอารี คอยปกป้องพลทหารมีการเลี้ยงและให้บาเหน็จผู้ที่ความดี มีการสอน
และการไต่ถามถึงเล่ห์กลในการรบ รู้อุบายและการลวงใน ๑๒ พยู่ห ซึ่งตั้งโดยหมู่โดยนาม ๒๑ กล และอุปเท่ห์
อีก ๑๘ ประการ
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ความประพฤติทหาร ๑๖ ประการ

๑. จงเพียรราชการอย่ายาม เข้ายุทธสงคราม อย่าขลาดควรรู้ ควรผจญ
๒. ความรู้เรียนให้ยิ่งคน อาสาจุมพล ท่นท้าวจะเลี้ยงโดยธรรม
๓. เลี้ยงพวกพ้องเผ่าพันธ์ พระราชรางวัล จะกินบ่สิ้นเหลือตรา
๔. ซื่อต่อวรราชราชา ฝูงไท้เทวา จะเลี้ยงรักษาทุกประการ
๕. ดารัสตรัสใช้การงาน การถวายนมัสการทุกค่าเช้าอย่าลืมตน
๖. อย่าคบคนพาลอกุศล ใจมันทุรชน อย่าทาสนิทจงผัน
๗. ซื่อตรงต่อเจ้าชีพเป็นธรรม ใครนึกร้ายมัน จะแพ้อานาจแก่เรา
๘. ถือวาจาสัตย์ลาเนา ความเท็จอย่าเดา จงมีอานาจฤาไกร
๙. เรากินข้าวแดงผู้ใด อาสาท้าวไท้ ทาตามฉบับโบราณ แต่ก่อนโบราณท่านสร้าง
สมภารมามากเอนก ยิ่งคน
๑๐. อย่าหมิ่นแก่ราชกิจจา
๑๑. เอาเดชภูบาลปกเกศเกล้าคลาไคล
๑๒. อันทหารดุจใจนักเลง พอใจทาเพลง ดีดสีตีเป่าขับรา
๑๓. จงมีความเพียรสังวร สังวัทยาย กลอน อันกล่าวให้สิ้นเสร็จกล
๑๔. ตั้งทัพให้เป็นมงคล ทาศึกยกพล มาตีแพ้แก่เรา
๑๕. ทาตามฤกษ์ยามท่านนาย บุญเรามากหลาย มิตายจะกลับได้ดี
๑๖. จงเรียนอาจารย์วิธี ให้เสร็จคัมภีร์ มโนกาหนดพยากรณ์
จักข้ามแม่น้าห้วยหนอง คชสารลาพอง จะข้ามไปก่อนหัวที จักข้ามอัศดรโดยมีตามคชหัตถี
และข้ามเสบียงไพล่พล จึงข้ามโยธาสากล ถึงแล้วบัดดล จึงข้ามนิกรทัพชัยป่าดงพกชัฏราไร คชสารคลาไคล
อัศวราชตามลาดับ ธนูหน้าไม้ปืนนกสับ ปืนใหญ่ประดับให้ไว้หน้าทัพนายกอง เกาทันโล่เขนทวนทอง แซงข้าง
ทั้งสอง เร่งไประวัง
* การแต่งพล จตุรงค์เสนา อาศัยโหรเป็นตา ลีลาให้ชอบนาคทุกภูมิ ฯ
- ถ้าป่าทึบ ใช้ช้างตัดไปก่อน คนตามรอยช้าง ต่อมาจึงรถ ต่อมาก็ม้า
- ถ้าเป็นที่ราบ ให้ม้าไปก่อน คนให้ลัดเลาะไป รถไปหลังคนเดินเท้า
- ถ้าขึน้ เขา ให้เอาพลเดินเท้าขึ้นไปก่อน โดยใช้พลดาบตั้งไปข้างหน้า พลอาวุธตามไปข้างหลัง
- ถ้าเข้าสะพัง เข้าถ้า เหว น้า ลาธาร ใช่พลเดินเท้าไปสองข้าง ต่อไปก็ช้าง ต่อไปก็ม้า
- ถ้าจะเข้าปีนปล้นตีเอาเมือง เอาช้างมาทิ้งไว้แต่ไกล เอาพลเดินเข้าปฏิบัติงานพร้อมทั้งปืน
ใหญ่ ค่อยๆเคลื่อนเข้าไป ใช้ทหารม้าลาดตระเวนรอบนอกเมืองเพื่อหาเสบียง แล้วเข้าประชิดเมือง ถ้าตีไม่
ได้ก็ชวนเจรจา ปลิดสิ่งสาคัญของข้าศึกให้ค่อยๆหมดไป
- กองครัวต้องส่งข้าว และมีอาวุธป้องกันตัวเอาไปด้วย และรู้กาลังพลเสมอว่ามีเท่าใด ไป
เท่าใดอยู่เท่าใด มาใหม่เท่าใด
- พลอาสาต้องรู้การลวงล่อ รู้การต่อสู้และหลบหลีก รู้การขับไล่หรือเล่ห์เลี้ยวให้หลงกล
- พลม้า ต้องว่องไวและใช้อาวุธหลายชนิดมีทั้ง ปืน หอก ดาบ ทวน รู้เชิงไล่เชิงหนีบางทีทา
ให้ฉงน
- พลช้าง รู้เล่ห์ข้าศึก ที่จะเข้าล้อม พลตีนช้างมีชั้นเชิง ที่จะรักษาเท้าช้าง
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- พลล้อมอัศวฉันใด พลไกรล้อมเชิงมา แล่นไคลคลาเชิงชิดให้ตามติดไต่เต้าเชิงม้าเท้าจะ
พลา พลาดเชิงผิดทาบ่าย พลหาญฝ่ายล้อมม้า เข้ารบร้าช่วยรณ จงเป็นกลเชิงชาย
- หัวหน้าต้องโยกย้าย กล ให้เป็นกลที่สู้กันได้ และองอาจกล้าหาญ
- พลหน้าไม้ ต้องรู้จักใช้ภูมิประเทศ เพื่อต่อสู้กับปืน ให้เข้ามาในช่องยิง
- พลธนู ใช้ความเร็ว เข้าประกอบกับกล
- พลโล่ห์ดาบ ใช้เมื่อเข้าระยะที่จะฟัน และรู้สถานที่จะเข้าทาการหรือหลบหลีก
- พลเขนทอง ใช้ป้องกันตัวในระยะใกล้ ด้วยกลอุบายลวงล่อให้ข้าศึกเข้าประชิด
- พลปืนไฟ ตั้งเป็นหมู่ หรือเป็นแถวตับ เคลื่อนที่เป็นรูปขบวน มีพลโล่ห์ทวนช่วยป้องกัน
ด้วย
- ปีกซ้าย ปีกขวา ให้ดูเยี่ยงกา ที่โบยบิน เข้าฉาบเฉี่ยว เหยื่อต้องเร็ว เพื่อเก็บเหยื่อได้ทัน
- กองร้อยก็คล้ายปฏิบัติการของกา สามารถลวงล่อทางซ้าย ขวาได้รวดเร็วและสามารถรู้
กลข้าศึก กลเรา เข้าแก้กันได้ทันที
- พลชานาญฆ้อง ( สื่อสาร ) ต้องรู้ทิศทางใดหนัก ทิศทางใดเบา รู้จุดอันตรายของเรา ของ
ข้าศึก เมื่อได้จังหวะดี ต้องลั่นฆ้องให้เหล่าพลเข้าทาการ และให้เสียงฆ้องกลองเป็นตะบะเข้าทาการช่วยเสริม
ให้ได้ผลดีขึ้นอีก
* การให้สญ
ั ญาณ
ก. ถ้ายกธงชายเดียว ให้เร่งพลพยู่หปืนไฟขึน้ รบตามกระบวน
ข. ถ้ายกธงสามชายบนหลังม้า ทางซ้าย ขวา ให้พลม้าซ้าย ขวา เข้ารบถ้าจะให้รบทั้ง
ซ้ายและขวาให้ยกธงตรงกลาง
ค. ถ้ายกธงห้าชาย บนหลังช้างทางซ้าย ขวา ให้พลช้าง ซ้าย ขวา ขึ้นรบถ้าจะให้เข้า
รบทั้งซ้ายและขวาให้ยกธงตรงกลาง
ง. กลองชัยให้ใส่หลังช้างตีเร่งพล
- กองสามหอก ให้จัดคนหอกเป็น ๓ กอง ๆละ ๓ คน อยู่ใกล้หน่วยทหารพอแลเห็น ถ้าไม่
พบข้าศึกให้ชูหอกขึ้น ถ้าพบข้าศึกจานวนน้อยเอาปลายหอกลงดิน ถ้าพบข้าศึกจานวนมากให้แกว่งหอก
รอบตัว นายกองหลวงเมื่อทราบข่าวก็ส่งข่าวต่อไปยังจตุรงคเสนาเพื่อเตรียมรบ ส่วนกองสามหอกนั้นให้
ซอกแซกเอาตัวรอด
* ลักษณะศึก
-

ลักษณะศึก ดุจเมฆ ให้นาพล โดยจตุรงคเสนาตามไป
ลักษณะศึก ดุจงูเหลือม ให้พลช้าง ม้า รถ เดินเท้า เดินตามลาดับกันไป
ลักษณะศึก ดุจมณฑล ให้พลหอก ดาบ ธนู หน้าไม้ อยู่ระหว่างจตุรงค์เสนา
ลักษณะศึก ดุจสีห์ ให้ทัพหลวงตั้งกลาง จตุรงค์เสนาอยู่ ๔ ด้าน
ลักษณะศึก ดุจปากโพงพาง ให้พลเดินเท้านาหน้า ทัพหลวง และพลช้างตามหลัง
ลักษณะสึก ดุจปลวก ให้พลทั้ง ๔ หมู่ หน้าติดกันไปก่อน ให้ทัพหลวง และพลช้าง

ตามหลัง
- ลักษณะศึก ดุจผึง้ ให้จตุรงค์เสนา และพลทั้งปวง กลุ้มกันไป
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- ลักษณะศึก ดุจหงษ์ ให้ทัพหลวงและพลช้างไปก่อน จตุรงค์เสนาแยกไปซ้าย ขวา หลังเป็น
๓ หมู่ ตามหลังทัพหลวง แล้วตั้งทัพหลวงเฉี่ยวฉวัดหกคืนมาอยู่หลัง
- ลักษณะศึก ดุจเขางอก ให้เรียงพลทั้ง ๔ หมู่เลือกเอาทหารช้าง ม้า รถ เดินหน้ารายกันอยู่
เป็นแห่ง
- ลักษณะศึก ดุจจักร์เพลิง ให้จตุรงค์เสนาทั้ง ๔ หมู่บ่ายหน้าศึกออกไปยกพร้อมกันรวดเร็ว
ดั่งจักร
- ลักษณะศึกนั้น ๆ ต้องสัมพันธ์กับการแต่งพลออกรบ เช่นการตั้งทัพใกล้น้าห้วย ลาธาร
ภูเขา ให้วางช้างรถอยู่ชั้นใน ม้าและพลเดินเท้าอยู่ชั้นนอก ให้ขุดคูรอบทาหอรบบนกาแพง การล้อมเมืองให้
แต่งช้าง ม้า รถ พลเดินเท้า อยู่ประจาทุกประตูทหารล้อมชั้นใน ทัพหลวงล้อมชั้นนอก ให้ขุดพูนดิน ไขน้าให้
แห้ง และแต่งแนวที่ ๔ เข้าไปถ้าทั้งสองฝ่ายทาการยุทธกัน ฝ่ายหนึ่งแพ้ฝ่ายชนะอย่าติดตามโดยฉับพลัน ให้
พิจารณาตกแต่งจนครบ จึงคอยตาม ให้ดูเยี่ยงประมงลากปลา วงริมอวนทั้งสองเข้าไว้ แล้วต้อนปลาเข้าใน
อวน การติดตามให้แบ่งพลออกเป็น ๒ เหล่า คือเหล่าติดตาม และเหล่าขนาบ

การทหารของไทยก่อนสมัยกรุงสุโขทัย
การทหารของไทยก่อนสมัยกรุงสุโขทัยนั้น เท่าที่ปรากฏเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดและ
ยังคงสภาพให้ศึกษาค้นคว้ากันต่อไปนั้น ได้แก่ ภาพจาหลัก ที่ระเบียงปราสาทนครวัด ประเทศกัมพูชา ซึ่งได้
จาหลักไว้ในรัชสมัย พระเจ้าชัยวรมัน ที่ ๗ (พ.ศ. ๑๗๒๔-๑๗๖๑) เป็นภาพขบวนพยุหยาตราของ
กองทัพ พระเจ้าสุริยวรมันที่ ๒ (พ.ศ. ๑๖๕๖-๑๖๙๕) ในภาพดังกล่าวมีกองทหารซึ่งอยู่ทางตอนหน้าของ
ขบวนทัพ มีอักษรจารึกไว้ว่า เป็นหน่วยทหารเสียมกุก คือ กองทัพของชาว เสียม (สยาม) ตอนหนึ่ง และชาว
ละโว้ตอนหนึ่ง รูปชาวละโว้แต่งกายเหมือนกับพวกขอม แต่รูปชาวสยามนั้น แต่งกายแปลกออกไปอีกอย่าง
หนึ่ง
นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสคณะหนึ่งกล่าวว่า หน่วยทหารของสยาม ในฐานะที่เป็นพันธมิตร
ได้เป็นกองระวังหน้า ในกองทัพ พระเจ้าสุริยวรมันที่ ๒ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ยกไปตีอาณาจักรจามปา
เมื่อปี พ.ศ. ๑๖๘๘ และสามารถยึดเมืองวิชัยราชธานีของจามไว้ได้
นักโบราณคดีไทยบางท่านกล่าวว่า กองทัพชาวเสียมนั้น มาจากลุ่มแม่น้ากก ซึ่งมี ขุน
เจื๋อง (ท้าวฮุง) กษัตริย์แห่งอาณาจักรเงินยาง ซึ่งครองเมืองพะเยาอยู่ เป็นผู้รวบรวมกาลังชาวไทย (ลาว) และ
อาจมีชาวข่าร่วมด้วย ส่งกาลังดังกล่าวไปช่วยพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๒ รบกับพวกจาม แต่มีบางท่านเห็นว่า
ทหารเสียมจากภาพจาหลักที่นครวัด แต่งกายแปลกไปจากชาวไทยในถิ่นอื่นมาก ตรงที่ใส่ต่างหู และนุ่งผ้า
แหวกข้างหน้า และยังประดับพู่ห้อยรอบเอว จึงน่าจะเป็นพวกชนเชื้อชาติมอญโบราณมากกว่า เพราะถ้าเอา
พู่ที่ห้อยประดับรอบเอวออกแล้ว การแต่งกายภาพจาหลักนั้น ก็จะเหมือนกับภาพจาลองการแต่งกายของ
ผู้ชายในภาคกลางของประเทศไทยในสมัยทวาราวดี เมื่อพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๖
ภาพจาหลักกองทัพชาวเสียมนั้น เป็นทหารเดินเท้า แต่ละคนเกล้าผมทรงสูงไว้กลาง
กระหม่อม รวบผมรัดด้วยเกี้ยว ๒ หรือ ๓ ชั้น บนยอดสุดประดับพู่ เชิงผมถักเป็นหลอดทิ้งปลาย ให้ยาวลง
มาประบ่าทั้งด้านข้างและด้านหลัง ใส่ต่างหู แขวนพวงดอกไม้ นุ่งผ้าทั้งผืนตั้งแต่เอวห่อพันมาบรรจบไว้
ข้างหน้า ปล่อยชายล่างลงมาปิดเข่า รอบเอวมีพู่ห้อยด้วยสายเส้นเล็ก ๆ ปลายพู่เกือบถึงเข่า ถัดจากขอบเอว
ลงมามีเข็มขัดแผ่นโต อาจทาด้วยทองหรือเงินจาหลักลายคาดอยู่หลวม ๆ สวมเสื้อรัดรูป แขนสั้นเพียงข้อศอก
ผ่าอกตลอด มีกาไลประดับที่ต้นแขน บางคนมีกรองคอ มือขวากุมหอกด้ามยาว ปลายประดับพู่ มือซ้ายถือ
โล่ห์แบบกาบกล้วย โค้งยาวพอที่จะปิดศีรษะตลอดเท้าได้มิดในขณะยืน ผู้ที่เป็นายขี่ช้างโดยยืนอยู่บน
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สัปคับ มือถือธนูศร มีกลดด้ามยาวชูกันแดดและเป็นเครื่องประดับยศ ควาญหน้าถือหอก ปลายประดับพู่
หลายชั้น ทั้งหมดไม่สวมรองเท้า
ภาพจาหลักดังกล่าวนี้ มีรายละเอียดให้เราได้ทราบถึง การจัดกองทัพของชาวเสียมในยุค
นั้นได้เป็นอย่างดี ในหลายๆ ด้าน

การทหารสมัยสุโขทัย(พ.ศ. ๑๘๐๐ - ๑๘๙๓)
ประวัติการยุทธสมัยกรุงสุโขทัยปรากกฎตามหลักศิลาจารึกและพระราชพงศาวดารว่า
นอกจากจะมีการยุทธขับไล่ชนชาติเขมรเพื่อสถาปนาราชอาณาจักรไทยแล้ว ยังมีการยุทธอีกหลายครั้ง แต่เป็น
การรบระหว่างไทยต่อไทยด้วยกันเอง มีอยูค่ รัง้ เดียวทีไ่ ทยได้รบกับขอมหรือเขมรผูต้ งั้ ตัวเป็นนายเหนือไทยคือ
ครัง้ พ่อขุนบางบกลางท่าวกับพ่อขุนผาเมืองร่วมกันขับไล่เขมร การรบนัน้ เชื่อว่า องค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
จอมทัพบัญชาการทหารโดยตรง แล้วรอง ๆ ลงมาจึงถึงแม่ทัพเสนาบดีและไพร่พลตามลาดับ มีอาณาเขต
เหนือจดหลวงพระบาง เวียงจันทร์ เวียงคาทางใต้ จดนครศรีธรรมราช ตะนาวศรี ทิศตะวันตกจดกรุงหงสาวดี
พุกาม จะมีหัวหน้าแห่งหมู่บ้านก็เป็นนายกองนายทัพขึ้นตรงกับองค์พระมหากษัตริย์ มียุทธศาสตร์การตั้งรับ
อาศัย น้า และแผ่นดินในการป้องกันชาติมาตลอด มีหลักนิยม คือ สร้างคันดินเป็นกาแพง ๓ ชั้น (เรียกว่า ตรี
บูร) สร้างคูเมืองเป็นน้า ๒ ชั้น สร้างป้อมทั้ง ๔ ด้านของกาแพงดิน
กิจการทหารของไทย มีอยู่ควบคู่กับประวัติศาสตร์ชาติไทยตลอดมา ตั้งแต่ชนชาวไทยได้
รวมกันเป็นแว่นแคว้นในสุวรรณภูมิ มีตานานเล่าขานสืบมาช้านาน มีแบบอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่
ได้ประยุกต์มาจากภูมิปัญญาของไทย เมื่อเกิดอาณาจักรสุโขทัยขึ้นในปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘ จากหลักฐาน
ทางศิลาจารึกพบว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้บังคับบัญชาทหารโดยตรง และทรงนากองทัพเข้าสงครามด้วย
พระองค์เองในฐานะเป็นจอมทัพ บรรดาชายฉกรรจ์ทั้งปวงจะเป็นทั้งพลเมืองและทหารในกองทัพหลวง ตาม
กรมกองที่ตนสังกัด การฝึกหัดทหาร จะใช้หัวหน้าสกุลในแต่ละหมู่บ้าน เป็นผู้ควบคุมฝึกสอนวิชาการ
ต่อสู้ เมื่อเกิดศึกสงครามทหารทุกคน จะมีอาวุธคู่มือที่ตนได้ฝึกซ้อมไว้ช่าชองดีแล้ว พร้อมที่จะใช้งานส่วน
เสบียงอาหารก็จะเตรียมไว้เฉพาะตน ในขั้นต้น มีความสมบูรณ์ในตนเอง พร้อมที่จะออกศึกได้ทันที การ
สร้างค่าย คู ประตู หอรบนั้น จะมีอยู่ทั้งที่ตั้งปกติ คือเมืองซึ่งจะมีการสร้างอย่างถาวร สมบูรณ์แข็งแรงตาม
ขนาด และความสาคัญของเมืองนั้น ๆ และจะสร้างอย่างชั่วคราว เมื่อยกทัพไปทาศึกและต้องหยุดทัพตั้งมั่น
ดังจะเห็นได้จากเมืองโบราณทุกแห่ง สาหรับกรุงสุโขทัยซึ่งเป็นเมืองหลวง จะมีการสร้างคันดินคูน้าเป็นกาแพง
เมือง และมีคูเมืองล้อมรอบอยู่สามชั้นเรียกว่า ตรีบูร มีป้อมประจาประตูเมืองทั้งสี่ทิศ อาณาเขตของกรุง
สุโขทัย ในระยะที่ชนชาวไทยตั้งตนเป็นอิสระในปี พ.ศ. ๑๘๐๐ นั้น มีแคว้นสาคัญที่อยู่โดยรอบดังนี้ ด้าน
เหนือ ติดกับแคว้นล้านช้างและล้านนา แคว้นล้านนา ประกอบด้วย เมืองต่าง ๆ ที่ชนชาวเผ่าไทยปกครอง
ตนเอง เป็นส่วนใหญ่เช่น เมืองเชียงราย เมืองพะเยา เมืองน่าน เมืองแพร่ และเมืองหริภญ
ุ ชัย (ลาพูน) ซึ่ง
ปกครองด้วยราชวงศ์จามเทวี (มอญ) แคว้นล้านช้าง ซึ่งเป็นถิ่นของชนชาวเผ่าไทย เช่นกัน แต่เรียกชื่อว่าลาว
มีเมือง ชวา (หลวงพระบาง) เป็นราชธานี ในระยะนัน้ ทั้งสองแคว้นคือ ล้านนาและล้านช้าง ยังมีฐานะเป็น
เมืองส่วยของอาณาจักรกัมพูชา ด้านตะวันออก มีอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งราชวงศ์ขอมปกครองอยู่ และยังมี
อานาจแผ่เข้ามาปกครองหัวเมืองในภาคอีสานของไทยในปัจจุบัน แต่อยู่ในสภาพที่อ่อนแอลงไปมาก ด้าน
ใต้ มีแคว้นละโว้ซึ่งยังอยู่ในปกครองของขอม ประกอบด้วยเมืองอโยธยา เมืองสุพรรณบุรี เมืองกาญจนบุรี
เมืองเพชรบุรี เมืองราชบุรี เมืองศรีวิชัย (นครชัยศรี) และเมืองนครศรีธรรมราช ด้านตะวันตก มีอาณาจักร
พุกามของพม่า ประกอบด้วยเมืองตะนาวศรี เมืองทวาย เมืองเมาะตะมะ เมืองตองอู มีชนพื้นเมืองเป็นชาว
มอญกระหนาบอยู่ และมีเมืองฉอด ที่มีชนเผ่าไทยปกครองอยู่
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ในช่วงระยะเกือบ ๒๐๐ ปี (พ.ศ. ๑๘๐๐-๑๙๘๑) อาณาจักสุโขทัย ได้แผ่ไพศาลไป
อย่างกว้างขวางในรัชสมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราช (พ.ศ. ๑๘๒๒-๑๘๖๒) จากศิลาจารึกหลักที่ ๑ ดังนี้
ทิศเหนือ
ได้เมืองหลวงพระบาง
ทิศตะวันออก
ได้เมืองเวียงจันทน์ และเมืองเวียงคา
ทิศใต้
ได้เมืองนครศรีธรรมราช ไปจนสุดแหลมมาลายู
ทิศตะวันตก
ได้เมืองหงสาวดีไว้ในอานาจ
การจัดกองทัพ
- กองทัพหลวงเป็นพระมหากษัตริย์เป็นจอมทัพอยู่กรุงสุโขทัย
- กองทัพหัวเมืองมีทั้ง ๔ ทิศ คือ ศรีสัชนาลัย พิจิตร พิษณุโลก กาแพงเพชร
- กองทัพประเทศราช คือหลวงพระบาง นครศรีธรรมราช ตะนาวศรี
การใช้กองทัพหัวเมืองและกองทัพประเทศราชสมทบในกรุงหรือช่วยตีกระหนาบสงครามยุทธหัตถี ขุน
สามชนเจ้าเมืองฉอดยกทัพมาตีเมืองตากซึ่งขึ้นกับกรุงสุโขทัย ข่อขุนศรีอิทราทิตย์พร้อมพระโอรส(อายุ ๑๙
พรรษา) คือพ่อขุนรามคาแหง พ่อขุนศรีอินทราทิตย์เสียที พระโอรสเข้าช่วยใช้ช้างชื่อ เนกพล
ประวัติศาสตร์ชาติไทยเรามีสงครามยุทธหัตถี ๓ ครั้ง คือ พระเจ้ารามกาแหง พระศรีสุริโยทัย สมเด็จพระ
นเรศวร นิยมใช้ช้างรบกันเป็นหนึ่งในโลก
ยุทธวิธี ต่อสู้แบบประจัญบาน สร้างถนนพระร่วง(ใช้เคลือนที่เร็ว)จากสุโขทัยถึง สวรรค
โลก ระยะทาง ๒๐ กม. ผลการรบถ้าชนะแบ่งทรัพย์สิน แบ่งเชลย
อาณาจักรสุโขทัยได้เสื่อมลงเมื่อพ.ศ. ๑๙๒๑ ต่อมาเป็นเมืองขึ้นกรุงศรีอยุธยา แต่ก็ยังมี
กษัตริย์ราชวงศ์เชียงรายสุโขทัยได้ครองครองกรุงศรีอยุธยาหลายพระองค์
การทหารสมัยกรุงศรีอยุธยา
วิวัฒนาการแห่งการยุทธในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีการดัดแปลงแก้ไขเมื่อรัชสมัยสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนารถ ทรงให้แยกแบ่งกิจการทหารกับพลเรือนแยกออกจากัน เช่น ขุนนางตาแหน่งทางทหาร
ให้เป็นสมุหพระกลาโหม เอาพลเรือนเป็นสมุหนายก เอาขุนเมืองเป็นพระนครบาลเมืองเขาขุนวังเป็นพระ
ธรรมธิกรณ์ เอาขุนนาเป็นพระเกษตร เอาขุนคลังเป็นพระโกษาธิบดี ให้จัดทหารเป็น ๔ เหล่า เรียกว่าจตุรงค์
เสนาได้แก่ พลเท้า (พลานึก) พลม้า(หยนึก) พลช้าง (คชานึก) พลรถ (รถานึก) เป้นต้น ผู้ทาหน้าที่ขนลาเลียง
ส่งเสบียงอาหาร พลรถที่กล่าวเรียกว่า เกียยกกาย และยุกรบัตร ยามศึกสงครามทุกคนทุกหน้าที่ต้องทาการ
รบทั้งหมด มีการทาบัญชีพล เรียกคนเข้ารับราชการทหารมีกรมพระสุรัสวดีรับผิดชอบ มีทหารอาสาจาก
ต่างประเทศ ช่วยทาสงครามและนาอาวุธปืนเข้ามาสนับสนุน เช่น อาสาฝรั่ง อาสาญี่ปุ่น อาสาจาม มีการจัด
รูปขบวนรบโดยมีรากฐานมาจากพฤติกรรมาของสัตย์ คิดค่ายกลศึกหลายอย่าง
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ด้านยุทธ์ศาสตร์
การเปลีย่ นแปลงด้านยุทธศาสตร์ สมเด็จพระจักรพรรดิ์ทรงเห็นว่า
บรรดาป้อมปราการที่มี
อยู่ ของเมืองพระยามหานครนัน้ เปรียบเหมือนดาบสองคม ถ้าฝ่ายเราสามารถรักษาไว้ได้ก็จะเป็นประโยชน์
แก่ฝ่ายเรา แต่ถ้าป้องกันไว้ไม่ได้ เมื่อข้าศึกยึดได้แล้ว ก็จะเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายข้าศึก ดังนั้นจึงทรง
ดาเนินการดังนี้ ให้รื้อป้อมปราการเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนพม่า และอยู่ห่างจากกรุงศรีอยุธยา ทาง
กรุงยกกาลังไปช่วยไม่ใคร่จะทันท่วงที แต่ทางด้านเหนือคือเมืองพิษณุโลกและเมืองกาแพงเพชร ซึ่งแม้จะอยู่
ห่างจากกรุงศรีอยุธยามาก แต่ก็อยู่ห่างจากชายแดนพม่ามากกว่า ฝ่ายไทยสามารถยกกาลังไปป้องกันได้
ทัน จึงมีการเสริมสร้างป้อมปราการให้แข็งแรงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวกรุงศรีอยุธยาเอง ก็ได้มีการ
เสริมสร้างป้อมปราการให้สามารถป้องกันปืนใหญ่ได้
เพราะเดิมกาแพงเมืองของกรุงศรีอยุธยาเป็นกาแพง
ดิน จึงโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างเป็นกาแพงก่ออิฐถือปูน สร้างป้อมเพิ่มขึ้นและทันสมัยขึ้น โดยใช้ช่างชาวยุโรป สูง
๓ วา หนา ๑๐ ศอก ใบเสมาสูง ๒ ศอกคืบ กว้าง ๒ ศอก หนาศอกคืบ และขยายคูเมืองรอบพระนครให้กว้าง
และลึกยิ่งขึ้น เพื่อทาให้กรุงศรีอยุธยาแข็งแรง ทั้งโดยธรรมชาติและที่สร้างเสริมขึ้นใหม่ จึงได้ใช้กรุงศรีอยุธยา
เป็นที่มั่นสาคัญ ในการทาศึกที่ยกมารุกราน โดยปล่อยให้ข้าศึกยกเข้ามาล้อมกรุงแล้วคอยเวลาให้ถึงหน้า
น้า เมื่อน้าเหนือหลากลงมาท่วมพื้นที่โดยรอบกรุง ฝ่ายข้าศึกไม่สามารถตั้งอยู่ได้ ต้องถอยกลับไปเอง
การเปลีย่ นแปลงทางยุทธวิธี เมื่ออาวุธทันสมัยขึ้น คือมีการใช้ปืนไฟ คือปืนใหญ่ และปืนเล็ก
ในการรบของทั้งสองฝ่าย คือทั้งไทยและพม่า ทาให้การใช้รูปขบวนในการรบ และยุทธวิธีในป้อมค่าย
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่มีแต่อาวุธสั้นเป็นอาวุธประจากาย และไม่มีอาวุธหนักเป็นอาวุธประจาหน่วยและใช้
สนับสนุนทั่วไป เช่น ปืนใหญ่ ในครั้งนั้นเรือสินค้าโปรตุเกสติดตั้งปืนใหญ่ไว้ในเรือ สามารถยิงจากเรือไปยังที่
หมายที่ต้องการได้ จึงได้เริ่มใช้เรือสินค้าโปรตุเกส แล่นไปยิงค่ายพม่าที่ล้อมกรุงศรีอยุธยาอย่างได้ผล จึงได้มี
พระราชดาริให้ดัดแปลง เรือแซ คือเสริมกราบเรือ ทาแท่นที่ตั้งปืนใหญ่ไว้ยิงข้าศึก และบรรดาเรือรูปสัตว์ เช่น
เรือครุฑ และเรือกระบี่จะมีปืนใหญ่ไว้ที่หัวเรือทุกลา นับว่าเรือรบไทยเกิดมีขึ้นในครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่ปรากฏ
เป็นหลักฐาน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเริ่มปรับปรุงกิจการทหารมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชย์ คือ
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๑๑๒ ซึ่งเป็นห้วงเวลาแห่งการกอบกู้เอกราช ได้ทรงนาวิธีการรบใหม่ ๆ มาใช้หลายประการ
อย่างได้ผล พอประมวลได้ดังนี้
เปลีย่ นแผนยุทธศาสตร์ในการทาสงคราม
ได้ดาเนินการทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ
ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เดิมจะใช้กรุงศรีอยุธยา เป็นที่มั่นตั้งรับอย่างเดียว ก็เปลี่ยนเป็นใช้กาลังออกไปยับยั้ง
ข้าศึกตั้งแต่ชายแดนเข้ามา ดังที่ทรงส่งกาลังทหารม้าไปยับยั้งกองทัพกัมพูชา ที่ยกเข้ามาบริเวณปากช่อง ดง
พญากลาง เมื่อปี พ.ศ. ๒๑๒๓
ใช้หลักยุทธศาสตร์การเดินทัพเส้นนอกและเส้นใน มีปรากฏเป็นครั้งแรกในประวัตศิ าสตร์การ
สงครามของไทย ดังที่ทรงเป็นจอมทัพ นาทัพเข้าตีเมืองละแวก ราชธานีของกัมพูชา เมื่อปี พ.ศ. ๒๑๓๖ โดย
ใช้เส้นทางเดินทัพเข้าตีหลายทิศทาง นับเป็นการเดินทัพทางเส้นนอก และการใช้กาลังเข้าตีกองทัพพระยา
พะสิม และกองทัพพระเจ้าเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๑๒๗-๒๑๒๙ โดยการเข้าตีทีละครั้ง ไม่ให้ทั้งสองทัพรวมกัน
ได้ นับเป็นการเดินทัพเส้นใน
ด้านกาลังทางเรือ ได้มีการยกกาลังทางเรือ ไปตีเมืองบันทายมาศ หรือเมือง ฮาเตียน
(Hathien) ในปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. ๒๑๓๖ รัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ ในรัชสมัยของพระองค์
ราชอาณาจักรไทย เกือบจะไม่มีสงคราม เพราะไทยกับพม่าได้ทาสงครามกันมาอย่างหนัก ในรัชสมัยสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช รวมทั้งด้านกัมพูชาก็เช่นกัน การเปลี่ยนแปลงกิจการทหารในห้วงนี้คือ การรับชาว
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ต่างประเทศมาเป็นทหาร โดยตั้งเป็นหน่วยทหารอาสาต่างชาติ เรียกว่ากรมทหารอาสา เช่น กรมทหารอาสา
ญี่ปุ่น กรมทหารอาสาจาม กรมทหารแม่นปืน (ชาวโปรตุเกสเดิม) หน่วยทหารเหล่านี้มีหน้าที่รักษาพระองค์
และรักษาพระนคร
รัชสมัยต่อมาจนถึงเสียกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๐
กิจการทหารของกรุงศรีอยุธยาเสื่อมลงเป็นลาดับ เนื่องจากวังหน้าได้เพิ่มอานาจทางทหารของ
ตนมากขึ้น จนถึงขั้นเกิดสงครามกลางเมือง ระหว่างวังหน้ากับวังหลวง และระหว่างเจ้านายที่ทรงกรมต่าง ๆ
หลายครั้ง ความอ่อนแอทางทหารมีมากในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ จนถึงกับพวกจีนได้คุมกาลัง
กัน เข้าปล้นวังหลวงได้อย่างง่ายดาย สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ ทรงสันนิฐานว่า เพราะเหตุที่
กิจการทหารเสื่อมลงมากจนไม่มีใครอยากเป็นทหาร จึงเกิดวิธีการที่ทางราชการยอมให้คนเสียเงินค่าจ้างแทน
การเข้าเวรได้
สรุปการสงครามไทย-พม่า สมัยอยุธยาเกิดขึ้นทั้งหมด ๒๔ ครั้งในจานวนนี้เป็นการรบที่พม่ายก
เข้ามาโจมตีดินแดนไทย ๑๗ ครั้ง และฝ่ายไทยยกไปรบพม่ายังดินแดนพม่าหรือเขตอิทธิพลของพม่า ๗ ครั้ง
รายการสงครามทั้ง ๒๔ ครั้งมีดังต่อไปนี้
๑. พม่าตีเมืองเชียงกราน พ.ศ.๒๐๘๑
๒. สงครามคราวเสียพระศรีสุริโยทัย พ.ศ.๒๐๙๑
๓. สงครามช้างเผือก พ.ศ.๒๑๐๖
๔. สงครามครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๑๑๒
๕. สงครามประกาศอิสรภาพของไทย พ.ศ.๒๑๒๗
๖. รบพม่าที่เมืองสุพรรณบุรี พ.ศ.๒๑๒๘
๗. ศึกพระเจ้าเชียงใหม่ พ.ศ.๒๑๒๘
๘. สงครามครั้งพม่าล้อมกรุงศรีอยุธยา พ.ศ.๒๑๒๙
๙. ศึกพระมหาอุปราชา พ.ศ.๒๑๓๓
๑๐. สงครามครั้งพระนเรศวรทรงกระทายุทธหัตถี พ.ศ.๒๑๓๕
๑๑. ไทยตีเมืองทวาย-ตะนาวศรี พ.ศ.๒๑๓๕
๑๒. รบพม่าในหัวเมืองมอญ พ.ศ.๒๑๓๗
๑๓. พระนเรศวรตีเมืองหงสาวดี ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๑๓๘
๑๔. พระนเรศวรตีเมืองหงสาวดี ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๑๔๒
๑๕. ศึกครั้งสุดท้ายของสมเด็จพระนเรศวร พ.ศ.๒๑๔๘
๑๖. ศึกพม่าตีเมืองทวาย ครั้งที่ ๑
พ.ศ.๒๑๕๖
๑๗. พม่าตีเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.๒๑๕๗
๑๘. พม่าตีเมืองทวาย ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๑๖๕
๑๙. ไทยตีเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.๒๒๐๔ - ๒๒๐๕
๒๐. ตึกพม่าที่ไทรโยค 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 ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๓๐๘ - ๒๓๑๐
การทหารสมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ. ๒๓๑๐-๒๓๒๕)
การทหารในสมัยกรุงธนบุรีนี้ มีการปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างกรุงศรีอยุธยาทุกประการ สมเด็จพระ
เจ้ากรุงธนบุรีทรงเสาะแสวงหาอาวุธต่าง ๆ มาประจากองทัพอีกเป็นอันมาก อีกทั้งมีชาวต่างชาติแขกเมืองตรัง
กานู และแขกเมืองยักตรานาเอาปืนคาบศิลาเข้ามาทูลเกล้าถวายถึง ๒๒๐๐ กระบอก ถือเป็นพระราชลาภอัน
วิเศษ และต่อมาแขกเมืองยักตราก็ได้ถวายปืนใหญ่อีก ๑๐๐ กระบอก เพื่อป้องกันพระนครธนบุรีมใิ ห้ต้องแตก
เพราะน้ามือศัตรู จึงมีการขุดแต่งทากาแพงพระนครใหม่ ทรงจัดการให้มีการตรวจกาลังพลฉกรรจ์อีกเพื่อเรียก
กระดมเข้าหมู่สมสังกัดพรรคในยามมีศึกได้ทันท่วงที อีกทั้งทรงให้หล่อปืนใหญ่ใช้เอง มีชื่อว่า พระพิรุณแสนห่า
ด้านกองทัพเรือทรงสร้างเรือรบ ๑๐๐ ลาเศษ มีเรือพระที่นงั่ สุวรรณพิไชยนาวาท้ายรถ
การทหารสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เป็นระยะเวลาที่ต้องกอบกู้บ้านเมืองจากข้าศึก และ
ปราบปรามบรรดาผู้ที่ตั้งตนเป็นใหญ่ให้ราบคาบเพื่อคงความเป็นปึกแผ่นอันหนึ่งอันเดียวกันของราชอาณาจักร
ไทย ในการนี้กิจการทหารนับว่าเป็นเรื่องสาคัญยิ่งยวด เป็นเครื่องมือประการเดียวที่จะให้บรรลุผลที่ต้องการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จึงได้ทรงปรับปรุงกิจการทหารให้เข้มแข็ง ด้วย
การวางมาตรการต่าง ๆ คือ ทรงรวบรวมผู้ที่มีความสามารถในการรบ มาร่วมกันกอบกู้สถานการณ์ โดยทรง
แต่งตั้งเจ้าพระยาจักรี เป็นอัครมหาเสนาบดีที่สมุหนายก และเจ้าพระยาสุรสีห์ สองทหารเอก ผู้มี
ความสามารถสูงส่ง เป็นแม่ทัพไปปราบปรามอริราชศัตรู ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร
การจัดการกาลังพล คงยึดถือแบบแผนเดิม คือ ชายฉกรรจ์ไทยทุกคนต้องเป็นทหาร และเข้า
รับราชการทหารตามระยะเวลาที่กาหนด เนื่องจากระยะนั้น กรุงศรีอยุธยาเพิ่งเสียแก่พม่าในสภาพที่ยับเยิน
บ้านแตกสาแหรกขาด ผู้คนหนีพลัดกระจัดกระจายกันไป การสารวจกาลังพล จึงต้องใช้มาตรการที่ได้ผล และ
สะดวกแก่การตรวจสอบ โดยการสักพวกไพร่และทาสทุกคนที่ข้อมือ เพื่อให้ทราบเมืองที่สังกัด และชื่อผู้ที่เป็น
นาย ทาให้ทราบจานวนไพร่พลที่แน่นอน และง่ายต่อการควบคุมบังคับบัญชา
ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์
ได้มีการแสวงหาอาวุธที่มีอานุภาพสูงมาใช้ในกองทัพเป็นจานวนมาก
ได้รับอาวุธปืนชนิดต่าง ๆ จากต่างประเทศ ได้แก่ ปืนคาบศิลา ปืนนกสับ และปืนใหญ่ สาหรับปืนใหญ่
นอกจากที่ได้รับจากต่างประเทศแล้ว ยังได้หล่อขึ้นใช้เอง สาหรับป้องกันพระนครอีกด้วย
ด้านยุทธศาสตร์ทหาร มีการกาหนดเขตสงคราม ออกเป็นเขตหน้าและเขตหลัง เพื่อประโยชน์
ในการส่งกาลังบารุง และใช้วิธียกกาลังไปสกัดยับยั้งข้าศึกที่มารุกราน ที่บริเวณชายแดน เพื่อป้องกันดินแดน
ในราชอาณาจักรไม่ให้เสียหายจากภัยสงคราม และไม่เป็นอันตรายต่อราชธานี อันเป็นหัวใจของราชอาณาจักร
มีการใช้ปืนใหญ่เพื่อเพิ่มอานาจกาลังรบอย่างได้ผล โดยการใช้ปืนใหญ่ช่วยส่วนรวม นอกจากนั้นยังใช้กาลัง
ทางเรือ ในการยกกองทัพไปตีดินแดนที่อยู่ห่างไกลออกไปมาก เช่น การยกกองทัพทางเรือไปตีเมือง
นครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๒ และไปตีเขมรเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๔ เป็นต้น
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สรุปการสงครามในสมัยธนบุรี ส่วนใหญ่เป็นความขัดแย้งกับพม่าตลอดรัชกาล
ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๓๑๐ การรบกับพม่าที่ค่ายโพธิ์สามต้นก่อนหน้าที่จะมีการสถาปนาเมืองธนบุรี
เป็นราชธานี
ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๓๑๐ การรบกับพม่าที่ค่ายบางกุ้ง เขตแดนระหว่างเมืองสมุทรสงครามกับ
ราชบุรี สามารถขับไล่กองทัพพม่าออกไปได้
ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๓๑๓ การรบกับพม่าเมื่อครั้งพม่าตีเมืองสวรรคโลก กองทัพไทยสามารถตีพม่า
แตกพ่าย
ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๓๑๓ การรบกับพม่าเมื่อครั้งไทยยกกองทัพตีเมืองเชียงใหม่ครั้งแรกกระทาไม่
สาเร็จเพราะจานวนกาลังพลน้อยกว่าและเสบียงอาหารมีไม่พอจะทาการขับเคี่ยวเอาเมืองเชียงใหม่มาได้
ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๓๑๕ การรบกับพม่าเมื่อครั้งพม่าไปตีเมืองพิชัยครั้งที่ ๑ โปสุพาแม่ทัพพม่ายก
ทัพไปช่วยเมืองเวียงจันทน์กับหลวงพระบาง ขากลับแวะตีเมืองพิชัยแต่ไม่สาเร็จถูกตีพ่ายไป
ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๓๑๖ การรบกับพม่าเมื่อครั้งพม่าไปตีเมืองพิชัยครั้งที่ ๒ แต่ไม่สาเร็จถูกตีพ่าย
ไปทาให้ไทยเกิดวีรกรรมของพระยาพิชัยเจ้าเมืองจนได้รับสมญาว่า”พระยาพิชยั ดาบหัก”
ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๓๑๗ การรบกับพม่าเมื่อครั้งไทยยกกองทัพตีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่ ๒ ปรากฏว่า
กองทัพกรุงธนบุรีสามารถยึดเชียงใหม่ได้ เพราะคนไทยออกมาสวามิภักดิ์กับสมเด็จพระเจ้าตากสิน พม่าแตก
หนีไปสิ้น สงครามครั้งนี้ไทยได้เชียงใหม่ ลาพูน ลาปางและน่านกลับคืนมา
ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๓๑๘ การรบกับพม่าที่บ้านบางแก้วเมืองราชบุรี พม่าถูกปิดล้อมให้อดโซ อดยาก
ต้องยอมแพ้และถอยทัพกลับไป
ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๓๑๙ การรบกับพม่าเมื่อครั้งแม่ทัพพม่าอะแซหวุ่นกี้ตีหัวเมืองเหนือ(พิษณุโลก)
เป็นสงครามครั้งใหญ่กว่าทุกคราวในสมัยกรุงธนบุรี ไทยเกือบจะเสียทีแก่พม่าแต่บังเอิญพระเจ้าแผ่นดินพม่า
สวรรคตกองทัพพม่ายกทัพกลับ ไทยฉวยโอกาสไล่ตีส่วนหลังของพม่าทาลายกาลังพม่าได้จานวนมาก
ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๓๑๙ การรบกับพม่า เมื่อครั้งพม่าตีเมืองเชียงใหม่อีกครั้งทาให้เจ้าเมืองต้องทิ้ง
เมือง แต่สมเด็จพระเจ้าตากสินได้รวบรวมไพร่พลได้มากเข้าต่อตีเอาเมืองเชียงใหม่คืนมาได้ และเห็นว่าเมือง
เชียงใหม่ ยากต่อการป้องกันจึงทิ้งเมืองให้ร้างไป ๑๕ ปี จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จึงได้สร้างเมืองเชียงใหม่
ขึ้นมาอีกครั้ง
การทหารสมัยรัตนโกสินทร์
การทหารสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ยคุ ต้น
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ราชอาณาจักรไทย ได้แผ่ขยายออกไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาล ทุกทิศทางยิ่งกว่าสมัยใด กล่าวคือ
ทางเหนือได้อาณาจักรลานนาไทย รวมทั้งหัวเมืองใหญ่อื่น ๆ เช่น เชียงตุง เชียงรุ้ง และหัวเมืองอื่น ๆ ในแคว้น
สิบสองปันนา ทางด้านตะวันออกได้หัวเมืองลาว และกัมพูชาทั้งหมด ด้านทิศใต้ได้ดินแดนตลอดแหลมมะลายู
ได้แก่ เมืองไทรบุรี เมืองกลันตัน เมืองตรังกานู เมืองเประ และเมืองปัตตานี ด้านตะวันตก ได้หัวเมือง
มะริด เมืองตะนาวศรี และเมืองทะวาย ได้มีสงครามกับพม่าหลายครั้ง ครั้งที่สาคัญได้แก่สงครามเก้าทัพ เมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๓๒๘
ผลของสงคราม กองทัพไทย ได้รับชัยชนะอย่างงดงาม โดยการดาเนินกลยุทธที่ยอดเยี่ยม
ของฝ่ายไทย
เริ่มตั้งแต่การวางกาลัง สกัด
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การรุกของพม่าอย่างเหมาะสม
ทั้งในด้านการวางกาลัง ณ พื้นที่ที่สาคัญด้วยกาลัง ที่พอเหมาะและ
จังหวะเวลาถูกต้อง
ทาให้สามารถเอาชนะ
พม่าที่มีกาลังมากกว่าหลายเท่าตัว โดยที่ฝ่ายพม่าต้องถอยทัพกลับไปตั้งแต่อยู่ที่ชายแดน เมื่อกองทัพ
หลวงของพม่าต้องถอยกลับไป กองทัพพม่าที่ยกมาทางเหนือ และทางใต้ก็ถูกกองทัพไทยปราบได้ราบคาบ
โดยง่ายในเวลาต่อมา พม่ายกทัพมาตีไทยอีกครั้งในสงครามที่ท่าดินแดง แต่ก็พ่ายแพ้ไทยกลับไปเมื่อรบกันอยู่
ได้เพียง ๓ วัน ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีสงครามขนาดใหญ่ระหว่างไทยกับพม่าอีกเลย
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
การทหารยังคงดาเนินตามแบบอย่างเดิม ในรัชสมัยของพระองค์มีการสงครามไม่มากนัก เมื่อปี
พ.ศ. ๒๓๖๓ มีข่าวว่าพม่าจะยกทัพมารุกราน ทางด้านเมืองกาญจนบุรี จึงได้โปรดเกล้า ฯ ให้ยกกาลังไป
สะกัดข้าศึกสามแห่งด้วยกัน คือ ที่เมืองกาญจนบุรี เพื่อยับยั้งข้าศึกที่จะยกเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์ ที่
เมืองเพชรบุรี เพื่อยับยั้งข้าศึกที่จะเข้ามาทางด่านสิงขร และที่เมืองราชบุรี เพื่อรักษาเมืองราชบุรีไว้ แสดงให้
เห็นถึงการใช้ยุทธศาสตร์ที่จะยับยั้งข้าศึกตามเส้นทางเดินทัพที่สาคัญไว้ที่ชายแดน
ซึ่งได้ผลมาแล้วอย่างดี
ทางด้านตะวันออก ญวนซึ่งแต่เดิมเคยมีสัมพันธไมตรี กับไทย เริ่มขยายอาณาเขตเข้ามาในดินแดนกัมพูชา อาจ
กระทบกระเทือนถึงไทย จึงได้มีการจัดหาอาวุธปืนใหญ่และปืนเล็กมาใช้ในกองทัพเป็นการด่วน โดยจัดหา
จากต่างประเทศ เนื่องจากการศึกสงครามลดน้อยลงไปมาก จึงได้มีการลดหย่อนการเข้ารับราชการทหาร
ลง โดยลดลงเหลือปีละ ๓ เดือน จากเดิม ๔ เดือน เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๕๓ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า
เจ้าอยู่หัวได้มีการปรับปรุงการทหารให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยจัดให้มีการจัดหน่วยทหารราบและทหารปืน
ใหญ่ขึ้น เป็นหน่วยประจาการ มีการนาชาวรามัญ จากเมืองนครเขื่อนขันธ์ (พระประแดง) และเมือง
ปทุมธานี มาฝึกหัดเป็นทหารซีปอย ที่ริเริ่มมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และมี
การจัดพวกญวนมาฝึกหัดเป็นทหารปืนใหญ่ โดยให้แต่งการแบบทหารซีปอย การปรับปรุงด้านการทหารที่
สาคัญพอประมวลได้ ดังนี้
การสร้างป้อมปราการ
เพื่อป้องกันข้าศึกที่ยกกาลังมาทางเรือ ให้สร้างป้อมเพิ่มเติม ณ เมืองที่ตั้งอยู่บนปากแม่น้าที่
สาคัญทั้งสิ้น คือ แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าท่าจีน แม่น้าแม่กลอง และแม่น้าบางประกง คือ ปากแม่น้า
เจ้าพระยา ที่เมืองสมุทรปราการ ได้แก่ ป้อมปีกกา และป้อมตรีเพชร ที่ตาบลบางจะเกรง ซึ่งอยู่ทางฝั่ง
ตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยา เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๑ ป้อมคงกะพัน ที่ตาบลบางปลากด เหนือเมือง
สมุทรปราการ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๗ ขยายป้อมผีเสือสมุทร ออกไป ๒ ด้าน แล้วให้ถมศิลาปิดปากอ่าว ที่แหลม
ฟ้าผ่า คงไว้แต่ทางเดินเรือเป็นช่อง ๆ เรียกว่า โขลนทวาร ป้อมเสือซ่อนเล็บ ที่ตาบลบางจะเกรง สาหรับใช้
เป็นที่บัญชาการกองทัพ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๒ ปากน้าอื่นๆ ได้แก่ ป้อมวิเชียรโชฎก ปากแม่น้าท่าจีน ที่เมือง
สมุทรสาคร เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๑ ป้อมพิฆาตข้าศึก ปากแม่น้าแม่กลอง ที่เมืองสมุทรสงคราม เมื่อปี พ.ศ.
๒๓๗๔ ป้อมไม่ปรากฏชื่อ ปากแม่น้าบางประกง ที่เมืองฉะเชิงเทรา ไม่ปรากฏปีที่สร้าง
การสร้างป้อมปราการทีเ่ มืองหน้าด่าน
สร้างป้อมปราการที่ตาบลปากแพรก เมืองกาญจนบุรี เพื่อป้องกันด้านตะวันตก คือพม่า เมื่อปี
พ.ศ. ๒๓๗๗ สร้างป้อมไพรีพนิ าศ และป้อมพิฆาตศัตรู ที่กาญจนบุรี เพื่อป้องกันด้านตะวันออก คือ ญวน เมื่อ
พ.ศ. ๒๓๗๗ สร้างป้อมปราการที่ตาบลบ่อยาง เมืองสงขลา เพื่อป้องกันด้านภาคใต้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๙
การสร้างเรือรบ
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เพื่อป้องกันข้าศึกที่เข้ามารุกรานทางทะเล เดิมไทยเรามีแต่เรือขนาดเล็ก บรรทุกทหารไม่ได้มาก
จึงได้โปรดเกล้า ฯ ให้เจ้าพระยานครศรีธรรมราช ดาเนินการต่อเรือต้นแบบ เพื่อให้ใช้ได้ทั้งในแม่น้าและใน
ทะเล ได้มีการต่อเรือดังกล่าวเป็นจานวน ๓๐ ลา ราคาลาละ ๓๐ ชั่ง และได้พระราชทานชื่อเรือเหล่านั้น เช่น
เรือไชยเฉลิมกรุง เรือบารุงศาสนา เรืออาสู้สมร เรือขจรจบแดน เป็นต้น ต่อมาเมื่อทราบว่าทางญวน มีเรือ
รบขนาดใหญ่ที่เรียกว่า เรือป้อม ดังนั้นเพือ่ สร้างศักยสงครามของไทยไม่ให้ด้อยกว่าญวน จึงได้โปรดเกล้าฯ
ให้เจ้าพระยาพระคลังเป็นแม่กอง ต่อเรือป้อมขึ้น ๘๐ ลา ให้ประจาการอยู่ที่พระนคร ๔๐ ลาและส่งไปรักษา
เมืองท่าชายทะเล ๔๐ ลา ต่อมาในห้วงปลายรัชสมัยของพระองค์ ก็ได้โปรดเกล้า ฯ ให้ต่อเรือกาปั่นรบขึ้นอีก
หลายลา ได้แก่ เรือแกล้วกลางสมุทร เรือพุทธอานาจ เรือราชฤทธิ์ และเรือวิทยาคม เป็นต้น ผู้ที่เป็นกาลัง
สาคัญในการต่อเรือและเป็นคนไทยคนแรก ที่สามารถต่อเรือสมัยใหม่ได้ คือ จมื่นไวยวรนาถ ซึ่งต่อมาได้เป็น
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
สาหรับการป้องกันพระนคร จากการรุกรานของข้าศึกทางทะเล ได้มีการสร้างเมืองหน้าด่านที่อยู่
ทางใต้ของพระนครลงไปทางปากแม่น้าเจ้าพระยาคือ เมืองปากลัด
การสงครามและการปราบกบถ
ในห้วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๖๒ อังกฤษได้ขยายอานาจมาทางเอเชียใต้ และ
ตะวันออกไกล ประเทศอินเดียเสียเอกราชให้แก่อังกฤษ และอังกฤษเริ่มทาสงครามกับพม่า อังกฤษได้ขอให้
ไทยส่งกาลังไปช่วย ในฐานะที่เป็นมิตรประเทศของอังกฤษ และทราบว่าไทยกับพม่าเป็นศัตรูกันอยู่ ฝ่ายไทย
ได้จัดทหารไปช่วยอังกฤษตามที่ได้รับการร้องขอ แต่แล้วก็ต้องยกทัพกลับ เพราะอังกฤษจะให้กองทัพไทยไป
ขึ้นอยู่ใต้บังคับบัญชาของตน
ผลของสงครามระหว่างอังกฤษกับพม่า อังกฤษยึดได้เมืองต่าง ๆ ทางใต้ของแม่น้าสาละวิน มา
เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษทั้งหมด ทาให้ปิดเส้นทางที่พม่าใช้เดินทัพมาทาสงครามกับไทย สงครามระหว่างไทย
กับพม่าที่ดาเนินมาเป็นระยะเวลายาวนาน ประมาณ ๓๐๐ ปี จึงยุติลง
กบถเจ้าอนุวงศ์
อาณาจักรลาวตกอยู่ในพระราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี มาถึงปี พ.ศ. ๒๓๖๙ เจ้า
อนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ ถือโอกาสที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญวนไม่ราบรื่น จึงพยายามจะแยกลาวออก
จากไทย โดยอาศัยอิทธิพลของญวน เจ้าอนุวงศ์ได้ยกทัพเวียงจันทน์เข้ามายึดเมืองนครราชสีมาไว้ได้ เมื่อวันที่
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๖๙ แล้วกวาดต้อนผู้คนไปเป็นเชลยเป็นจานวนมาก ฝ่ายไทยได้ส่งกองทัพขึ้นไปขับ
ไล่กองทัพลาว จากนครราชสีมาไปจนถึงเวียงจันทน์ ยึดเมืองเวียงจันทน์ไว้ได้ เจ้าอนุวงศ์หนีไปเมืองแง่อาน
ของญวน แต่ในที่สุดก็ถูกจับได้ และถูกส่งมาที่กรุงเทพ ฯ และถึงแก่พิราลัยเมื่อถูกขังอยู่ไม่นาน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พม่าได้เข้ามาตีหัวเมืองชายทะเล คือเมืองชุมพร
เมืองตะกั่วทุ่ง เมืองตะกั่วป่า และเมืองถลาง ฝ่ายไทยใช้กาลังทั้งทางบกและทางเรือเข้าต่อสู้กับพม่า สาหรับ
กาลังทางเรือจัดเป็น ๒ กอง คือ
กองแรก ยกกาลังทางเรือไปขึ้นบกที่เมืองไชยา แล้วยกกาลังไปทางบก ผ่านปากพนม เพื่อไป
ช่วยเมืองถลาง
กองที่สอง ยกกาลังทางเรือไปขึ้นบกที่เมืองนครศรีธรรมราช สมทบกาลังกับกองทัพเมือง
นครศรีธรรมราช แล้วยกกาลังไปทางบก เพื่อไปช่วยเมืองถลาง กองทัพไปไม่ทัน พม่าตีเมืองตะกั่วทุ่งและเมือง
ตะกั่วป่าแตกก่อน แล้วจึงข้ามไปเกาะถลาง ตีเมืองถลางแตก พอทราบข่าวว่ากองทัพไทยยกมา ก็ถอยหนีไป
ทางเรือ กองทัพไทยจึงเข้ายึดเมืองถลางไว้ได้โดยง่าย ฝ่ายไทยจับเชลยพม่าได้เป็นจานวนมาก
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ในปี พ.ศ. ๒๓๖๒ เมื่อไทยได้ทราบว่าญวนทาการขุดคลองลัดขนาดใหญ่ จากทะเลสาบเขมรมา
ออกที่เมืองบันทายมาศ ใกล้กับชายแดนไทยทางด้านตะวันออก ทาให้สามารถใช้กาลังทางเรือยกมายังไทยได้
ง่าย จึงได้ให้สร้างเมืองสมุทรปราการขึ้นใหม่ และสร้างป้อมที่เมืองนี้จานวน ๖ ป้อม โดยสร้างทางฝั่ง
ตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยา ๔ ป้อม ได้แก่ ป้อมประโคนชัย ป้อมนารายณ์ปราบศึก ป้อมปราการ
และ ป้อมกายสิทธิ์ สร้างทางฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยา ๒ ป้อม คือ ป้อมนาคราช และ ป้อมผีเสื้อ
สมุทร นอกจากนี้ยังได้สร้างป้อมเพิ่มเติมอีกป้อมหนึ่งที่นครเขื่อนขันฑ์ คือ ป้อมเพ็ชรหึง
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั ไทยได้ตระหนักถึงการรุกรานของข้าศึกทางทะเล ซึ่ง
มีแนวโน้มมากขึ้นตามลาดับ จากกรณีของญวน และกรณีที่อังกฤษพิพาทกับจีน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว ถึงกับทรงมีพระราชดารัสว่า "จะไว้ใจทางทะเลไม่ได้" จึงได้โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างเรือรบแบบต่าง ๆ
แบ่งได้เป็น ๓ ประเภท คือ
เรือสาหรับใช้ในลาน้า จาพวกเรือยาว ทาเป็นเรือกิ่ง เรือเอกชัย เรือรูปสัตว์ เรือศรี และเรือ
กราบ ล้วนแล้วเป็นเรือที่ใช้ในกระบวนพยุหยาตราชลมารค และใช้เป็นพาหนะสาหรับยกกาลังไปทางลาน้า
เรือที่ใช้ในอ่าวตามชายฝัง่ เรียกว่า กาปั่นแปลง ได้มีการต่อเรือดังกล่าวเป็นจานวนถึง ๘๐
ลา เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๗ เอาไว้ใช้ที่พระนคร ๔๐ ลา และนาไปใช้ตามหัวเมืองชายทะเลอีก ๔๐ ลา
เรือกาปัน่ ใบใช้ในทะเล จมื่นไวยวรนาถ ร่วมกับฝรั่งชาวยุโรป ได้ร่วมกันสร้างขึ้นในไทย เป็น
เรือกาปั่นรบสาหรับใช้ลาดตระเวนทางทะเล คือ เรือแกล้วกลางสมุทร มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า ARIEL เป็น
เรือขนาดระวางขับน้า ๑๑๐ ตัน มีอาวุธปืนใหญ่ติดตั้งอยู่ ๖ กระบอก ต่อมาก็ได้มีการต่อเรือกาปั่นใบเป็นเรือ
หลวงอีกหลายลา และเริ่มจ้างฝรั่งชาวยุโรปมาเป็นนายเรือ เช่น เรือระบิลบัวแก้ว เรือวิทยาคม และเรือแกล้ว
กลางสมุทร เป็นต้น การบรรจุคนลงเรือ จะใช้ฝ่ายทหารบกมาลงเรือ เมื่อหมดหน้าที่แล้ว ก็ส่งกลับหน่วย
เดิม ให้ยกทหารฝ่ายบกจากกรมกองต่าง ๆ เช่น กรมแสง กรมอาสาจาม กรมฝรั่งแม่นปืน กองทหารมะ
รีน และกองอู่เรือ เป็นต้น มาใช้ทางเรือ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๘๙ ทัพเรือไทยได้ยกไปตี เมืองบันทายมาศ เพื่อ
ทาลายคลองที่ญวนขุดขึ้นมาสาหรับเป็นทางเดินเรือ จากเมืองบันทายมาศไปยังเมืองโชดก แต่ฝ่ายญวนมี
กาลังมาก และจัดการตั้งรับอย่างแข็งแรง ทาให้ฝ่ายไทยต้องถอยทัพกลับ
การทหารสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ยคุ ต่อมา (พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๔๖๘)
ในห้วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ และ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ เป็นห้วงเวลาที่ชาติมหาอานาจทางตะวันตก ได้เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์
และจัดตั้งอาณานิคมทางดินแดนทางตะวันออก โดยสร้างเงื่อนไขต่าง ๆ ทาให้เกิดปัญหาต่อดินแดนในพระราช
อาณาเขต และประเทศไทยมากยิ่งขึ้นตามลาดับ ไทยได้เริ่มปฏิรูประบบต่าง ๆ โดยเลือกสรรเอาแบบอย่างที่ดี
ของชาติมหาอานาจทางตะวันตก มาประยุกต์เข้ากับหลักการเดิมของไทย เริ่มด้วยการจัดการฝึกศึกษา เพื่อ
พัฒนาในหลาย ๆ ด้าน ในด้านการทหารมีการเสริมสร้างกาลังรบ และวางมาตรการการป้องกันประเทศ ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาวะแวดล้อมของโลก
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ
การปรับปรุงด้านการจัดและการฝึก
ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจการทหารของไทย จากแบบเก่า มาเป็นแบบชาติตะวันตก มี
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การจัดตั้ง กองทหารหน้า โดยให้รวบรวมลูกหมู่กองมอญมาฝึก ขึ้นอยู่ในกรมพระกลาโหม ทาการฝึกแบบ
ใหม่ มีอาวุธปืนทันสมัยครบครัน มีกาลังมากกว่ากองทหารอื่น ๆ เป็นหน่วยที่ต้อง ปฏิบัติภารกิจมากหน่วย
หนึ่งในยามสงคราม และเป็นหน่วยที่ไปปฏิบัติการก่อนหน่วยอืน่ เสมอ ส่วนหน้าที่ในยามปกติคือ การ
ปราบปรามโจรผู้ร้ายตามหัวเมืองต่าง ๆ ตลอดจนเข้าขบวนตามเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุก
ครั้ง หน่วยนี้นับว่าเป็นหน่วยที่ มีพัฒนาการที่สาคัญต่อไปในยุคต่อมา
กองเกณฑ์หดั
ได้จ้างครูชาวอังกฤษมาฝึกสอน ๒ คน คือ ร้อยเอก อิมเปย์ (Impey) และร้อยเอก น๊อกซ
(Knox) เป็นนายทหารนอกราชการของกองทัพอังกฤษ ประจาอินเดีย เดินทางมาจากเมืองเมาะลาเลิง มา
ไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๔ เข้ารับราชการเป็นครูฝึกทหารวังหลวง ฝึกทหารในกรมทหารอาสาลาวและเขมร ที่
เข้ามาเป็นทหารเกณฑ์หัดแบบตะวันตกในวังหลวง คนทั่วไปเรียกทหารหน่วยนี้ว่า ทหารอย่างยุโรป
การศึกสงคราม
เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๕ เจ้าเมืองเชียงรุ้ง ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ฝ่ายไทยเห็นว่าประเทศพม่า
หย่อนกาลังลง เนื่องจากอังกฤษตีได้เมืองมอญทีอ่ ยู่ทางด้านชายทะเล จึงได้ช่วยเหลือเมืองเชียงรุ้ง ให้พ้นจาก
อานาจของพม่าและจีนฮ่อ จึงให้ทัพไทยเข้าตีเมืองเชียงตุง แต่เนื่องจากหนทางไกลและกันดาร ต่างฝ่ายต่าง
คุมเชิงกันจนเสบียงอาหารหมด และเกิดการเจ็บป่วยขึ้นในกองทัพจึงต้องล่าทัพกลับทาให้เชียงรุ้งต้องตกไป
เป็นของพม่า
กิจการทหารเรือ
กิจการทหารเรือเริ่มแบ่งออกมาชัดเจน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๓๙๔ มีหน่วยทหารเรือ ๒ หน่วยคือ
ทหารเรือวังหน้า ขึ้นอยู่ในบังคับบัญชาของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ มีหน่วยขึ้นสังกัดคือ เรือ กรมเรือ
กลไฟ กรมอาสาจาม และ กองทะเล ทหารมะรีน ขึ้นอยู่ในบังคับบัญชาของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี
สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) สมุหพระกลาโหม มีหน่วยในสังกัดคือ กรมอรสุมพล ประกอบด้วย กรมเรือกล
ไฟ กรมอาสาจาม และกรมอาสามอญ ทหารทั้งสองหน่วยนี้เป็นอิสระจากกัน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ (พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๕๓)
การจัดการทางทหารก่อน พ.ศ. ๒๔๓๐
๑. การจัดตัง้ หน่วยทหารมหาดเล็ก เริ่มต้นจากเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๐๔ ได้มีการทดลองฝึกบุตร
ข้าราชการ ตามแบบยุทธวิธีแบบใหม่ แบบทหารหน้า เรียกกันว่า มหาดเล็กไล่กา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๑
ก็ตั้งเป็นหน่วยทหารหน่วยหนึ่ง เรียกกันว่า ทหารสองโหล ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๓ ก็ได้จัดตั้ง กองทหาร
มหาดเล็กรักษาพระองค์ และเมื่อมีจานวนกาลังพลมากขึ้น จึงได้ตั้งขึ้นเป็น กรมทหารมหาดเล็กรักษา
พระองค์ พระองค์ทรงเป็นผู้บังคับการกรม ดารงพระยศเป็นนายพันเอก ปี พ.ศ. ๒๔๑๔ ได้มีการจัดระเบียบ
ของหน่วยนี้ให้มั่นคงขึ้น และให้ชื่อว่า กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หลังปี พ.ศ. ๒๔๑๖ ให้
จัดตั้งกองทหารม้า กองทหารช่าง และกองทหารแตรวง ขึ้นในกรมทหารมหาดเล็ก ฯ ตามลาดับ จนถึงปี
พ.ศ. ๒๔๒๐ หน่วยนี้ก็เป็นปึกแผ่น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๐ เมื่อตั้งกรมยุทธนาธิการขึ้น หน่วยทหารเหล่า
ต่าง ๆ ในกรมทหารมหาดเล็กก็แยกไปตั้งหน่วยใหม่ คงเหลือแต่เหล่าทหารราบ จึงได้ชื่อว่า กองทหาร
มหาดเล็กรักษาพระองค์ และเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ก็ได้ชื่อว่า กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
๒. การปรับปรุงกรมทหารหน้า เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๔ ได้โอนทหารรักษาพระองค์ กองทหาร
ล้อมวัง และกองฝีพาย ซึ่งเป็นหน่วยทหารแบบเก่า เข้าสมทบกับกรมทหารหน้า กรมทหารหน้าได้รับการ
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ปรับปรุงในด้านต่าง ๆ มาโดยลาดับ มีหน่วยกองทหารม้า กองทหารดับเพลิง และกองทหารข่าวใน
สังกัด นอกจากนั้นยังโปรดเกล้า ฯ ให้กรมทหารหน้ารับเลขไพร่หลวง และบุตรหมู่ใด กรมใด ที่สมัครเข้ามา
เป็นทหารเป็นเวลา ๕ ปี จะได้ปลดพ้นหน้าที่ประจาการ ทาให้มีผู้มาสมัครเข้ารับราชการในกรมทหารหน้า
เป็นอันมาก นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปลดปล่อยไพร่ทั้งหลายให้ไปสู่ความเป็นไท
๓. การจัดกองทัพ กาลังในส่วนกลางหรือในกรุง ได้รับการปรับปรุงมาโดยลาดับ โดยแยก
ทหารบกและทหารเรือ จากกันเป็นสัดส่วน แต่กองทัพหัวเมืองยังคงเดิม คือแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้
๓.๑. กองทัพหัวเมืองฝ่ายเหนือ ในบังคับบัญชาของสมุหนายก
๓.๒. กองทัพหัวเมืองฝ่ายใต้ ในบังคับบัญชาของสมุหพระกลาโหม
๓.๓. กองทัพหัวเมืองชายทะเล ในบังคับบัญชาของเจ้าพระยาพระคลัง
การจัดการทางทหารระหว่าง พ.ศ. ๒๔๓๐-๒๔๓๕
มีการขยายขนาดและปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยต่าง ๆ ประกอบด้วยทหารบก ๗ กรม
และทหารเรือ ๒ กรม เป็นอิสสระแก่กัน ทุกหน่วยขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ ในส่วนของกองทัพบก ๗ กรม
ได้แก่
กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ กรมทหารรักษาพระองค์ กรมทหารล้อมวัง กรมทหารหน้า
กรมทหารฝีพาย กรมทหารปืนใหญ่ และกรมทหารช้าง
ในส่วนของทหารเรือ ได้มีการจัดตั้งหน่วยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๒๘ อยู่ ๒ กรม คือ
กรมเรือพระทีน่ งั่ เวสาตร์ ทหารที่มาประจาหน่วยนี้โอนมาจากทหารแคตลิ่ง และทหารมะรีนในกรม
คลังแสงเดิม เรือในสังกัดกรมนี้มีอยู่ ๙ ลา
กรมอรสุมผล มีกรมอาสามอญ และกรมอาสาจาม รวมอยู่ด้วย เรือในสงกัดกรมนี้มีอยู่ ๘ ลาด้วยกัน
การจัดตัง้ กรมยุทธนาธิการ เนื่องจากหน่วยต่าง ๆ เป็นอิสระแก่กัน ทาให้ขาดการประสานงานที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๔๒๘ ได้จัดตั้งตาแหน่งผู้บัญชาการทั่วไปในกรมทหาร เรียกตาม
ภาษาอังกฤษว่า Commander in Chief และโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณ
หิศ สยามมกุฎราชกุมาร ดารงตาแหน่งนี้ ตามประเพณีแต่โบราณ
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๓๐ ได้ตราพระราชบัญญัติจัดการทหาร โดยให้รวมทหารบกและทหารเรือ
ตั้งเป็นกรม เรียกว่า กรมยุทธนาธิการ เพื่อรับผิดชอบในการบังคับบัญชา กรมทหารบก และกรมทหารเรือ
อย่างใหม่ทั้งหมดให้เป็นระเบียบแบบแผน ตาม พ.ร.บ.
กระทรวงยุทธนาธิการ แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๒ ฝ่ายคือ ฝ่ายพลเรือน ทาหน้าที่ด้านธุรการ
การบริการ และการส่งกาลังบารุง โดยมีเสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชา ฝ่ายทหารทาหน้าที่เป็นส่วนกาลัง
รบ แบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ กรมทหารบก และกรมทหารเรือ โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดารง
ตาแหน่ง จอมทัพ และโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ รับสนองพระบรมราชโองการ
การจัดหน่วยของกรมทหารบก แบ่งออกเป็น ๖ หน่วยด้วยกันคือ กรมนายเวรใหญ่ทหารบก กรม
ปลัดทหารบกใหญ่ กรมยกกระบัตรทหารบกใหญ่ โรงเรียนสอนวิชาทหาร โรงพยาบาลทหารบก และกรมคุก
ทหารบก
ได้มีการขยายอัตรากาลังพลเพิ่มขึ้น และในส่วนภูมิภาคก็มีการจัดระเบียบ และขยายหน่วยขึ้น
อีกหลายหน่วยด้วยกัน
การจัดตัง้ กระทรวงกลาโหม ในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ได้มีการจัดระเบียบกระทรวงเสนาบดี ตั้งเป็น ๑๒
กระทรวง ในด้านการทหาร กาหนดให้กระทรวงกลาโหม เป็นกระทรวงราชการทหาร
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ในการจัดวางระเบียบใหม่ครั้งนี้ ได้มีพระราชพิธีพระราชทานธงชัยเฉลิมพลใหม่แก่หน่วยทหาร
ต่าง ๆ ให้เป็นแบบเดียวกัน
การปรับปรุงกิจการทหารด้านอืน่ ๆ เพื่อประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ และเพื่อประโยชน์แก่
ราชการแผ่นดิน ในปี พ.ศ. ๒๔๓๑ ได้โปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติแก้ไขธรรมเนียมกาหนดอายุไพร่
โดยกาหนดไว้ดังนี้
... บุตรหมู่ทหารเมือ่ อายุย่าง ๑๘ ปี ให้ไปลงบัญชีชอื่ ไว้ในกรมทหาร ครัน้ อายุครบ ๑๘ ปีบริบรู ณ์
ต้องไปประจาการฝึกหัดวิชาทหาร จนอายุครบ ๒๑ ปีบริบรู ณ์ และเมือ่ อายุครบ ๒๒ ปีบริบรู ณ์ ให้มาเข้าเวร
รับราชการปีละ ๓ เดือน จนอายุครบ ๕๐ ปีบริบรู ณ์ จึงปลดพ้นราชการ ทหารทีม่ ีบตุ รเข้ารับราชการทหาร
ตัง้ แต่ ๑ คนขึน้ ไป ให้บิดาปลดจากราชการในเวลานัน้ เว้นยามศึกสงคราม บุตรจะต้องเป็นทหารตามหมูบ่ ดิ า
ตน ...
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บทที่ ๒
การสงครามครัง้ สาคัญใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาและ
สมัยกรุงธนบุรี
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บทที่ ๒
การสงครามครัง้ สาคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา
สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑
ความเป็นมา
การป้องกันและการขยายราชอาณาเขตเป็นเหตุการณ์สาคัญสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากเป็น
พระราชภาระหลักของพระมหากษัตริย์ไทยสมัยโบราณ คือ ป้องกันราชอาณาจักรให้พันจากการรุกรานของ
ศัตรู ทานุบารุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองและขยายพระราชอาณาเขตให้แผ่ไพศาล กรุงศรีอยุธยามีอาณาเขต
ด้านตะวันตกติดต่อกับอาณาจักรมอญและพม่า ต่อมามอญเสื่อมอานาจลงพม่าที่อยู่ทางเหนือกลับเข้มแข็งขึ้น
ผนวกมอญเข้าไว้ในอานาจทาให้พวกมอญกลุ่มหนึ่งหนีเข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนไทยจนเป็นเหตุให้เกิดสงคราม
ระหว่างไทยกับพม่า
เมื่อพุทธศักราช ๒๐๗๗ พระไชยราชา ซึ่งครองเมืองพิษณุโลกยกกาลังไปยึดอานาจจาก
พระรัฉฐาธิราชกุมารที่อยุธยาแล้วขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาทรงพระนามว่าสมเด็จพระ
ไชยราชาธิราชเมื่อพระชนมายุ ๓๕ พรรษา กรุงศรีอยุธยาเริ่มบาดหมางกับพม่า เนื่องจากมอญที่เมืองเชียง
กราน(ใกล้เจดีย์สามองค์)ไม่ยอมอยู่ใต้อานาจพม่าหนีมาเข้ากับสยามพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้(มังตรา)ของพม่าไม่
พอพระทัยทรงยกกองทัพมายึดเมืองเชียงกรานไว้
สมเด็จพระไชยราชาธิราชทรงยกกองทัพไปตีเมืองเชียง
กรานคืนโดยมีทหารโปรตุเกสราวหนึ่งพันคนช่วยรบ ทาให้พม่าแค้นมากนับเป็นการเปิดศึกสงครามระหว่าง
ไทยกับพม่า
เมื่อเสร็จสงคารามสมเด็จพระไชยราชาธิราชพระราชทานที่ดินให้ชาวโปรตุเกสที่ช่วยรบสร้าง
บ้านเรือนและโบสถ์คริสต์ที่ริมแม่น้าเจ้าพระยาด้านใต้ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา เป็นสงครามครั้งที่ ๑
ต่อมาสมเด็จพระไชยราชาธิราชเสด็จสวรรคตในปีมะเมีย พ.ศ.๒๐๘๙ กรุงศรีอยุธยาเกิดจาจล
วุ่นวายภายในพระนครเนื่องจากท้าวศรีสุดาจันทร์พระสนมเอกของสมเด็จพระไชยราชาธิราชมีสัมพันธ์กับพัน
บุตรศรีเทพแล้วแต่งตั้งให้เป็นขุนวรวงศาธิราชว่าราชการแผ่นดิน ปลงพระชนม์พระแก้วฟ้า(บางแห่งเรียกพระ
ยอดฟ้า)แล้วท้าวศรีสุดาจันทร์ก็สถาปนาขุนวรวงศาธิราชขึ้นครองราชเอาราชสมบัติครองราชย์อยู่ได้ ๔๒ วัน
พวกขุนนางมีขุนพิเรนทรเทพเป็นหัวหน้าพร้อมใจกันจับคนทั้งสองประหารชีวิตเสีย แล้วยกพระเทียรราชา
อนุชาต่างพระมารดาของสมเด็จพระไชยราชาธิราชขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ทรงพระนามว่า สมเด็จพระมหา
จักรพรรดิ เมื่อปีวอก พ.ศ. ๒๐๙๑ ข่าวจลาจลวุ่นวายในพระนครศรีอยุธยาครั้งนี้รไู้ ปถึงพม่าพระเจ้าตะเบงช
เวตี้จึงฉวยโอกาสยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาเป็นสงครามครั้งที่ ๒ ในปี ๒๐๙๑ พม่า ได้จัดทัพทหาร ๓ หมื่น
ช้างศึก ๓ ร้อย ม้าศึก ๒ พันตัว แบ่งเป็น ๔ กองทัพ (กองทัพพระเจ้าตะเบงชเวตี้ กองทัพบุเรงนอง กองทัพ
พระเจ้าแปร กองทัพพระยาพะสิม )ยกทัพเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์เข้าเมืองกาญจนบุรี จับกรมการเมือง
มาสอบ ถามจึงทราบว่าหลังจากพระมหาจักรพรรดิได้ขึ้นครองราชย์บ้านเมืองก็สงบดี แต่พระเจ้าหงสาวดีได้
ยกทัพมาแล้วจะถอยกลับก็กะไรอยู่ จึงขอเข้าไปชานเมืองเพื่อ ให้ชาวอยุธยาได้เกรงขาม เดินทางเข้าป่าโมก
แล้วตั้งค่ายหลวงที่ทุ่งลุมพลีอยู่ ๓ วัน จากนั้นจึงยกทัพกลับไปกรุงหงสาวดี ข้ามแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณบ้าน
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โผงผาง สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ทรงยกกองทัพออกไปตรวจดูข้าศึกที่ทุ่งภูเขาทอง ทรงเครื่องอลังการยุทธ
และได้เสด็จทรงช้างต้นพลายแก้วจักรพรรดิเป็นพระคชาธาร มีพระสุริโยทัยเอกอัครมเหสี เสด็จมาด้วย ทรงใส่
ชุดพระมหาอุปราชเสด็จทรงช้างพลายทรงสุริยกษัตริย์เป็นพระ คชาธาร ส่วนพระโอรส(พระราเมศวรและพระ
มหินทราธิราช)ได้ทรงช้างต้นพลาย มงคลจักรพาฬและช้างต้นพลายพิมานจักรพรรดิตามลาดับ ทางฝ่ายพระ
เจ้าตะเบงชะเวตี้ได้ทรงช้างพลายมงคลทวีป และพระเจ้าแปรทรงได้ ทรงช้างพลายเทวนาคพินาย(อนึ่ง ช้าง
ของพม่ามีความสูงกว่าของไทยประมาณ ๑ คืบเจ็ดนิ้ว) รายละเอียดในการรบ จะขอนาข้อความจากพระราช
พงศาวดารฉบับราชหัตเลขา ดังนี้ “ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้า ได้ขับพระคชาธารเข้าชนช้างกับ
กองหน้า พระเจ้าหงสาวดี พระคชาธารเสียทีให้หลังข้าศึก พระเจ้าแปรได้ทีจงึ ขับพระคชาธา ตามไล่ชา้ งพระ
มหาจักรพรรดิ พระสุรโิ ยทัยเห็นว่าพระราชสามีไม่พน้ มือข้าศึกแน่ๆ แล้ว ด้วยทรงพระกตัญญูภาพจึงทรงขับ
พระคชาธารพลายทรงสุรยิ กษัตริย์เข้าออก รับ แต่พระคชาธารพระสุรโิ ยทัยเสียทีขา้ ศึก พระเจ้าแปรจึงฟัน
ด้วยพระแสงของ้าว ถูกพระอังสกพระสุรโิ ยทัยขาดจนถึงราวพระถันประเทศสิน้ พระชนม์บนคอช้าง ....
พระโอรสทัง้ ๒ พระองค์จงึ ขับพระคชาธารเข้าไปกันพระศพสมเด็จพระมารดาเข้า พระนคร ” ทรงทายุทธ
หัตถี ณ.สมรภูมิทงุ่ มะขามหย่อง ในวันอาทิตย์ ขึน้ ๖ ค่า เดือน ๔ ปีวอก พศ.๒๐๙๑
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้เชิญพระศพพระสุริโยทัย ไปประดิษฐานยังสวนหลวง หลังจากนั้น
จึงทรงพระราชทานเพลิงศพ แล้วสร้างพระอารามตรงพระเมรุ โดยมีเจดีย์ใหญ่เรียกว่า ‘ วัดสวนหลวงสบ
สวรรค์ ’ การศึกครั้งนั้นพม่ายังไม่สามารถจะตีไทยได้ และพระมหาจักรพรรดิทรงรับสั่งให้ พระมหาธรรมราชา
ยกทัพของหัวเมืองทางเหนือลงมาตีทัพพม่าโดยด่วน ทัพพม่าจะหนีไปทางด่านแม่ละเมา กองทัพไทยก็ไล่
ตามมาติดๆเข้าตีพม่าล้มตายจานวนมาก เกือบจะทันทัพหลวงของพระเจ้าหงสาวดีที่เมืองกาแพงเพชร ด้วย
เล่ห์กลพม่าจึงได้ ซุ่มทหารไว้สองข้างทางดักรออยู่ พอกองทัพไทยผ่านเข้าไปจึงถูกล้อมจับตัวพระมหา ธรรม
ราชาและพระราเมศวรได้ ทางพระมหาจักรพรรดิจึงทรงยอมสงบศึกเพื่อนาทั้ง สองพระองค์กลับมาโดยแลก
กับช้างพลายศรีมงคลและพลายมงคงทวีป กองทัพพม่าจึงหนีกลับไปได้
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๑๐๖ พระเจ้าหงสาวดีได้ส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายสมเด็จ พระมหา
จักรพรรดิ เพื่อจะทูลขอช้างเผือก ๒ ช้าง(เนื่องจากกรุงศรีอยุธยามีช้าง เผือกอยู่ ๗ ช้าง) นับว่าเป็นกลอุบาย
เพื่อจะหาเรื่องยกทัพมาตีไทย ขุนศึกและเสนาบดีจึงแบ่งออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายแรกเห็นด้วยที่จะประทาน
ช้างเผือก ๒ ช้าง เพื่อป้องกันการเกิดศึกสงครามเพราะว่าพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองมีความชานาญ การศึกมาก
ฝ่ายที่สองไม่เห็นด้วยที่จะประทานช้างเผือก(มีพระราเมศวร พระยา จักรี พระสุนทรสงคราม) เพราะจะเป็น
การอ่อนข้อให้ ในวันข้างหน้าพระเจ้าหงสาวดีจะต้องเอาไทยเป็นเมืองขึ้น สรุปก็คือให้หรือไม่ให้ก็จะตี สมเด็จ
พระมหาจักรพรรดิทรงมีพระราชดาริไม่ประทานช้างเผือก แล้วมีพระราชสาสน์ตอบกลับไปดังนี้ “ ช้างเผือก
ย่อมเกิดสาหรับบุญบารมีของพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นเจ้าของ เมื่อพระเจ้าหงสาวดีได้บาเพ็ญธรรมให้ไพบูรณ์คง
จะได้ช้างเผือกมาสู่บารมีเป็นมั่นคงอย่าได้ทรงวิตกเลย ” และรับสั่งให้เตรียมไพร่พลพร้อมรบอย่างเข้มแข็ง
ทางฝ่ายพระเจ้าหงสาวดีได้ยกทัพรวมพลที่เมืองเมาะตะมะ จัดทัพใหญ่ออก เป็น ๕ ทัพ มีเจ้าเมืองเชียงใหม่
ควบคุมกองเรือเสบียง ล่องลงมาถึงเมืองตาก รวมไพล่พลเป็นจานวนประมาณ ๕ แสนคน ส่วนทางอยุธยาได้
เตรียมพลพร้อมรบและเรือรบจานวนมาก เพื่อป้องกันการ โจมตีจากทัพหลวงของหงสาวดีทางด่านเจดีย์สาม
องค์ แต่ผิดคาดพม่ายกทัพ มาทางด่านแม่ละเมาเข้าตีกาแพงเพชรได้เมืองแล้วแยกทัพไปตีสุโขทัย
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เนื่องด้วยทางสุโขทัยมีกาลังน้อยกว่ามากแต่ก็สู้รบเป็นสามารถในที่สุดก็ถูกยึดเมือง จากนั้น
พม่าจึงล้อมเมืองพิษณุโลก พระมหาธรรมราชาก็ต่อสู้เป็นสามารถเช่นกัน แต่เกิดไข้ทรพิษขึ้นในเมืองและ
เสบียงอาหารก็หมดจึงยอมจานน หลังจากที่พม่าได้หัวเมืองฝ่ายเหนือแล้วจึงบังคับให้พระมหาธรรมราชาและ
เจ้าเมืองถือน้ากระทาสัตย์ให้อยู่ใต้บังคับของพม่า พร้อมทั้งสั่งให้ยกทัพตามลงมาเพื่อตีกรุงศรีฯด้วย กองทัพ
พม่ายกมาประชิดเขตเมืองใกล้ทุ่งลุมพลี พระมหาจักรพรรดิทรงให้กองทัพบก เรือ ระดมยิงใส่พม่าเป็น
สามารถ แต่สู่ไม่ได้จึงถอย ทางพม่าจึงยึดได้ป้อมพระยาจักรี(ทุ่งลุมพลี) ป้อมจาปา ป้อมพระยามหาเสนา(ทุ่ง
หันตรา) แล้วล้อมกรุงศรีฯอยู่นาน พระมหาจักรพรรดิทรงเห็นว่าพม่ามีกาลังมากการที่จะออกไปรบเพื่อเอาชัย
คงจะยากนัก จึงทรงสั่งให้เรือรบนาปืนใหญ่ล่องไปยิงทหารพม่าเป็นการถ่วงเวลาให้ เสบียงอาหารหมดหรือเข้า
ฤดูน้าหลากพม่าคงจะถอยไปเอง แต่พม่าได้เตรียมเรือรบ และปืนใหญ่มาจานวนมากยิงใส่เรือรบไทยพัง
เสียหายหมด แล้วตั้งปืนใหญ่ยิงเข้ามา ในพระนครทุกวัน ถูกชาวบ้านล้มตาย บ้านเรือน วัด เสียหายมาก ทาง
พระเจ้าหงสาวดีจึงมีสาสน์มาว่า จะรบต่อไปหรือยอมเป็นไมตรี เนื่องด้วยทางไทยเสียเปรียบมาก พระมหา
จักรพรรดิจึงทรงยอมเป็นไมตรี ทาให้ฝ่ายไทยต้องเสียช้างเผือกจาก ๒ ช้าง เป็น ๔ ช้าง และทุกปีต้องส่งช้างให้
๓๐ เชือก พร้อมเงิน ๓๐๐ ชั่ง จับตัวพระยาจักรี ไปเป็นตัวประกัน นอกจากนี้ยังจะขอเก็บภาษีอากรจากเมือง
มะริดที่ขึ้นกับไทยอีกด้วย ขณะนั้นสมเด็จพระนเรศวรทรงพระชมมายุได้ ๙ พรรษาถูกนาเสด็จไปประทับที่กรุง
หงสาวดีเพื่อเป็นองค์ประกันด้วย
ภูมปิ ระเทศ
 เมาะตะมะ – ด่านแม่ละเมา – กาแพงเพชร – นครสวรรค์ – อยุธยา
 เชียงตุง – เชียงใหม่ – พิษณุโลก – นครสวรรค์ – อยุธยา
ภูมิประเทศทาการรบกรุงศรีอยุธยา เป็นพื้นดินมีแม่น้าล้อมรอบ ๔ ด้าน ประกอบด้วย
เจ้าพระยา,ป่าสัก, ลพบุรี เหมาะแก่การตั้งรับ พื้นการยิงดี ในฤดูน้าจะหลากท่วมบริเวณรอบกรุงเป็นอุปสรรค์
ต่อพม่าในการเข้าตีและเป็นอุปสรรค์ต่อฝ่ายเราในการดาเนินกลยุทธ
แผนการปฏิบัติ ๒ ฝ่าย
ฝ่ายพม่า พระมหาอุปราชาเสนอกองทัพฝ่ายพม่ามีกาลังมากควรเข้าตีพร้อมกันทุกด้านเพื่อยึด
พระนครให้ได้ถ้าปล่อยช้าไปจะลาบากเรื่องเสบียง
อีกประการหนึ่งถ้าถึงฤดูฝนจะปฏิบัติการไม่สะดวกจึง
เห็นสมควรเข้าตีเสียโดยเร็ว
ฝ่ายพระเจ้าหงสาวดีไม่เห็นด้วยเพราะกรุงศรีอยุธยามีน้าล้อมรอบเป็นที่มั่นที่มีเครื่องกีดขวาง
และฝ่ายไทยมีการเตรียมการป้องกันอย่างดีถึงมีคนน้อยก็สู้คนมากได้ ถ้าส่งกาลังเข้าตีพร้อมกันทุกด้านจะทา
ให้เกิดความสูญเสียมาก ถ้าตีไม่สาเร็จจะพากันเสียทีแก่ไทยทุกกองทัพ ถึงจะช้าสักหน่อยก็อย่าให้ล้มเหลว
พระเจ้าหงสาวดีตกลงใจใช้แผนเข้าตีหลักทางด้านทิศตะวันออกด้านเดียว เพราะคูเมืองยังแคบ
ส่วนด้านอื่นให้ล้อมไว้ให้มั่น กองบัญชาการให้ไปตั้ง ณ วัดมเหยงค์ทางทิศตะวันออก สะดวกในการบังคับ
บัญชา
ฝ่ายไทย
หัวเมืองเหนือของเราไปเข้าข้างพม่า การตั้งรับแบบยึดพื้นที่ในกรุงจึงจาเป็นหนทางปฏิบัติ
เดียวสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์จึงแต่งตั้งให้พระยารามเป็นผู้บัญชาการทั่วไป(ผบ.สูงสุดปัจจุบัน)วางแผนตั้งรับ
ดังนี้
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ด้านตะวันออก ด้านสาคัญเพราะคูเมืองแคบ ข้าศึกเข้ามาง่ายกว่าทางอื่น ให้พระยากลาโหม
พระยาพลเทพ พระมหาเทพ เป็นนายกองพล ( ผู้บัญชาการกองพลปัจจุบัน ) ๓ กอง เป็นผู้รับผิดชอบ และ
ให้ผู้ว่าราชการหัวเมืองมณฑลราชธานีซึ่งเกณฑ์มาช่วยเข้าสมทบประจารักษาการตั้งแต่หอรัตนชัยลงไปจน
เกาะแก้ว คือตั้งแต่หัวรอลงไป จนจดปากข้าวสารเหนือวัดพนัญเชิง
ด้านทิศตะวันตก ให้พระยาท้ายน้าเป็นผู้รับผิดชอบ รักษาตั้งแต่ประตูชีชันไปจนมุมศาลหลวง

ด้านทิศเหนือ พระยาสีหราชเดโชชัยรับผิดชอบ ตั้งแต่มุมศาลหลวงถึงพระราชวังระยะหนึง่
พระยาธรรมาเป็นผู้รับผิดชอบตั้งแต่พระราชวังมาจนขื่อหน้า ( ที่หัวรอบรรจบด้านทิศตะวันออก )ระยะหนึง่
พระยารามตั้งกองบัญชาการที่ท้องสนามหลวงแล้วเตรียมจัดกองแล่นหรือหน่วยเคลื่อนที่เร็วเป็นกองหนุน
ทั่วไปสาหรับช่วยด้าน ๔ ด้าน ด้านละ ๕ หน่วย
ด้านทิศใต้ อันเป็นบ้านจีน แขก และฝรั่ง ให้พระยาคลังรับผิดชอบตั้งแต่เกาะแก้วถึง
ประตูชัยระยะหนึง่ และให้พระยาอินทรานครบาล เป็นผู้รับผิดชอบรักษาตั้งแต่ประตูชัยไปจนถึงประตูชีชัน
ระยะหนึง่ จากนั่นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ให้มีพระราชสาสน์ไปยังกรุงศรีสัตนคหุต ขอให้พระเจ้าไชยเชษฐ
ยกกองทัพมาช่วยตีกระหนาบอีกทางหนึ่ง
การจัดกาลัง การวางกาลัง และการจัดรูปขบวน
ฝ่ายพม่า ปลายฤดูฝน ๑๒ ต.ค.๒๑๑๑ พระเจ้าหงสาวดีจัดกองทัพ เป็นกองทัพกษัตริย์ ๗ กอง ทัพ
ด้วยกัน
1. กองทัพพระมหาอุปราชา
2. กองทัพพระเจ้าแปร
3. กองทัพพระเจ้าตองอู
กองทัพเหล่านี้มีทหารไทยใหญ่สมทบทุกกองทัพทั้ง ๔ กองทัพ
4. กองทัพพระเจ้าอังวะ
5. กองทัพพระราชบุตรซึ่งครองเมืองสารวดี สมทบกับพวกเมืองเชียงใหม่ เชียงตุง
6. กองทัพหลวงของพระเจ้าหงสาวดี
7. กองทหารไทยของพระมหาธรรมราชา
กาลังพลประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน เคลื่อนที่เข้ามาทางด่านแม่ละเมา รวมพลที่เมือง
กาแพงเพชรขั้นต้นการวางกาลัง ขั้นต้นกองทัพพระเจ้าหงสาวดีวางกาลังที่ทุ่งลุมพลี แต่ฝ่ายในกรุงศรีอยุธยา
เอาปืนใหญ่นารายณ์สังหารตั้งยิงที่ “ ในช่องมุมสบสวรรค์ “ คือที่เป็นป้อมมุมเมืองตรงโรงทหารเก่าอยุธยา )
ยิงไปถึงกองทัพพระเจ้าหงสาวดีได้รับความเสียหายมาก
พระองค์จึงถอยทัพหลวงไปวางกาลังที่บ้านมหา
พราหมณ์ให้พ้นระยะยิงของปืนใหญ่ และวางกาลังดังนี้
ด้านทิศเหนือ กองทัพพระเจ้าตองอู กองกาลังของพระยาพะสิมและองค์พระอภัยคามินี ตั้ง
เรียงรายกันขึ้นไปทางเหนือ
ด้านทิศใต้

กองทัพพระเจ้าอังวะ

ด้านทิศตะวันออก กองทัพพระมหาอุปราชา
ด้านทิศตะวันตก กองทัพพระมหาธรรมราชา ไม่เป็นด้านสาคัญ เป็นด้านแม่น้ากว้างใหญ่มิใช่
ทางจะเข้าตี กับกองทัพพระเจ้าเชียงใหม่และเจ้าฟ้าไทยใหญ่
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ฝ่ายไทย
วางกาลังและเตรียมการป้องกันพระนครไว้แต่เนิ่น ทั้งยิงมีปืนใหญ่ยิงไกลกว่าเดิมไว้ขับไล่พม่าที่เข้ามาประชิด
พระนครอย่างการรบในคราวที่แล้วให้ถอยห่างออกไปทั้งยังจัดกองแล่น หรือกองหนุนเคลื่อนที่ เร็วไว้สนับสนุนแต่ละด้าน
ด้านละ ๕ กอง ไว้พร้อมแล้ว และวางกาลังตั้งรับทั้ง ๔ ด้าน ตามแผน

การปฏิบตั กิ ารรบ
สงครามคราวนี้ มีการรบเกิดขึ้น ๒ แห่ง คือ
 การป้องกันกรุงศรีอยุธยา
 กองทัพกรุงศรีสัตนาคนหุตถูกซุ่มโจมตีที่สระบุรี
การรบที่กรุงศรีอยุธยา
พระเจ้าหงสาวดีให้กองทัพพระมหาธรรมราชาไปตัดต้นตาลส่งมาให้
แล้วให้พระมหาอุปราชาเป็นผู้บัญชาการเข้าตีพระนครด้านทิศตะวันออกทิศเข้าตีหลัก ให้วางกาลังแนวแรก
ห่างคูเมืองออกมาประมาณ ๓๐ เส้นก่อน แล้วอาศัยแนวนี้เป็นแนวเตรียมการ เมื่อพร้อมแล้วก็ให้รุกจากแนว
เก่าเข้าไปอีก ๑๐ เส้น ด้วยการขุดดินเป็นสนามเพลาะและเชิงเทิน แล้วเอาไม้ตาลปักราบเป็นเสาระเนียด
ป้องกันลูกกระสุนปืนใหญ่ที่ยิงออกไปจากพระนคร
ฝ่ายพม่าที่เข้ามาดัดแปลงพื้นที่ถูกทหารกรุงศรีอยุธยาเอาปืนใหญ่ยิงสูญเสียไปเป็นจานวนมาก
ไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติการในเวลากลางวันได้ ต้องลอบเข้ามาปฏิบัติการในเวลากลางคืน ทางฝ่ายไทยที่อยู่
ในกรุงศรีอยุธยาก็ส่งหน่วยอาสาสมัครออกมาขัดขวางตลอดเวลา พระเจ้าหงสาวดีต้องส่งกาลังมาเพิ่มเติมอีก
เป็นอันมากจึงดัดแปลงแนวที่ ๒ ได้สาเร็จ
เมื่อพม่าวางกาลังในแนวที่ ๒ ได้สาเร็จมั่นคงแล้ว ก็รุกคืบหน้าเข้ามาวางกาลังในแนวที่สามถึงคู
เมือง ( ดูรูปภาพประกอบ ) ตอนนี้กาลังทั้ง ๒ ฝ่าย เข้ามาอยู่ใกล้กันฝ่ายไทยจึงยิงได้แม่นยาทาให้ฝ่ายพม่า
สูญเสียมากขึ้น จาต้องขุดอุโมงค์ยาวไปตามแนวค่ายปฏิบัติการแต่ในเวลากลางคืน พยายามอยู่นาน ๒ เดือน
จึงส่งกาลังเข้าประจาแนวที่ ๓ ได้
การปิดล้อม เมื่อพม่าเข้ามาถึงคูเมืองแล้วก็ติดอยู่เพียงนั้นเพราะฝ่ายไทยใช้เรือรบซึ่งจัดหามาใหม่ช่วย
ร่วมกันป้องกันพระนคร เมื่อฝ่ายพม่าข้ามคูมาก็ถูกฝ่ายไทยยิงจนต้องถอยกลับออกไปหลาวยคราวไม่สามารถ
ข้ามคูมาได้ พระเจ้าหงสาวดีจึงให้ทัพเรืออ้อมลงมาทางสะพานเผาข้าว (ปัจจุบันคลองสีกุก)มาออกทางบาง
ไทรลงมาป้องกันมิให้ทางฝ่ายไทยส่งเรือรบจากทางใต้ขึ้นมาช่วยกรุงศรีอยุธยาได้ ฝ่ายพม่าอยู่ในคูแนวที่ ๓
ก็ระดมถมคูทาทางข้ามเข้าตีพระนคร โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบออกเป็น ๓ ตอน
การเจาะ ตอนใต้ให้กองทัพพระมหาอุปราชาถมคูทาทางข้ามตรงเกาะแก้ว (ตรงหน้าวัดสุวรรณดาราม )
ตอนกลาง ให้กองทัพพระเจ้าแปรทาทางข้ามคูเข้ามาที่วัดจันทร์ตรงบางเอียน ( หลังสถานี
อยุธยา )
ตอนเหนือ ให้กองทัพพระเจ้าอังวะถมคูทาทางข้ามตรงสะพานเกลือ ( ที่ใต้วัดจันทร์เกษม
พระเจ้าหงสาวดีคาดโทษแม่ทัพถึงชีวิต พระมหาอุปราชา พระเจ้าอังวะ พระเจ้าแปร ต่างก็เกรงพระราช
อาญาก็ให้เอาไม้ตาลทาทุบทู ( เครื่องบังตัวป้องกันอาวุธโบราณชนิดหนึ่ง ) พอบังตัวทหารแล้วรีบเร่งให้เข้ามา
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ถมคลอง ทหารไทยในกรุงศรีอยุธยาเอาปืนใหญ่ยิงพม่าสูญเสียจานวนมากแต่ก็ยังหนุนเนื่องเข้ามามิได้ขาด คน
ข้างหน้าตายลงคนข้างหลังก็เอาดินถมทับศพเลยไปด้วยความกลัวพระอาญา
การตีโต้ตอบของฝ่ายไทย ขณะนี้เองลางร้ายฝ่ายไทย เผอิญสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ประชวร
สวรรคตชาวกรุงศรีอยุธยาต่างหว้าเหว่ พระยาราม พระยากลาโหม พระมหาเทพ ก็เห็นว่า ทุกคนพากันย่อ
ท้อจะรักษาแนวริมคูเมืองไว้ไม่ได้ จึงให้กองกาลังที่ยึดอยู่ถอยเข้ามาวางกาลังอีกแนวหนึ่งในพระนคร เอา
กาแพงเมืองเป็นแนวหน้าต่อสู้ พระเจ้าหงสาวดีเห็นได้โอกาสก็ส่งกาลังเข้าตีทางด้านทิศตะวันออกพร้อมกัน
พม่าเข้าเมืองได้ตรงเกาะแก้วแต่พระมหาเทพซึ่งรับผิดชอบด้านนี้เป็นผู้เข้มแข็งการรบเอาแนวในเมืองที่
ดัดแปลงใหม่เป็นที่มั่นตั้งรับฝ่ายเข้าตีทาให้ฝ่ายพม่าสูญเสียเป็นอันมากไม่สามารถจะเข้ายึดพระนครได้ต้อง
ถอนตัวข้าม่คูออกไป
เจรจา
ฝ่ายพม่าวิตกเห็นใกล้ฤดูฝนอันเป็นอาวุธร้ายจะทาลายกองทัพพม่าได้จึงให้พระมหาธรรม
ราชาและพระวิสุทธกษัตรีทาหนังสือไปบอกสมเด็จพระมหินทร์ ควรขอเป็นไมตรีและมอบตัวพระยาราม ( ผบ.
สูงสุดฝีมือดี ) ฝ่ายพม่าไม่รักษาสัจจะไม่ยอมเจรจาด้วยนอกจากยอมแพ้เป็นเชลยอย่ามีข้อเรียกร้องใด ๆ
อุบายฝ่ายพม่า พระเจ้าหงสาวดีและพระมหาธรรมราชาคิดอุบายเอาตัวพระยาจักรีซึ่งได้ตัวไป
จากกรุงศรีอยุธยาคราวสงครามช้างเผือกพร้อมพระราเมศวร ( ประชวรสิ้นพระชนม์ ) อาสาเป็นไส้ศึกแกล้งให้
จาคุมขังพระยาจักรีไปคุมไว้ในค่ายทางทิศตะวันตกและแกล้งให้ทาเป็นหลุดที่คุมขังไปได้ ฝ่ายพม่าตัดหัวผู้คุม
เสียบประจานริมน้าให้เห็นสมเด็จพระมหินทร์ตายใจรู้ ไม่เท่าทันในอุบายประกอบกับต้องการแม่ทัพฝีมือดีช่วย
บัญชาการรบแทนพระยาราม และเป็นคนทรยศจนเสียกรุงศรีอยุธยา เช่น พระศรีเสาวราช น้องยาเธอ
พระองค์หนึง่ ซึ่งช่วยอานวยการรบข้าศึกอย่างเข้มแข็ง พระยาจักรีก็ยุยงหาว่าเป็นขบถจนถูกสาเร็จโทษ
ข้าราชการคนไหนฝีมือดีต่อสู้เข้มแข็งก็แกล้งย้ายหน้าที่ไปรักษาด้านไม่มีข้าศึกเข้ามาเอาคนอ่อนแอไปรักษา
หน้าที่สาคัญ เมื่อกรุงศรีอยุธยาอ่อนแอมากแล้วจึงเปิดประตูเมืองและให้สัญญาณไปยังกองทัพพระเจ้าหงสาว
ดี จึงระดมเข้าตีพร้อมกัน ทุกด้าน กรุงศรีอยุธยาจึงแตกพ่ายแพ้แก่พม่าเมื่อ ๗ ส.ค. ๒๑๑๒ ล้อมอยู่นาน ๙
เดือน พระยาจักรีได้รับการปูนบาเหน็จรางวัลจากฝ่ายพม่าอย่างดีต่อมาไม่นานก็ถูกพระเจ้าหงสาวดีประหาร
ชีวิตด้วยเกลียดชังคนทรยศต่อชาติ ไทยเสียกรุงเพราะไทยทรยศกันเอง
กองทัพกรุงศรีสัตนาคนหุตช่วยตีกระหนาบถูกซุ่มโจมตีที่สระบุรีพระเจ้าหงสาวดีให้พระ
มหาธรรมราชากับพระยาตาม ศุภอักษรปลอมกรุงศรีอยุธยาปลอมตราพระราชสีห์ประทับศุภอักษรส่งไปให้
กองทัพศรีสัตนาคนหุต ความว่า กองทัพหงสาวดีมาล้อมกรุงนั้นเข้าตีพระนครหลายครั้ง กองทัพกรุงศรีอยุธยา
ต้านทานเอาไว้ได้ เดี๋ยวนี้อ่อนกาลังระส่าระสายอยู่แล้ว
ขอให้กองทัพกรุงศรีสัตนาคนหุตรีบลงมาช่วยตี
กระหนาบด้วย
ฝ่ายพระเจ้าไชยเชษฐได้รับศุภอักษรปลอมมิได้สงสัยว่าเป็นกลอุบายจึงเร่งเคลื่อนที่ลงมาโดย
ประมาท เมื่อมาถึงแขวงเมืองสระบุรีที่พระมหาอุปราชาซุ่มอยู่ก็ถูกโจมตี กองทัพศรีสัตนาคนหุตไม่ทันรู้ตัว
แตกพ่ายยับเยินเสียกาลังให้พระมหาอุปราชาจับมาได้เป็นอันมาก พระเจ้าไชยเชษฐาเห็นว่าเอาชนะศึกไม่ได้
แล้ว ก็ถอยทัพกลับกรุงศรีสัตนาคนหุต
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ผลของการรบ
6.1 ไทยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เสียกรุงศรีให้แก่พม่า
6.2 พม่ากวาดต้อนกาลังคน พลเมืองไปเป็นเชลยและยึดทรัพย์สมบัติไปเป็นจานวนมาก
6.3 พระมหาธรรมราชาได้เป็นกษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยาในฐานะเมืองขึ้นของพม่าต่อไปถึง ๑๕ ปี
สมเด็จพระนเรศวรจึงกู้อิสระภาพได้
บทเรียนจากการรบ
๑. การตั้งรับอย่างเดียวไม่สามารถทาการรุกได้จึงตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้
๒. พื้นที่เดิมและแม่น้าล้อมรอบพม่ารู้จุดอ่อนและหาวิธีใหม่ เช่น วิธีเข้าประชิดพระนครโดยขุดคู
เป็น ๓ ขั้น นาต้นตาลมาปักเป็นระเนียดป้องกันปืนใหญ่ไทย ทาสะพานคันดินข้ามได้ด้วยความทรหดอดทน
กล้าหาญ
๓. ความแตกแยกความสามัคคีเป็นสาเหตุสาคัญให้เสียกรุงสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ กับ พระมหา
ธรรมราชา และพระยาจักรีมาเป็นไส้ศึกในกรุงศรีอยุธยาปรับเปลี่ยนแม่ทัพนายกอง ยุยงให้แตกแยก ความ
ทรยศของคนไทยด้วยกันเป็นอาวุธได้ผลเด็ดขาด เปิดประตูเมืองให้สัญญาณฝ่ายพม่าเข้าตีพร้อมกันทุกด้าน
๔. กาลังสาคัญหรือกองหนุนวางไว้จุดเดียวในกรุงศรี จุดอื่นเมืองอื่นไม่มาช่วยทาให้ไม่สามารถ
ช่วยตีกระหนาบช่วยได้ ต้องมีพันธมิตรในการทาสงครามเสมอขาดกองหนุนขาดแรงหนุนเนื่อง
การนาหลักการสงครามมาใช้ของฝ่ายไทย
8.1 หลักความมุ่งหมาย วางไว้ที่ น้าหลากไหลมาท่วมพม่าก็จะแพ้ไปเอง
8.2 หลักการรวมกาลัง รวมกาลังทั้งหมดไว้ในกรุงศรีอยุธยา

48

49

เปรียบเทียบคูส่ งคราม
คราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครัง้ ที่ ๑
พ.ศ.๒๑๑๑ - ๒๑๑๒
สถานการณ์
กษัตริย์

สถานการณ์

ไพร่พล

ไทย
พระมหาจักรพรรดิ+พระมหินทร
อายุ ๕๖
๒๙ – ๓๑
ปีครองราชย์ ๒๐๙๑
๒๑๑๒
ครองราชย์โดย รับถวาย ทายาท
การศึกษา
ราชสานัก ราชสานัก
ประสบการณ์ ในวังและวัด ในวัง
บุคลิกไม่เข้มแข็ง ใจอ่อน
ข้าราชการขุนนางแม่ทัพนายกอง
แตกแยกพิษณุโลกและหัวเมืองทางเหนือ
ขึ้นต่อพม่าหัวเมืองต่าง ๆ ทางใต้และ
ตะวันออกก็ลังเลใจอยากตั้งตนเป็นอิสระ
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิฯ เสด็จ
สวรรคตขณะที่พม่าบุกถึงคูเมือง พระมหิ
นทรฯ จาต้องขึ้นเป็นกษัตริย์ได้เป็นอยู่ ๕
เดือน ก็ เสียกรุง
ราษฏรไทยที่ถูกเกณฑ์เข้ามาเป็น
ไพร่สม ไพร่หลวง และที่ถูกกวาดต้อนมา
จากหัวเมืองใกล้ ๆ กรุง แต่ชายฉกรรจ์
หนีไปเป็นจานวนมาก ได้เจ้าเมืองและ
บริวารมาแทนกาลังพลของอยุธยามีคน
ไทยเป็นส่วนมากทหารอาสาต่างชาติมี
ชาวโปรตุเกสชานาญปืนใหญ่ปืนเล็กร่วม
อยู่บ้างไทยมีกรมเกณฑ์หัดอย่างฝรั่ง กรม
ฝรั่งแม่นปืน และมีอาสาญี่ปุ่นอาสาจาม
แต่ก็คงมีแต่ชื่อเท่านั้น
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พม่า
พระเจ้าบุเรงนอง
๕๔
ราชาภิเษก ๒๐๙๓, ๒๐๙๖
ปราบหัวเมืองที่แข็งข้อ
ลูกศิษย์วัด
ชาวบ้าน ขุนศึกผู้ช่าชองสนามรบ
เด็ดขาด เข้มแข็ง หยิ่งในเกียรติศักดิ์พม่า
เมื่อพระเจ้าตะเบงชะเวตี้เสด็จสวรรคต
ขุนศึกและหัวเมืองต่าง ๆ ก็แข็งข้อต้องใช้เวลา
ปราบปราม ๑๐ กว่าปีจึงรวบรวมกาลังพม่า
มอญ ไทยใหญ่ ยะไข่ และอื่น ๆ อยู่ใน
อานาจ ทุกประเทศหรือแว่นแคว้นแดนดิน
ใกล้เคียง ต่างหวาดหวั่นครั่นคร้ามในอานุภาพ
อันเกรียงไกรของพระเจ้าบุเรงนอง
เกณฑ์คนหลายเชื้อชาติมี พม่า มอญ
ไทยใหญ่ ลาว และไทยจากกองทัพพระมหา
ธรรมราชา มีทหารพม่าเป็นหลักเชื้อชาติใดที่
ไว้วางใจได้น้อย ก็ให้ทาหน้าที่ช่วยรบส่งกาลัง
ขนส่งแบ่งงานให้แต่ละหน่วยเป็นสัดส่วน มีชาว
โปรตุเกสร่วมมาในกองทัพถึง ๑,๐๐๐ คน
ชานาญในการใช้ปืนใหญ่ ปืนเล็ก การขนย้าย
ปืนใหญ่ข้ามลาน้า ข้ามเขา การตั้งปืนใหญ่ให้
ยิงไกล การตั้งปืนใหญ่ในเรือ
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สถานการณ์
ไทย
การจัดกาลัง
เหล่าสาคัญมีพลเท้า พลม้า พลช้าง พล
ในยามปกติ ช่าง พลเท้า คงเป็นเหล่าหลัก ใช้อาวุธสั้นประชิด
ตัว พลม้าคงไม่ใคร่มีม้ามากอย่างกองทัพพม่า
ช้างมักไม่ต้องเลี้ยงจับเอาจากป่าได้ พลช้างเรามี
มาก แต่ไทยเป็นฝ่ายตั้งรับอยู่กับที่ จึงไม่ใคร่ได้
ใช้ช้างให้เป็นประโยชน์ ทหารช่างใช้ในการตั้งยิง
ปืนใหญ่
ย้ายที่ตั้งยิงปืนใหญ่
สร้างเรือ
ดัดแปลงยานพาหนะ กองประจาของอยุธยามี ๒
กองทัพคือ กองทัพพระยาสีหราชเดโช กับ
กองทัพพระยาท้ายน้า แต่เมื่อพระมหินทรฯ ยก
ทัพไปตีพิษณุโลกตอนปลายปี พ.ศ.๒๑๐๙ พระ
ยาสีหราชเดโชไชยไปเข้ากับพระมหาธรรมราชา
กองทัพอยุธยาแตกพ่ายกลับมา มีเวลาเหลืออีก
ประมาณ ๑ ปี ที่จะปรับปรุงกองทัพใหม่เพื่อรับ
ศึกพม่า
การจัดกาลัง
ไทยจัด กองบัญชารักษาพระนคร จัดให้มี
ยามสงคราม กองแล่น(หน่วยเคลื่อนที่เร็ว)ด้านละ ๕ กองทั้ง ๔
ด้านเป็นกองหนุน
ตั้งค่ายรายรอบกาแพง
ทางด้านตะวันออก จัดกาลังประจาป้อมและแนว
กาแพงโดยรอบ รวมกาลังทั้งสิ้นในเกิน ๑ แสน
คน ถ้าทหาร ๑ แสนคน กับพลเมืองอีกสองแสน
มารวมกันอยู่ในกาแพงเมืองอยุธยาแล้วก็จะ
แออัดยัดเยียดกันมาก
การจัดกาลัง แม่ทพั นายกอง แต่งตั้งใหม่เพราะไม่ไว้วางใจคน
ยามสงคราม เก่า ไม่เคยศึกสงคราม ยามสงครามกวาดต้อน
ได้เมืองใกล้ ๆ เช่น ชัยนาท สุพรรณบุรี ลพบุรี
อินทรบุรี เพชรบุรี ราชบุรี สรรค์บุรี พรหมบุรี
นครนายก สระบุรี ธนบุรี ได้ตัวเจ้าเมืองมาเป็น
นายกองพระยาราม
เดิมเป็นเจ้าเมือง
กาแพงเพชรก็มาเป็นผู้บัญชาการรักษาพระนคร
พวกนี้ไม่รู้ยุทธศาสตร์วิธี ขาดการฝึกฝนอบรม
กันมาช้านาน
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จัดเช่นเดียวกับไทย มีมีทหารม้ามากกว่า
ไทยจึงใช้ทหารม้าในการลาดตระเวนหาข่าวส่ง
ข่าวจู่โจมทางข้างทางปีก ทหารช้าง พม่าได้
ช้างจากไทยเราเป็นประโยชน์ในการส่งกาลัง
และฉุดลากปืนใหญ่ พม่าต้องเดินทางไกลจึง
ให้ไทยใหญ่จัดกาลังพาหนะสนับสนุน พม่า
จาเป็นต้องใช้ทหารช่างมากเพราะเป็นฝ่ายบุก
เข้าตี ต้องสร้างค่าย ขุดอุโมงค์ สร้างสะพาน
ทาลายกาแพงเมืองและตั้งยิงปืนใหญ่ แบ่งการ
บังคับบัญชาเป็นสัดส่วนกันอยู่แล้ว ฝ่ายกาลัง
รบหลักใช้ทหารพม่า กาลังรบสารองใช้ทหาร
มอญ กาลังช่วยรบอื่น ๆ ก็เป็นชนกลุ่มน้อย
โดยทหารพม่าควบคุม
พม่าจัดกาลังเป็น ๕ กองทัพ เดินทางจากหง
สาวดี กองทัพพระมหาธรรมราชาจัดสมทบอีก
๑ กองทัพ กองทัพเชียงตุง เชียงใหม่อีก ๑
กองทัพ รวมเป็น ๗ กองทัพกาลังทั้งสิ้น ๕
แสนคน(คงจะมากเกินไป) ในกองทัพมีคน
หลายชาติหลายภาษา ทหารของเขาอยู่ใน
พื้นที่กว้างขวาง กระจัดกระจายไม่มีการแออัด
เลย
แม่ทพั นายกอง ของพม่า ล้วนแต่ชานาญศึก
พม่าทาศึกสงครามต่อเนื่องกันมากว่า ๑๐ ปี
ได้แม่ทัพนายกองที่มีความสามารถอีกมากมาย
มีประสบการการณ์เป็นอย่างดี ทหารพม่ามี
ผู้บังคับบัญชาที่ชานาญเข้าใจยุทธศาสตร์
ยุทธวิธีกลยุทธเข้าใจในการติดต่อประสานงาน
และสนับสนุนกันได้คล่องแคล่วโดยการนาของ
จอมทัพบุเรงนอง
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การจัดกาลัง
อาวุธของไทยกับพม่าสมัยนั้น
อาวุธ
ยามสงคราม ประจาตัวก็เป็น ดาบ หอก แหลน หลาว ง้าว
ทวน ธนู แต่ทหารไทยสมัยนั้นเจ้านาย ขุนนาง
ข้าราชการกาลังระส่าระสายขวัญไม่ดี คงไม่มีใคร
ฝึกปรือเพลงอาวุธ
เพราะเกรงจะถูกระแวง
สาหรับอาวุธยิงเราก็มีทั้ง ปืนใหญ่ ปืนเล็กซึ่งฝรั่ง
โปรตุเกสนามาขายและเป็นครูฝึกสอนการใช้
อาวุธ แต่เข้าใจว่าก่อนเสียกรุง ไทยคงไม่สนใจ
ฝึกใช้อาวุธปืนกันเท่าไรหนัก ทั้ง ๆ ที่ เมื่อปี พ.ศ.
๒๑๐๖
พม่าเอาปืนใหญ่ยิงเข้ามาในพระนคร
อย่างหนัก จนเป็นเหตุให้ต้องยอมแพ้พม่า เรา
ควรจะฝึกยิงปืนใหญ่ให้ได้ผลดีกว่าที่เคย แต่เราก็
ไม่ทา ปืนใหญ่ของไทยมีขนาดใหญ่กว่าของพม่า
(บางกระบอกยาวถึง ๓๕ ฟุต) ไทยคงไม่ค่อยฝึก
เคลื่อนย้ายที่ตั้งยิง ทาให้ไม่สามารถรวมกาลังยิง
เฉพาะตาบลที่สาคัญได้
แผน
ตั้งรับรอบตัว เชิงป้องกัน โดยใช้แม่น้า คูกาแพง
ยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องกีดขวาง ใช้อาวุธปืนใหญ่ยิงรบกวน ยิง
และยุทธวีธี ตัดรอนกาลัง และยิงทาลาย ค่าย คู อุโมงค์
เชิงรุกใช้กาลังส่วนน้อยเป็นกองอาสาโจมตี
ขัดขวาง ข้าศึกที่สร้างค่ายขุดคูถมดินจองถนน ทั้ง
นอกกาแพงเมืองและข้าศึกที่ทะลุกาแพงเข้ามา
ขอกองทัพนอกกรุง(ได้แก่กองทัพลาว)มาตี
ขนาบบนหลังข้าศึก
การส่งหน่วยกองโจร หรือหน่วยย่อย เพื่อ
รบกวน ตัดเสบียง ไม่มี
การดาเนินการทางจิตวิทยา ไม่มี ไทยกาลังตก
อยู่ในความระส่าระสาย แตกแยก มากยิ่งขึ้น
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พม่า
ทหารพม่านั้นมีการรบศึกสงครามกัน
เสมอ จึงสนับสนุนการฝึกปรือเพลงอาวุธจน
เป็นที่เชื่อมั่นฮึกเหิม กองทัพพม่าเอาทหาร
โปรตุเกสผู้เชี่ยวชาญปืนไฟมาในกองทัพถึง
๑,๐๐๐ คน เนื่องจากความลาบากในการขน
ลาเลียงปืนใหญ่ผ่านแม่น้า ลาธาร ขึ้นเขา ป่า
หนองคลองคู จึงเลือกเอาปืนที่มีอานาจมาก
ขนาดน้าหนักพอที่เอาไปได้ นาลงแพ เรือ
กว้านรอฉุดลากด้วยพาหนะเท่าที่มีอยู่ ชาว
โปรตุเกสนอกจากจะช่วยยิงปืนแล้วยังช่วยใน
การเคลื่อนย้ายที่ตั้งปืนอีกด้วย แม้ปืนจะขนาด
เล็กกว่า แต่ชาวโปรตุเกสก็ใช้วิธีตั้งยิงบนที่สูง
บนจังก้า บนเนิน บนเจดีย์ ใช้ดินปืนในขนาดที่
เหมาะ ทาให้ได้ผลดี
ปิดล้อมอยุธยาทุกด้าน ทั้งทางบก และทาง
น้า
วางน้าหนักการเข้าตีทางด้านตะวันออก
เคลื่อนที่ข้ามคูเข้าประชิดกาแพง ทาลาย
กาแพง หรือข้ามกาแพง เข้าสังหารข้าศึก
มอบงานหาข่าวให้แก่พระมหาธรรมราชา
ทั้งนอกกรุงและในกรุง
ยุแหย่ให้ไทยแตกแยกหนักขึ้น ตั้งพระมหา
ธรรมราชาเป็นเจ้าประเทศราช มีสิทธิขอ
พระราชทานอภัยโทษ ผู้ต้องอาญาได้
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การ
ไม่เข้มแข็งจริงจังเท่ากับปี พ.ศ.๒๑๐๖ หรือ
เตรียมการ ว่าสั่งปฏิบัติเช่นเดียวกัน ก็ไม่ปรากฏ แต่เวลาใน
การเตรียมสงครามครั้งนี้น้อยมาก
สั่งตั้งค่ายรายนอกกาแพงริมคูเมือง ทางด้าน
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่กว้าง คงตั้งค่าย
สะดวก
เกณฑ์ชายฉกรรจ์เข้ามาเป็นทหาร แต่ชาย
ฉกรรจ์หนีเข้าป่ามาก
กวาดเก็บเสบียงเข้าสะสมไว้ในกรุงที่สาคัญ
คือ ข้าว ต้องรีบเก็บเกี่ยวให้พอกินสาหรับคน ๒
แสน ในเวลาอย่างน้อย๙ เดือน คงทาไม่ทัน
เสริมกาแพง แต่งป้อม ตั้งปืน
ตั้งกองบัญชาการที่ท้องสนามหลวง
มี
กองหนุนพร้อมจะส่งไปช่วยทั้ง ๔ ด้าน
การข่าวชายแดนทางด้านเมืองตากคงไม่ได้
วางใจเพราะเมืองตากอยู่ในพื้นที่อานาจของพระ
มหาธรรมราชา อาจจะวางหน่วยคอยเหตุไว้แค่
นครสวรรค์เท่านั้น หรือโจมตี ตัดเสบียง จึงไม่
เห็นความจาเป็นที่จะส่งหน่วยสอดแนมหรือ
หน่วยคอยเหตุ
พม่ายกทัพ
บุกไทย

พม่า
เตรียมการข่าว แหล่งข่าวที่สาคัญ คือเจ้า
ฟ้าสองแควเมืองพิษณุโลก หาข่าวทั่วไปและ
ข่าวในอยุธยา นอกนั้นมีแหล่งข่าวจากทหาร
พม่าที่อยู่ประจาพิษณุโลกอีกด้วย
เลือกเส้นทางเดินทัพ ตาบลที่เกื้อกูล ไม่
เกื้อกูล ลาน้าที่จะต้องข้าม บึง และป่าทึบ ที่
ต้องหลีกเลี่ยง ช่องเขาเส้นทางลาบากเฉพาะ
อย่างยิ่งสาหรับการขนส่งปืนใหญ่และ
ยุทโธปกรณ์นอกจากที่สั่งให้กองทัพพิษณุโลก
เชียงใหม่ เชียงตุง จัดหาให้ กองทัพพม่า
จะต้องนาไปเอง มีอุปกรณ์การสร้างสะพาน
สร้างค่าย เครื่องกาบัง ขุดอุโมงค์ อุปกรณ์ใช้
สาหรับปืนใหญ่ปืนเล็ก
เสบียงเคยเป็นปัญหาหนักแต่คราวนี้เบาลงไป
มากเพราะกองทัพพระมหาธรรมราชากองทัพ
เชียงใหม่เชียงตุงแบ่งเบาไปได้นามาจากพม่า
พอใช้จนถึงชายแดนไทยเท่านั้นต่อจากนั้นก็ใช้
เสบียงจากท้องถิ่นที่เจ้าถิ่นเตรียมไว้ให้
เตรียมใช้กโลบายการศึกโดยนาเอาพระ
ยาจักรีเชลยที่ถูกนาตัวไปอยู่พม่าถึง ๔ ปีเศษ
มาในกองทัพด้วย
ไทยไม่ทราบข่าวของพม่าเลยทั้ง ๆที่รู้อยู่ว่า
พม่ายกกองทัพจากหงสาวดีเมื่อวันอาทิตย์
พม่าจะต้องยกทัพมาบุกไทยอีก
แรม ๖ ค่า เดือน ๑๑(ต.ค.) ปีมะโรง พ.ศ.
เมื่อฝ่ายอยุธยาทราบว่าพม่ายกทัพมาก็ไม่ทา ๒๑๑๑ บุกแดนไทยทางด่านแม่ละเมา เข้าที่
อะไรนอกจากรอให้พม่ายกมาถึงชานพระนครไม่ รวมพลที่กาแพงเพชร ให้พระเจ้าแปรตั้งศูนย์
กล้าส่งกาลังออกไปรบกวนขัดขวางพม่าแต่อย่าง รวมเรือเข้ากองทัพที่นครสวรรค์
ใด
กองทัพเชียงตุง เชียงใหม่ จัดกาลังหนึ่ง
กองทัพเคลื่อนที่มาสมทบ
กองทัพพระมหาธรรมราชาอีกหนึ่ง
กองทัพ
ถึงชานพระนคร วันพุธ เดือนอ้าย ขึ้นหนึ่ง
ค่า ใช้เวลา ๔๐ วัน
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พม่า
กองทัพบุเรง
พระยารามให้เอาปืนใหญ่ลากล้องยาว
กองทัพของพระเจ้าบุเรงนอง ล้าหน้ามา
นองล่วงหน้า ๖.๕ เมตรตั้งยิงกองทัพพม่า จากช่องศพสวรรค์ ก่อน ตั้งทัพ ณ ทุ่งสุมพลี กระสุนฝ่ายไทยตก
มา
(น่าจะยิงจากป้อมที่ตั้งอยู่ทางเหนือ)
กลางทัพพม่า พม่าต้องย้ายที่ตั้งใหม่ไปที่มหา
พราหมณ์
พม่าล้อม
ฝ่ายไทยก็ได้แต่คอยดูว่าพม่าจะทาอะไร
เมื่อกองทัพต่าง ๆ ของพม่ามาถึงพร้อม
อยุธยา ต่อไป อาจใช้ปืนใหญ่ยิงรบกวนบ้างประปราย ไม่ กัน บุเรงนอง ก็สั่งให้ล้อมไว้ทั้ง ๔ ด้าน เฉพาะ
เอาปืนใหญ่ลงเรือไปยิงพม่าเหมือนครั้งก่อน
ด้านตะวันออก ใช้กาลังถึง ๔ กองทัพ ด้านอื่น
ฝ่ายไทยใช้ปืนใหญ่ขนาดหนักยิงรบกวนอยู่ ๆ เพียงแต่ใช้กาลังตรึงไว้ ใช้กองทัพเรือเฝ้า
ตลอดเวลา กระสุนปืนตกถูกทหารพม่าล้มตาย
ตรวจตราทางด้านแม่น้ากว้างทางทิศใต้ และ
ไทยระดมยิงด้วยปืนใหญ่ และปืนจินดา
ตะวันตก
จ่ารง มนทก (ปืนใหญ่ทหารราบสมัยนั้น) ใน
ตรวจไปถึง นนทบุรี และธนบุรี
ระยะยิงได้ผลฉกรรจ์ ครั้นพม่าขุดอุโมงค์ ไทยเอา
พม่าสร้างค่าย ใช้ต้นตาลทาเสาระเนียด
ปืนใหญ่ยิงไป พม่าไม่เป็นอันตราย ไทยจึงส่ง
พูนดินเพื่อลดอันตรายจากกระสุนปืนใหญ่
หน่วยอาสาออกไปทะลวงฟัน
ค่ายแรกห่างจากคูเมือง ๑๒๐๐ เมตร ใช้เวลา
ประมาณ ๓๐ วัน
ค่ายที่ ๒ ขยับเลื่อนไปข้างหน้า ๔๐๐
เมตร ถูกปืนใหญ่ยิงรบกวนหนัก พม่าต่อสู้กับ
ไทยที่ออกขัดขวาง จนต้องเปลี่ยนมาสร้างค่าย
ในเวลากลางคืน
ค่ายที่ ๓ ริมคูเมือง พม่าต้องกระสุนปืน
ล้มตายมาก จึงขุดอุโมงค์เดินเข้าไป เป็นหลาย
แห่งหลายสาย ครั้นถึงริมแม่น้าที่จะตั้งค่าย ก็
ขุดอุโมงค์แล่นเข้าหากัน ลอบตั้งค่ายในเวลา
กลางคืน ใช้เวลาเดือนเศษ ค่ายที่ ๓ จึงสาเร็จ
รวมใช้เวลาประมาณ ๒ เดือน จึงเข้าล้อมได้ถึง
คูเมือง
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ไทย
พระมหา
พอดีสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสด็จสวรรคต
จักรพรรดิ พระมหินทร์ฯ
ขึ้นครองราชย์โดยที่ขุนนาง
สวรรคต
ข้าราชการไม่ศรัทธา
พระมหินทร์ฯ เป็นกษัรติย์ ไม่นาพาการศึก
ปล่อยให้พระยารามบังคับบัญชาการรบไปตาม
ลาพัง ส่งกาลังออกไปตีค่ายท้ายคู ตอนแรกเผา
ค่ายพม่าได้ ตอนหลังถูกพม่าจับตัวได้ พระยาราม
ส่งกาลังออกต้านพม่าที่ยกพลเข้าตีค่ายริมน้าทาง
ประตูหอรัตนไชย พม่าแตกพ่ายไป
พม่าสร้าง
ฝ่ายไทยเห็นพม่าจองถนนข้ามคู ก็ระดมยิง
ถนนข้ามคู อย่างหนัก ด้วยอาวุธปืนทุกชนิดที่มีอยู่ ฝ่ายพม่า
ล้มตายไป ก็มีคนใหม่หนุนเนื่องมา
พระยาราม พระยากลาโหม และพระ
มหาเทพ ก็สั่งตั้งค่ายในพระนครอีกชั้นหนึ่งเตรียม
ไว้ ถ้าหากพม่าเจาะกาแพงเข้ามาได้
พม่าบุก
ฝ่ายทหารรักษากาแพงเชิงเทิงมุมเกาะแก้ว
ทางด้านวัด ถูกระดมยิงหนัก ต้านทางไม่ไหวก็แตกพ่ายลงมา
เกาะแก้ว
ค่ายที่ตั้งไว้
พระมหาเทพฯ ผู้รักษาค่ายด้านเกาะแก้ว ก็
สั่งทหารต้านทานไว้
พม่าหลอก
พระวิสุทธิ์กษัตริย์ ทราบความในสาส์นแล้ว ก็
เอาตัวพระ ส่งสาส์นให้พระมหินทรฯ พิจารณา พระมหินทร
ยาราม
ฯ นาไปปรึกษาในที่ประชุมขุนนาง แม่ทัพนายก
อง ที่ประชุมมีความเห็นแตกแยก แต่เสียงส่วน
ใหญ่เห็นควรส่งตัวพระยารามให้พม่าพระมหินทฯ
ส่งตัวพระยารามไปให้พม่า
ไทยทราบว่า ถูกพม่าหลอกแล้วก็โกรธจึง
พร้อมใจกันต่อสู้ พอให้ถึงฤดูน้าท่วม
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พม่า
พม่าได้ข่าวสวรรคต

จากผู้ส่งข่าวใน

อยุธยา
ค่ายพม่าทางท้ายคู ตอนแรก ถูกฝ่าย
ไทยเผาค่าย ต่อมาพม่าก็จับตัวนายกองฝ่าย
ไทยได้ พม่าส่งกาลังข้ามคูเมืองเข้าหักค่ายไทย
แต่ไม่สาเร็จ ต้องล่าถอยไป

บุเรงนองสั่งให้ถมดินเป็นถนนข้ามคู ๓
ทาง ทางที่ ๑ ตาบลวัดเขาดิน ทางที่ ๒ ตาบล
วัดจันทน์ ทางที่ ๓ ตาบลวัดสะพานเกลือ ต้อน
คนขึ้นไปถมดิน ถูกปืนล้มตายก็ถือเป็นก้อนดิน
ถม่ดินถมคนทั้งกลางวันกลางคืน ใช้เวลา ๓
เดือน จึงเสร็จ
พม่ายกพลบุกเข้าทางถนนที่จองตรงวัด
เกาะแก้วเอาทัพเรือมากระหนาบระดมยิงที่เชิง
เทินกาแพงมุมเกาะแก้วทหารไทยถอยไป พม่า
รุกเข้ามาทลายกาแพงมุมเกาะแก้วได้ แต่ไม่
สามารถรุกต่อไปได้
บุเรงนองปรึกษาพระมหาธรรมราชา เพื่อ
เอาตัวแม่ทัพคนสาคัญของไทยออกมา พระ
มหาธรรมราชารับอาสาติดต่อพระวิสุทธิ์
กษัตริย์พระชายาให้แจ้งพระมหินทรฯ ทราบ
พม่ารับตัวพระยารามแล้วบอกผู้มาส่งตัว
พระยารามให้ไปทูลพระมหินทรฯ ว่า
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สถานการณ์
มหาธรรม
ราชาลวง
กองทัพลาว
ให้พม่าซุ่ม
โจมตี
มหาธรรม
ราชาอาสา
ฟังข่าวไทย
จะยอมแพ้

ไทย
พม่า
ฝ่ายอยุธยาหมดหวังที่จะได้กาลังจากกองทัพ
พระมหาธรรมราชาได้ข่าวว่ากองทัพ
นอกกรุงมาช่วย คงต้องอยู่ในที่
ล้านช้างจะยกมาช่วยฝ่ายอยุธยาตีทัพพม่า จึง
ถูกล้อมไปจนกว่าพม่าจะเลิกทัพ
ปลอมราชสาสน์เร่งให้ยกทัพมาแล้วก็ถูก
กองทัพพม่าซุ่มโจมตีที่สระบุรีแตกพ่ายไป
ฝ่ายไทยฮึดสู้ ถ้ายอมแพ้คนไทยทั้งหมด
จะต้องถูกกวาดต้อนเอาไปเป็นเชลยเหมือนตก
นรกทั้งเป็น ยอมตายเสียดีกว่าเมื่อเห็นพระมหา
ธรรมราชาขอเข้าเจรจาก็ให้ทหารเอาปืนยิงขับไล่
ไป
ฝ่ายไทยไม่มีผู้บัญชาการทหารแทนพระยา
รามยังไม่แต่งตั้งใคร
นายกองที่รักษาเชิงเทินกาแพงด้านตะวันตก
นาตัวพระยาจักรีไปเฝ้า
พระมหินทรฯ
แล้วได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้
บัญชาการรักษาพระนครทันที

มหาธรรม
ราชาอาสา
เกลี้ยกล่อม
พระยาจักรี
พระยาจักรี
หนีที่คุมขัง
เข้ากรุง
พระยาจักรี
พระยาจักรีทาให้การต่อสู้ที่อ่อนแออยู่แล้ว
ดาเนินการ ยิ่งหนักลงไปโดยสับเปลี่ยนโยกย้ายให้ผู้อ่อนแอไป
ตามแผน
แทนผู้เข้มแข็ง ละเลยตาบลสาคัญลงโทษผู้ที่ตั้งใจ
ทรยศ
ทาดีจนเห็นว่าไทยอ่อนเต็มทีก็ให้สัญญาณแก่พม่า
เข้าตีได้
หลังจาก
พระมหินทรฯ เก็บตัวอยู่ในวังรอเวลาที่พม่า
พม่าเข้า
จะมาเอาตัวไป
เมืองได้
บุเรงนอง
นั่งครอง
เมืองไทย

พระมหาธรรมราชาอาสาบุเรงนองไปฟัง
ข่าวไทย พระมหินทรฯ จะออกมาถวายบังคม
บุเรงนองหรือไม่ โดยเข้าไปทางมุมกาแพงพัง
ทางวัดเกาะแก้ว

บุเรงนองเห็นทีศึกจะยืดเยื้อถึงฤดูน้า
ท่วมจึงวางอุบายจะใช้พระยาจักรีเป็นไส้ศึก
ขอให้พระมหาธรรมราชาเกลี้ยกล่อมและ
ดาเนินการ
พระมหาธรรมราชาเกลี้ยกล่อมสาเร็จแล้ว
ปล่อยตัวพระยาจักรีหนีไปตอนกลางคืน ข้าม
น้าเข้ามาทางด้านตะวันตก
พม่ารอคอยการส่งสัญญาณจากคนทรยศ
ในอยุธยา พม่าทาทีเข้าตีพร้อมกันทุกด้าน แต่
เข้าตีจริงทางถนนข้ามคูเมืองด้านตะวันออก ใช้
เวลาล้อมอยู่ ๙ เดือน ถ้าเข้าเมืองช้าไปเพียง
เดือนเดียวน้าท่วม
พระมหาอุปราชาและพระมหาธรรมราชา
เสด็จมารับตัวพระมหินทรฯ ไปเฝ้าพระเจ้า
บุเรงนองที่พลับพลาวัดมเหยงค์ พระมหินทรฯ
คลานเข้าไปถวายบังคม
ไทยไม่มีกษัตริย์ปกครอง
บุเรงนองนั่งครองอยุธยาอยู่ ๒ เดือนกับ
พระมหินทรฯ ถูกนาตัวไปพม่าแต่
๑๐ วันน้าลดแผ่นดินแห้งจึงยกทัพกลับ
สิ้นพระชนม์ระหว่างทาง
บุเรงนองตั้งพระมหาธรรมราชาเป็น
พระประยูรญาติขุนนางศิลปิน นักร้อง นักรา กษัตริย์ เทครัวคนไทยไปพม่าเหลือไว้เพียง
ช่างฝีมือและราษฏรหนุ่มสาวต้องถูกนาไปพม่า
หมื่นคนเก็บทรัพย์สินเงินทองไปพม่าปกครอง
เป็นทาสไปจนตายไทยต้องส่งส่วยสาอากรให้พม่า ไทยอยู่ ๑๕ ปี
ทุกปี ไทยยอมสวามิภักดิ์สุดใจถึง ๑๕ ปี
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สมเด็จพระนเรศวร มหาราชทรงกูอ้ สิ รภาพและการรบครั้งสาคัญ
พระราชประวัติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือสมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ ๒ พระนามเดิมว่า พระองค์ดา
โอรสของ สมเด็จพระมหาธรรมราชาและ พระวิสุทธิกษัตริย์ (พระราชธิดาของสมเด็จพระศรีสุริโยทัย
และสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ) พระองค์เสด็จพระราชสมภพที่เมืองพิษณุโลก พ.ศ. ๒๐๙๘ ทรงมี
พระเชษฐภคิณีคือ พระสุพรรณกัลยาทรงมีพระอนุชาคือสมเด็จพระเอกาทศรถ(องค์ขาว) และ
ทรงเป็นพระราชนัดดาของสมเด็จพระศรีสุริโยทัย พระนามของพระองค์ปรากฏในลายลักษณ์อักษร
หลายฉบับ เช่น พระนเรศ วรราชาธิราช พระนเรศ (องค์ดา)จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่า พระนาม นเรศวร
ได้มาจากที่ใด สันนิษฐานเบื้องต้นว่า เพี่ยนมาจาก สมเด็จพระนเรศวรราชาธิราช เป็น สมเด็จพระนเรศวร
ราชาธิราช
ตลอดระยะเวลาในวัยเยาว์ของพระนเรศวรทรงใช้ชีวิตอยู่ในพระราชวังจันทร์ เมืองพิษณุโลก
จนกระทั่งเมื่อพระเจ้าบุเรงนองยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลก สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าเมืองพิษณุโลก
ยอมอ่อนน้อมต่อแห่งหงสาวดี และทาให้พิษณุโลกต้องแปรสภาพเป็นเมืองประเทศราชหงสาวดีไม่ขึ้นต่อ กรุง
ศรีอยุธยา และพระเจ้าบุเรงนองก็ทรงขอพระนเรศวรไปเป็นองค์ประกันที่หงสาวดีและชุบเลี้ยงพระองค์ไว้ทา
ให้พระองค์ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนตั้งแต่มีพระชนม์มายุเพียง ๙ พรรษา
พระนเรศวรไปประทับที่หงสาวดีในฐานะองค์ประกันจากพิษณุโลก และนอกจากพระองค์แล้วยัง
มีองค์ประกันจากเมืองอื่น ๆ ที่เป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีเป็นจานวนมาก พระเจ้าบุเรงนองนั้นทรงให้เหล่าองค์
ประกันได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอย่างดี พระนเรศวรทรงใช้เวลา ๘ ปีเต็มในหงสาวดีศึกษายุทธศาสตร์
ของพม่า พระองค์ทรงศึกษาวิชาศิลปศาสตร์ และวิชาพิชัยสงคราม ทรงนิยมในวิชาการรบทัพจับศึก พระองค์
ทรงมีโอกาสศึกษา ทั้งภายในราชสานักไทย และราชสานักพม่า มอญ และได้ทราบยุทธวิธีของชาวต่างชาติต่าง
ๆ ที่มารวมกันอยู่ในกรุงหงสาวดีเป็นอย่างดี เช่น ชาวโปรตุเกส สเปน หรือชาวพม่าเอง ทรงนาหลักวิชามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับเหตุการณ์ และสภาพแวดล้อมในการทาศึกได้เป็นเลิศ ดังเห็นได้จากการสงครามทุก
ครั้งของพระองค์ ยุทธวิธีที่ทรงใช้ ได้แก่ การใช้คนจานวนน้อยเอาชนะคนจานวนมาก และยุทธวิธีการรบแบบ
กองโจร พระองค์ทรงนามาใช้ก่อนจอมทัพที่เลื่องชื่อในยุโรป นอกจากนั้น หลักการสงครามที่เป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เช่น การดารงความมุ่งหมาย หลักการรุก การออมกาลัง และการรวมกาลัง การ
ดาเนินกลยุทธ ความเด็ดขาดในการบังคับบัญชา การระวังป้องกัน การจู่โจม ฯลฯ พระองค์ก็ทรงนามาใช้อย่าง
เชี่ยวชาญ และประสบผลสาเร็จอย่างงดงามมาโดยตลอด เนื่องจากการที่พระองค์มีชีวิตอยู่ในฐานะองค์ประกัน
ทาให้ทรงมีความกดดันสูงจากมังกะยอชวา (พระราชโอรสในพระมหาอุปราชนันทบุเรง) จึงทรงมีแรงผลักดันที่
จะกอบกู้อิสรภาพให้กับบ้านเมืองของพระองค์ เช่น จากการชนไก่ของพระองค์กับมังกะยอชวา เป็นต้น
รวมทั้งการเหยียดหยามว่าเป็นเชลย จากพวกพม่าด้วยหลังจากที่พระเจ้าบุเรงนองตีกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อ
พ.ศ. ๒๑๑๒ มะเส็งศก วันอาทิตย์ เดือน ๙ แรม ๑๑ ค่า และได้สถาปนาสมเด็จพระมหาธรรมราชาครองกรุง
ศรีอยุธยาในฐานะประเทศราชของหงสาวดีต่อไป หลังจากนั้น พระนเรศได้หนีกลับมาไทยโดยที่บุเรงนอง
ยินยอมด้วยอันเนื่องมาจากพระสุพรรณกัลยาได้ขอไว้ โดยที่บุเรงนองยินยอม หลังจากที่พระองค์ดากลับมา
กรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระมหาธรรมราชาได้ทรงพระราชทานนามให้ว่า พระนเรศวร และโปรดเกล้าฯให้เป็น
พระมหาอุปราชไปปกครองเมืองพิษณุโลก ทรงปกครองเมืองอย่างดีและทรงเริ่มเตรียมการที่จะกอบกู้เอกราช
ของ
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กรุงศรีอยุธยา
นับตั้งแต่สมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสรภาพเป็นต้นมา หงสาวดีได้เพียรส่งกองทัพเข้ามาหลาย
ครั้ง แต่ก็ถูกกองทัพกรุงศรีอยุธยาตีแตกพ่ายไปทุกครั้ง เมื่อสมเด็จพระมหาธรรมราชา เสด็จสวรรคต เมื่อปี
พ.ศ. ๒๑๓๓ พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๑๓๓ เมื่อพระชนมายุได้
๓๕ พรรษา ทรงพระนามว่า สมเด็จพระนเรศวร หรือสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๒ และโปรดเกล้า ฯ ให้พระเอกา
ทศรถ พระอนุชา ขึ้นเป็นพระมหาอุปราช แต่มีศักดิ์เสมอพระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งตลอดรัชสมัยของ
พระองค์ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยาจากหงสาวดี และได้ทาสงครามกับอริราชศัตรูทั้งพม่าและเขมร จน
ราชอาณาจักรไทยเป็นปึกแผ่นมั่นคง ขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาลกว่าครั้งใดในอดีตที่
ผ่านมา งานสงครามในรัชสมัยของพระองค์ ทั้งในดินแดนไทยและดินแดนข้าศึก ได้ชัยชนะทุกครั้ง ทรงมีพระ
ปรีชาสามารถในการนาทัพ ทรงริเริ่มนายุทธวิธีแบบใหม่มาใช้ในการทาสงคราม และเปลี่ยนแนวความคิดจาก
การตั้งรับมาเป็นการรุก และริเริ่มการใช้วิธีรบนอกแบบภาพแกะสลักนูนต่าจาลองเหตุการณ์ยุทธหัตถีของ
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 ตาบลทุ่งแก้ว เกิดประชวรเป็นหัวระลอกขึ้น (บ้างว่าถูกตัวสัตว์พวกแมลงมีพิษต่อย) ที่พระ
พักตร์แล้วเลยเป็นบาดพิษจนเสด็จสวรรคตที่เมืองหาง เมื่อวันจันทร์ เดือน ๖ ขึ้น ๘ ค่า พ.ศ. ๒๑๔๘ เรื่องวัน
สวรรคตนี้มีรายละเอียดกล่าวต่างกัน พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขากล่าวว่า เสด็จสวรรคตวัน
จันทร์ ขึ้น ๘ ค่า เดือน ๖ เพลาชายแล้ว ๒ บาท ปีมะเส็ง ในหนังสือ A History of Siam ของ W.A.R. Wood
กล่าวว่าสวรรคตวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๖๐๕
((- ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๑๔๘) พ.ศ. ๒๑๔๘) พระชันษาได้ ๕๐ ปี เสวยราชสมบัติได้ ๑๕ ปี
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สรุปการสงครามในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พ.ศ. ๒๑๒๑ คราวติดตามไปตีพระยาจีนจันตุที่ปากแม่น้าเจ้าพระยา
พ.ศ. ๒๑๒๖ เมื่อไปตีเมืองลุมเมืองคังในรัฐไทยใหญ่
พ.ศ. ๒๑๒๗ รบกับพม่าคราวทรงพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้าสะโตง ถูกมังสุรกรรมาตาย
พ.ศ. ๒๑๒๗ สงครามไทยกับพม่า พม่ายกมา ๑๓๐,๐๐๐ ที่เมืองสุพรรณบุรี พระยาพะสิม ยกมาทาง
สุพรรณบุรี พระเจ้าเชียงใหม่ยกมาทางเหนือ ตีพม่าแตกกลับไป
พ.ศ. ๒๑๒๘ สงครามไทยกับพม่า รบกับพระเจ้าเชียงใหม่ที่บ้านสระเกศ พม่า ๑๕๐,๐๐๐
ไทย ๘๐,๐๐๐ ตีพม่าแตกกลับไป
พ.ศ. ๒๑๒๙ สงครามไทยกับพม่า คราวพม่า ๒๕๐,๐๐๐ ยกมาล้อมกรุงไทยมีกาลัง ๘๐,๐๐๐
ตีพม่าต้องถอยทัพภายใน ๕ เดือน
พ.ศ. ๒๑๓๓ สงครามไทยกับพม่า คราวพระมหาอุปราชายกมาครั้งแรก ที่สุพรรณบุรี
พม่า ๓๐๐,๐๐๐ ไทย ๘๐,๐๐๐ ตีพม่าแตกไป จับพระยาพะสิมได้ที่จรเข้สามพัน
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 ครั้งที่ ๑ ไม่สาเร็จ กาลังฝ่ายไทย ๑๒๐,๐๐๐
พ.ศ. ๒๑๔๒ สงครามไทยกับพม่า ยกไปตีเมืองหงสาวดีสาเร็จ 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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การรบครัง้ สาคัญของสมเด็จพระนเรศรมหาราช ได้หยิบยกเพียง ๒ ศึก คือ
การรบทีเ่ มืองคัง ( พ.ศ. ๒๑๒๔ )
สาเหตุ
หลังจากพระเจ้าบุเรงนองสวรรคต นันทบุเรง ราชบุตรขึ้นเป็นกษัตริย์แทน ทาให้เจ้าประเทศ
ราชไทยใหญ่ เช่น เจ้าฟ้าเมืองคังกระด้างกระเดื่อง และพยายามแยกตัวเป็นอิสระ พม่าต้องการตีเมือง
คัง เพื่อปราบให้เป็นตัวอย่างแก่ประเทศราชอื่นๆ จึงจัดกองทัพให้เจ้านายรุ่นหนุ่มของพม่าและของประเทศ
ราช(ไทย) ที่เห็นว่าเข้มแข็งประชันฝีมือกัน เพื่อให้เกิดความนิยมเลื่อมใสใน
พระมหาอุปราช ซึ่งจะรับรัชทายาทปกครองแผ่นดินต่อไป
แผนการรบทัง้ ๒ ฝ่าย
ฝ่ายพม่า จัดกองทัพเป็น 3 กองทัพ กองทัพพระมหาอุปราชา กองทัพพระสังขฑัต กองทัพ
สมเด็จพระนเรศวร วางแผนร่วมกันเข้าตี ทางเข้าเมืองคังคับแคบ ขึ้นเขาจะเข้าตีพร้อมกันเข้าตีพร้อมกัน
ไม่ได้ ทุกพระองค์เห็นชอบผลัดกันเข้าตีกันคนละวัน
เมืองคัง ใช้ภูมิประเทศที่ได้เปรียบตั้งรับเหนียวแน่นแบบยึดพื้นที่เส้นทางฝ่ายตรงข้ามบังคับให้
ขึ้นเขาและเป็นทางแคบทาการเข้าตี
กาลัง การวางกาลัง และรูปขบวน
พระเจ้าหงสาวดีเคืองพระทัยที่เมืองคังแข็งเมือง จึงจัดเจ้านายชั้นเล็กรุ่นใหม่ได้คุ้นเคยกับการรบ
จัดกาลังเป็น ๓ กองทัพ ไปตีเมืองคังเพื่อหวังเป็นเกียรติแก่พระมหาอุปราชา ดังนี้
๑. พระมหาอปราชา
เป็นแม่ทัพหงสาวดี
๒. พระสังขฑัต
เป็นแม่ทัพ
๓. สมเด็จพระนเรศวร เป็นแม่ทัพกองทัพไทย
ฝ่ายไทยใหญ่ ทัพเจ้าฟ้าเมืองคังป้องกันในเมืองคัง
การปฏิบตั กิ ารรบ
เมื่อ ๓ กองทัพ เคลื่อนที่ไปถึง พระมหาอุปราชาจึงปรึกษาพระสังขฑัต และสมเด็จพระ
นเรศวรว่า ทางที่จะเข้าตีเมืองคัง เป็นทางขึ้นเขาแคบชันโดยเฉพาะ จะนากาลังเข้าตีพร้อมกันไม่ได้ประโยชน์
อะไรจะเสียกาลังไปเปล่าๆ ชาวเมืองคังที่รักษาเมืองก็มีไม่มากนัก กาลังที่จะเข้าตีมีถึงสามกองทัพ สู้ผลัดเวร
เข้าตี กองทัพละวันจะดีกว่า ทุกพระองค์เห็นชอบด้วย จึงตั้งค่ายพักแรมเชิงเขารอบๆเมือง โดยผลัดกันเข้าตี
ตามลาดับ(แล้วหมุนเวียนกันตามลาดับ) คือ ๑. พระมหาอุปราชา ๒. พระสังขฑัต 3. สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช
การเข้าตีวนั ทีห่ นึง่ พระมหาอุปราชานากาลังเข้าตีเป็นพระองค์แรก
เวลาออกตีเริ่มแรกเวลา ๒๒.๐๐ พวกชาวเมืองพากันออกสู้อย่างเหนียวแน่น รบจนสว่างก็
ไม่สามารถยึดเมืองได้ ทหารพากันเหน็ดเหนื่อยต้องถอยกลับมา
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วันที่สอง พระสังขฑัตเข้าตีเป็นองค์ที่สอง เหตุการณ์ก็เป็นไปในทานองเดียวกันอีกในระหว่าง
สองวันแรกที่เป็นเวลาที่พระมหาอุปราชา และพระสังขฑัตเข้าตีนั้น สมเด็จพระนเรศวรเสด็จออก
ลาดตระเวนตรวจตราภูมิประเทศ ทรงตรวจพบว่ามีทางลับที่จะขึ้นไปยังเมืองคังอีกทางหนึ่ง
วันที่สาม สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงนากาลังเข้าตีเป็นองค์ที่สาม
การจัดกาลังเข้าตี พระองค์ได้จัดกาลังในกองรบเป็น ๒ กอง ดังนี้
กองที่หนึ่ง มีกาลังพลน้อย
กองที่สอง มีกาลังพลมาก
พอเวลามืดค่า
กองรบที่ 1 ที่มีกาลังน้อยมาเข้าตีที่ด้านหน้า ซึ่งพระมหาอุปราชาและพระสังขฑัตเคยวางกาลัง
กองรบมาแล้วสองครั้งแล้ว
กองรบที่ ๒ ที่มีกาลังมากไปวางกาลังเข้าที่ตรงทางลับที่พบใหม่ โดยไปซุ่มมิให้ข้าศึกทราบ ทั้ง
สองกองรบต่างสงบนิ่งอยู่จนดึกถึงเวลาออกตี
เวลาออกตี ๐๔๐๐ น. พอถึงเวลากองรบที่มีกาลังน้อยที่ซุ่มอยู่ ก็ได้รับคาสั่งให้ยิงปืนโห่ร้อง
ปฏิบัติการทานองว่าจะเข้าตีทางด้านนั้น พวกชาวเมืองคังคิดว่าฝ่ายเข้าตีจะบุกขึ้นมาอย่างสองคราวที่แล้ว
ประจวบกับเป็นเวลามืดไม่เห็นกาลังที่เข้าตีว่ามีเพียงใด ก็พากันมารวมกาลังต่อสู้อยู่ทางด้านหน้าอย่างเคย
สมเด็จพระนเรศวรตรวจการณ์เห็น ก็ให้สัญญาณกาลังส่วนใหญ่กองรบที่สอง รีบเคลื่อนที่ขึ้นไปตามทางที่พบ
ใหม่ พอเวลาเช้ามืดก็ยึดเมืองได้และจับเจ้าเมืองคังได้

เข้าตีหลัก
เมืองคัง
แม่น้ าสะโตง

เมืองลม

แม่น้ าสาละวิน

เข้าตีรอง
เชียงใหม่

ตองอู

เมืองหงสาวดี
เมืองแครง

เมาะตะมะ ด่ านแม่ ละเมา
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เมืองพิษณุโลก

เส้นทางการเดินทัพ
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ผลจากการรบ
๑. กองทัพไทยซึ่งเป็นฝ่ายพม่าได้รับชัยชนะ สามารถปราบเมืองคังได้
๒. สมเด็จพระนเรศวรได้รับการยกย่อง มีชื่อเสียงมาก หระมหาอุปราชา และพระสังขฑัตมี
ความละอาย และเกลียดชังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา พระเจ้าหงสาวดีไม่พอใจ แต่
ไม่สามารถทาอะไรได้ นอกจากปูนบาเหน็จรางวัลตามประเพณี
๓. เป็นมูลเหตุไทยและพม่าขัดเคืองกัน และทาให้สมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสระภาพที่เมือง
แครง
บทเรียนจากการบ
๑. ความเฉลียวฉลาดของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สองวันแรกที่พระมหาอุปราชาและ
พระสังขฑัตเข้าตีไม่สาเร็จแล้วน่าจะเป็นการเข้าตีที่ยุ่งยาก จึงคิดหาวิธีเข้าตีใหม่ให้ต่างจากเดิม (พลิกแพลง) ใช้
รูปแบบกลยุทธโอบ
( เข้าตี ๒ ทิศทาง ) การเข้าตีตรงหน้าอย่างเดียวเป็นสิ่งไม่น่ากระทา
๒. ข่าวสารทางภูมิประเทศเป็นสาคัญ พระองค์ตรวจภูมิประเทศพบว่ามีเส้นทางเข้าด้านหลัง
เมืองคังอีกเส้นทางหนึ่ง จึงเหมาะสาหรับการวางแผนเข้าตี ๒ ทิศทาง เพื่อให้ทหารเมืองคังแบ่งกาลังจาก
ด้านหน้ามาป้องกันด้านหลัง ( เป็นการทอนกาลังข้าศึก )
๓. แผนการเข้าตี พระองค์วางกาลังเข้าตีด้านหลัง เข้าตีหลักด้านหลัง เข้าตีรองด้านหน้า หรือ
ใช้การลวงทางด้านหน้าให้ชะล่าใจคงเป็นเช่นเดิม เพราะชาวเมืองคังมั่นใจในภูมิประเทศบีบบังคั บไม่สามารถ
เข้าตีทิศทางอื่นได้
๔. เปลี่ยนเวลาเข้าตีจากเดิม ๒๒.๐๐ น เป็น ๐๔.๐๐ น. เวลาธรรมชาติคนจะหลับสบาย
ประมาณเวลาเข้าตียึดที่หมายได้ ๒-๓ ช.ม. เวลาสว่างพอดีจัดระเบียบในที่หมายได้สะดวก สาหรับแผนของ
มหาอุปราชา และพระสังขฑัต เข้าตีเวลา ๒๒.๐๐ น. เมื่อยึดที่หมายได้ จัดระเบียบยังมืดอยู่ยิ่งยากลาบากใน
การปฏิบัติ
วิเคราะห์การนาหลักการสงครามไปใช้ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จะเห็นพระองค์นาหลักการสงครามไปใช้เห็นอย่างเด่นชัด คือ
หลักการรวมกาลัง คือ การรวมกาลังมากทางทิศเข้าตีหลักคือด้านหลัง ซึ่งข้าศึกต้านทานน้อย
หลักการออมกาลัง คือ การใช้กาลังน้อยเข้าตีทางด้านหน้าเป็นการลวงให้ข้าศึกแบ่งกาลังเข้า
ต้านทาน และเก็บกองหนุนไว้อีกส่วนหนึง่ ไว้ช่วยทัง้ ส่วนเข้าตีหลักและเข้าตีรอง
หลักการดาเนินกลยุทธ คือ ใช้รูปแบบการดาเนินกลยุทธแบบโอบ ด้านหลังที่หมาย
หลักความง่าย คือ แผนและการปฏิบัติง่ายคล้ายแผนพระมหาอุปราชา และพระสังขฑัต แต่เพิ่ม
ทิศทางการเข้าตี ๒ ทิศทาง เปลี่ยนเวลาออกตี
หลักการจูโ่ จม คือ เวลาพลบค่า นากาลังเข้าแนวออกตี ไม่ให้ข้าศึกเห็นกาลัง ประมาณการณ์ขนาด
กาลังไม่ได้ ตรวจการณ์ไม่เห็นคนและอาวุธ เข้าตีหลักทิศทางใหม่ที่คาดไม่ถึง เข้าตีลวงทางด้านหน้าให้สมจริง
เหมือนเข้าตีหลัก เมื่อชาวเมืองคังทุ่มกาลังมายับยั้งด้านหน้า สมเด็จพระนเรศวรก็ทุ่มกาลังเข้าตีด้านหลังด้วย
กาลังมากชาวเมืองไม่สามารถต้านทานได้จนพระองค์สามารถเข้ายึดเมืองคังได้
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การรบทีต่ าบลหนองสาหร่าย ในศึกชนช้าง พ.ศ. ๒๑๓๕
สาเหตุ
ความพ่ายแพ้อย่างยับเยินของพระมหาอุปราชาแห่งพม่า คราวสงครามครั้งที่ ๙ เมื่อ พ.ศ.
๒๑๓๓ นั้น ทาให้พม่ารู้สึกเสียเกียรติเป็นอันมาก เกรงว่าประเทศราชอื่นๆจะพากันกาเริบ และหมิ่นพระบรม
เดชานุภาพของพระมหาอุปราชา ซึ่งจะครองราชสมบัติเป็นใหญ่ในบรรดาหัวเมืองพม่าสืบไป พระเจ้าหงสาวดี
จึงโปรดให้ พระมหาอุปราชายกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งทั้งๆที่พระมหาอุปราชายังมีความครั่นคร้าม
อยู่
แผนการรบของทัง้ สองฝ่าย
ฝ่ายพม่า จัดกาลัง ๓ กองทัพ มุ่งยึดกรุงศรีอยุธยา โดยเข้าตามช่องทางด้านเหนือทางด่านแม่
ละเมา(ทัพที่ ๑) ด้านใต้เข้าทางด่านพระเจดีย์สามองค์ (ทัพที่ ๒-๓) และให้พระเจ้าเชียงใหม่นาทัพเชียงใหม่
มาสมทบโดยทางน้าอีกทัพหนึ่ง ( เป็นการยุทธแบบเส้นนอก )
ฝ่ายไทย สมเด็จพระนเรศวรทรงทราบว่าข้าศึกเคลื่อนที่เข้ามา ๒ ทาง หากปล่อยให้ข้าศึก
เคลื่อนที่เข้ารวมกันได้ จะทาให้ข้าศึกมีกาลังมาก จึงควรชิงเข้าทาลายกองทัพพระมหาอุปราชาที่เคลื่อนที่เข้า
มาทางด่านพระเจดีย์สามองค์เสียก่อนมิให้รวมกาลังกับพม่าจากทางเหนือได้ทัน
กาลัง การวางกาลัง และการจัดรูปขบวน
ฝ่ายพม่า พระเจ้าหงสาวดีจัดกองทัพจากการเกณฑ์กาลังคน ๓ หัวเมือง คือ
- กองทัพเมืองหงสาวดี กองล่วงหน้า เจ้าเมืองจาปะโร กองกาลังส่วนใหญ่ พระมหา
อุปราชา เคลื่อนที่เข้าทางด่านพระเจดีย์สามองค์
- กองทัพเมืองแปร
พระเจ้าแปร
- กองทัพเมืองตองอู ลูกเธอพระเจ้าตองอู ชื่อ นัดจินหน่อง
กองทัพพระเจ้าแปร และกองทัพนัดจินหน่อง เคลื่อนที่เข้าทางด้านด่านแม่ละเมา รวม
กาลัง ๓ กองทัพ ๒๔๐,๐๐๐ คน ทางน้าให้พระเจ้าเชียงใหม่มีกาลังมาสมทบอีกทัพหนึ่ง พระมหาอุปราชา
เคลื่อนที่จากกรุงหงสาวดี ๙ ธ.ค.๒๑๓๕
การลาดตระเวนหาข่าว การเคลื่อนที่เข้าด่านพระเจดีย์สามองค์ การเคลื่อนทัพอย่างช้าๆ
แต่เป็นไปด้วยความระมัดระวังไม่ประมาท ครั้นเห็นว่าไทยไม่มีกาลังเข้าต่อสู้ การเคลื่อนทัพมาตั้งอยู่ ณ.
ตาบลตระพังตรุ แขวงเมืองสุพรรณบุรี แล้วส่งสมิงจอลาน สมิงเป่อ สมิงซ่าม่วน นากาลังทหารม้าออก
ลาดตระเวน กองทัพเคลื่อนที่จากทางเหนือ และหาข่าวกองทัพไทยต่อไปเพื่อทราบการเคลื่อนไหว
ฝ่ายไทย พอถึงเดือน ม.ค. ๒๑๓๕ มีการเกณฑ์ทัพไปตีเขมร สมเด็จพระนเรศวรขัดเคือง
พระทัยคราวเสียกรุง พ.ศ. ๒๑๑๒ เขมรมาซ้าเติมไทยยังไม่ได้แก้แค้นกาหนดเคลื่อนที่ไปเขมรกลางเดือน ม.ค.
๒๑๓๕ พอออกคาสั่งไปได้ ๖ วัน ในวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๑๓๕ ได้รับข่าวจากเมืองกาญจนบุรีว่ากองทัพหง
สาวดีเคลื่อนที่เข้ามาทางด่านพระเจดีย์สามองค์ ต่อมาก็ทราบว่าหัวเมืองเหนือว่ามีข้าศึกเคลื่อนที่มาอีกทาง
หนึ่งด้วย
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สมเด็จพระนเรศวรทรงดาริว่า ข้าศึกเคลื่อนที่มา ๒ ทิศทาง มารวมกันได้ก็จะมีกาลังมาก
จะต้องชิงทาลายทัพพระมหาอุปราชาที่เคลื่อนมาถึงเสียก่อน การเปลี่ยนแปลงที่รวมพล จึงรับสั่งให้ย้ายที่รวม
พลกาหนดไว้ที่ทุ่งบางขวด เพื่อไปตีกัมพูชาให้ไปตั้งที่ทุ่งป่าโมก แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ อันเป็นทางร่วมที่จะ
ไปสุพรรณบุรีและเมืองเหนือ
การระวังป้องกัน ในระหว่างนั้นสมเด็จพระนเรศวรได้ทรงจัดกาลังออกไปปฏิบัติการ ดังนี้
- กองโจร ให้พระอมรินทรฤาไชย ผู้ว่าราชการเมืองราชบุรี นากาลัง ๕๐๐ คน เป็นกองโจรไป
คอยซุ่มโจมตี มีการลาเลียงและรื้อสะพานตามเส้นทางการเดินของข้าศึกที่อยู่ข้างหลัง จะเห็นว่าหลักนิยม
ของกองโจรของสมเด็จพระนเรศวรจะปฏิบัติการก่อน ระหว่างการรบ และหลังการรบ กองโจรมีความ
เข้มแข็ง ประสิทธิภาพมาก
- มีส่วนกาบัง ให้พระศรีไสยณรงค์ เป็นผู้บังคับกองกาลัง พระยาราชฤทธานนท์เป็นยกกระบัตร
นาทัพหัวเมืองเหนือไปวางกาลังขัดตาทัพ ต้านทานข้าศึก ณ. ลาน้าท่าคอย แขวงเมืองสุพรรณบุรี
- การจัดกาลังและการเคลื่อนย้าย กาลังส่วนใหญ่รวมพลพร้อมเสร็จ ๑๐ ม.ค. ๒๑๓๕
สมเด็จพระนเรศวร และสมเด็จพระเอกาทศรถ ได้เสด็จโดยขบวนเรือพระที่นงั่ จากพระนคร
ไปทรงตัดไม้ข่มนามที่ทุ่งลุมพลี แล้วเสด็จเข้าที่ตั้งทัพ ณ. ต. มะม่วงหวาน ประทับแรม ๓ วัน ถึง ๑๓ ม.ค.
๒๑๓๕ จึงเสด็จนาทัพ ๑๐๐,๐๐๐ คน ออกจากทุ่งป่าโมกไปยังเมืองสุพรรณบุรี ทางบ้านสามโก้ – ข้ามลาน้า
สุพรรณ ที่ท่าน้าอู่ทอง – ค่ายหลวงหนองสาหร่าย ริมน้าท่าคอย ๑๕ ม.ค. ๒๑๓๕
- ความอัศจรรย์ ฝ่ายพม่าตามพงศาวดาร เมื่อพระมหาอุปราชาเคลื่อนทัพมาถึง ต. พนม
ทวน เป็นเวลาบ่ายสามโมง เกิดลมเวรัมภาพัดเศวตฉัตรหลังช้างหักสะบั้นลง เป็นเหตุให้พระมหาอุปราชา
เห็นว่าเป็นลางร้าย หวาดหวั่นพระหฤทัยที่จะทาสงครามอย่างยิ่ง
- สมเด็จพระนเรศวร ๑๒ ม.ค. ๒๑๓๕ ขณะเสด็จประทับอยู่ที่ค่ายหลวง ต. มะม่วงหวาน
ก่อนหน้าจะเสด็จเคลื่อนที่ไปเมืองสุพรรณบุรี ในตอนกลางคืนทรงพระสุบินว่า น้าท่วมป่ามาแต่ทิศตะวัน
ตะวันตก เสด็จลุยไปพบจระเข้ใหญ่เข้าตัวหนึ่ง ได้ต่อสู้กันทรงประหารจระเข้สิ้นชีวิตด้วยพระองค์เอง มี
รับสั่งให้โหรทานายความในสุบิน โหราธิบดีถวายพยากรณ์ว่าเสด็จไปคราวนี้จะได้รบพุ่งกับข้าศึกเป็นมหา
ยุทธสงครามถึงทรงทายุทธหัตถี ( คือการรบบนหลังช้าง ซึ่งถือว่าเป็นยอดแห่งการยุทธ ) และมีชัยชนะข้าศึก
- การรุกเข้าหาข้าศึก การลาดตระเวนของทหารพม่า ได้ล่วงล้าเข้ามาถึงบางกระทิง แขวง
เมืองกรุงศรีอยุธยา เมื่อทราบว่าสมเด็จพระนเรศวรเคลื่อนที่ไปแล้ว ก็รีบส่งข่าวให้พระมหาอุปราชาทรงทราบ
ขณะประทับอยู่ ต.ตระพังตรุ ห่างหนองสาหร่ายที่กองกาลังของพระยาศรีไสยณรงค์วางกาลังอยู่ระยะทางเดิน
๓ วัน เมื่อพระมหาอุปราชาทราบว่ากาลังสมเด็จพระนเรศวรนามานี้มีจานวนน้อยกว่า จึงปรึกษาแม่ทัพและผู้
บังคับหน่วยต่างๆ เห็นพ้องกันว่าควรทุ่มกาลังพลจานวนมากเข้าตีให้แตกทีเดียวอย่าให้ตั้งหลักได้ ถ้าได้เปรียบ
ก็จะไล่ติดตามถึงกรุงศรีอยุธยา พระมหาอุปราชาจึงให้เคลื่อนทัพจาก ต.ตระพังกรุ ๑๕ ม.ค. ๒๑๓๕ ตรงกับ
วันสมเด็จพระนเรศวรเสด็จถึงค่ายหลวงที่หนองสาหร่าย
- การเดินระยะใกล้ของไทย สมเด็จพรนเรศวรเมื่อถึงหนองสาหร่ายแล้ว ก็ให้กองกาลังพระ
ยาศรีไสยณรงค์ กับพระยาราชฤทธานนท์ ซึ่งวางกาลังขัตตาทัพอยู่แล้วเคลื่อนออกไปวางกาลังที่ดอนระฆัง
เพื่อจะได้ลาดตระเวนลึกเข้าไปให้ทราบการเคลื่อนไหวของกาลังส่วนใหญ่ของข้าศึก พอเสด็จถึงก็ให้จัดขบวน
รบ เพราะกาลัง ๒ ฝ่ายอยู่ใกล้กันคงได้รบกันวันสองวันนี้แน่
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การจัดขบวนรบของไทย เป็นรูปขบวนเบญจเสนา ( ๕ ทัพ )
กองทัพที่ ๑ กองหน้า
พระยาสีหราชเดโช
เป็นทัพหน้า
พระยาพิชัยรณฤทธิ์
เป็นปีกขวา
พระยาวิชิตณรงค์
เป็นปีกซ้าย
กองทัพที่ ๒ กองเกียกกาย พระเทพอรชุน
เป็นแม่ทัพ
พระยาพิชัยสงคราม
เป็นปีกขวา
พระยารามคาแหง
เป็นปีกซ้าย
กองทัพที่ ๓ เป็นกองหลวง หรือกาลังส่วนใหญ่ สมเด็จพระนเรศวร เป็นจอมทัพ
สมเด็จพระเอกาทศรถ เจ้าพระยามหาเสนา
เป็นปีกขวา
เจ้าพระยาจักรี
เป็นปีกซ้าย
กองทัพที่ ๔ กองยกบัตร พระยาพระคลัง
เป็นแม่ทัพ
พระยาราชสงคราม
เป็นปีกขวา
หลวงอภัยสุรินทร์
เป็นปีกซ้าย
กองทัพที่ ๕ กองหลัง พระยาท้ายน้า
เป็นแม่ทัพ
หลวงหฤทัย
เป็นปีกขวา
หลวงอภัยสุรินทร์
เป็นปีกซ้าย
ดูเหมือนการรบครั้งนี้ สมเด็จพระนเรศวรตั้งพระทัยทาการตั้งรับให้ข้าศึกเข้าตีก่อน เพราะทรง
ทราบว่าข้าศึกมีกาลังมากกว่า วันที่ ๑๗ ม.ค.๒๑๓๕ พระยาสีไสยณรงค์กราบทูลว่า จากการลาดตระเวน
ข้าศึกเคลื่อนที่พ้นบ้านจระเข้สามพันมาแล้ว จึงมีรับสั่งให้กองทัพทั้งปวง เตรียมตัวรบข้าศึกในวันรุ่งขึน้ แล้งสั่ง
ให้ลาดตระเวนให้ทราบการเคลื่อนไหวข้าศึกถี่ขึ้นและถอยมา พระองค์ทรงคิดการตั้งรับดัวยวิธีรุก การเข้าตี
จากการตั้งรับ การเข้าตีเร่งด่วน
การปฏิบตั กิ ารรบ ( มหายุทธสงครามยุทธหัตถี )
รุ่งเช้า ๑๘ ม.ค.๒๑๓๕ ทุกกองทัพพร้อมรบแต่เช้า สมเด็จพระนเรศวร และสมเด็จพระเอกา
ทศรถ ต่างแต่งพระองค์ทรงเครื่องยุทธพิชัย ช้างพระที่นั่งทั้งสองพระองค์ คือ
- พลายภูเขาทอง ชั้นระวางเป็นเจ้าพระยาไชยานุภาพ เป็นพระคชาธาร สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช
เจ้ารามราฆพ เป็นกลางช้าง พระมหานุภาพเป็นควาญช้าง
- พลายบุญเรือง ชั้นระวาง เป็นเจ้าพระยาปราบไตรจักร เป็นพระคชาธารสมเด็จพระนเรศวร
พระเอกาทศรถ หมื่นภักดีศวรเป็นกลางช้าง
ขุนศรีคชคง เป็นควาญช้าง พร้อมด้วยนายแจงจตุลังคบาท
การปะทะ สมเด็จพระนเรศวรได้ทรงยินเสียงปืนดังสนั่นหน้าทัพ จึงดารัสให้เจ้าหมื่นทิพ
เสนาปลัดกรมตารวจ เอาม้าเร็วไปดูเหตุการณ์จึงได้นาตัวขุนหมื่นในกองทัพในพระยาศรีไสยณรงค์มากราบทูล
ถวายรายงานว่า กาลังของพระยาศรีไสยณรงค์ไปปะทะกับข้าศึกที่ ต. ดอนเผาข้าว เมื่อเวลาเช้า ๗
นาฬิกา จึงทาการต่อสู้กัน ข้าศึกมีจานวนมากต้านทานไม่ไหวจึงแตกมา
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สมเด็จพระนเรศวรดารัสปรึกษาแม่ทัพและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ว่า ในเหตุการณ์เช่นนั้นทา
อย่างไรดี บรรดาแม่ทัพและนายทหารชั้นผู้ใหญ่กราบทูลว่า ให้ส่งกองหนุนขึ้นไปต้านทานให้อยู่เสียก่อน แล้ว
จึงนากาลังทัพหลวงเข้าตีภายหลัง สมเด็จพระนเรศวรไม่เห็นด้วย ดารัสว่ากองทัพแตกฉานมาอย่างนี้แล้วจะ
ส่งกองหนุนไปช่วยอย่างไรก็ต้านทานไม่ได้ เมื่อปะทะแล้วก็พากันถอยมาด้วยกัน จึงรับสั่งให้เจ้าหมื่นทิพย์เสนา
จมื่นราชามาตร์ ขึ้นม้าเร็วรีบไปประกาศแก่ทหารในกองของพระยาสีไสยณรงค์ว่าไม่ต้องต้านทานข้าศึก ให้
ถอยไปได้ เมื่อได้รับทราบกระแสรับสั่งแล้วต่างก็พากันถอยลงมาอย่างไม่เป็นระเบียบ ฝ่ายพม่าเห็นฝ่ายไทย
แตกถอยลงมา เห็นได้ทีก็ไล่ติดตามลงมาอย่างไม่หยุดยั้ง
การรบ สมเด็จพระนเรศวรทรงสงบทัพหลวงจนกระทั่งเวลา 11 นาฬิกา เห็นข้าศึกไล่
ติดตามมาไม่เป็นขบวน สมความคาดหมาย ก็ดารัสสั่งให้ส่งสัญญาณให้กองทัพทั้งหลายออกตีข้าศึกได้
ขณะนั้นพระองค์และสมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จขึ้นทรงพระคชาธารทัพหลวงเข้าตีโอบหน่วย
นาของข้าศึกทันที ส่วนกองทัพท้าวพระยาต่างๆได้รับกระแสรับสั่งช้าบ้างเร็วบ้างเคลื่อนที่ไม่ทันตาม
เสด็จ ส่วนมากมีแต่กาลังทหารของพระยาสีหราชเดโชชัย กับของพระยามหาเสนาบดี ซึ่งเป็นปีกขวา ที่
เคลื่อนที่ติดตามทัพหลวงหรือกาลังส่วนใหญ่เข้าโจมตีข้าศึกได้กาลังส่วนหน้าของข้าศึกกาลังระเริง ไล่ติดตาม
มาโดยประมาทมิได้คิดว่าจะมีกาลังของกองทัพไทยไปต้านทานไว้ก็ปะทะกัน เสียขบวนทาให้เกิดสับสนแล้ว
แตกหนีเป็นอลหม่าน
ในเวลานั้นช้างพระที่นงั่ ซึ่งสมเด็จพระนเรศวรและพระเอกาทศรถทรงไปนั้นเป็นช้างชนะงากาลัง
ตกมันทั้งสองเชือก เมื่อเห็นช้างข้าศึกหันหน้าพากันหนี ก็ออกวิ่งไล่ตามสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระ
เอกาทศรถเข้าไปอยู่ในกลางวงข้าศึก มีแต่พระจตุรงคบาทกับพวกทหารรักษาพระองค์ตามติดไปเท่านั้น
เพราะเวลานี้กาลังทาการรบกันอย่างโกลาหลฝุ่นฟุ้งตลบจนมัวทั่วทิศ พวกแม่ทัพและผู้บังคับหน่วยต่างๆอยู่
ห่าง ไม่เห็นว่าเสด็จล่วงเลยเข้าไป แม้ข้าศึกเองก็ไม่เห็นพระองค์ถนัด
ช้างพระที่นั่งของทั้ง ๒ พระองค์รุกไล่ข้าศึกไปประมาณ ๑ กิโลเมตร พอฝุ่นจาง ก็ทอดพระเนตร
เห็นพระมหาอุปราชทรงคชาธารอยู่ใต้ร่มไม้อยู่กับเจ้าพระยาทั้งหลาย จึงทรงทราบว่าช้างพระที่นั่งของ
พระองค์เข้าไปจนถึงกลางกองทัพหลวงของข้าศึกแล้ว
ยุทธหัตถี
สมเด็จพระนเรศวรทรงพระสติมั่นไม่หวาดหวั่น ทรงเห็นทันทีว่าทางที่จะเอาชนะมีอยู่ทาง
เดียว คือ ต้องทายุทธหัตถี จึงทรงขับช้างพระที่นั่งตรงไปยังหน้าช้างพระมหาอุปราชา แล้วร้องตรัสไปด้วย
ฐานะคุ้นเคยกันมาก่อนว่า “ เจ้าพี่จะยืนช้างอยู่ในร่มไม้ทาไม เชิญเสด็จมากระทายุทธหัตถีกันให้เป็น
เกียรติยศเถิดกษัตริย์ภายภาคหน้าจะชนช้างได้อย่างเราจะไม่มีอีกแล้ว ”
ขณะที่สมเด็จพระนเรศวรท้าชนช้างอยู่นั้น ที่จริงเสด็จอยู่ท่ามกลางหมู่ทหารข้าศึก มีแต่ช้างพระ
ที่นั่งสองช้าง กับทหารรักษาพระองค์เพียงไม่กี่คน ถ้าพระมหาอุปราชสั่งให้พวกทหารที่มีอยู่ในนั้น รุมเข้ารบพุ่ง
ก็เห็นจะไม่พ้นอันตราย หากแต่พระมหาอุปราชพระทัยเป็นวิสัยกษัตริย์เหมือนกัน เมื่อได้รับฟังคาท้าจะไม่รับก็
ทรงละอาย จึงขับช้างพลายพัทธกอ เป็นคชาธาร ตรงเข้าชนกับเจ้าพระยาไชยานุภาพพระคชาธารของสมเด็จ
พระนเรศวร
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ฝ่ายเจ้าพระยาไชยานุภาพกาลังคลั่งน้ามัน เห็นช้างข้าศึกตรงออกมา ก็โถมเข้าแทงทันทีไม่ยับยั้ง
เสียทีพลายพัทธกอได้ล่างแบกรุนเอาเจ้าพระยาไชยานุภาพเบนจะไปขวางตัวพระมหาอุปราชาได้ทีฟันด้วย
พระแสงของ้าว สมเด็จพระนเรศวรเบี่ยงพระองค์หลบทันถูกแต่พระมาลาหน้าขาดวิ่นไป พอเจ้าพระยาไชยยา
นุภาพสะบัดหลุดแล้วกลับฐานได้ล่างแบกถนัดรุนเอาพลายพัทธกอหัวเบนไป สมเด็จพระนเรศวรก็จ้วงฟันด้วย
พระแสงของ้าวถูกพระมหา อุปราชาที่ไหล่ขวาขาด จบสิ้นพระชนม์อยู่กับคอช้าง
สมเด็จพระเอกาทศรถก็ได้ชนช้างกับเจ้าเมืองจาปะโร (ว่าเป็นพี่เลี้ยงพระมหาอุปราชา) ฟันเจ้า
เมืองจาปะโรเสียชีวิตเช่นกัน บรรดาเจ้าพระยาเมืองหงสาวดีเห็นพระมหาอุปราชาเสียทีถูกฟัน ต่างก็กรูกันเข้า
มาช่วยแก้ไข ใช้ปืนระดมยิงตัวสมเด็จพระนเรศวรที่พระหัตถ์ถึงบาดเจ็บ และถูกนายมหานุภาพควาญช้างพระ
ที่นั่ง กับหมื่นภักดีศวร กลางช้างของสมเด็จพระนเรศวรเสียชีวิตทั้ง ๒ คน ขณะนั้นกาลังกองทัพของพระยาสี
หราชเดโชชัย และกองทัพเจ้าพระยามหาเสนาตามไปทัน จึงเข้าทาการรบแก้กันนาสมเด็จพระนเรศวรและ
พระเอกาทศรถออกมาพ้นจากกองทัพข้าศึกได้ บรรดาเจ้าพระยาหงสาวดีกาลังตกใจเพราะมหาอุปราชาผู้เป็น
จอมทัพสิ้นพระชนม์ มิได้คิดจะทาการรบต่อไปต้องการรวบรวมพลแล้วกลับค่ายเดิม ก็พากันหยุดยั้งอยู่เฉยๆ
กองทัพหงสาวดีแตกยับเยิน แต่เพียงทัพเดียว ทัพอื่นมิได้แตกด้วย ฝ่ายสมเด็จพระนเรศวร เห็นว่าข้าศึกชงัก
งันอยากจะตีให้แตกยับเยินไป แต่กาลังของกองทัพเสด็จไปเวลานั้น มีน้อยก็จนพระราชหฤทัย จึงจาต้องเสด็จ
กลับก่อน พวกกองทัพหงสาวดีรวบรวมรวบรวมกาลังพลได้แล้วก็เชิญพระศพพระมหาอุปราชาเสด็จทัพกลับ
หงสาวดี สมเด็จพรนเรศวรทรงระแวงกองทัพข้าศึกที่จะเคลื่อนมาจากทางเหนือ จึงมิได้ไล่ติดตาม
พระเกียรติเลื่องลือไปทั่วทุกทิศ สมเด็จพระนเรศวรมีชัยในการยุทธหัตถีครั้งนี้ พระเกียรติยศ
เลื่องลือไปทั่วประเทศด้วยเหตุนี้ สมเด็จพระนเรศวรจึงทรงโปรดให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นองค์หนึ่งตรงที่ซึ่งชนช้าง
กับพระมหาอุปราชาตามเยี่ยงอย่าง พระเจ้าอภัยทุษฐคามณี ได้ทรงสร้างเจดีย์ในลังกาทวีป ตรงที่ทายุทธหัตถี
กับพระเอฬาระทมิฬ ซึ่งเรื่องปราบกบฏในหนังสือมหาวงศ์ พระเจดีย์ปรากฏอยู่วัดฐานได้กว้างด้านละ ๑๐
วา สูงตลอดยอดเดิม ๒๐ วา ราษฎรเรียกตาบลนี้ว่า ดอนเจดีย์ อยู่ห่างหนองสาหร่ายราว ๑๐๐ เส้น( ๑ วา /
๒ เมตร ,๒๐ วา / ๑ เส้น) ดังปรากฏทุกวันนี้
- ช้างพระที่นั่งที่ชนะศึก ก็พระราชทานชื่อว่า ” เจ้าพระยาปราบหงสาวดี ”
- พระแสงของ้าว ที่ทรงประหารพระมหาอุปราชา ก็ทรงได้พระนามว่า “ เจ้าพระยาแสนพล
พ่าย ” ถือว่าเป็นพระแสงศักดิ์สิทธิ์ สาหรับพระเจ้าแผ่นดิน ทรงพระคชาธารในรัชกาลหลังๆสืบต่อมา
- พระมาลา ซึ่งสมเด็จพระนเรศวรทรง ก็ปรากฏนามว่า “ พระมาลาเบีย่ ง ” จนตราบทุก
วันนี้
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ขั้นตอนการเคลื่อนที่เข้าหากันระหว่างไทยกับพม่าในมหายุทธสงคราม ยุทธหัตถี พ.ศ.๒๑๓๕
เมืองกาญจนบุรี
กาลังพม่า
พนมทวน
กองทัพพม่า
ตระพังตรุ
จระเข้สามพัน
ดอนเผาข้าว
ตาบลที่คาดว่ามีการยุทธหัตถี
กาบังส่วนใหญ่ของพม่า
ดอนระฆัง
กาลังส่วนหน้าของพม่า
หนองสาหร่ าย ริ มน้ าท่าคอย
เมืองสุพรรณบุรี ข้ามท่าท้าวอู่
กาลังส่วนหน้าของไทย
ทอง
สามโก้
ป่ าโมก ตาบลมะม่วงหวาน
ทุ่งลุมพลี
กาลังไทย
ตาบลที่ทายุทธหัตถี อยู่ที่หนองสาหร่าย วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๑๓๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.
กรุ งศรี อยุธยา
ผลจากการรบ
๑. ไทยมีชัยชนะเด็ดขาด แม่ทัพใหญ่ตายในที่รบ ทาให้พม่าเกรงกลัวไม่กล้ารุกรานไทยไปอีก
นาน
๒. สมเด็จพระนเรศวร และสมเด็จพระเอกาทศรถได้รับพระเกียรติยิ่งใหญ่
๓. สมเด็จพระนเรศวรโปรดให้สร้างพระเจดีย์ยุทธหัตถี เป็นที่ระลึกในชัยชนะครั้งนั้น ที่ดอน
เจดีย์ สุพรรณบุรี กับสร้างเจดีย์ชัยมงคล ขึ้นทีวัดป่าแก้ว ซึ่งพระพนรัตน์ ( วัน ) พระอาจารย์ของสมเด็จพระ
นเรศวรเป็นเจ้าอาวาส ต่อมาเรียกชื่อนั้นว่า วัดใหญ่ชัยมงคล ตามชื่อพระเจดีย์
๔. สมเด็จพระนเรศวรพระราชทานชื่อ
* ช้างพระที่นั่งว่า เจ้าพระยาปราบหงสาวดี
* พระมาลาว่า พระมาลาเบีย่ ง
* พระแสงของ้าวว่า พระยาแสนพลพ่าย
จัดเป็นเครื่องราชาชูปโภคของพระมหากษัตริย์ไทยจนทุกวันนี้
๕. กองทัพไทยมีจิตใจรุกรบพร้อมแก้แค้นที่พม่าบุกรุกไทย
67

68

บทเรียนจากการรบ
๑. งานด้านข่าว เป็นสาคัญในการจัดเตรียมกองทัพ พอทราบข่าวจากเมืองกาญจนบุรี และ
ฝ่ายเหนือ สมเด็จพระนเรศวรจึงนามาทาแผนเพื่อทาลายข้าศึกอย่าให้ข้าศึกรวมกันได้จะมีกาลังมาก
๒. ความกล้าหาญ ไหวพริบ และความเป็นผู้นาของแม่ทัพ สมเด็จพระนเรศวร ท้าชนช้าง
กับพระมหาอุปราชาทันที ไม่สู้ก็ละอาย เป็นโอกาสที่สมเด็จพระนเรศวรจะเอาชนะได้
๓. การนัดหมายให้อาณัติสัญญาณเป็นสิ่งสาคัญในการรบ ดังเช่นแม่ทัพนายกองส่วนมากของ
ไทยนากาลังตามสมเด็จพระนเรศวรไม่ทันเพราะไม่ทราบการนัดหมายและอาณัติสัญญาณ
๔. การรู้จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ของแม่ทัพฝ่ายตรงข้ามทาให้ได้เปรียบในการรบ
วิเคราะห์การนาหลักการสงครามสงครามไปใช้
๑. หลักความมุง่ หมาย
สมเด็จพระนเรศวรใช้หลักการข้อผิดพลาดเด่นชัดในการจะได้ชัย
ชนะต้องเข้าตี ยึด ทาลาย จุดศูนย์ดุล จึงจะได้ชัยชนะ สมเด็จพระนเรศวรวางความมุ่งหมายการทา
สงคราม คือฆ่าแม่ทัพได้ก็จะได้ชัยชนะ จึงท้าชนช้าง
จุดศุนย์ดลุ = หัวใจฝ่ายตรงข้าม เมื่อถูกทาลาย ทาให้พ่ายแพ้เสียเปรียบ เช่น แหล่ง
พลังงาน
ผบ.หน่วย เรดาร์ ขีปนาวุธ
จุดแตกหัก = ยึดได้แล้วทาให้ฝ่ายตรงข้ามเสียเปรียบ ภูมิประเทศสาคัญ
จุดผกผัน = หน่วยหมดแรงในการเคลื่อนที่ ต้องปรับแผนที่จะรุก รับ หรือร่นถอย
ต่อไป
๒. หลักการออมกาลัง
สมเด็จพระนเรศวรทรงทาการออกสู้รบกับพม่านอกกรุงศรี
อยุธยา โดยมีกองหนุนส่วนหนึ่งอยู่ในกรุงศรีอยุธยา ใช้กาลังกองโจรตัดรอนกาลังพม่าตลอดการดาเนินการ
สงครามเพื่อให้กาลังฝ่ายพม่าอ่อนแอ (หลักนิยมสงครามกองโจร สมัยนั้น คือ ทาก่อน ระหว่าง และหลัง
สงครามตอดการรบ)
๓. หลักการดาเนินกลยุทธ สมเด็จพระนเรศวรทรงเปลี่ยนวิธีรบจากการรบด้วยวิธตี ั้งรับ เป็น
การเข้าตีในระยะเวลาสั้นๆ โอบปีกขวา
๔. หลักเอกภาพในการบังคับบัญชามีสมเด็จพระนเรศวรเป็นจอมทัพและสายการบังคับ
บัญชาที่ชัดเจน
๕. หลักการระวังป้องกัน จะเห็นว่าสมเด็จพระนเรศวร การเคลื่อนทัพหลวง มีการจัด
กองโจรให้พระอมรินทรฤาชัย เจ้าเมืองราชบุรี นากองโจร ๕๐๐ คน คอยซุ่มโจมตีการลาเลียง และรื้อ
สะพานตามเส้นทางการเดินของข้าศึกด้านหลัง สาหรับส่วนกาบังให้พระศรีไสยณรงค์ เป็นผู้บังคับกองกาลัง
และพระยาราชฤทธานนท์เป็นยกกระบัตร นากาลังไปขัดตาทัพต้านทานข้าศึกอยู่ที่ลาน้าท่าคอย แขวงเมือง
สุพรรณบุรี
๖. หลักความง่าย สมเด็จพระนเรศวร ใช้แผนง่ายๆ โดยปล่อยให้ฝ่ายพม่าเป็นฝ่ายไล่ติดตาม
ในขั้นต้นอย่างได้ใจคิดว่ากองทัพไทยมีน้อย ใช้กาลังปีกขวาโอบเข้าตีถึงทัพหลวงของพระมหาอุปราชา ขณะ
อลหม่านและฝุ่นตลบมองไม่เห็นกันจึงเป็นโอกาสเข้าถึงพระมหาอุปราชาได้
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สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครัง้ ที่ ๒

( พ.ศ.๒๓๑๐ )

สาเหตุ
จากหลักฐานหลายฝ่ายระบุตรงกัน พม่าเข้ามาตีไทยครั้งนี้เพราะเห็นไทยอ่อนแอในด้านการต่อสู้
จึงถือโอกาสมาตีกรุงศรีอยุธยา โดยมีความมุ่งหมายที่จะปล้นเอาทรัพย์จับเชลยเป็นประการสาคัญ พระเจ้ามัง
ระกษัตริย์พม่าให้เนเมียวสีหบดียกกองทัพเข้ามาทางเมืองเชียงใหม่
ภูมปิ ระเทศ
ทางเหนือ จากเชียงใหม่ทั้งทางบกและทางเรือใช้เส้นทางเคลื่อนที่ เชียงใหม่ – ตาก กาแพงเพชร – นครสวรรค์ ทางเรือใช้แม่น้าปิง และแม่น้าเจ้าพระยา – พระนครศรีอยุธยา
ทางตะวันตก
ด่านเจดีย์สามองค์จากเมาะตะมะมาทางน้าอัดรันก็มี แล้วเดินบกข้ามแม่น้า
สะกวิก – แม่น้ากษัตริย์ ข้ามภูเขาเข้าแดนไทยด่านเจดีย์สามองค์มาลาน้าแควน้อยเป็นภูมิประเทศยากลาบาก
เป็นป่าและภูเขาสูงชันลับซับซ้อน อากาศหนาวเย็น ฤดูร้อนอากาศร้อนจัดแห้งแล้ง
กรุงศรีอยุธยา เป็นเมืองที่แม่น้า ๓ สายล้อมรอบ เจ้าพระยา ลพบุรี ป่าสัก เป็นที่โล่งพื้นการยิงดี
ถูกล้อมง่ายรบยืดเยื้อยาวนานอดตาย ใช้น้าหลากเป็นอาวุธสาคัญห้าพม่าข้าศึกอยู่ไม่ได้ถอยหนีไป
แผนของทัง้ ๒ ฝ่าย
แผนการปล้นสะดม
ฝ่ายพม่า มิ.ย.๒๓๐๘ เนเมียวสีหบดีกาลังประมาณ ๕,๐๐๐ คน วางแผนปล้นสดมเก็บ
ทรัพย์สินจับเชลยจากเชียงใหม่ – ตาก – กาแพงเพชร – นครสวรรค์ ตั้งฐานกองโจรที่เมืองกาแพงเพชรและ
นครสวรรค์ออกปฏิบัติตามเมืองใกล้เคียง
มังมหานรธา กาลังประมาณ ๕,๐๐๐ คน จากด่านเจดีย์สามองค์ปล้นทรัพย์จับเชลยตาม
แนวเมืองกาญจนบุรี – ราชบุรี – เพชรบุรี – สุพรรณบุรี
แผนการปล้นสะดม และกษัตริย์ไม่นากองทัพมาเองเป็นการลวง หยั่งกาลัง เป็นการปกปิด
เจตนาในการเข้าตีกรุงศรีอยุธยาให้ฝ่ายไทยเชื่อสนิทว่าคงไม่เข้าตีกรุงศรีอยุธยา
ฝ่ายไทย วางแผนป้องกันการปล้นสะดมของกองโจร ให้พระยาพิษณุโลกกลับไปเกณฑ์ทัพหัวเมือง
เหนือตีพม่า จัดกาลังในกรุงศรีอยุธยาออกปราบ
ทางเหนือ
พระยาธิเบศ
รับผิดชอบ นครสวรรค์ – กาแพงเพชร
ทางตะวันตก พระพิเสนทรเทพ รับผิดชอบ เมืองกาญจนบุรี
พระยารัตนาธิเบศ รับผิดชอบ เมืองธนบุรี
พระยายมราช
รับผิดชอบ เมืองนนทบุรี
( ไม่ปรากฏแม่ทัพ รับผิดชอบ เมืองราชบุรี )
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แผนการตีเมืองหน้าด่านและการเข้าประชิดพระนคร
ฝ่ายพม่า ต.ค.๒๓๐๘ สิ้นฤดูฝน เปิดเผยเจตนาเข้าตีกรุงศรีอยุธยา
ทางทิศเหนือ เนเมียวสีหบดีกาลังประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน รุกลงใต้ ๒ แนว
แนวที่ ๑ เชียงใหม่ – ตาก – กาแพงเพชร – นครสวรรค์
แนวที่ ๒ เชียงใหม่ – สวรรคโลก – พิชัย – สุโขทัย – นครสวรรค์
รวมพลนครสวรรค์เข้ารุก ๒ แนว อุทัยธานีแนวหนึ่ง และชัยนาทแนวหนึ่ง
มุ่งสู่ชานกรุงศรีอยุธยา รวมกันตั้งทัพ ณ. ปากน้า พระประสบ
ทางทิศตะวันตก มังมหานรธากาลังประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน เดือน ต.ค.๒๓๐๘
จากทวายรุกเข้ายึดราชบุรี จากนั้นแยกเป็น ๒ แนว
แนวที่ ๑ ราชบุรี – ธนบุรี – นนทบุรี – ชานกรุงศรีอยุธยา
แนวที่ ๒ ราชบุรี – กาญจนบุรี - ชานกรุงศรีอยุธยา
ตั้งทัพ ณ. บ้านสีกุด และบางไทร
ฝ่ายไทย วางแผนตั้งรับพม่า
ทางเหนือ ให้เจ้าเมืองพิษณุโลก ต้านทานที่เมืองสุโขทัย
ทางใต้
ให้พระยายมราช ต้านทานที่เมืองนนทบุรี
แผนการปฏิบัติการในฤดูฝนและฤดูน้าหลาก
ฝ่ายพม่า พอถึงฤดูฝนประมาณ ส.ค.๒๓๐๙ ฝ่ายไทยประสบปัญหาขัดสนเสบียงอาหาร
และกระสุนดินดาจวนจะตีได้อยู่แล้วจึงให้เตรียมทาไร่นา หาที่ดอนวัดรอบ ๆ กรุงฯ เป็นที่ตั้งค่ายล้อมกรุงไว้
ให้อดโซ นาช้าง ม้า สัตว์พาหนะไปเลี้ยงหัวเมืองใกล้เคียง และรวบรวมเรือใหญ่น้อยเตรียมเข้าตี ในแผนนี้มัง
มหานรธาป่วยตายที่ค่ายศรีสุก การบังคับบัญชาทหารพม่าทั้งด้านเหนือด้านใต้เป็นของเนเมียวสีหบดีผู้เดียว
ฝ่ายไทย วางกาลังป้องกันพระนครทุกด้านดังนี้
ทิศเหนือ
วัดหน้าพระเมรุ เพนียด
ทิศตะวันออก วัดมณฑบ วัดพิชัย วัดเกาะแก้ว
ทิศใต้
บ้านสวนพลู และวัดพุทไธสวรรค์
ทิศตะวันตก วัดไชยวัฒนาราม
และให้ทัพเรือออกตีค่ายพม่าที่วัดท่าการ้อง (ทางทิศตะวันตก) เพราะปืนใหญ่พม่ายิงถึงพระนคร
แผนการรบก่อนกรุงแตก
ฝ่ายพม่า พอน้าลดถึงฤดูแล้ง เนเมียวสีหบดีและมังมหานรธาได้ประชุมแม่ทัพนายกอง
วางแผนเข้าตีกรุงศรีอยุธยา พระเจ้ามังระมีพระราชสารให้เร่งเข้าตีให้ได้โดยเร็วเพราะพม่ามีภาวะสงครามกับ
จีนทางตอนเหนือ วางแผนยุทธวิธีเดียวกับพระมโหสถบัณฑิตใช้ลักพาพระนางปัญจาละจันที คือ การลอบขุด
อุโมงค์เข้าไปในเมืองปัญจาลราช และการตั้งค่ายล้อมกรุง 27 ค่าย วางปืนใหญ่ยิงทั้งกลางวัน กลางคืน แล้ว
กระชับวงล้อมเข้ามาบีบเข้าด้านเหนือ ด้านใต้ ด้านตะวันออกของกรุงศรีอยุธยาแล้วเจาะทาสะพานเชือกข้าม
ตรงหัวรอป้อม มหาชัยประชิดกาแพงแล้วขุดอุโมงค์ตามรากกาแพงแล้วเอาไฟสุมเผาใต้รากกาแพงให้กุด ใช้
บันไดพาดประสานการเข้าตีทุกด้านแล้วเข้ายึดกรุงฯ
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ฝ่ายไทย วางกาลังตั้งรับนอกกรุงศรีอยุธยา สกัดกั้น ยับยั้ง ทาลาย ขับไล่ ดังนี้
ด้านทิศเหนือ วัดกุฎีแดง วัดสามวิหาร วัดวังกระโจม วัดโพธิ์ วัดแม่นางปลื้ม วัดมณฑบ
- ทิศตะวันออก วัดนางชี วัดพิชัย
- ด้านทิศใต้
บ้านสวนพลู วัดพุทไธสวรรค์ วัดไชยวัฒนาราม
การจัดกาลัง การวางกาลัง และรูปขบวน
ขั้นที่ ๑ กองโจรปล้นสะดมหัวเมือง
ฝ่ายพม่า ฝ่ายเหนือทางเชียงใหม่ กาลัง ๕,๐๐๐ คน ตั้งฐานกองโจรที่กาแพงเพชรและ
นครสวรรค์ จัดเป็นชุดรบขนาดเล็กออกเที่ยวปล้นทรัพย์จับเชลยบริเวณใกล้เคียง ทางด่านเจดีย์สามองค์
กาลังส่วนหน้า ๕,๐๐๐ คน ตั้งฐานกองโจร กาญจนบุรี ออก เที่ยวปล้นทรัพย์จับเชลย ราชบุรี เพชรบุรี
สุพรรณบุรี
ฝ่ายไทย กาลังในกรุงศรีอยุธยาไม่ปรากฏ
กาลังพระพิเสนทรเทพรักษาเมืองกาญจนบุรี ๓,๐๐๐ คน
ขั้นที่ ๒ การตีเมืองหน้าด่าน และการเข้าประชิดพระนคร
ฝ่ายพม่า
กองทัพเนเมียวสีหบดีจากเชียงใหม่ ทัพบก มีกาลังทั้งหมด 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
ฝ่ายไทย
การรบทางเหนือ ปากน้า พระประสบ
กองทัพบก ทหาร ๓๐,๐๐๐ คน รถบรรทุกปืนใหญ่ ๒,๐๐๐ กระบอก
ช้าง ๓๐๐ เชือก
ทัพเรือ เรือรบ ๓๐๐ ลา เรือสาปั่น ๓๐๐ ลาบรรทุกปืนใหญ่ ๒,๐๐๐ กระบอก
เรือกด ๓๐๐ ลา ทหาร ๓๐,๐๐๐ คน
การรบที่บา้ นสีกุดทางใต้
กาลังพล ๖๐,๐๐๐ คน ช้าง ๕๐๐ เชือก รถบรรทุกปืนใหญ่ ๕๐๐ คัน
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัติการในฤดูฝนและฤดูน้าหลาก
ฝ่ายพม่า วางกาลังตั้งค่าย วัดภูเขาทอง วัดท่าการ้อง วัดกระชาย วัดพลับพลาชัย
วัดเต่า วัดสุเรนทร วัดแดง
ฝ่ายไทย ข้ามไปวางกาลังป้องกันพระนครทุกด้าน
ทิศเหนือ
วัดหน้าพระเมรุ เพนียด
ทิศตะวันออก วัดมณฑบ วัดพิชัย
ทิศใต้
หลวงอภัยรบทางจีนคุมพวกจีนบ้านนายต่าย ๒,๐๐๐ คน ไปตั้ง
ค่ายที่บ้านสวนพลูพวกคริสตังตั้งค่ายริมวัดพุทไธสวรรค์
ทิศตะวันตก กรมอาสาหกเหล่าตั้งค่ายที่วัดไชยวัดไชยวัฒนาราม
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ขั้นที่ ๔ ก่อนกรุงแตก ทั้ง ๒ ฝ่าย จัดกาลัง วางกาลัง ดังนี้
ฝ่ายพม่า สร้างค่ายล้อมรอบกรุงศรีอยุธยา ๒๗ ค่าย ดังนี้
ด้านทิศเหนือ
๕ ค่าย ซึ่งมีค่ายเนเมียวสีหบดีรวมอยู่ด้วย
ด้านทิศตะวันออก ๕ ค่าย
ด้านทิศใต้
๙ ค่าย
ด้านทิศตะวันตก
๖ ค่าย
ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๒ ค่าย หนึ่งในจานวนนี้เป็นค่ายของมหานรธา
* ทุกค่ายลงรากฐานแน่นหนา มีปืนใหญ่ประจาค่าย
ฝ่ายไทย ถอยเข้าวางกาลังตั้งรับภายในกรุงศรีอยุธยา แล้วจัดกาลังออกตีพม่า
พระยาไต๊ตีค่ายมหานรธา ทหาร ๓๐,๐๐๐ คน ช้าง ๓๐๐ เชือก รถบรรทุกปืนใหญ่
กระบอกพระยานริศตีค่ายเนเมียวสีหบดี กาลังเท่าพระยาไต๊การช่วยเหลือของพวกหัวเมืองเหนือของไทย
ทหาร ๒๐,๐๐๐ คน ช้าง ๒๐๐ เชือกม้า ๒,๐๐๐ ตัว ( ช : ม : ร = ๑ : ๑๐ : ๑๐๐ )
ไทยจัดทัพเรือตีพม่าทางใต้ ทหาร ๖๐,๐๐๐ คน เรือใหญ่ ๑๐ ลา เรือลาปั้น ๕๐๐ ลา
เรือเล็ก ๑,๐๐๐ ลา
การปฏิบตั กิ ารรบ
ขั้นที่ 1 กองโจรปล้นสะดมหัวเมืองต่าง ๆ มิ.ย.๒๓๐๘ พม่าส่งกาลังเข้าปล้นสะดม ดังนี้
ทางเชียงใหม่ เนเมียวสีหบดีให้ฉันกงไบ นากาลังล่วงหน้า ๕,๐๐๐ คน เคลื่อนกาลัง
จากเชียงใหม่ลงมาทางใต้ – เมืองตากเพียงแห่งเดียวที่ทาการรบ เมื่อยึดได้แล้วลงมากาแพงเพชรและ
นครสวรรค์ ทั้งสองเมืองไม่มีใครสู้ เพราะเจ้าเมืองถูกเกณฑ์เข้ามารักษากรุง
จึงตั้งฐานกองโจรทาการ
ปล้นสะดมที่เมืองกาแพงเพชร และนครสวรรค์ทางด่านเจดีย์สามองค์ มังมหานรธาให้เมขะระโง นากาลังส่วน
หน้า ๕,๐๐๐ คน เคลี่อนที่เข้าทางด่านเจดีย์สามองค์เข้ามาถึงเมืองกาญจนบุรีปะทะกับกองกาลังพระพิเสนทร
เทพเจ้ากรมตารวจมีกาลัง ๓,๐๐๐ คน รักษาเมืองอยู่พม่ามากกว่าจึงตีกองกาลังพระพิเสนทรเทพแตกยับเยิน
แล้วเคลื่อนที่เข้ามาถึงลาน้าราชบุรี วางกาลังตาบลลูกแก ตาบลตอกกละ และข้ามฝากมาตั้งที่ดงรังหนอง
ขาวอีกแห่ง พม่ายกมาครั้งนี้ได้เก็บสินทรัพย์สมบัติ จับผู้คนทั้งเด็กผู้ใหญ่ชายหญิงเป็นเชลยส่งไปเมืองพม่า
บ้านเรือนทรัพย์ใดไม่ต้องการก็เผาทาลายเสีย ฝ่ายไทยตามรายทางบางแห่งก็ต่อสู้ บางแห่งก็อ่อนน้อม แต่
หลบหนีเข้าป่ามาก
ปัญหาการเกณฑ์ทหารไทย พม่าเข้ามาตีหัวเมืองปักษ์ใต้ พ.ศ.๒๓๐๗ เกณฑ์คนเข้า
รักษาพระนครสคราวแรกราวปลายมกราคม พอถึงปลายกุมภาพันธ์ พม่าก็เลิกทัพกลับทางด่านสิงขร เมื่อ
ราวเมษายนก็ปล่อยคนกลับไป พอถึงกลางเดือนพฤษภาคมพม่าก็ยกทัพมาใหม่ ต้องเกณฑ์คนกลับมาอีก
การข่าวไม่ดีทาให้สับสนจึงไม่มีกาลัง ขาดการเตรียมกาลัง กองทัพที่พร้อมสู้กับพม่า
ฝ่ายไทยเห็นว่าพม่าเข้ามาคราวนี้เป็นเพียงกองโจรปล้นสะดมตามหัวเมืองจึงเตรียม
กาลังรวมไว้ต่อสู้ที่พระนครเป็นที่มั่นสาคัญ ฝ่ายพม่าเมื่อตั้งฐานกองโจรเสร็จแล้ว ทางเหนือเที่ยวปล้นทรัพย์
จับเชลยแขวงเมืองนครสวรรค์ถึงเมืองอินทร์เมืองพรหม ทางทิศตะวันตกเที่ยวปล้นทรัพย์จับเชลยราชบุรี
เพชรบุรี สุพรรณบุรี ฝ่ายไทยมิได้คิดว่าพม่าจะรุกเข้าไปถึงพระนคร
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การปฏิบัติของฝ่ายไทย ไม่เห็นกองทัพพม่ายกมา ได้ยินแต่ข่าวการปล้นสะดม และ
หัวเมืองพิษณุโลกก็ยังไม่ได้เสียแก่พม่าจึงให้พระยาพิษณุโลกกลับไปเกณฑ์ทัพหัวเมืองเหนือตีพม่า แล้วจัด
กาลังในกรุงออกไปตีพม่า ๒ ทิศทาง
ทางทิศเหนือ
พระยาธิเบศร์บริวัตร เป็นแม่ทัพทาการรบอย่างไรไม่ปรากฏ
ทางทิศตะวันตก จัดทัพบก ทัพเรือ ไปรบกับพม่าที่ราชบุรี ทัพบกถึงตาบลตาหรุ ทัพเรือถึงบางกุ้ง
ใต้ราชบุรี พม่าเข้าตีแตกพ่ายไล่ตามถึงธนบุรีเที่ยวปล้นยึดทรัพย์แล้วกลับราชบุรี มิได้ตีเมืองธนบุรี กรุงศรีฯ
เห็นว่าพม่าได้เรือของไทยและเรือของพม่ามีมากเกรงยจะจู่โจมเข้ากรุงศรีจึงให้พระยารัตนาธิเบศร์นากาลังซึ่ง
เกณฑ์จากเมืองนครราชสีมา รักษาเมืองธนบุรี ให้พระยายมราชรักษาเมืองนนทบุรีป้องกันพม่าจะเข้ามาทาง
น้า การรบครั้งนี้ใช้เวลา ๖ เดือน กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม รวมข้าศึกในประเทศ
10,000 คน
ขัน้ ที่ ๒ การตีเมืองหน้าด่านและเข้าประชิดพระนคร
กลางเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๓๐๘ สิ้นฤดูฝน พม่าก็ลงมือปฏิบัติ ดังนี้
๑. ทางทิศเหนือ เนเมียวสีหบดีแม่ทัพนาลงมาทางเมืองสวรรคโลกกองหนึ่ง
เจ้าหน้าที่หัวเมืองรายทางเห็นข้าศึกมีมากพากันหนีเข้าป่า ไม่มีเมืองใดต่อสู้ พม่าจึงยึดเมืองพิชัย สวรรคโลก
สุโขทัย ตามลาดับ การรบของหัวเมืองเหนือขณะพม่ายึดเมืองสุโขทัยอยู่นั้น เจ้าพระยาพิษณุโลกกับเจ้าเมือง
กรมการหัวเมืองเหนือ ช่วยกันรวบรวมคนเข้าเป็นกองทัพยกไปตีพม่าที่เมืองสุโขทัย ขณะที่กาลังรบกันอยู่นั้น
เจ้าฟ้าขจีดโอรสพระองค์เจ้าแก้วราชบุตรสมเด็จพระเพทราชาเป็นนักโทษอยู่ในกรงหลบหนีจากที่ขังทานอง
เจ้าฟ้าจีดเป็นญาติกับเจ้าพระยาพิษณุโลก จึงพาสมัครพรรคพวกขึ้นไปยังเมืองพิษณุโลก ไปถึงเวลานั้น
เจ้าพระยาพิษณุโลกทาการรบอยู่กับพม่าอยู่ที่สุโขทัย เจ้าฟ้าจีดเห็นเป็นโอกาส ตั้งตัวเป็นใหญ่ก็ทาสีหนาทเก็บ
ริบทรัพย์สมบัติ เผาจวนเจ้าพระยาพิษณุโลกขึ้นครองเมือง พวกชาวบ้านเห็นว่าเป็นเจ้าก็ไม่มีผู้ใดกล้าต่อสู้
เจ้าพระยาพิษณุโลกทราบความจึงเลิกทัพถอยกลับมา จับเจ้าฟ้าจีดได้ให้เอาไปถ่วงน้าเสีย ฝ่ายพม่าก็เคลื่อน
กาลังมายังนครสวรรค์ กาแพงเพชร มิได้ตามตีเมืองพิษณุโลก (เทคนิคการออ้มผ่านที่หมายไม่สาคัญ ๆ )
๒. ทางทิศตะวันตก ในเดือนตุลาคมเดือนเดียวกันนี้เอง มังมหานรธานากาลัง
๑๐,๐๐๐ คน เคลื่อนกาลังจากเมืองทวายเข้ามารวมพลที่ราชบุรี มีแผนเข้าตีกรุงศรีฯ ทางใต้ สกัดกั้นมิให้ไทย
หาเครื่องศาสตราวุธ เสบียง จากทางทะเล จึงจัดกาลังเป็น ๒ กอง
- เมขะระโย นาทัพเรือมาทางแม่น้าแม่กลอง – ท่าจีน – ตีเมืองธนบุรี
นนทบุรี จนถึงกรุงศรีอยุธยา
- ตัวมังมหานรธา นาทัพบกเคลื่อนที่มาทางเมืองสุพรรณบุรี ในเดือนธันวาคม
พร้อมกันไทยทิ้งเมืองธนบุรี ฝ่ายพระยารัตนาธิเบศร์ซึ่งคุมกาลังพลเมืองนครราชสีมา รักษาเมืองธนบุรีอยู่นั้น
เห็นข้าศึกมากก็ไม่ต่อสู้ทิ้งเมืองหนีกลับกรุงศรีฯ พวกพลชาวเมืองนครราชสีมาก็พากันหนีกลับบ้านเมืองของ
ตน
เรืออลังกปูนี เรืออังกฤษมาค้าขายรับอาสาฝ่ายไทยช่วยรบพม่าแล่นเรือทอดสมอที่
ธนบุรีแล้วเอาปืนใหญ่รายแคมเรือยิงพม่า พอกาลังรักษาเมืองธนบุรีถอยหนีไปหมด พม่าก็เข้ายึดป้อมวิชัย
ประสิทธิ์เอาปืนใหญ่บนป้อมยิงเรือกาปั่นอังกฤษจนถอยหนีขึ้นไป
การรบที่นนทบุรี พม่ายึดธนบุรีได้แล้วนากาลังเข้าที่ตั้งบางกรวยตรงวัดเขมาทั้ง ๒
ฝากแม่น้า มุ่งเข้าตีนนทบุรีต่อไป ส่วนเรือกาปั่นอังกฤษถอยหนีขึ้นไปถึงกรุงศรีฯ ก็ขอปืนใหญ่ระยะยิงไกลกว่า
ปืนรายแคมเรือเอาลงตั้งในเรือสลุบ(เรือใบเดินทะเล) แล้วกลับมาสู้พม่าที่นนทบุรีอีกและขอเรือยาวบรรทุกพล
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ของกองทัพพระยายมราชที่รักษาเมืองนนทบุรี ลูกเรือสลุบเคลื่อนลงมาในเวลากลางคืนพอถึงที่ได้ทางปืนก็ยิง
ค่ายพม่าเรื่อยไป เวลาจวนสว่างก็ถอยเรือสลุบขึ้นไปเสีย ยิงพม่าอยู่หลายคืนพม่าหยุดอยู่วัดเขมาไม่อาจขึ้นไปตี
นนทบุรีได้ ต่อมาพม่าคิดกลอุบายพอเรือปืนยิงพม่าทาเป็นแตกหนีจากค่าย อังกฤษกับทหารไทยคิดว่าพม่า
แตกหนีก็จอดเรือบุกรุกค่ายพม่าเพื่อค้นสิ่งของ ฝ่ายพม่าซุ่มอยู่ในสวนหลังค่ายก็ล้อมไล่ฆ่าฟันไทยตายเป็นอัน
มาก แตกหนีเรืออังกฤษ เรืออังกฤษเห็นว่าสู้ไม่ไหวก็ล่องเรือกาปั่นและเรืออลังปูนีพร้อมปืนใหญ่ไทย พวกเก็บ
หมากพลูชาวไทยขึ้นเรือหนีออกนอกประเทศไป ฝ่ายพระยายมราชที่รักษานนทบุรีก็พากันถอยกลับขึ้นไปยัง
กรุงศรีอยุธยา เมขะระโยยึดนนทบุรีแล้วเคลื่อนกาลังต่อไปยังกรุงศรีฯ
การรุกเข้าสู่กรุงศรีอยุธยา
ขณะนั้นมังมหานรธาเคลื่อนที่ทางบกมาเข้าที่อยู่บ้านสี
กุก กองเรือเมขะระโยขึ้นไปอยู่สามแยกบางไทร ฝ่ายกองทัพเนเมียวสีหบดีซึ่งเคลื่อนลงมาจากทางเหนือให้
กองทัพเคลื่อนที่จากนครสวรรค์ลงมาทางชัยนาททางหนึ่ง
ทางเมืองอุทัยเมืองสรรค์ทางหนึ่งแล้วตั้ง
กองบัญชาการที่วัดป่าฝ้ายปากน้าพระประสบทางเหนือ ทั้งสองกองทัพมาถึงเขตกรุงศรีอยุธยาเตรียมตั้งอยู่
ห่าง ๆ ยังไม่เข้าประชิดติดพระนครทานองว่ากาลังน้อยคอยกองหนุนจากมังระ แล้ว แต่กองโจรเที่ยวปล้น
ทรัพย์จับเชลยตามเขตแขวงต่าง ๆ ข้างในกรุงศรีก็มิได้ส่งกาลังออกต่อสู้
การปฏิบัติของกองทัพเนเมียวสีหบดีทางทิศเหนือ พ.ศ.๒๓๐๘ กาลังของเนเมียวสีห
บดีทัพบกและทัพเรือกาลัง ๕๘ กองทหาร ๔๓,๐๐๐ คน ช้างศึก ๔๐๐ เชือก ม้า ๑,๒๐๐ ตัว ออกจาก
ลาปางเดือนกันยายนมุ่งสู่เมืองตากยึดเมืองตากได้แล้ว – เมืองระแหง – เมืองกาแพงเพชร – สวรรคโลก เมือง
นี้พ่อเมืองต่อสู้แต่แล้วพม่าก็ยึดได้แล้วเคลื่อนทัพไปสุโขทัย – นครสวรรค์ – ชานพระนคร ปากน้าพระประสบ
การปฏิบัติการของกองทัพมหานรธาด้านทิศตะวันตก
เคลื่อนกาลังออกจากทวาย
๒๕ พฤศจิกายน ๒๓๐๘ กาลัง ๓๐,๐๐๐ คน ช้าง ๒๐๐ เชือก ม้า ๒,๐๐๐ ตัว เข้าตีเมืองเพชรบุรี
เข้าเมืองตั้งรับอยู่ในเมือง พม่าแบ่งกาลังเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งใช้บันได้ปีนกาลัง อีกส่วนหนึ่งขุดเจาะ
รากฐานกาแพง พม่าตีและยึดได้ในระยะสั้น ๆ ยึดจับคนข้าวของเงินทองได้ก็ตกเป็นของผู้นั้น ส่วน
ยุทโธปกรณ์ตกเป็นของกองทัพ ต่อไปเข้ายึดเมืองราชบุรีเจ้าเมืองยอมอ่อนน้อม และยึดสุพรรณบุรี เจ้าเมือง
ยอมอ่อนน้อมเช่นเดียวกัน ต่อมาเข้าตีเมืองกาญจนบุรีเจ้าเมืองเข้มแข็งทาการต้านทานแต่พม่ามากกว่าจึงเสีย
เมือง จากนั้นเคลื่อนทัพไปเมืองไทรโยค – เมืองสวานโปง – เมืองชาเลง ยึด ๗ เมืองได้แล้ว มหานรธา คุม
ทัพ ๕๗ กอง มุ่งสู่กรุงศรีอยุธยา แล้วตั้งกองทัพ ณ. บ้านสีกุก และทางไทร
การรบที่บ้านสีกา พระยาพลเทพฝ่ายไทยนากาลัง ๖,๐๐๐ คน ช้าง ๕๐๐ เชือก
รถบรรทุกปืนใหญ่ ๕๐๐ คัน นากาลังไปตั้งรับที่บ้านสีกุก มหานรธาทราบข่าวจากม้าเร็วจัดกาลังเข้าทาการ
รบขั้นตะลุมบอน ทัพไทยสู้ไม่ได้ถอยหนี มหานรธาไม่ได้ไล่ติดตามเพราะต้องการยึดเมืองสีกุกรอทัพเนเมียวสี
หบดี กุมภาพันธ์ ๒๓๐๙ ทัพเนเมียวสีหบดีถึงชานพระนคร
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วีรกรรมชาวบ้านบางระจัน
สถานการณ์ฝ่ายไทย พอพม่าเคลื่อนที่เข้ามาถึงบ้านสีกุกและที่ปากน้าพระประสบ ทางกรุงศรีฯ
ก็กวาดต้อนราษฎรและขนเสบียงเข้าไว้ในพระนคร
สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรซึ่งผนวชประทับอยู่วัดราช
ประดิษฐาน
แม้เวลาออกบิณฑบาตรก็มีราษฎรเขียนหนังสือเชิญให้ลาผนวชใส่ถวายไปกับข้าวบาตรทุกวัน
คงจะเห็นพระเชษฐาเฉยอยู่ ก็มิได้ลาผนวชตลอดเวลาสงคราม ระหว่าง ๓ เดือน มกราคม – เมษายน กองทัพ
ไทยมิได้ส่งกาลังออกไปปฏิบัติการเลย อาจเป็นเพราะรบแพ้ติดกันหลายครั้ง กาญจนบุรี นนทบุรี จึงพากัน
ครั้นคร้ามก็เป็นได้ พากันคิดว่าจะสกัดเมืองไว้ให้มีเวลาฝึกทหารพอถึงเวลาน้าเหนือหลากลงมาพม่าก็จะถอย
ทัพกลับไปเอง
ราวต้น เมษายน ๒๓๐๙ ข่าวชาวบ้านบางระจันมีชัยชนะพม่าติดต่อกันหลายครั้ง พวกในพระ
นครมีกาลังใจ สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์จึงให้จัดกาลังกองทัพ ๑๐,๐๐๐ คน ให้พระยาพระคลังนาทัพไปตีค่าย
พม่าอยู่ที่ปากน้าพระประสบทางทิศเหนือโดยมีกองอาทมาตไปด้วย
การรบของกองอาทมาต กองทหารกองนี้คือผู้ชานาญวิชาอาคมนาหน้ากองทัพ ฝ่ายไทยเข้ารบ
อย่างกล้าหาญเกือบตีค่ายพม่าได้ แต่แม่ทัพไม่ได้เตรียมเครื่องกาบังตัวคนที่จะเข้าไปวางตัวประชิดค่ายข้าศึก
ไปด้วยจึงถอยกลับมาเสียคราวหนึ่งก่อน ต่อมา ๒-๓ วัน พอเตรียมเครื่องกาบังพร้อมก็เข้าตีค่ายพม่าที่ปากน้า
พระประสบอีก
ราษฎรติดตามกองทัพ คราวนี้ถึงกับมีพวกราษฎรออกมาด้วยเป็นอันมากเพราะไม่เคยเห็นการ
รบอยากจะดูว่าเขารบกันอย่างไรจึงพากันไปแบบไทยมุงเห็นจะเป็นเพราะว่าวิทยาคมไทยศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าคราว
นี้ต้องชนะแน่นอนพวกราษฎรจึงตามไปประสงค์ช่วยเก็บทรัพย์สินข้าศึกด้วย
ฝ่ายพม่าเห็นฝ่ายไทยปฏิบัติ
เข้มแข็งกว่าแต่ก่อนจึงออกกลอุบายพอกาลังของไทยไปถึงพม่าก็ทาเป็นถอยหนีออกไปทางหลังค่ายให้ไทยเห็น
กองอาทมาตรู้ไม่เท่าทันคิดว่าพม่าหนีจริงก็นากาลังเข้าค่ายไล่จับพม่า พวกกาลังพม่าที่ซุ่มอยู่ก็ออกตีโอบกาลัง
ฝ่ายไทยแล้วให้ทหารม้าวกมาตีกระหนาบข้างหลังอีกทางหนึ่ง ฝ่ายทหารไทยเสียทีทหารและราษฎรที่ตามไป
ดูการรบถูกฆ่าตายจานวนมาก (โดนลูกหลง) กองทัพพระยาพระคลังก็แตกถอยกลับมา พระยาตากช่วยรบ
ป้องกันข้างหลังให้จึงไม่แตกถึงยับเยิน เนเมียวสีหบดีมีชัยจึงเคลื่อนกองทัพเข้ามาตั้งค่ายที่บ้านโพธิ์สามต้นใกล้
พระนครเข้าไปอีก
พม่าทางด้านทิศใต้ มังมหานรธาเมื่อได้หน่วยทหารมอญมาเพิ่มเติมแล้วก็ให้กองกาลังมอญเข้า
ที่ตั้งเมืองราชบุรีแทนหน่วยทหารพม่า และให้กองทัพหน้าเคลื่อนที่เข้าที่ตั้งขนอนหลวงริมวัดโปรดสัตว์ให้ใกล้
พระนครทางทิศใต้อีกแห่ง
พระยาตากสินตีค่ายพม่าที่วัดโปรดสัตว์พงศาวดารพม่ากล่าวว่า สมเด็จพระเอกทัศน์ให้พระยา
ตากสินนากาลังออกตีค่ายพม่าครั้งหนึ่งคงเป็นค่ายที่วัดโปรดสัตว์พระยาตากยึดค่ายพม่าได้
แต่ครั้นมัง
มหานรธาส่งกาลังเพิ่มเติมขึ้นไป พระยาตากมีกาลังไม่พอรักษาค่ายก็ทิ้งค่ายถอยกลับเข้าพระนคร การที่พม่า
ไม่เร่งรัดตีพระนครคงเป็นเพราะต้องการตัดเส้นทางลาเลียงเสบียงทางน้าจากทางใต้และให้ไทยอดอยาก
เสียก่อนจึงเข้าตี
กรมหมื่นเทพพิพิธเข้าตีกระหนาบช่วยจากทางตะวันออก กรมหมื่นเทพพิพิธพี่เธอซึ่งถูกคุมตัวที่
จันทบุรีก็หนีลาผนวชออกมาชวนพวกชาวเมืองชายทะเลด้านทิศตะวันออก กาลัง ๑๐,๐๐๐ คน เคลื่อนกาลัง
เข้าที่ตั้งปราจีนบุรีและกองหน้า ๒,๐๐๐ คน มาตั้ง ณ ปากน้าโยกา ขณะนั้นคนในกรุงรู้ก็มีคนหนีมาเข้าด้วย
จานวนมาก ตอนนั้นพม่ายังล้อมกรุงไม่หนาแน่นเพียงแต่คอยปล้นสดม มีข้าราชการที่ไม่เต็มใจอยู่ในกรุงและ
พระยารัตนาธิเบศร์ซึ่งเป็นจตุสดมภ์กรมวังหนีออกมาร่วมอยู่ด้วย พอกองทัพมังมหานรธาทราบข่าวมีกองทัพ
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ไทยมาช่วยตีกระหนาบทางทิศตะวันตก จึงจัดกาลัง ๓,๐๐๐ คนเข้าตีค่ายไทยที่ปากน้าโยธกาอย่างรุนแรง
แตกพ่าย แล้วมังมหานรธาก็จัดกองทัพบก กองทัพเรือ เข้าตีทัพใหญ่ของกรมหมื่นเทพพิพิธที่ปราจีนบุรีแตก
หนีถอยไปนครราชสีมาทางช่องเรือแตกพร้อมอพยพผู้คนไปด้วย
การรบเหนือหมู่บ้านปากน้าพระประสบ เนเมียวสีหบดียึดเมืองสาคัญในลุ่มน้าเจ้าพระยา
ได้แล้วก็จัดกาลังช้าง ม้า อาวุธ กาลังพลที่ยึดได้จากไทยเพิ่มอีกเป็น ๑๓ กอง ทาให้มีกาลังเพิ่มขึ้นดังนี้
เดิม ๕๘ กอง จัดใหม่ ๑๓ กอง รวมเป็น ๗๑ กอง การจัดกาลังฝ่ายไทย ทัพบก รถบรรทุกปืนใหญ่ ๒,๐๐๐
กระบอก ช้างศึก ๓๐๐ เชือก ทหาร ๓๐,๐๐๐ คน ทัพเรือ เรือกุด ๓๐๐ ลา เรือสาปั้น ๓๐๐ ลา ซึ่ง
บรรทุกปืนใหญ่ไว้ ๒,๐๐๐ กระบอก เรือกด ๓๐๐ ลา ทหาร 30,000 คน พระยาคะรานเป็นแม่ทัพ ฝ่ายแม่
ทัพเนเมียวสีหบดีเคลื่อนทัพมาถึงก็เข้าตีกองทัพไทยทันทีทั้งตะลุมบอนฝ่ายไทยสู้ไม่ได้ก็ถอยลงมา พม่าริบช้าง
ม้าและเชลยเป็นอันมาก จับตัวพระยาคะรานได้ดว้ ยแล้วนาทัพมาตั้งที่ที่ปากน้าพระประสบห่างจากกรุงฯ ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ ไมล์ ฝ่ายมหานรธาก็เคลื่อนกาลังกองทัพจากบ้านกานนี้มาตั้งหลังพระมหา
เจดีย์ภูเขาทองทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑.๒๕ ไมล์ ขณะนี้รวมกาลังฝ่ายพม่า ๗๓,๐๐๐ คน
การรบของพระยาธิเบศร์ปริยัติฝ่ายไทย ประกอบกาลังช้างศึก ๕๐๐ เชือก รถบรรทุกปืนใหญ่
๑,๐๐๐ กระบอก ทหาร ๕๐,๐๐๐ คน เข้าตีกองทัพเนเมียวสีหบดีทางทิศตะวันตกของตัวเมือง นายทหาร
พม่า ๕ คน คุมกาลังช้าง ๑๐๐ เชือก ม้า ๑,๐๐๐ ตัว ทหาร ๑๐,๐๐๐ คน การรบขั้นตะลุมบอนพม่าเป็น
ฝ่ายชนะริบทรัพย์จับเชลยเป็นจานวนมาก ฝ่ายไทยก็มิได้ละความพยายาม
ไทยจัดทัพใหญ่ออกไปตีค่ายมหารนรธา ฝ่ายไทยจัดกาลังเป็น ๒ กอง พระยาตานกองหนึ่ง
พระยาตากกองหนึง่ ช้าง ๔๐๐ เชือก รถบรรทุกปืนใหญ่ ๑,๐๐๐ กระบอก ทหาร ๕๐,๐๐๐ คน ช้างคลุม
เกาะเหล็กถึงอกแต่ละตัวยังมีปืนใหญ่ประจา ๓ กระบอก ฝ่ายพม่ามหานรธาจัดกาลัง จัดนายทหาร ๕ นาย
๕ กอง ช้างศึก ๑๐๐ เชือก ม้า ๕๐๐ ตัว ทหาร ๒๐,๐๐๐ คน ฝ่ายไทยใช้ปืนใหญ่ระดมยิงพม่า จากนั้น
พระยาตานได้คุมช้างศึก ๔๐๐
บุกตะลุยข้าศึกอย่างห้าวหาญจนได้ปะทะกันบนหลังช้างกับเจ้าเมือง
สุพรรณบุรี เจ้าเมืองยอมสาบานตนรับใช้พม่า การปะทะยังไม่รู้ผลแพ้ชนะเจ้าเมืองสุพรรณบุรีถูกปืนเสียชีวิต
พระยาตานเห็นได้ทีก็นาทัพช้างบุกตะลุยกองม้าของพม่าแตกพ่าย แม่ทัพมหานรธาเห็นต้องคุมทัพใหญ่ทัพ
ช้างและพลปืนเข้าแก้สถานการณ์สามารถยับยั้งการบุกของทัพไทยกลับเป็นฝ่ายมีชัย หลังจากนั้นก็กระจาย
กาลังล้อมกรุง ๔ ทิศ ตั้งค่ายรายคู่ห่างจากตัวเมือง พระยายมเข้าตีหลายครั้งแต่ไม่สาเร็จ
ขัน้ ที่ ๓ การปฏิบัติการในฤดูฝนและฤดูน้าหลาก สถานการณ์ฝ่ายพม่าพอถึงฤดูฝนประมาณ
เดือนสิงหาคม ๒๓๐๙ พวกนายทัพนายกองพม่าพากันร้องทุกข์ต่อมังมหานรธาว่าฝนชุกแล้วไม่ช้าน้าเหนือจะ
หลากลงมาจะทาการรบคงลาบากมาก ขอให้ยกทัพกลับเสียคราวหนึ่งเมื่อถึงฤดูแล้งแล้วค่อยกลับมาตีใหม่ มัง
มหานรธาไม่เห็นด้วยว่ากรุงศรีขัดสนเสบียงอาหารและกระสุนดินดาอ่อนกาลังจวนจะตีได้อยู่แล้ว ถ้าเลิกทัพ
กลับไปไทยมีช่องทางหากาลังมาเพิ่มเติมจะเตรียมการรักษาเมืองเข้มแข็งดีกว่าแต่ก่อนถ้ายกมาตีอีกจะยาก
ขึ้นมังมหานรธาไม่ยอมถอยทัพสั่งให้เตรียมการ
๑. เตรียมการทาไร่นา
๒. เตรียมหาที่ดอน เช่น โคกวัดมีอยู่รอบพระนครแล้วแบ่งหน้าที่ให้กองทัพไปตั้ง
ค่ายสาหรับเป็นที่อยู่ฤดูน้า
๓. นา ช้าง ม้า พาหนะไปเลี้ยงตามที่ดอนหัวเมืองใกล้เคียง
๔. ให้เที่ยวรวบรวมเรือใหญ่น้อยมาใช้ในกองทัพให้มาก
มังมหานรธาตาย พอพม่าเตรียมการปฏิบัติการในฤดูฝนเสร็จแล้ว มังมหานรธาก็ป่วยถึงแก่
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ความตายที่บ้านค่ายสีกุก ทาให้เป็นผลร้ายต่อฝ่ายไทยเพราะเนเมียวสีหบดีได้บังคับบัญชากาลังทหารพม่าไว้
ในอานาจผู้เดียวทาให้หลักการบังคับบัญชามีเอกภาพ
การล้อมกรุงฯ เนเมียวสีหบดีสั่งให้กองทัพทั้ง ๒ ฝ่ายสมทบกาลังเข้าล้อมกรุงศรีฯ
ตัวเนเมียวสีหบดีย้ายจากค่ายปากน้าพระประสบมาอยู่ค่ายโพธิ์สามต้นให้กองหน้าเข้ามาตั้งค่ายที่วัดภูเขาทอง
แล้วให้รุกเข้ามาตั้งค่ายที่วัดการ้องอีกแห่ง
การต้านทานของฝ่ายไทย ฝ่ายข้างในกรุงเห็นพม่าเข้ามาถึงวัดท่าการ้องปืนใหญ่จะยิงถึงพระ
นครจึงสั่งให้ทัพเรือออกไปตีค่ายพม่าเป็นพวกอาสาหกเหล่าไม่ปรากฏชื่อผู้บังคับบัญชา แต่ปรากฏว่ามีนาย
ฤกษ์เป็นครูคาถาอาคมร่วมไปด้วย นายฤกษ์เข้าใจว่าตนอยู่ยงคงกระพันแมลงวันไม่ได้กินเลือด จึงถือดาบ ๒
มือราอยู่หน้าเรือฝ่ายพม่าเห็นเลยยกปืนขึ้นส่องถึงขั้นแตกดับตกลงไปในน้าไทยเสียกาลังใจเลยถอยทัพกลับสิ้น
การวางกาลัง ๒ ฝ่าย
ฝ่ายพม่า ตั้งค่ายตามที่ต่าง ๆ เช่น วัดภูเขาทอง วัดท่าการ้อง วัดกระชาย วัดพลับพลาชัย
วัดเต่า วัดสุเรนทร วัดแดง
ฝ่ายไทย ข้ามไปวางกาลังป้องกันพระนครทุกด้าน
ทิศเหนือ – วัดหน้าพระเมรุ เพนียด
ทิศตะวันออก – วัดมณฑป วัดพิชัย วัดเกาะแก้ว
ทิศใต้ – หลวงอภัยพิพัฒน์ ขุนนางจีน คุมพวกจีนบ้าน นายก่าย ๒,๐๐๐ คน ไปตั้งค่ายที่บ้าน
สวนพลู พวกคริสตังตั้งค่ายที่ริมวัดพุทไธสวรรค์
ทิศตะวันตก - กรมอาสาหกเหล่าตั้งค่ายที่วัดไชยวัฒนาราม
การยิงโต้ตอบกันด้วยปืนใหญ่ หลังจากพม่าส่งกาลังเข้าประชิดพระนครและไทยส่งกาลังออกไป
ป้องกันพระนครแล้ว ทั้งสองฝ่ายก็ทาการต่อสู้กันด้วยการใช้ปืนใหญ่ระดมยิงใส่กัน ฝ่ายไทยมีปืนใหญ่ประจา
ป้อมได้เปรียบพม่าจึงคิดเอาปืนขนาดใหญ่ ๆ ขึ้นไปตั้งยิงบนป้อม
ฝ่ายที่ขลาดไทยเอาปืนใหญ่ชื่อปราบหงสาซึ่งเป็นปืนขนาดใหญ่ที่มีอยู่ขึ้นตั้งยิงบนป้อมมหาชัยยิง
ค่ายพม่าที่วัดศรีโพธิ์ แล้วนากระบอกอื่นขึ้นบนเชิงเทิงยิงค่ายพม่าที่วัดท่าการ้องกับวัดแม่นางปลื้ม พล
ประจาปืนไม่กล้ายัดดินดาให้เต็มขนาดกลัวเสียงปืนจะทาให้แก้วหูแตก ลดดินดาลงแล้วก็ยังมีคนขอให้ลดลง
อีกจนในที่สุดยิงไปกระสุนตกไม่ถึงคูเมืองต่าไปถูกเพียงตลิ่ง ( คงขาดการฝึกทางทหารมาก )
ฝ่ายที่กล้า พระยาศรีสุริยพาหะ เป็นเจ้าหน้าที่รักษาป้อมท้ายกบหรือซัดกบ มุมพระนครข้าง
ตะวันตกเฉียงเหนือ เอาปืนใหญ่ชื่อมหากาฬมฤตยูประจุดินปืนเข้าไป ๒ เท่า ประสงค์จะยิงให้ถึงค่ายพม่าที่วัด
ภูเขาทอง ยิงได้นัดเดียวปืนร้าวใช้การไม่ได้แต่ผลที่ยิงไปถูกเรือพม่า ๒ ลา ล่มคนตายมาก ( ไร้หลักการ )
การขออนุญาตยิงปืนใหญ่ ต่อมามีประกาศพลประจาปืนใครจะยิงต้องขออนุญาตจากสภาลูกขุน
ก่อน มีเรื่องเล่าว่า หม่อมเพ็ง และหม่อมแมนเป็นคนขวัญอ่อนกลัวปืนซ้าพวกเจ้านายก็กลัวกันตั้งแต่ฟ้าร้อง
เสียงปืนใหญ่จึงเป็นมูลเหตุสาคัญที่พระยาตากเป็นเจ้าหน้าที่รักษาด้านฝั่งตะวันออกที่วัดเกาะแก้ว เห็นพม่า
เคลื่อนที่เข้ามาก็เอาปืนใหญ่ยิงโดยไม่บอกศาลาลูกขุนเกือบถูกลงโทษแต่มีความชอบมาก่อนจึงเพียงภาคทัณฑ์
โทษไว้ พระเจ้าตากจึงคิดหนีจากพระนคร
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การตีโฉบฉวยของพวกอาสาต่างด้าวและทหารไทย
จีน ขุนนางจีน ๔ คน คือ หลวงโชฎึก หลวงท่องสื่อ หลวงเนาวโชติ หลวงเล่าผา กับพวก
จีนอาสาออกไปตีค่ายสวนพลูได้รบกันอย่างรุนแรง
ฝรัง่ กรุงพานิช ฤทธิ์สาแดง วิสูตรสาคร อังตน กับเหล่าฝรั่งเป็นอันมากอาสาออกตีค่าย
บ้านปลาเห็ด ได้ทาการรบกันอย่างรุนแรงเหมือนกัน
โจร คือ หมื่นหาญกาบัง นายจันเสือเตี้ย นายมากสีหนวด นายโจรใหญ่ ๔ คนกับพวก
โจรทั้งปวง พระหมื่นศรีเสาวรักษ์ เป็นแม่ทัพ
อาทมาต อาสาตีค่ายป่าไผ่ ได้รบกับพม่าหลายครั้ง ปรากฏว่าล้มตายทั้ง ๒ ฝ่าย
แขก ที่ออกอาสาคือ หลวงศรียศ หลวงราชพิมล ขุนศรีวรขันธ์ ขุนราชนิทาน กับพวก
แขกเทศ แขกมลายู แขกชวา และบรรดาพวกแขกทั้งปวงเป็นจานวนมาก มีพระจุฬา เป็นแม่ทัพ
นาออกไปตีค่ายบ้านป้อม ฝ่ายพม่ามีแม่ทัพแขกเช่นเดียวกันออกต่อสู้กันล้มตายไปด้วยกัน
มอญ มีหลวงเถกิง พระบาเรอภักดี พระยาเกียรติ์ พระยาราม กับเหล่ามอญสามโคก
บ้านป่าปลา บ้านหัวรอ กับพวกมอญทั้งปวงอาสาออกรบ
ลาว ขุนนางชื่อ แสนกล้า แสนหาญ แสนท้าว เวียงคากับพวกลาวกองหาญทั้งปวง
เป็นอันมากอาสาออกตีค่ายพม่า
ให้พระยาพลเทพรักษาประตูพระนครให้ตรวจตราบ้านเมืองมีอานาจสิทธิขาด พวกอาสาเหล่านี้
เป็นพวกต่างด้าวไทยล้วนเกือบจะไม่มีเพราะถูกฆ่าตายในการแย่งชิงอานาจกัน ถูกกาจัดด้วยการตัดหัวขั้วแห้ง
ประเภทล้างโคตรคนดี ๆ ล้มตายจนกองทัพไทยสมัยนั้นอ่อนแอที่สุด
การรบที่วัดป่าแก้ว ฝ่ายไทยจัดกาลังออกทาการรบ จัดกาลังเป็น 2 กอง
กองรบที่ ๑ พระยาเพชรบุรีเป็นแม่ทัพ พระยาตากสินเป็นกองหนุน ทัพบก, ทัพเรือ
กองรบที่ ๒ พระยาพระคลังเป็นแม่ทัพ ทัพบก, ทัพเรือ
พระยาเพชรบุรีเคลื่อนที่เข้าตีเป็นหน่วยนาพร้อมกับพระยาตากสิน ขณะพระยาตากสินคุม
กาลังกองหนึ่งอยู่ที่วัดป่าแก้วคอยสกัดตีกาลังพม่าที่จะยกมาทางท้องทุ่งประจวบกับพม่ายกเคลื่อนกาลังมาอีก
ทางหนึ่ง พระยาเพชรบุรีจึงนากาลังออกรบพระยาตากสินเห็นว่าเหลือกาลังห้ามไม่ฟัง ขึ้นนากาลังออกรบกับ
พม่าที่วัดสังฆาวาส พม่ามีกาลังมากกว่าก็เข้าล้อมพระยาเพชรบุรีไว้แล้วยกหม้อดินดาทิ้งลงไปในเรือพระยา
เพชรบุรีดินดาระเบิดกัมปนาทเรือแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย พระยาเพชรบุรีตายในเรือลานั้น
ส่วนพระยาตากสินหาได้เข้าทาการรบกับพม่าไม่ กลับถอยมาตั้งที่วัดพิชัยพระยาตากไม่กลับเข้า
กรุงฯ ตั้งแต่นั้นมา คงวางกาลังยึดอยู่ค่ายวัดพิชัยแทนพระยาเพชรบุรีที่ตาย ครั้น ๓ มกราคม ๒๓๐๙ พระยา
ตากเห็นว่าพม่าล้อมกระชั้นจวนจะถึงคูพระนครจึงรวบรวมสมัครพรรคพวก ประมาณ 500 คน พอพลบค่าก็
เคลื่อนออกจากค่ายวัดพิชัย
พระยาตากตีค่ายใหญ่ของมหานรธาทางทิศตะวันตกของพระนครฯฤดูน้าหลากลงท่วมกรุงศรีเร็ว
มากประมาณ ๕ วัน พืน้ ที่รอบพระนครไม่ต่างจากมหาสมุทรใหญ่ ฝ่ายไทยเห็นว่าฝ่ายพม่าไม่ถอยทัพก็จัด
กาลังโดยมีพระยาตานอามาตย์ผู้ใหญ่อาสาออกตีค่ายพม่า กาลังพล ๘๕,๐๐๐ คน เรือเล็ก ๒,๐๐๐ ลา เรือ
สาปั้น ๕๐๐ ลา พร้อมปืนใหญ่ประจาเรือ ฝ่ายพม่ากาลังพล ๓๕,๐๐๐ คน เรือบรรทุกปืนใหญ่ ๗๐๐
กระบอก
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การรบขั้นตะลุมบอน ฝ่ายอยุธยาใช้ปืนใหญ่บนเชิงเทินยิงให้การสนับสนุนทัพเรือด้วย เมื่อเรือ
๒ ฝ่าย เคลื่อนที่เข้าใกล้กันทหารของแต่ละฝ่ายก็ต่างชิงกันกระโดดขึ้นบนเรือฝ่ายตรงข้ามและเปิดฉากการ
รบทั้งประชิดตัว
พระยาตานต่อสู้อย่างอาจหาญและวิ่งขึ้นลงระหว่างหัวเรือและท้ายเรือตลอดเวลาเพื่อ
ควบคุมการรบ สุดท้ายตัวคนเดียวตกอยู่ในวงล้อมพม่า ๒๐ ลา ก็ไม่ยอมท้อตกเป็นเชลย ขณะประจันบานอา
สาตวานนาเรือเข้าชนพระยาตานกระโดดขึ้นเรือของศัตรูพร้อมดาบคู่มือ ถูกฝ่ายตรงข้ามยิงบาดเจ็บถูกจับ
เป็นเชลย ฝ่ายไทยไม่เห็นแม่ทัพก็ระส่าระสายพากันถอยเข้าเมือง พม่าได้ทีก็ตามตียึดได้พาหนะอาวุธ
ยุทโธปกรณ์และเชลยศึกจานวนมาก
พระยากูรติตีค่ายใหญ่เนเมียวสีหบดี
หลังจากยุทธวิธีพระยาตานผ่านไป ๑๐ วัน พระยากูรติก็อาสาตีค่ายใหญ่ของเนเมียวสีห
บดีทางด้านทิศเหนือ ฝ่ายไทยกาลัง ๕๐,๐๐๐ คน เรือเล็ก ๑,๐๐๐ ลา เรือใหญ่เรือสาปั้นบรรทุกปืนใหญ่
๕๐๐ กระบอก ฝ่ายพม่ากาลัง ๒๐,๐๐๐ คน เรือรบ ๒๐๐ ลา กาลังพม่าแบ่งเป็น ๓ กอง ๒ กองแรก
๑๐,๐๐๐ คน เคลื่อนที่ซุ่ม ๒ ฝากแม่น้าลพบุรีหมู่บ้านอูยินทางทิศเหนือเพนียด อีกกองหนึ่ง ๑๐,๐๐๐ คน
พร้อมเรือรบเคลื่อนลงมาล่อทัพไทย
ด้านไทยเมื่อเห็นพม่าออกมารับก็เข้าตี ทางพม่าก็แสร้งทาเป็นแตกหนีจากเพนียดถึงที่ซุ่มกาลัง
ไว้ ทัพไทยเร่งไล่ขาดระมัดระวังก็ถูกทัพที่ซุ่มระดมยิงกระหนาบทั้งสามด้านแตกพ่าย ฝ่ายไทยเห็นขับไล่พม่า
ทาการไม่ได้ผลก็หันมาเตรียมป้องกันรักษาตัวพระนครด้วยการวางอิฐปิดประตูเมือง เพิ่มกาลังรักษาเชิงเทิน
ขัน้ ที่ 4 การเริม่ ทาการรบก่อนกรุงแตก
พอน้าลดถึงฤดูแล้งฝ่ายพม่าได้รับเพิ่มเติมกาลัง ก็รวบรวมกาลังคุกคามไทยหนักขึ้น
ฝ่ายกองทัพไทยก็เกิดระส่าระสายเพราะรู้ว่าหมดหนทางที่จะเอาชนะพม่าพวกจีนในกองทัพก็ไปตั้งค่ายอยู่สวน
พลูคิดเอาตัวรอดคบคิดกันประมาณ ๓๐๐ คน พากันขึ้นไปยังไปพระพุทธบาทไปลอกทองคาหุ้มพระมณฑป
น้อยและแผ่นเงินคาดพื้นมณฑปใหญ่มาแบ่งกันแล้วเอาไฟเผามณฑปพระพุทธบาทเสียหวังให้ความสูญ
การรบของพระยาไต๊และพระยาพระนริศ สิ้นฤดูน้าหลากฝ่ายไทยส่งกาลังออกตีค่ายพม่าพร้อม
กันวางกาลังป้องกันมิให้ฝ่ายพม่าเข้ามาตั้งค่ายประชิดพระนคร โดยให้พระยาไต๊ออกตีค่ายมหานรธา ให้พระ
ยาพระนริศตีค่ายเนเมียวสีหบดี ฝ่ายไทยถูกตีแตกถอยหมด ฝ่ายกรุงศรีก็มิได้ย่อท้อต่อการป้องกันพระนคร
ยังมีกองเรือรบและเรือปืนที่จะต้านทานการโจมตีและยังได้เพิ่มเติมกาลังพลและอาวุธประจาเชิงเทินลงขวาก
หนามกันการรุกของช้างและม้า
ลงหลักและสิ่งกีดขวางเส้นทางน้ามิให้เรือรบพม่าเข้ามาใกล้ในระยะ
ปฏิบัติการเป็นการป้องกันให้หนาแน่นขึ้น
การสร้างค่ายล้อมพระนครของพม่า พม่าได้สร้างค่ายล้อมพระนคร ๒๗ ค่าย ดังนี้
ด้านทิศเหนือ ๕ ค่าย ซึ่งค่ายเนเมียวสีหบดีอยู่ด้วย
ด้านทิศตะวันออก ๕ ค่าย
ด้านทิศใต้ ๙ ค่าย
ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๒ ค่าย
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หนึ่งในจานวนนี้เป็นค่ายของมหานรธาทุกค่ายลงรากฐานแน่นหนา มีปืนใหญ่ประจาค่ายและต่าง
ก็ระดมยิงเข้าไปในพระนครทั้งกลางวัน กลางคืน ชาวบ้านที่มาส่งอาหารก็พลอยได้รับบาดเจ็บไม่น้อย
การเข้าช่วยเหลือของพวกหัวเมืองเหนือของฝ่ายไทย
หลังจากมหานรธาสร้างค่ายล้อมรอบพระนครแล้ว กองทัพทางเหนืออันมี เมืองสวรรคโลก
พิษณุโลก สุโขทัย ล้านนา รวมกาลัง ๒๐,๐๐๐ คน ช้าง ๒๐๐ เชือก ม้า ๒,๐๐๐ ตัว เคลื่อน
กาลังมาช่วยพระนครถึงบ้านคุงดอห่างจากพระนคร ๑๐ ไมล์ ถูกฝ่ายมหานรธา ๒ กอง ๓,๐๐๐ คน ช้าง
๑๐๐ เชือก ม้า ๒๐๐ ตัว ออกไปรับทัพ ฝ่ายไทยแตกพ่าย
ไทยจัดทัพเรือตีพม่าทางใต้
ฝ่ายไทยได้จัดทัพเรือกาลัง ๖๐,๐๐๐ เรือใหญ่ ๑๐ ลา เรือสาปั้น ๕๐๐ ลา เรือเล็ก
๑,๐๐๐ ลา มีทหารอาสาโปรตุเกส จีน เบงกาลี มะชูหรือ มาเลเซียร่วมด้วย จัดกาลังเป็น ๒ กอง ออกตี
ค่ายพม่าตามลาน้าเจ้าพระยาทางทิศตะวันออกและตะวันตกมีผู้บังคับบัญชาพระยาพลเทพ พระยากูรติ พระ
ยาพระระบัตร พระยายมราช ฝ่ายไทยเคลื่อนกาลังมาถึงบริเวณแม่น้าเจ้าพระยาและแม่น้าป่าสักไหลรวมกัน
จากบางกะจะลงมา ฝ่ายพม่าเอาโซ่กั้นขวางน้าไว้เรือไทยก็มาออติดอยู่กลางน้าพม่าบนป้อม ๒ ฝั่ง ก็ระดมยิง
ลงมา กาลังพม่าส่วนหนึ่งจากค่ายใหญ่ระดมยิงด้วยปืนใหญ่บรรทุกรถลาก ๑,๐๐๐ กระบอก ฝ่ายไทยพ่าย
แพ้อย่างบอบช้า
ลางร้าย เมื่อใกล้จะเสียพระนครศรีอยุธยา พระพุทธปฏิมากรใหญ่ที่วัดพนัญเชิงมีน้าพระเนตรไหล
พระพุทธรูปวัดศรีมหาโพธิ์ซึ่งแกะด้วยไม้พระทรวงแยกออกจากกัน พระพุทธรูปทองคาและพระพุทธภูริ นทร์
วัดพระศรีสรรเพชญ์ในพระราชวังมีพระฉวีเศร้าหมอง พระเนตรทั้ง ๒ หลุดหล่นอยู่บนพระหัตถ์ อีกา ๒ ตัวตี
กัน ตัวหนึ่งบินโผลงตรงยอดเจดีย์ดังคนจับเสียบไว้ที่วัดพระธาตุเทวรูปพระนเรศวรมีน้าพระเนตรไหล
สถานการณ์ตอนกรุงแตก
ฝ่ายพระนครถูกล้อมาช้านาน เสบียงอัตคัด เกิดโจรผู้ร้ายแย่งชิงกันทุกวัน เมื่อ ๔ ม.ค.๒๓๐๙
เวลากลางคืนเกิดไฟไหม้ในพระนครไหม้ตั้งแต่ท่าทรายริมกาแพงข้างด้านเหนือลุกลามทางประตูข้าวเปลือกไฟ
ข้ามไปติดบ้านเรือนแขวงป่ามะพร้าวตลอดแขวงป่าโทน ป่าถ่าน ป่าตอง ป่ายา ไหม้วัดมหาธาตุ วัดราช
บูรณะ วัดฉันทันต์ ไฟไหม้วิหาร บ้านเรือน รวมกว่า ๑๐,๐๐๐ ผู้คนพลเมืองอัตคัดคับแค้นหนักยิ่งขึ้น
กระเจ้าเอกทัศน์สั่งฑูกออกไปขอเจรจาเลิกรบ ฝ่ายพม่าไม่ยอมหวังเอาทรัพย์ และผู้คนของไทยไป
เป็นทาส
วันแตกหัก
ฝ่ายพม่าเห็นว่าไทยอ่อนกาลังเต็มที่แล้วก็เตรียมการล่วงหน้าโดยให้กองทัพวัดกุฎี
แดง วัดสามวิหาร วัดมณฑป พร้อมกันเคลื่อนที่เข้ามาในเวลากลางคืนทอดสะพานเรือก (ปูด้วยไม้ถักหวาย)
ข้ามแม่น้าที่หัวรอริมป้อมมหาชัยข้างมุมเมืองด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนืออันเป็นที่ลาน้าแคบกว่าที่อื่น เอาไม้
ตาลมาตั้งเป็นค่าย วิหลั่น ( ทาให้ขยับรุกเข้าไปหาข้าศึกทีละน้อย ) ทั้ง ๒ ข้างกันปืนใหญ่ของชาวพระนคร
แล้วก็สร้างสะพานเรือกมาฟากกาแพงพระนคร พระเจ้าเอกทัศน์จึงให้จมื่นศรีสรรักษ์นากาลังออกไปตีพม่าที่
เข้ามาสร้างสะพานทาการรบอย่างเข้มแข็งตีพวกพม่าแตกฆ่าฟันล้มตายเป็นจานวนมาก แล้วไล่ติดตามตีค่าย
พม่าอีกแต่ไม่มีกาลังเพิ่มพม่าจึงช่วยกันตีแตกกลับมา
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กรุงแตก พอพม่าทาสะพานเรือกเสร็จแล้วจึงเข้ามาตั้งค่ายศาลาดินนอกเมืองและขุดอุโมงค์รุ้ง
ไปตามยาวใต้รากกาแพงแล้วขนเอาฟืนมาใส่ใต้รากกาแพง เกณฑ์ทหาร ๔ กอง ๆ ละ ๕๐๐ คน ให้ทาบันได
เป็นอันมากสาหรับพาดปีนกาแพงปล้นเอาเมืองทั้ง ๔ ทิศ เมื่อได้ยินเสียงปืนใหญ่เป็นสัญญาณก็ให้เอาบันได
พาดกาแพงขึ้นปล้นเมืองพร้อมกัน เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๓๑๐ เป็นวันเวลาสงกรานต์เวลา ๑๕๐๐ พม่าจุด
ไฟสุมรากกาแพงตรงหน้ารอริมป้อมมหาชัยและระดมยิงปืนใหญ่จากค่ายต่าง ๆ ที่รายล้อมเข้าไปในพระนคร
พอพลบค่ากาแพงเมืองตรงที่เอาไฟสุมก็ทรุดตัว ๒๐.๐๐ คืนวันนั้น แม่ทัพพม่ายิงปืนเป็นสัญญาณให้ปีน
กาแพงปล้นพระนครทุกด้าน
พม่าเอาบันไดพาดปีนเข้าตรงกาแพงทรุดก่อนพวกทหารไทยเหลือกาลังจะสู้
พม่าเข้าพระนครได้ในค่านั้น พม่าล้อมกรุงอยู่ ๑ ปีกับ ๒ เดือน จึงเสียกรุงแก่พม่า
คนทรยศ ตามคาให้การของชาวกรุงเก่ามีคนไทยชื่อพระยาพลเทพข้าราชการในกรุงศรีเอาใจ
ออกห่างลอบส่งศาสตราวุธเสบียงอาหารให้แก่พม่า สัญญาจะเปิดประตูออกรับเมื่อพม่าเข้าโจมตีและประตูที่
พระยาพลเทพเปิดก็เป็นประตูทางทิศตะวันออกตรงหัวรอ ซึ่งพม่าก็ระดมเข้าปล้นในเวลากลางคืนทางนี้ตาม
นัด ซึ่งตรงกับวันกรุงแตกเชลยไทยได้เห็นขณะนั้นน่าเสียดายเราไม่ทราบชตากรรมผู้ทรยศต่อชาติผู้นี้

ผลของการรบ
๑. ไทยเสียอิสระภาพแก่พม่าเป็นครั้งที่ ๒
๒. กรุงศรีอยุธยาต้องพินาศย่อยยับ บรรดาปราสาทราชวังวัดวาอารามทรัพย์สินต่าง ๆ ตลอดจน
ของมีค่าถูกทาลายสิ้นเชิง ทาให้ศิลปวัตถุและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตารับตาราพิชัยสงครามและสิ่งของมี
ค่าอื่น ๆ ของชาติเสียไปเกือบหมด
๓. คนไทยถูกจับเป็นเชลยประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน ปืนใหญ่ถูกยึด ๑,๒๐๐ กระบอก ปืนเล็ก
หลายหมื่นกระบอก พระเจ้าอุทุมพรซึ่งทรงผนวชถูกจับไปเป็นเชลยส่วนพระเจ้าเอกทัศน์หนีไปหลบซ่อนตัว
อยู่ในป่าอดอาหารสิ้นพระชนม์
๔. เกิดวีระบุรุษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๕. ไทยต้องย้ายราชธานีจากกรุงศรี ฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวงมา ๔๑๗ ปี ลงมาตั้งที่กรุงธนบุรี

บทเรียนจากการรบ
๑. การตั้งรับอย่างเดียวเสียเปรียบ ไม่มีการดาเนินกลยุทธ
๒. กองหนุน กองกระหนาบตีช่วยฝ่ายไทยไม่แข็งแรงพอในการช่วยแก้ปัญหา ต้องเตรียม
กองหนุนให้เข้มแข็ง
๓. การเข้าตี 4 ทิศทาง เมื่อฝ่ายตรงข้ามรวมตัวกันได้แก้ไขยากเสมอ
๔. ขาดการเตรียมงานด้านการข่าว การเตรียมคน เตรียมแผนสงครามตั้งแต่ภาวะปกติ ตั้งอยู่
บนความประมาทช่วงเวลา ๒ ชั่วอายุคน ๑๙๘ ปี จึงเสียกรุงฯ เป็นครั้งที่ ๒ ต้องรู้เขา รู้เรา และต้องเป็น
เบี้ยบนเสมอ
๕. ความอ่อนหัดทางวิชาทหารยิงปืนใหญ่ยังไม่เป็นนับเป็นเรื่องเศร้า ต้องทาการฝึกทหาร ฝึก
ยุทธวิธีตั้งแต่ภาวะปกติเตรียมพร้อมเสมอและแข็งแกร่งที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ป้องกันดีที่สุด
๖. ความสามัคคีเป็นสาคัญแตกแยกปฏิวัติกันเอง ฆ่าแม่ทัพนายกองผู้มีประสบการณ์การรบ
ตายไปมากขาดกาลังสาคัญเมื่อยามสงคราม ขาดผู้นาที่มีความสามารถ
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การนาหลักการสงครามไปใช้ของฝ่ายไทย
๑. หลักการรวมกาลัง
๒. หลักการต่อสู้เบ็ดเสร็จ

การรบของชาวบ้านบางระจัน (ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยา ครัง้ ที่ ๒ พ.ศ.๒๓๑๐ )
สาเหตุของสงคราม
กองทัพพม่า ๒ กองทัพมีกองทัพมังนรธากับกองทัพเนเมียวสีหบดียกทัพเข้ามาหวังยึดกรุงศรี
อยุธยา ๒ ทิศทาง กองทัพมังนรธายึดหัวเมืองฝ่ายใต้และตะวันตก
กองทัพเนมียวสีหบดีจากเชียงใหม่มุ่งลงใต้ กาแพงเพชร–นครสวรรค์ – อยุธยา กองทัพเนเมีวสีห
บดีมาตั้งอยู่ห่าง ๆ ไม่เข้าประชิดพระนครคงเป็นเพราะกาลังน้อยอยู่คอยกาลังเพิ่มเติม พระเจ้ามังระจะส่งมา
ให้ในตอนนี้ พม่าแต่งกองโจรออกเที่ยวปล้น เก็บรวบรวมทรัพย์จับเชลยตามเขตแขวงน้อยใหญ่รอบ
พระนครศรีอยุธยา และไม่ปรากฏกองทัพของกรุงศรีอยุธยาออกไปรบพุ่งแต่อย่างใดในสมัยสมเด็จพระเจ้า
เอกทัต
บ้านกลับ
โพธิ์ทะเล

จว.สิงห์บุรี

จว.ลพบุรี

ค่ ายบางระจัน
บ้านบางระจัน
แม่น้ าเจ้าพระยา ไชโย
วิเศษไชยชาญ

แม่น้ าลพบุรี

จง.อ่างทอง
ป่ าโมก

แม่น้ าป่ าสัก

ปากน้ าพระประสบ

จว.พระนครศรีอยุธยา
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แผนการรบ
๑. แผนการรบของฝ่ายไทย มีแนวความคิดในการตั้งรับภายในพระนครศรีอยุธยาเป็นหลักและ
เกณฑ์กาลังเข้ารักษาพระนคร เตรียมสรรพาวุธพร้อม กวาดต้อนพลเมืองตลอดจนเสบียงอาหารเข้าไว้ในพระ
นคร และแต่งกองทัพออกไปรับข้าศึกพม่าด้านเหนือทัพเมืองพิษณุโลกตั้งค่ายที่วัดภูเขาทอง ทัพเมือง
นครราชสีมาตั้งรับใกล้วัดเจดีย์แดง สาหรับฝ่ายใต้ส่งกาลังไปตั้งรับที่เมืองนนทบุรีให้พระยารัตนาธิเบศธ์
และที่เมืองราชบุรี ๑ กองทัพ
๒. แผนการรบของฝ่ายพม่า เข้ายึดพระนครศรีอยุธยาโดยยกกาลังมา ๒ ทิศทางคือ หัวเมือง
ทางเหนือและหัวเมืองทางใต้ - ตก ก่อนแล้วจึงทุ่มกาลังยึดพระนครศรีอยุธยาแนวทางเคลื่อนกองทัพ เนเมีย
วสีหบดีจากเชียงใหม่ - กาแพงเพชร - นครสวรรค์ - พระนครศรีอยุธยา
การปฏิบตั กิ ารรบ
เมื่อเดือน ๓ ปีระกา พ.ศ.๒๓๐๘ แม่ทัพเนเมียวสีหบดีให้พวกพม่า ๑ กอง ออกไปเที่ยวค้น
ทรัพย์จับเชลยทางเมืองวิเศษไชยชาญ พม่ารู้ว่าใครมีลูกสาวสวยจะบังคับเอาลูกสาวด้วย พวกราษฎรพากัน
โกรธแค้นจึงคิดแก้แค้น จึงรวมตัวกับพวกที่ไม่ยอมอยู่กับพม่าและพวกหลบหลีกซุ่มซ่อนอยู่มีหัวหน้า ๖ คน
นายแท่น , นายโชติ , นายอิน , นายเมือง , ทั้ง ๔ คน เป็นชาวบ้านศรีบัวทองแขวงเมืองสิงห์ นายดอกบ้าน
กลับ นายทองแก้วบ้านโพธิ์ทะเล ทั้ง ๒ คน เป็นชาวเมืองวิเศษไชยชาญ ทั้ง ๖ คน วางแผนลวงพม่าให้
ไปค้นลูกสาวชาวบ้านแห่งหนึ่งแล้วซุ่มรุมทาร้ายฆ่าพม่าตายไป ๒๐ คนแล้วพากันหนีไปบ้านบางระจัน เวลา
นั้นราษฎรเมืองวิเศษไชยชาญและเมืองสรรค์หลบหนีไปอาศัยอยู่บ้านบางระจันเป็นจานวนมาก พวก ๖ คนที่
หนีไปทีหลังจึงนิมนต์ พระอาจารย์ธรรมโชติ วัดเขานางบวช แขวงเมืองสุพรรณบุรี ชาวบ้านนับถือเป็นผู้รู้
วิทยาคมให้มาช่วยคุ้มครองวัดโพธิ์เก้าต้นเขตบ้านบางระจันและชักชวนซ่องสุมกาลังเพื่อต่อสู้พม่า พวกราษฎร
เห็นชอบพร้อมกันรวบรวมกาลังชายฉกรรจ์กว่า ๔๐๐ คน มีหัวหน้า ๕ คน ขุนสรรค์ พันเรืองกานัน นาย
ทองเหม็น นายจันทร์หนวดเขี้ยว นายทองแสงใหญ่ ช่วยกันตั้งค่ายรอบบ้านบางระจันเป็น ๒ ค่าย จัดเป็น
หมวดหมู่ ช่วยกันเตรียมรักษาหน้าที่พร้อมด้วยเครื่องศาสตราวุธที่หาได้ในตาบลนั้น แล้ววางกองสอดแนมคอย
สืบข่าวพม่าที่จะติดตามมามิได้ประมาท
การรบครัง้ ที่ ๑ ฝ่ายพม่ารู้ว่าพวกที่ฆ่าพม่าหนีไปบ้านบางระจันก็ยกกาลัง ๑๐๐ คน หมายไป
จับพวกที่หนีไปพวกชาวบ้านบางระจันรู้เรื่องก็เตรียมรักษาค่ายจัดเป็นกองรบ ๑ กอง ให้นายแท่นเป็นนาย
ใหญ่ พอพม่ายกไปถึงคลองบางระจันยังหยุดพักอยู่ข้างฝั่งใต้ นายแท่นคุมกองรบ ๒๐๐ คน ข้ามคลองมาพอถึง
ก็ตรูเข้าขับไล่ ฟัน แทงพม่าไม่ทันรู้ตัว พม่ายิงปืนได้นัดเดียวไทยก็เข้ากลุ้มรุมแทงพม่าตายเกือบหมดเหลือแต่
ตัวนายควบม้าหนีไปได้ ๒, ๓ คนเท่านั้นชาวบ้านบางระจันเอาชนะพม่าได้ก็ดีใจพวกราษฎรที่แตกฉานซุ่มซ่อน
อยู่ได้ข่าวก็มารวมกับชาวบ้านบางระจันได้ ๑,๐๐๐ คนพวกหัวหน้าก็จัดเป็นหมวดกองควบคุมกันอย่างกองทัพ
ด้วยขาดแต่ปืนมีน้อยจากัดรบพุ่งกับข้าศึกด้วยอาวุธสั้นเป็นพื้น พระอาจารย์ธรรมโชติก็ลงหน้าประเจียดและ
ตระกรุดพิศมรแจกจ่ายให้ทั่วกันต่างก็มีใจห้าวหาญจึงเกิดเป็นกองกาลัง
การรบครัง้ ที่ ๒ ฝ่ายพม่าสู้ชาวบ้านไม่ได้จึงบอกไปยังแม่ทัพเนเมียวสีหบดีแม่ทัพใหญ่ฝ่ายเหนือ
ณ. ปากน้าพระประสบ แรกสาคัญคิดว่าเป็นเพียงซ่องโจรจึงให้งาจุนหวุ่นคุมกาลัง ๕๐๐ คนไปปราบปราม
ชาวบ้านบางระจัน ชาวบ้านบางระจันรบพุ่งพวกพม่าของงาจุนหวุ่นแตกกลับมา
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การบครัง้ ที่ ๓ แม่ทัพเนเมียวสีหบดีจึงเพิ่มเติมกาลังให้ และให้เยกินหวุ่น คุมกาลัง ๗๐๐ คน
ไปปราบก็ถูกชาวบ้านบางระจันตีแตกกลับมาอีก
การรบครัง้ ที่ ๔ แม่ทัพเนเมียวสีหบดีให้ติงจาโปซึ่งเป็นทหารมีฝีมือดีคุมกาลังไปปราบอีก แต่ก็
แพ้กลับมาอีก
การรบครัง้ ที่ ๕ พม่าเห็นว่าบางระจันมีกาลังเกินซ่องสามัญ สุรินทรจอข้องอาสาเป็นนายหน้า
คุมกาลัง ๑,๐๐๐ คนเศษยกกองทัพไปถึงทุ่งท้ายไผ่ใกล้บ้านบางระจันให้ตั้งค่ายลง ณ ที่นั้นฝ่ายพวกชาวบ้าน
บางระจันเห็นพม่ายกไปเป็นกองทัพจึงปรึกษากัน ให้นายแท่นเป็นทัพใหญ่ถือพล ๒๐๐ เป็นกองกลาง ให้นาย
ทองเหม็นถือพล ๒๐๐ เป็นปีกขวา ให้กานันพันเรืองถือพล ๒๐๐ เป็นปีกซ้าย รวมพล ๖๐๐ ถือปืนดาบชุด
ศิลาของชาวบ้านบ้าง ปืนของพม่าที่เก็บไว้ได้บ้างแต่ถืออาวุธสั้นเป็นพื้น นายทัพทั้ง ๓ คนนาพลทหารยก
ออกไปพร้อมกันทัง้ ๓ กอง ครั้นไปถึงที่ต้นสะตือสี่ต้นริมคลองบางระจันเห็นพม่าตั้งอยู่ฝั่งใต้พวกชาวบ้าน
บางระจันอยู่ฝั่งเหนือต่างยิงปืนตอบโต้กัน พม่าเห็นที่ไทยน้อยกว่าก็พากันระดมยิงหวังให้ล้มตายแตกหนีไปแต่
ไทยรู้ภูมิแผนที่ดีกว่าจึงคิดอ่านแยกกันไปทาทางข้ามคลองหลาย ๆ ทาง ส่วนพวกกองกลางยังสู้พม่าไปพราง
ครั้นทาทางเสร็จพวกไทยก็แยกกันข้ามคลองเข้าระดมตีพม่าพร้อมกัน ๓ กอง ขณะนั้นสุรินทรจอข้องนายทัพ
พม่าขี่ม้าตั้งร่มระย้าเครื่องยศอยู่ในหมู่พลกาลังตีกลองเร่งพลรบพวกไทยแลเห็นก็ทลวงเข้าตีตรงจนถึงตัวฟันสุริ
นทรจอข้องตาย
นายแท่นผู้นาฝ่ายไทยถูกปืนที่เข่าล้มลงในเวลาเข้าตีพม่าพลทหารต้องหามเอาตัวมา ไทยกับ
พม่ารบกันตั้งแต่เช้าจนเที่ยงต่างเหนื่อยอ่อนลงทั้ง ๒ ฝ่าย พวกพม่ามากกว่าไทยฝ่ายไทยต้องถอยกลับข้าม
ฝากคลองไปพักทางฝั่งเหนือพวกผู้หญิงและชาวบ้านบางระจันพากันหาอาหารออกมาเลี้ยงพวกทหารและ
ขณะเลี้ยงกันอยู่นั้นพวกกองสอดแนมไปบอกว่าเห็นพวกพม่าพากันตัง้ เตาหุงข้าว และจัดการทาศพนายวุ่นอยู่
ไม่ได้ระวังตัว นายทัพใหญ่ให้พวกทหารกินอาหารอิ่มหนาแล้วก็รีบยกทัพกลับไปในทันใดนั้นทั้ง ๓ กองตรง
เข้าไล่ฟันแทงพวกพม่าข้าศึกฝ่ายพม่ากาลังเตรียมอาหารไว้เวลาเย็นที่เป็นหัวหน้าก็สาละวนจัดการศพสุรินทร
จอข้องอยู่ไม่คาดคิดว่าไทยจะกลับไปรบได้โดยเร็ว เช่นนั้นไม่ทันเตรียมตัวก็เสียทีแตกพ่ายมิได้เป็นอันต่อสู้
พวกชาวบ้านบางระจันไล่ติดตามฆ่าฟันพม่าตั้งแต่บ่ายจนค่ามืดจึงเลิกถอยหนีไปกองทัพพม่าผู้คนนายไพร่ล้ม
ตายเสียมากกว่าที่กลับมาได้เสียทั้งศาสตราวุธ ยุทธภัณฑ์และเสบียงอาหาร พาหนะเกือบทั้งหมด
การรบครัง้ ที่ ๖ แม่ทัพเนเมียวสีหบดีให้แยจออากา ยกทัพไปตีอีกแต่ถูกตีพ่ายแพ้กลับไปอีก ไม่
ปรากฏการรบ
การรบครัง้ ที่ ๗ เนเมียวสีหบดีให้ จิกแก ปลัดเมืองทวายเป็นแม่ทัพไปเข้าตีอีกแต่ถูกตีพ่ายแพ้
กลับไปอีกไม่ปรากฏการรบ
การรบครัง้ ที่ ๘ แม่ทัพเนเมียวสีหบดีให้อากาปันคยี เป็นนายทัพพาทหารสมัครเลือกสรรแต่
ทหารกล้าประมาณ ๑,๐๐๐ คนเศษจัดเป็นกองทัพมีทั้งทหารราบและทหารม้า ขณะนั้นชาวบ้านบางระจันมีรี้
พลมากกว่าแต่ก่อน แต่นายแท่นป่วยอยู่ตั้งแต่ถูกปืนเมื่อคราวรบครั้งที่ ๕ ครั้นรู้ว่าพม่ายกกองทัพมาอีกและมี
ทหารม้าไปด้วยจึงปรึกษากันจัดทัพจานวน ๑,๐๐๐ คนเศษ ให้นายจันทร์หนวดเขี้ยวเป็นนายทัพใหญ่และให้
ขุนสรรค์ซึ่งมีฝีมือยิงปืนแม่น เป็นนายทหารปืนเลือกคัดแต่คนที่มีฝีมือยิงปืนแม่นเข้าไปในกองนั้นประมาณ
๑๐๐ คนเศษไว้สาหรับสู้ทหารม้า ครั้นพม่ายกทัพไปถึงบ้านขุนโลก นายจันทร์หนวดเขี้ยวสืบรู้ว่ากาลังพม่ายก
พลไล่เลี่ยกันกับกองทัพไทยไม่เสียเปรียบพม่าก็ยกกาลังเข้าตีพม่ากาลังตั้งค่ายยังไม่ทันแล้วเสร็จพม่าต่อสู้เต็ม
สามารถ นายจันทร์หนวดเขี้ยวแบ่งกองทัพเข้าตีทางด้านหลังพม่าอีกด้านหนึ่งถูกตีกระหนาบพม่าแตกพ่ายไทย
ฆ่าฟันเสียหายเป็นจานวนมาก อากาบันคยี ตายในที่รบ
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การรบครัง้ ที่ ๙ การรบตั้งแต่เดือน ๔ ปีระกา จนถึงเดือน ๗ ปีจอ พ.ศ.๒๓๐๙ พม่าเป็นฝ่าย
พ่ายแพ้ตลอดมา แม่ทัพเนเมียวสีหบดีก็ร้อนใจสังเกตุเห็นพวกชาวบ้านบางระจันมีกาลังมากขึ้นทุกทีเกรงเป็น
ทัพใหญ่มาตีกระหนาบจะทาให้เสียทีหาผู้อาสาเป็นนายทัพไปเข้าตีอีกพม่าก็ครั้นคร้าม ขณะนั้นมีมอญ ๑ คน
เข้ามาอยู่เมืองไทยช้านานฝากเนื้อฝากตัว กับพม่าช่วยพม่ารบพุ่งจนได้รับการแต่งตั้งเป็นตาแหน่งสุกี้ ( สุกี้
= ซุกคยี = นายกองใหญ่ พระนายกอง ) อาสาจะไปตีซ่องใหญ่ที่บ้านบางระจันให้แตกจนได้ เกณฑ์ทัพรวม
พม่าและมอญ สุกี้รู้และคุ้นเคยกับกองทัพไทยรู้ว่าไทยใจกล้าถ้ารบพุ่งในที่แจ้งสู้ไทยไม่ได้ อีกประการหนึ่ง
หนทางที่จะยกไปบ้านบางระจันเป็นป่าเปลี่ยว ฝ่ายไทยชานาญทางอาจซุ่มซ่อนถ่ายเทในกระบวนรบเอาชนะ
ได้จึงระมัดระวังตัวตั้งแต่แรกยกไปถึงไหนก็ตงั้ ค่ายพักเป็นค่ายมั่นทุกแห่งค่อย ๆ ยกไปช้า ๆ ไม่เร่งร้อน ( คล้าย
นกแก้วเกาะไต่เกี่ยวกิง่ ไม้อย่างมัน่ คง ) ครึ่งเดือนจึงยกไปถึงเขตบ้านบางระจัน ครั้นพวกไทยยกออกมาสุกี้ก็ทา
การสู้รบอยู่แต่ในค่าย พวกชาวบ้านบางระจันเข้าตีค่ายพม่าหลายครั้งก็ตีไม่ได้ด้วยค่ายตั้งมั่นคงชาวบ้าน
บางระจัน ไม่มีปืนใหญ่ยิงทาลายค่ายไปตีทีไรก็ถูกพม่ายิงเจ็บป่วยล้มตายเปลืองลงไปทุกทีจนมิรู้จะทาอย่างไร
วันหนึ่งนายทองเหม็นกาลังเมาสุรานึกราคาญขึ้นมาก็ขึ้นขี่กระบือพาพวกทหารกองหนึง่ ตรง
ตรากเข้ารื้อแย่งค่ายพม่าฝ่ายพม่าเห็นไทยไปน้อยก็ออกตั้งรับ นายทองเหม็นขับกระบือนาพลไล่ถลาเข้าไป
กลางข้าศึกถูกฆ่าทุบตีตายพวกไพร่พลก็แตกหนีกลับมา เป็นครั้งแรกที่ชาวบ้านบางระจันแพ้พม่า จึงปรึกษากัน
มีใบบอกเข้ามายังเสนาบดีในกรุงศรีอยุธยาขอปืนใหญ่กับกระสุนดินดาไปยิงค่ายพม่า แต่ข้างในกรุงไม่ยอมให้
เพราะเกรงข้าศึกจะแย่งยึดชิงเอาไปเสียกลางทาง เพียงแต่ได้พระยารัตนาธิเบศร์ออกไปที่บ้านบางระจันเรี่ยไร
เครื่องภาชนะทองเหลือง ทองขาวของชาวบ้านหล่อปืนใหญ่ขึ้นที่บ้านบางระจัน ๒ กระบอก แต่หล่อโดยรีบ
ร้อนร้าวก่อนเสียใช้งานไม่ได้ ชาวบ้านบางระจันก็หมดทางที่จะสู้ รี้พลมีแต่ตายเปลืองไปทุกที ทั้งนายแท่น
ผู้นาทัพที่ถูกปืนป่วยมานานก็ตายลง ขุนสรรค์กับนายจันทร์หนวดเขี้ยวซึ่งเป็น ผู้นาทัพในชั้นหลังออกไปตีค่าย
พม่าก็ถูกอาวุธทั้ง ๒ คน ยังเหลือกานันพันเรืองกับนายทองแสงใหญ่เป็นหัวหน้าควบคุมค่ายพากันท้อใจ
อ่อนแอลง ฝ่ายสุกี้เห็นว่าชาวบ้านบางระจันจวนสิ้นกาลังแล้วก็ให้ขุดอุโมงค์เข้าประชิดค่ายบางระจัน แล้วปลูก
หอรบเอาปืนใหญ่ขึ้นตั้งจังก้ายิงเข้าไปในค่ายบางระจัน เห็นว่าผู้คนระส่าระสายก็ยกกรูกันเข้าปล้นค่าย
ชาวบ้านบางระจันต่อสู้จนสิ้นกาลังก็เสียค่ายแก่ข้าศึก ณ วันจันทร์ เดือน ๘ แรม ๒ ค่า ปีจอ พ.ศ.๒๓๐๙
รวมเวลาทาการต่อสู้ ๕ เดือน พวกชาวบ้านบางระจันตายเสียเป็นอันมากที่เหลือก็หนีไปได้บ้าง พม่าจับไป
เป็นเชลยบ้าง พระอาจารย์ธรรมโชติหายสาบสูญมรณะภาพในเวลาเสียค่ายแก่พม่าหรือหนีรอดหาปรากฏไม่
พวกเราชาวไทยผู้อ่านประวัติศาสตร์เป็นหนี้บุญคุณพวกชาวบ้านบางระจันเป็นแบบอย่างความ
กล้าหาญ เสียสละเพื่อบ้านเมืองให้กับชนรุ่นหลัง ให้มีความรักหวงแหนแผ่นดินที่อยู่ การได้มาต้องแลกด้วย
ชีวิตเลือดเนื้อ
ผลการรบ
การรบที่บ้านบางระจันเป็นฝ่ายแพ้ในครั้งสุดท้ายเพราะกาลังน้อยกว่า นายกองสุกี้เก่งยุทธวิธีแก้
จุดอ่อนเดินทัพอย่างสุขุม ฝ่ายเราผู้นาบาดเจ็บล้มตาย ขาดปืนใหญ่ ขาดกองหนุนจากกรุงศรีอยุธยาจึงต้อง
พ่ายแพ้อย่างย่อยยับการพ่ายแพ้หรือสงครามยุติขึ้นกับหลัก ๓ ประการ คือ
๑. พื้นที่ถูกยึด
๒. ทหารถูกทาลาย
๓. ทหารหมดขวัญกาลังใจ
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บทเรียนจากการรบ
๑. การรบกองหนุนมีความสาคัญในการแก้ปัญหาการรบ ชาวบ้านบางระจันขาดทั้งกองหนุน
ขาดทั้งปืนใหญ่ใช้ยิงค่ายพม่า
๒. ยุทธวิธีครั้งสุดท้ายของนายกองสุกี้เดินทัพด้วยความใจเย็น ตั้งค่ายมั่นคงเข้าตีแตกยาก ค่าย
ทหารยังมีการป้องกันดีมั่นคงแข็งแรง
๓. แม่ทัพใจร้อนแบบนายทองเหม็นกินสุราเมาใช้ไม่ได้เสียทีได้ง่าย ขาดสติ ความอดทน ความ
รอบคอบ แม่ทัพต้องมีแผนที่จะเอาชนะให้ได้ก่อนจึงนากาลังเข้าทาการรบตามคากล่าวซุนวู้
๔. การขุดอุโมงค์ของฝ่ายพม่าแม้ในยุคปัจจุบันก็นามาใช้ เช่น สงครามอุโมงค์ในเวียดนาม ขุด
อุโมงค์ซุ่มโจมตีเป็นการรบที่ยุ่งยากภายในอุโมงค์ต้องใช้การฝึกอย่างมาก การเข้าปฏิบัติการกวาดล้างต้องใช้
ความรอบคอบระมัดระวังมาก
๕. ความสามัคคีเป็นสาคัญที่ชาวบ้านบางระจันสามารถทาการรบกับพม่านานถึง 5 เดือน การ
ทาสงครามต้องมีความสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกันกาลังจึงจะแข็งแกร่งเริ่มจากแนวความคิดที่ตรงกันในการ
ปฏิบัติ
การนาหลักการสงครามไปใช้
๑. หลักความมุง่ หมาย จะเห็นว่าชาวบ้านบางระจันทาการรบแต่ละครั้งวางเป้าหลักคือกาลัง
ฝ่ายพม่าทุกครั้งและสามารถเอาชนะได้เกือบทุกครั้ง ชาวบ้านทาสงครามยังมีความหวังที่จะชนะ
๒. หลักการรุก จากการรบครั้งที่ ๕ จะเห็นชัดเจนว่าไม่เกรงกลัวฝ่ายพม่าเลย นากาลังรุกข้าม
คลองบางระจันไปตีพม่าอันที่จริงการรุกข้ามคลองต้องใช้เวลาและกาลังในการข้าม ถ้าเป็นการรบใหญ่การรบ
ข้ามลาน้าเป็นพื้นที่อันตรายจงให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
๓. หลักการรวมกาลัง ชาวบ้านแขวงวิเศษไชยชาญจะมีผู้นามารวมตัวกันสู้รบ ณ บ้าน
บางระจัน ซึ่งชัยภูมิการตั้งรับดีเป็นที่สูงดอนจนมีกาลังประมาณ ๑,๐๐๐ คนเศษ รวมคน รวมอาวุธ รวม
พลังสนับสนุนทาการต่อสู้ยาวนาน ๕ เดือน
๔. หลักการออมกาลัง การรู้เขา รู้เรา แล้วจัดกาลังเข้าสู้ให้ได้ชัยชนะแต่ละครั้งผู้นาต้อง
ประมาณการกาลังข้าศึกได้ถูก จึงจะจัดกาลังให้ได้เปรียบแล้วทาการรบเอาชัยชนะถึง 8 ครั้ง คาว่า ใช้กาลัง
อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างประหยัด
๕. หลักการดาเนินกลยุทธ ในการรบครั้งที่ ๕ ฝ่ายไทยได้แบ่งกาลังดาเนินกลยุทธเป็น ๓
ส่วน คือ กองกลาง ปีกซ้าย ปีกขวา รุกข้ามลาน้าใช้เศษหญ้าฟางปูทางเดินเป็นที่ข้าม บุกเข้าตีตรงหน้า
แล้วโอบปีกซ้ายขวาจู่โจมฟันแม่ทัพสุรินทรจอข้องตาย ทหารพม่ามากกว่ามีทหารม้าด้วย ชาวบ้านบางระจัน
แกล้งแพ้หนีข้ามคลองแล้วทาการรุกใหม่อีกครั้งอย่างจู่โจมขับไล่พม่าไปได้
๖. หลักระวังป้องกัน รู้จักการส่งหน่วยสอดแนมดูกาลังข้าศึกที่เข้ามาเสมอทุกครั้งแล้วส่งข่าว
ให้ส่วนใหญ่ในค่ายบางระจันวางแผนออกทาการรบแม้กาลังเราน้อยก็สามารถเอาชนะกาลังมากได้เป็นการ
ป้องกันค่าย
๗. หลักการจูโ่ จม การเอาชนะเหนือความคาดคิดนับว่าสาคัญเพราะข้าศึกไม่ได้ทันตั้งตัวถูกจู่
โจม ในการกลับเข้าตีใหม่ของฝ่ายไทยในการรบครั้งที่ ๕ นับว่าเป็นการจู่โจมฝ่ายตรงข้ามกาลังหุงหาอาหาร
และจัดการศพนายทหารผู้ใหญ่ที่ล้มตาย พม่ามิได้ระวังป้องกันที่พอเพียงทาให้ฝ่ายเราปฏิบัติการจู่โจมได้
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๘. หลักความง่าย การประกอบกาลังแบบง่าย ๆ คัดชายฉกรรจ์ในท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ
อาวุธก็เป็นพื้น ๆ ง่าย ๆ มีด ดาบ เครื่องช่วยรบก็เป็นวัว ควาย พอหาได้เท่านั้น ถ้าชาวบ้านได้รั บการฝึก
ทางกาลังและยุทธวิธีมากกว่านี้จะไม่มีแพ้พม่าแม้ครั้งเดียว
ยุทธวิธีถึง ๙
ครั้ง แต่กไ็ ม่อาจก่อให้เกิดความได้เปรียบในภาพรวมสาหรับฝ่ายไทย
นอกจากการรบของชาวบ้านบางระจันที่ยกมาเป็นตัวอย่าง กรุงศรีอยุธยาได้จัดกองกาลังออกโจมตีลิดรอนทัพ
พม่าหลายครั้งทั้งทางบกและทางน้า มีทั้งได้ทีและเสียที แต่การรบดังกล่าวก็ไม่สามารถทาให้เกิดผลดีกับฝ่าย
ไทยได้มากนักในภาพรวม เมื่อเป็นเช่นนี้สาเหตุที่แท้จริงแห่งความพ่ายคืออะไร ทั้งที่ยุทธวิธีของไทยมิได้ด้อย
ไปกว่าฝ่ายพม่าแม้แต่น้อย
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สถานการณ์
ไทย
พม่า
กษัตริย์
พระเจ้าเอกทัศ
พระเจ้ามังระ
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หลังจากพระเจ้ามังลอกสิ้นพระชนม์
แตกกันเป็นหลายพวกไม่ศรัทธาไม่พอใจ บ้านเมืองก็สงบไม่ระส่าระสาย มังระส่งกองทัพ
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รุกเข้าดินแดนไทยพร้อมกัน ทั้งทาง
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ขวางรวมทั้งกาแพงเมือง
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เล็ก
น้าท่วม ปิดล้อมข้าศึกให้อดอยากขาดแคลน
ส่งกาลังออกยึดรักษาตาบลคับขัน บุกผ่านกาแพงเข้ายึดพระนคร
จู่โจมรบกวน ขัดขวางข้าศึก แต่ไม่มีส่ง
กองดจรรบกวนข้างหลัง และตัดเสบียง
รอให้ถึงฤดูน้าท่วม
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การจัดกาลัง

การจัดหน่วย

อาวุธ

ไทย
ไพร่พล ราษฎรที่ถูกเกณฑ์ได้แก่
ราษฎรในกรุงและหัวเมืองใกล้เคียงที่ไม่
หลบหนี พวกในกรุงระดมหมดทั้งพวก
ต่างชาติ นักเลงคุมบ่อนคุมซ่องและขี้ยา
คงมีกาลังรวมทั้งสิ้นประมาณ ๕ หมื่นคน
การจัดหน่วย จัดแบบจตุรงคเสนามี
พลเท้า พลม้า พลช้าง พลช่าง ของไทย
คงไม่เป็นสัดส่วนอย่างที่ควรจะเป็น
เพราะไม่ได้วางแผนยุทธศาสตร์ไว้ ห่าง
ศึกสงครามนาน และขาดการฝึกซ้อม
เมื่อเกิดสงครามก็ระดมพลแล้วส่งออกไป
รบทันที
อาวุธยิงมีปนื ใหญ่ขนาดต่างๆ ปืน
ประจาป้อมเช่นปืนปราบหงสาวดี ปืน
มหากาฬมฤตยูราช ยาวประมารณ ๑๐
เมตร ปืนใหญ่ทหารราบ จินดา จ่ารง
มนฑก นกสับรายรอบเชิงเทินกาแพง
รวมปืนใหญ่ประมาณ ๑,๒๐๐ กระบอก
ปืนเล็กกว่าหมื่นกระบอก แต่เมื่อส่งกาลัง
ออกไปต้านทานพม่า คงไม่ได้ให้เอาปืน
ใหญ่ไปด้วย กระสุนดินดามีน้อยต้องใช้
กระสุนไม้หรือดินเผาแทน ดินดาเสื่อม
ทหารไม่มีความรู้ความสามารถในการใช้
ปืนทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี
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พม่า
พม่ายกทัพมาจากอังวะผ่านเมืองต่างๆก็
เกณฑ์คนเข้ากองทัพเรื่อยมามีคนพม่าเป็นหลัก
นอกนั้นมีมอญ ไทยใหญ่ ยะไข่ กะเหรี่ยง ละว้า
ลาว คนเชียงใหม่และคนไทยทางเหนือรวมเป็น
คนหลายชาติหลายภาษา
พม่าต้องกราศึกมาตั่งแต่ก่อน
พ.ศ.
๒๒๙๖
เมื่ออลองพญาตั้งตัวเป็นใหญ่ก็
ปราบปรามหัวเมืองต่างๆ ที่แข็งข้อเรื่อยมาการ
จัดหน่วยจึงปรับให้เหมาะแก่การเคลื่อนย้าย
การรุก การเข้ารี การยึด ฯลฯ แม้จะเกณฑ์คน
เข้ามาใหม่เพิ่มจานวนแต่ทหารเก่าก็มีเป็นหลัก
อยู่
พม่ามีปืนใหญ่น้อยกว่าไทยและเป็นปืน
ขนาดเบามากเพื่อให้สะดวกการเคลื่อนที่ข้าม
ลาน้า ลาห้วยข้ามขาแต่พม่ามีความชานาญใน
การใช้มากกว่าไทย
การส่งกาลังไปปราบ
ชาวบ้านบางระจัน นอกจากข้าศึกใช้ปืนเล็กยิง
ยังใช้ปืนใหญ่ค่ายของชาวบ้านบางระจันอย่าง
หนัก ปืนใหญ่ทีใช้ยิงคงเป็นปืนใหญ่ทหารราบ
ซึ่งใช้ลากหรือแบกหามไปได้ แต่คงไม่มีปืนใหญ่
และกระสุนมากเพราะขนส่งลาบาก
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สถานการณ์
แม่ทัพนายกอง

การปฏิบัติ

การปฏิบัติ

ไทย
แม่ทัพนายกอง ไม่มีใครเลยที่
เคยเข้าสงครามการฝึกอบรมก็คงไม่มี
เพราะอยู่ในระหว่างบ้านเมือง
ระส่าระสายแตกแยก การรีบส่งกาลังไป
ยันทัพพม่าที่เข้ามาทางด่านเจดีย์ ๓
องค์ เมืองกาญจนบุรีก็ให้พระพิเรนทร
เทพเจ้ากรมพระตารวจเกณฑ์คน
๓,๐๐๐ คนรีบยกไป กว่าจะเกณฑ์ได้
กว่าจะไปถึงพอตั้งค่ายลงพม่าก็ตีแตกไป
พระยารัตนาธิเบศร์ว่าที่จตุสดมภ์ฝ่ายวัง
ซึ่งถูกสั่งใช้บ่อยแต่ถอยทัพแตกทัพบ่อย
ใช้ไปรักษาเมืองธนบุรี
ให้ไปช่วย
ชาวบ้านบางระจันก็ไม่สาเร็จ ในที่สุดก็
หนีออกจากอยุธยาไป แม่ทัพนายกอง
ต่างๆ มักใช้เจ้าเมืองที่หนีภัยมา ไม่รู้จัก
ทหารไม่เคยการบังคับบัญชา และขาด
ความเป็นผู้นา
ฝ่ายอยุธยาส่งเจ้าพระยา
พิษณุโลกไปยึดสุโขทัยแต่เจ้าพระยา
พิษณุโลกไปแล้วก็กลับไม่ไปอีก และส่ง
กาลังไปยันทัพพม่าที่นครสวรรค์และ
ชัยนาทแต่ไม่ปรากฏผลงาน
ไทยส่งกาลัง ๓,๐๐๐ คนไปตั้งรับ
พม่าที่กาญจนบุรีถูกพม่าตีแตกไป
ชาวบ้านบางระจันรวมกาลังต่อสู้
พม่าที่มาปล้นทรัพย์จับลูกสาวชาวบ้าน
ไปข่มขืนพม่ายกกาลังมาปราบก็พ่ายไป
ถึง ๗ ครั้ง
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พม่า
แม่ทัพพม่าที่ยกทัพมาบุกไทยมี ๒ นาย
๑. มังมหานรธา(แม่ทัพทางใต้)
๒. เนเมียวสีหบดี(แม่ทัพทางเหนือ)
ทั้ง ๒ นายมีความชานาญในการสงครามมา
เป็นอย่างดี จงรักภักดีต่อพระเจ้ามังระ มี
จิตใจฮึกเหิมที่จะเหยียบย่าอยุธยาให้ราบด้วย
น้ามือของตน ปลัดทัพและนายกองตลอดถึง
ทหารพม่าก็ล้วนแต่แกร่งกล้าในฝีมือ ชั้นเชิง
กลยุทธแม้ว่าจะปกครองทหารหลายชาติ
หลายภาษา แต่แม่ทัพนายกองต่างๆ มีความ
เป็นผู้นาอยู่ในระดับสูง

ขั้นที่ ๑ มิ.ย. ๒๓๐๘ ถึง ม.ค. ๒๓๐๘
(แบบเก่า)กองทัพทางเหนือส่งกองทัพหน้ายก
พล ๕,๐๐๐ คนมาจากเชียงใหม่เข้าตีตาก
กาแพงเพชร นครสวรรค์ อินทรบุรี พรหมบุรี
กองทัพทางใต้ส่งกองหน้ายกเข้ามาทางด่าน
เจดีย์สามองค์ ตั้งทัพรออยู่ที่สุพรรณบุรี
ขั้นที่ ๒ ก.พ. ๒๓๐๘ ถึง ก.ค.๒๓๐๙(๖
เดือน)กองทัพทางเหนือยกพล ๒ หมื่นเข้ายึด
เมืองตาก เนเมียวฯ ตั้งกองบัญชาการที่
สวรรคโลก พม่าต้องสู้กับชาวบ้านบางระจัน
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สถานการณ์
การปฏิบัติ

การปฏิบัติ

การปฏิบัติ
การปฏิบัติ

การปฏิบัติ
การปฏิบัติ

ไทย
ครั้งที่ ๘ สุกี้ตั้งค่ายใช้ปืนใหญ่ปืน
เล็กยิงค่ายไทยแตกไป
ไทยส่งกาลังทางบกไปยันพม่าที่
ตาบลตาหรุและส่งกาลังทางเรือไปที่บาง
กุ้งถูกพม่าตีแตกพ่ายไป พม่าไล่ติดตามมา
จนถึงเมืองธนบุรี นนทบุรี เข้ายึดป้อม
เมืองธนบุรี นนทบุรีได้
ไทยส่งกาลังทางเรือไปตีค่ายพม่าที่
วัดท่าการ้อง นายเริกราดาบปลุกใจอยู่ที่
หัวเรือถูกยิงตกน้าทัพเรือเลยถอยกลับ
ไทยส่งกาลังทางเรือไปสกัดเรือพม่าที่ลัด
ทุ่งออกมาถูกพม่าเอาหม้อดินปืน
จุดชนวนโยนใส่เรือทาให้เรือแตกทัพเรือ
แตกพ่ายไป
ไทยไม่รู้ข่าวแม่ทัพพม่าตาย ไทย
เริ่มขาดแคลนข้าวราษฎรและทหารปัน
ส่วนอาหาร
ค่ายไทยนอกเมืองทั้ง ๙ แห่งแตก
หนีเข้าพระนคร พระเจ้าตากสินและพวก
ตีฝ่าวงล้อมออกไปทางตะวันออก เกิดไฟ
ไหม้ในพระนครบ้านเรือนกว่าหมื่นหลัง
ถูกทาลายอดอยากหนักขึ้น
พระเจ้าเอกทัศส่งทูตไปเจรจาขอ
ยอมแพ้ ราษฎรและทหารปีนกาแพงหนี
ออกมา
พระเจ้าเอกทัศ ส่งจหมื่นศรีสร
ลักษณ์นากาลังไปขัดขวางการสร้าง
สะพานถูกพม่าตีพ่ายไป
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พม่า
กองทัพทางใต้ยกพลที่ ๒ หมื่น จาก
ทวายเข้าดินแดนไทยตั้งทัพที่ราชบุรีให้ทหาร
มอญเข้าตั้งแทนที่แล้ว ก็เคลื่อนมาตั้งที่สีกุก
กองหน้าเลื่อนไปตั้งที่สามแยกบางไทร

ขั้นที่ ๓-ตั้งแต่ ส.ค. ๒๓๐๙ ถึง ต.ค.
๒๓๐๙ พม่าทานาปิดล้อมเกาะอยุธยาให้ขาด
แคลน พม่าเตรียมสู้น้าท้วม หาเรือ แพ หาที่
ดอน ใช้เรือตรวจตราการปิดล้อม กองหน้าของ
กองทัพด้านเหนือลงมาตั้งที่บ้านโพธิสามต้น
เนเมียวฯมาตั้งที่ปากน้าพระประสบ
มังมหานรธาป่วยตาย เนเมียวฯ ได้เป็น
แม่ทัพใหญ่ย้ายมาตั้งที่บ้านโพธิสามต้นกอง
หน้ามาตั้งที่วัดภูเขาทองและวัดท่าการ้อง
ขั้นที่ ๔ พ.ย. ๒๓๐๙ ถึง เม.ย. ๒๓๑๐
(๕ เดือน)พม่าเก็บเกี่ยวข้าวน้าลด พม่าบีบวง
ล้อมเข้ามา ตีค่ายไทยนอกเมืองแตกหมดพม่า
ยิงปืนใหญ่จากทิศตะวันตกและทิศเหนือเข้า
พระราชวังพม่าเข้าประชิดแม่น้าลาคลอง
พม่าไม่ยอมจะต้องถล่มอยุธยาให้ราบ
พม่าจับกุมคนไทยซักถามข่าวความเป็นไป
สร้างสะพานเรือกตรงหัวรอ ขุดอุโมงค์
เผากาแพงทรุด พม่าเข้ายึดพระนคร
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การข่าว

การข่าว

ไทย
เมื่อพระเจ้ามังระขึ้นครองราชย์ไทย
ได้ข่าวว่าแผ่นดินพม่าเกิดจลาจลไทยเลย
ไม่เตรียมการป้องกันบ้านเมือง
ไทยคงไม่พิจารณาสถานการณ์ว่าทาไม
พม่าจึงตั้งทัพอยู่ ๒ แห่ง
ไทยประมาทคิดว่าพม่าเพียงเข้ามาปล้น
ทรัพย์จับเชลย คงไม่มาถึงอยุธยา
ข่าวภายในเมืองพม่าไทยไม่สนใจ
ไทยเข้าใจว่าพม่าส่งกาลังมาเพิ่ม

พม่า
พม่าปล่อยข่าวลวงว่าเกิดจลาจล
พม่าตั้งทัพอยู่ที่เชียงใหม่และที่ทวาย
พม่าเคลื่อนกาลังจากฐานทัพทั้ง ๒ แห่งเข้ามา
ช้าๆ
ทัพจีนบุกพม่าทางเหนือ พม่าต้อง
พะว้าพะวังทาศึกหลายด้าน

พม่าทากลลวงให้ทหารเดินเข้ากลางวันเดิน
ออกกลางคืน
การปฏิบัติการ
ท้าวสนมนางกานัลในขอให้ตั้งกฎ
พม่าประกาศให้หัวเมืองรายทางยอมแพ้
ทางจิตวิทยา
ห้ามยิงปืนใหญ่ ทาให้แม่ทัพนายกองไม่ แล้วจะไม่ทาร้ายไม่จับเป็นเชลยถ้าไม่ยอมจะ
พอใจ
ตั้งนายพันนายกองที่ไม่มี เข่นฆ่าทารุณเก็บทรัพย์จับเป็นเชลยทาให้บางง
ความสามารถไปคุมกาลัง พลเมืองที่ขวัญ เมืองยอมแพ้แต่โดยดี
เสียระส่าระสายยิ่งทาให้ทหารหมด
กาลังใจ
การรักษาความ
การปล่อยพม่าที่มาอาศัยอยู่
พม่าติดต่อคนพม่าให้เป็นสายลับ พม่า
ปลอดภัย
อยุธยาไม่ควบคุม
ทาให้ข่าวภายใน ได้ประโยชน์เพราะไทยไม่รักษาความปลอดภัย
อยุธยาล่วงรู้ถึงพม่า การปล่อยให้เกิด ในบ้านเมืองให้ดี
เพลิงไหม้ลุกลามมากมายโดยไม่เตรียม
แผนป้องกัน
การส่งกาลัง
ชาวอยุธยาถูกตัดการส่งกาลังบารุง
พม่าทานาในบริเวณชานพระนคร เริ่ม
บารุง
โดยกวาดเก็บข้าวมาสะสมไว้ตั้งแต่ พ.ย. ตั้งแต่เดือน ก.๕. เดือน ส.ค. ๒๓๐๙ แล้วเก็บ
๒๓๐๘ นอกจากนั้นกระสุนดินดาก็ขาด เกี่ยวในเดือน พ.ย. หรือ ธ.ค. ๒๓๐๙ สิ่ง
แคลนสิ่งอุปโภคบริโภคทั้งหลายก็ไม่ได้ อุปโภคบริโภคก็ได้จากการริบปล้นจากราษฎร
รับมาตั้งแต่ปลาย พ.ศ.๒๓๐๘(ดินดา
เสื่อม กระสุนโลหะไม่มี)
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ไทย
ยุทธวิธีและ
ไทยใช้ปืนใหญ่ยิงไปยังค่ายพม่า
เล่ห์กลยุทธ แต่ปืนใหญ่ตั้งกระจายอยู่รอบกาแพงคง
จะไม่ได้ผลในการรวมกาลังยิงเท่าใด
ไทยส่งกาลังยึดที่มั่นรายรอบพระนคร
๙ แห่ง ตั้งที่ด้านเหนือซึ่งเป็นจุดอ่อน ๓
แห่ง แต่ไม่ได้รวมกาลังยิงทางด้านเหนือ
เป็นพิเศษ พระเจ้าเอกทัศส่งจมื่นศรีสร
ลักษณ์คมุ กาลังออกโจมตีพม่าที่สร้าง
สะพาน แล้วไปตีอีกค่ายหนึ่งถูกพม่าตี
กลับแตกพ่ายไป เพราะไม่มีกาลังหนุน
ยุทธวิธีและ
ฝ่ายไทยระดมยิงแต่พม่าอยู่ใต้
เล่ห์กลยุทธ ดิน ยิงเท่าไรพม่าก็ไม่เป็นอันตราย ฝ่าย
ไทยได้แต่รอดูไม่รู้ว่าพม่าจะทาอะไร
ผู้หญิงผู้ชายคนเฒ่าคนแก่ไปสวดมนต์
ในโบสถ์ ขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วย
กาแพงพระนครทั้งสูงทั้งใหญ่ก็ทรุดลง
เพราะแรงเพลิงเวลา ๒ ทุ่ม คนไทยที่
หนีภัยจ้าละหวั่น หนีไม่ทันก็ถูกฆ่าฟัน
อย่างมันมือ
ผลสุดท้าย

พระเจ้าเอกทัศ ลงเรือน้อยหนีไป
กับมหาดเล็กแล้วมหาดเล็กหนีเอาตัว
รอด พระเจ้าเอกทัศอดอาหารอยู่หลาย
วันพม่าจับได้นามาถึงค่ายก็สิ้นพระ
ชนม์ แม่น้าลาคลองเต็มไปด้วยซากศพ
เป็นเหตุให้ฝูงแมลงวันมาตอมอย่าง
มากมายขุนหลวงหาวัดถูกนาตัวมาจาก
วัด ช่างฟ้อน เริงระบา นักดนตรี ศิลปิน
หมอโหราจารย์ ช่างทอ นักปราชญ์ กวี
ฯลฯ และคนไทย ๓ หมื่น และทรัพย์
สมบัติมหาศาลถูกนาไปพม่า
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พม่า
พม่าใช้กาลังยิงจากปืนใหญ่ปืน
เล็กเป็นอย่างมาก โดยตั้งยิงจากทางทิศ
ตะวันตกและทิศเหนือยังเข้าไปใน
พระราชวังและส่งกาลังเข้าบุกเจาะ
ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือตีค่ายไทย
ที่ตั้งรายรอบนอกพระนครแตกหมด พม่า
ตั้งค่ายวิหลั่นเข้าประชิดลาน้าใกล้หัวรอ
สร้างสะพานเรือกข้ามลาน้าพม่าหลอก
ทาท่าเข้าตีทางรตะวันตกและทางเหนือ
แต่กลับเข้าตีทางตะวันออกเฉียงเหนือ
พม่าขุดอุโมงค์จากริมตลิ่ง
๒
อุโมงค์มาที่ใต้ฐานรากกาแพงแล้วขุด
ขยายออกไปทางข้างทั้งสองข้างยาว
๓๕๐ หลาแล้วขุดอีก ๓ อุโมงค์ลอดใต้
ฐานกาแพงเข้าไปในพระนคร พม่าขนฟืน
เข้ามาทางอุโมงค์เผารากกาแพงตรงหัวรอ
ริมป้อมมหาไชย
พม่าเข้าเมืองโดยใช้
บันไดพาดเข้าตรงที่ทรุด ไล่ฆ่าฟันทหารที่
ถืออาวุธจับผู้คนมาซักถามอาไฟเผา
อาคารบ้านเรือนสว่างโชติช่วง
พม่าฆ่าฟันผู้คนล้มตายเกลื่อน
กลาด ข่มขืนทรมานให้บอกที่ซ่อนทรัพย์
เอาไฟสุมองค์พระศรีสรรเพชญสารอกเอา
ทองคากวาดเก็บเครื่องราชูปโภคเครื่อง
ราชกกุธภัณฑ์
ทหารพม่าเดือนร้อน
เพราะกลิ่นเน่าเหม็นจนทนอยู่ไม่ได้นาน
พม่าเข้าเมืองได้ ๑๐ – ๒๐ วัน ก็เลิกทัพ
กลับ เมืองไทยไม่มีกษัตริย์ปกครอง พม่า
ตั้งสุกี้คนมอญที่อยู่เมืองไทยอยู่ดูแลตั้ง
ค่ายอยู่ที่โพธิสามต้น
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สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกูอ้ สิ รภาพและการรบครัง้ สาคัญสมัยกรุงธนบุรี
พระราชประวัติ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยกรุงธนบุรี เสด็จ
พระราช สมภพ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๒๗๗ ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาที่ ๓ สมเด็จพระจ้าอยู่หัว
บรมโกศพระองค์ทรงเป็นสามัญชน กาเนิดในตระกูลแต้ มีพระนามเดิมว่า สิน พระราชบิดาเป็นจีนชื่อ ไห
ฮอง เดินทางจากประเทศจีนมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย แล้วได้สมรสกับหญิงไทยชื่อ นางนกเอีย้ ง มี
หลักฐาน บันทึกว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเคยเป็นพ่อค้าเกวียนผู้ทรงปัญญาเฉลียวฉลาด และมี
ความสามารถด้าน กฎหมายเป็นพิเศษ ได้ช่วยกรมการเมืองชาระถ้อยความของราษฎรทางภาคเหนืออยู่
เนืองๆ เนื่องจากได้ทา ความดีมีความชอบต่อแผ่นดิน จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็น เจ้าเมืองตากในเวลาต่อมา
ในปี พ.ศ. ๒๓๐๘ - ๒๓๐๙ พระยาตากได้นาไพร่พลลงมาสมทบเพื่อป้องกันกรุงศรีอยุธยา
ระหว่าง ที่พม่าล้อมกรุงอยู่ ได้ทาการต่อสู้จนเป็นที่เลื่องลือว่า เป็นแม่ทัพที่เข้มแข็งมากที่สุดคนหนึ่ง และ
ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นพระยาวชิรปราการ เจ้าเมืองกาแพงเพชร ในวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๓๑๐ (ก่อนที่
จะเสียกรุงศรีอยุธยา ให้แก่พม่าประมาณ ๓ เดือน) พระยาตากได้รวบรวมกาลังตีฝ่าวงล้อมของพม่าไปตั้ง
มั่นเพื่อที่จะกลับมากู้เอกราชต่อไป
จากหลักฐานตามพระราชพงศาวดาร พระยาตากได้รวบรวมไพร่พลประมาณ ๕๐๐ คน มุ่งไป
ทาง ฝั่งทะเลทางทิศตะวันออก ระหว่างเส้นทางทีผ่ ่านไปนั้นได้ปะทะกับกองกาลังของพม่าหลายครั้ง แต่ก็
สามารถ ตีฝ่าไปได้ทุกครั้ง และสามารถรวบรวมไพร่พลตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ได้มากขึ้นเรื่อยๆ ในวันที่
๘ เมษายน พ.ศ.๒๓๑๐ พม่ายึดกรุงศรีอยุธยาได้ เจ้าเมืองใหญ่ๆพากันตั้งตัวเป็นเจ้าและควบคุมหัวเมือง
ใกล้เคียง ไว้ในอานาจ หลังจากพระยาตากยึดเมืองจันทบุรีได้ ก็ได้ประกาศตั้งตัวเป็นอิสระ และจัดตั้งกองทัพ
ขึ้นที่นี่ โดยมีผู้คนสมัครใจเข้ามาร่วมด้วยเป็นจานวนมาก รวมทั้งนายสุดจินดาซึ่งต่อมาได้รับพระบรมราช
โองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลที่หนึ่ง
หลังฤดูมรสุมในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๓๑๐ พระยาตากได้ยกกองทัพเรือออกจากจันทบุรีล่องมา
ตามฝั่งทะเลในอ่าวไทย จนถึงปากแม่น้าเจ้าพระยา และได้ต่อสู้จนยึดกรุงธนบุรีคืนจากพม่าได้ ต่อจากนั้น ได้
ยกกองทัพเรือต่อไปถึงกรุงศรีอยุธยา เข้าโจมตีค่ายโพธิ์สามต้น เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๓๑๐ และ
สามารถกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยได้เป็นผลสาเร็จ โดยใช้เวลาเพียง ๗ เดือนนับตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยา
ให้กับพม่า หลังจากนั้น ได้ทรงเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานี เนื่องจากทรงเห็นว่ามีชัยภูมิดี ประกอบกับ กรุง
ศรีอยุธยาเสียหายหนัก จนยากแก่การบูรณะ ให้เหมือนเดิม ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๑๑ ได้ทรงปราบดาภิเษกขึ้น
เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ทรงพระนามว่า "สมเด็จพระบรมราชาที่ ๔ " แต่ประชาชนนิยมเรียกว่า "พระเจ้าตาก
สิน" ในรัชสมัยของพระองค์ได้มีการทาศึกสงครามอยู่เกือบตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อรวบรวมแผ่นดิน ให้เป็น
ปึกแผ่น และขับไล่พม่าออกจากราชอาณาจักร ถึงแม้ว่าบ้านเมืองจะอยู่ในภาวะสงครามเป็นส่วนใหญ่ แต่
สมเด็จพระเจ้าตากสินก็ยังทรงมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูประเทศในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเมือง การปกครอง
เศรษฐกิจและสังคม ได้มีการติดต่อค้าขายกับประเทศต่างๆ เช่น จีน อังกฤษ และเนเธอร์แลนด์ ได้โปรดให้มี
การ สร้างถนนและขุดคลอง เพื่ออานวยความสะดวกในการคมนาคม นอกจากนั้นยังทรงส่งเสริมทางด้าน
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรม รวมทัง้ การศึกษาในด้านต่างๆของประชาชนอีกด้วย
หลังจากครองราชย์ได้ประมาณ ๑๕ ปี ได้มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นเหตุให้รัชสมัยของ
พระองค์ต้อง สิ้นสุดลง สมเด็จพระเจ้าตากสินเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๓๒๕ ขณะที่มี
พระชนมายุได้ ๔๘ ปี ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ เสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นปฐม
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กษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและได้ทรงย้ายราชธานีมาฝั่งกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินไทยเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะได้ ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ ๒๘ ธันวาคม ของทุกปี (ซึ่งตรงกับ
วันที่ทรงปราบ ดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์) เป็น "วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน" นอกจากนั้นคณะรัฐมนตรียัง
มีมติให้ถวาย พระราชสมัญญานามว่า"สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช"
การรบทีบ่ างแก้ว ( พ.ศ. ๒๓๑๗ )
สาเหตุของสงคราม
ในสมัยพระเจ้าอังวะ ครอบครัวมอญที่เมาะตะมะ หนีมาพึ่งไทยทางด่านพระเจดีย์สามองค์
อะแซหวุ่นกี้แม่ทัพใหญ่พม่าจึงให้งุยอคงหวุ่น เป็นแม่ทัพนากาลัง ๕,๐๐๐ คน เข้าติดตามครัวมอญ เข้ามา
ทางด่านพระเจดีย์สามองค์ เมื่อติดตามครัวมอญไม่ทัน พม่าจึงเปลี่ยนความมุ่งหมายเป็นการปล้นทรัพย์
จับเชลยคนไทย แถวเมืองชายแดนและใกล้เคียง ห้วงระยะเวลาสงครามประมาณ ๑๓ ก.พ. – ๓๑ มี.ค.
๒๓๑๗
ภูมปิ ระเทศทีป่ ฏิบัตกิ ารรบ
สงครามบางแก้วที่ ต.โคกกระต่าย อ.โพธาราม จว.ราชบุรี นับเป็นสงครามแตกหักในครั้ง
นี้ ลักษณะภูมิประเทศ ฝ่ายพม่าเป็นฝ่ายเลือกตั้งค่ายก่อน ลักษณะเป็นที่ดอน ชายเขา มีที่ราบกว้างขวาง
สลับป่าโปร่ง ด้านทิศใต้มีภูเขาพระสูงประมาณ ๑๒๐ เมตร ด้านทิศเหนือขึ้นไปประมาณ ๓ กม. มีเขาช่อง
พรานสูงประมาณ ๙๐ เมตรทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ ๕ กม. มีเขาชะงุ้มสูงประมาณ ๑๐๐ เมตร
ด้านตะวันออกมีลาห้วยน้าขังและเป็นแหล่งน้าอยู่ห่างค่ายประมาณ ๒ กม. และห่างมาทางตะวันออก
ประมาณ ๕ กม. เป็นแม่น้าแม่กลองไหลไปสู่จังหวัดราชบุรี บ้านบางแก้วนี้อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด
ราชบุรีขึ้นมาประมาณ ๒๐ กม.
แผนการรบ
๑. แผนการรบขัน้ ต้นของพม่า เปลี่ยนแผนจากตามจับครัวมอญเพราะตามไม่ทันฝ่ายไทย
นาไปไว้ในกรุงแล้ว จึงแยกทัพออกเป็น ๒ ส่วน สาหรับปล้นทรัพย์จับเชลยไทย
- หม่องซายิด คุมพล ๒,๐๐๐ ตั้งอยู่ที่ปากแพรก กาญจนบุรี
- งุยอคงหวุ่น คุมพล ๓,๐๐๐ มาตั้งอยู่บางแก้ว ราชบุรี
- แผนการรบขั้นต่อไปเมื่อถูกฝ่ายไทยโอบล้อมและเข้าตีค่าย
พม่าต้องการปล้นค่ายไทย และต้องการจับทหารไทยเป็นเชลยให้ได้มาก ๆ แม่ทัพคือ งุยอคงห
วุ่น ประมาทฝีมือคนไทย ดังจะเห็นว่าให้ทหารพม่ามายืนดูทหารไทยตั้งค่ายโอบล้อมแล้วถามว่าตั้งค่าย
เสร็จหรือยัง จะได้เข้าตีจับทหารไทยเป็นเชลยได้มาก ๆ เมื่อทหารไทยตั้งค่ายแข็งแรงนากาลังมาเพิ่มเติม
โอบล้อมค่ายพม่ามากขึ้น พม่าอยู่นานไปก็จะขัดสนเสบียงอาหาร จึงเข้าปล้นค่ายไทยแต่ไทยตีแตกกลับไป
ถึง ๓ ครั้ง เสียลี้พลไปมาก เจ็บป่วย ตาย และถูกทหารไทยจับเป็นเชลยก็มาก ทาให้ทหารพม่าขาดขวัญ
กาลังใจ
- แผนการขัน้ ต่อไปพม่าจะทาการยุทธบรรจบ โดยขอกาลังจากหม่องจายิดที่อยู่ปากแพรกให้
ส่งมาช่วยและทางฝ่ายงุยอคงหวุ่นจะตีออกไปพบกัน แต่ไทยก็สกัดหม่องจายิดไว้ได้ไม่ให้กองทัพทั้งสองของ
พม่ามาบรรจบกัน
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แม่ทัพใหญ่ในพม่าคือ อะแซหวุ่นกี้ ให้ตะแคงมรหน่อง ยกกาลังจากเมาะตะมะตามเข้ามาอีก
๓,๐๐๐ มาปะทะทหารไทยที่อยู่ค่ายบ้านดงรัง หนองขาว อ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี แตกกลับไปอยู่ที่ค่าย
ปากแพรก ไม่ได้ติดตามมาช่วยงุยอคงหวุ่น
เมื่อพม่าถูกกองทัพไทยโอบล้อมไว้นาน จนขาดเสบียงอาหาร ขาดการส่งกาลังบารุง และ
กองหนุนไม่สามารถเข้ามาช่วยได้จึงขอนาอาวุธ ช้าง ม้า มามอบให้ไทย ขอแลกชีวิตกลับบ้านแต่ไทยไม่ยอม
และในที่สุดก็ต้องยอมแพ้ ให้ไทยจับเป็นเชลยหมดทั้งกองทัพ ส่วนหม่องจายิดที่ค่ายเขาชะงุ้มและตะแคงมร
หน่องที่ค่ายปากแพรกก็ถูกทหารไทยตีแตกหนีเข้าแดนพม่าไป
๒. แผนการรบของฝ่ายไทย ต้องการโอบล้อมค่ายทหารพม่าไว้ด้วยกาลังมาก ตั้งค่ายแข็งแรง
หลายขั้นไว้โดยรอบไม่ให้กาลังพม่าเล็ดรอดออกไปได้ ต้องการจะจับเชลยทั้งหมดไปประจาน ตัดการส่ง
กาลังบารุง รักษาแหล่งน้าไว้ไม่ให้พม่าออกมาใช้แหล่งน้า คอยดักปล้นกองทหารที่จะออกไปหาเสบียงอาหาร
ทั้งนี้เพื่อให้พม่าอดโซ ตั้งค่ายสกัดกั้นกองหนุนพม่าที่จะมาจากค่ายปากแพรกมิให้ช่วยเหลือกันได้ โดยมิได้
นากาลังเข้าไปล้อมพม่าที่ปากแพรกเลย ต่อมากองหนุนพม่าก็ยกมาตั้งที่เข้าชะงุ้ม ประจันหน้ากับค่ายไทย
เพิ่มเติมกาลังซึ่งยกลงมาจากหัวเมืองฝ่ายเหนือ ฝ่ายไทยมีกาลังมาก ขวัญดี ต้องการทาลายขวัญพม่าแก้แค้น
คืนที่พม่าจับไทยเป็นเชลยครั้งกรุงเก่าแตก
การวางกาลังและการจัดรูปขบวน
๑. ฝ่ายพม่า วางกาลังตั้งค่ายที่บางแก้วด้านหลังเขาพระประมาณ ๑ กม. ตั้งค่ายเป็น ๓
ค่าย มีปีกกาถึงกัน
๒. ฝ่ายไทย
การวางกาลังขั้นต้น
ค่ายที่ ๑ พระองค์เจ้าอุ้ย (ลูกยาเธอ) คุมพล ๓,๐๐๐ ไปตั้งค่ายประชิดพม่าที่ ต.โคก
กระต่าย ห่างค่ายพม่า ๘๐ เส้น ( ๓.๒๐ กม. )
ค่ายที่ ๒ หลวงมหาเทพ ไปตั้งอยู่ทางตะวันตกของพม่า
ค่ายที่ ๓ เจ้ารามลักษณ์ (หลานเธอ) ไปตั้งโอบล้อมอยู่ทางตะวันออกของพม่า
การวางกาลังขัน้ ต่อไป
เมื่อพระเจ้าตากสินยกกาลังทัพหลวงขึ้นมาสมทบทราบว่าทหารพม่าดูถูกทหารไทยก็โกรธหวัง
จะจับพม่าเอาเป็นเชลยให้ทหารไทยดูจะได้หายกลัวพม่า จึงให้ตั้งค่ายโอบล้อมเข้าไปอีกดังนี้
ค่ายที่ ๔ ค่ายหลวงตั้งที่เขาพระ ห่างค่ายโคกกระต่ายขึ้นไปข้างเหนืออีก ๔๐ เส้น ( ๑.๕
กม. ) อยู่ใกล้กับพม่าห่างกันเพียง ๑ กม.
ค่ายที่ ๕ พระยาอินทรอภัย ตั้งที่เขาช่องพรานรักษาหนองน้าใหญ่มิให้ทหารพม่ามาใช้
อาบกินและใช้สาหรับช้าง ม้า ได้
ค่ายที่ ๖ พระยารามัญ คุมกองมอญรักษาหนองน้าที่เขาชะงุ้มและตัดเส้นทางลาเลียงของ
ข้าศึกมิให้ใช้ได้ เมื่อพระยาจักรี พระยาสุรสีห์ ยกกองทัพหัวเมืองเหนือเข้ามาสมทบอีก จึงตั้งค่ายโอบล้อม
พม่าไว้อีกดังนี้
ค่ายที่ ๗,๘,๙ เป็นค่ายพระยาจักรีตั้งโอบล้อมพม่าทางด้านเหนือ
ค่ายที่ ๑๐,๑๑,๑๒ ของพระยาสุรสีห์ ตั้งค่ายล้อมหม่องจายิด ซึ่งเข้าตีค่ายพระยารามัญ
แล้วยึดค่ายได้จึงตั้งอยู่ที่ค่ายเขาชะงุ้ม ฝ่ายไทยจึงเข้าโอบล้อมไว้มิให้พม่าลงมาช่วยค่ายงุยอคงหวุ่นที่ค่ายบาง
แก้วได้
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การปฏิบตั กิ ารรบ
แผนการรบของพระเจ้าตากสิน มีแนวความคิดยังไม่เข้าตีค่ายพม่าถ้าจะเข้าตีก็คงแตกโดยง่าย
เพราะมีกาลังมากกว่าพม่าหลายเท่าแต่ต้องการให้พม่าอดโซและจะจับเป็นเชลย จึงตั้งค่ายล้อมไว้มิให้ทหาร
พม่าเล็ดรอดออกไปหาเสบียงอาหารได้ ในขั้นต้นไทยยังไม่ยกกาลังไปตีกองหนุนพม่าที่ปากแพรก ซึ่งมีหม่อง
จายิดคุมค่ายอยู่ ทั้งนี้คงจะรอกาลังจากพระยาจักรี พระยาสุรสีห์จากหัวเมืองเหนือเข้ามาช่วย
การปฏิบัติการกับกองหนุนพม่า หม่องจายิด ซึ่งตั้งอยู่ปากแพรกทราบว่างุยอคงหวุ่นถูกทหาร
ไทยโอบล้อมอยู่ที่บางแก้วจึงยกกาลังมาช่วย มาถึงเขาชะงุ้มจึงเข้าตีค่าย พระยารามัญ กองมอญ มีกาลังน้อย
ถูกพม่าล้อมอยู่จึงหนีจากวงล้อม พม่าจึงเข้าค่ายที่เขาชะงุ้มได้ แต่พระยารามัญกลับมาตั้งค่ายใหม่สะกัดมิให้
หม่องจายิดลงมาถึงค่ายบางแก้วได้ พอดีพระยาสุรสีห์ยกกาลังมาจากหัวเมืองเหนือมาช่วยโอบล้อมไว้อีก
หม่องจายิดอยู่ที่ค่ายเขาชะงุ้มจึงออกปล้นค่ายพระยาสุรสีห์โดยทาค่ายวิหลั่น (คือการกาบัง
กายด้วยการพราง) ค่อย ๆ ขยับรุกเข้าหาค่ายไทยทีละน้อย เมื่อถึงจุดที่จะโจมตีก็จู่โจมทุกทิศทางใน
ระยะใกล้ ๆ แต่ทหารไทยป้องกันค่ายไว้ได้ คราวต่อไปพม่าจึงออกปล้นค่ายพระยานครสวรรค์ที่ตั้งล้อมอยู่
เขาชะงุ้มเช่นเดียวกัน พระเจ้าตากสินจึงยกกาลังจากค่ายหลวงขึ้นไปช่วย นาทหารเข้าฟาดฟันพม่าจนแตก
กระเจิงเข้าค่ายเขาชะงุ้มจนไม่สามารถยุทธบรรจบกับงุยอคงหวุ่นได้
ฝ่ายอะแซหวุ่นกี้ ซึ่งอยู่ที่เมาะตะมะเห็นว่างุยอคงหวุ่นยกทัพหายไปนานยังไม่กลับจึงส่งตะแคง
มรหน่องคุมพล ๓,๐๐๐ มาตามเมื่อมาถึงปากแพรกจึงทราบว่างุยอคงหวุ่นถูกทหารไทยล้อมอยู่ที่บางแก้วจึง
ยกกาลังมาช่วยมาถึงดงรังเข้าตีค่ายพระยายมราชซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทางเข้าตีค่ายไทยไม่แตกจึงถอยทัพกลับ
ปากแพรก จึงไม่สามารถยกกาลังมาช่วยงุยอคงหวุ่นที่บางแก้วได้
ผลการรบ
งุยอคงหวุ่น แม่ทัพพม่าถูกกองทัพไทยโอบล้อมจนไม่สามารถอดทนอยู่ได้ จึงยอมออกจากค่าย
พร้อมด้วยนายทัพ นายกองมอบตัวต่อกองทัพไทย ถูกนาตัวไปกราบบังคมพระเจ้าตากสินยังค่ายหลวงเขา
พระและฝ่ายพม่าถูกจับเป็นเชลยได้ ๑,๒๓๔ คน หญิง ๒ คน พม่าตายระหว่างถูกล้อม ๑,๖๐๐ คน
หลังจากนั้นไทยก็รวมกาลังเข้าตีหม่องจายิดที่เขาชะงุ้มแตกและเข้าตีพม่าที่ปากแพรก ไทยขับ
ไล่จนสุดชายแดน จึงเลิกทัพกลับ
บทเรียนจากการรบ
๑. ความประมาทของแม่ทัพพม่าดูถูกฝีมือทหารไทยทั้ง ๆ ที่งุยอคงหวุ่นตั้งค่ายที่บางแก้ว
เสร็จแล้วยังให้ทหารพม่ายืนดูทหารไทยตั้งค่าย ไม่ถือโอกาสโจมตีไทยเสียก่อนเพราะประมาทฝีมือคนไทย
อย่าประมาณข้าศึก
๒. แหล่งน้า แหล่งเสบียงอาหารของพม่าถูกตัดจนกองทัพอดโซหิวโหย เส้นทางส่งกาลัง
บารุงถูกตัดขาด กองหนุนก็อยู่ห่างไกลไม่สามารถเข้าช่วยได้ทันท่วงที ฉะนั้นการส่งกาลังบารุงและเส้นทางส่ง
กาลังบารุงจึงมีความสาคัญต้องรักษาให้ระวังป้องกัน
๓. พม่าเปลี่ยนความมุ่งหมายจากการติดตามครัวมอญกลับมาเป็นการปล้นทรัพย์จับเชลยไทย
เช่นเดียวกับคราวกรุงแตก โดยนากาลังมาเพียง ๕,๐๐๐ แยกเป็น ๒ กอง ครั้นกองทัพไทยมาตั้งค่ายโอบ
ล้อมที่บางแก้วก็ยังดื้อรั้นตีค่ายไทยให้ได้ ไม่ถอยหนีไปเสียก่อนฝ่ายไทยจะเพิ่มเติมกาลัง
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๔. การข่าวของทหารพม่าไม่ดี เพราะไม่ได้เตรียมการทาสงครามไว้จึงไม่ทราบกาลังที่จะมา
เพิ่มเติมกาลังมากมายจึงวางแผนตั้งรับไม่ถูก
๕. ความพร้อมของฝ่ายไทย หลังจากตีเชียงใหม่ได้แล้วจึงโยกกาลังจากหัวเมืองฝ่ายเหนือมา
ช่วยได้ทันมีกาลังมากกว่า
๖. ไทยใช้กลยุทธล้อมค่ายและตัดเส้นทางส่งกาลังบารุงทาให้อดอยากจนถูกจับทั้งค่าย
เป็นไปตามหลักซุนวู้ ล้อมตีให้อดโซ กล่าวไว้ กาลังมากกว่า ๑๐ : ๑ ให้ล้อมเอา ๕ : ๑ ให้เข้าตี ๒ : ๑ ให้
แยกออกแล้วเข้าตีทีละส่วน ถ้ากาลังน้อยกว่าให้หลีกเลี่ยง
๗. การจับเชลยพม่าเป็น ๆ มาให้ทหารไทยดูของพระเจ้าตากสินเป็นการทาให้ทหารไทยหาย
กลัวพม่าเสียที เป็นการดาเนินกลยุทธทางจิตวิทยาได้ผลดี
๘. ความรวดเร็วในการเคลื่อนทัพด้วยกาลังทางน้าใช้เรือ สามารถเดินทัพจากเชียงใหม่ลงมา
ราชบุรีชั่วเวลาไม่กี่วัน กาลังเป็นปึกแผ่น ไม่กระจัดกระจายและบอบช้า เมื่อถึงที่หมายทาการรบได้ทันที ถ้า
เคลื่อนทัพทางบกจะเหน็ดเหนื่อยและล่าช้า
วิเคราะห์การนาหลักการสงครามไปใช้
๑. หลักความมุ่งหมาย พระเจ้าตากสินวางความมุ่งหมายไว้ที่กาลังฝ่ายพม่าที่เขาชะงุ้ม
๒. หลักการรุก พระเจ้าตากสินนากาลังรุกออกจากกรุงธนบุรไี ปราชบุรีที่เขาชะงุ้มก่อนที่พม่า
จะจับคนไทยเป็นเชลย ชิงความได้เปรียบเข้าประชิดและทาการโอบล้อมอย่างรวดเร็ว พร้อมให้กาลังมา
เพิ่มเติมทาให้วงล้อมมีความมั่นคงไม่มีทางสู้
๓. หลักการรวมกาลัง จะเห็นว่าพระองค์รวบรวมเป็นปึกแผ่น ล้อมรอบกาลังฝ่ายพม่า ณ เขา
ชะงุ้ม
๔. หลักการออมกาลัง กองหนุนทั่วไป และมอญที่อยู่ในกรุงธนบุรียังไม่ถูกออกนามาใช้ ใช้
เฉพาะกาลังหลักโอบล้อมค่ายสาเร็จ
๕. หลักการดาเนินกลยุทธ ใช้รูปแบบกลยุทธโอบ และล้อมทุกทิศทางไม่ให้พม่าสามารถ
ดาเนินกลยุทธได้ถูกตรึงอยู่กับที่ พื้นที่คับแคบ
๖. หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา พระเจ้าตากสินทรงเป็นจอมทัพ สั่งการเด็ดขาดผู้เดียว
ต่อแม่ทัพ นายกองตามสายการยบังคับบัญชา ทาให้การควบคุมบังคับบัญชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้
ปฏิบัติไม่สับสนสงสัย
๗. หลักการระวังป้องกัน จะเห็นว่าพระองค์ให้พระยายมราชไปตั้งค่ายที่ดงรังป้องกันพม่าเข้า
ตีกาลังส่วนใหญ่ที่เขาชะงุ้ม พระยายมราชสามารถตีตะแคงมรหน่องกาลัง ๓,๐๐๐ แตกกลับไปที่ปากแพรก
เป็นการระวังป้องกันให้แก่กาลังส่วนใหญ่ฝ่ายไทยที่บางแก้ว
๘. หลักความง่าย ยุทธวิธีล้อมตีให้อดโซเป็นยุทธวิธีแบบง่าย ไม่เสียกาลังทหารฝ่ายเรา มี
ขวัญดีกาลังฝ่ายไทย่ได้เปรียบทั้งกาลังพล อาวุธ มีเวลาพอ แผนง่ายทุกฝ่ายเข้าใจ
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การรบกับอะแซหวุน่ กีต้ เี มืองพิษณุโลก (พ.ศ. ๒๓๑๘)
สาเหตุของสงคราม
พระเจ้ามังระต้องการปราบปรามไทยให้ราบคาบ เหมือนครั้งกรุงศรีอยุธยาอีกเพราะเห็นว่า
ไทยตั้งตัวเป็นใหญ่ได้อีก จึงให้อะแซหวุ่นกี้เป็นแม่ทัพใหญ่ ยกทัพเข้ามาทาศึกกับไทยเป็นสงครามใหญ่ ยก
เข้ามาทางด่านแม่ละเมา จว.ตาก เพื่อตีเมืองพิษณุโลกอันดับแรก แล้วจะนากาลังลงมาตีกรุงธนบุรีต่อไป
ห้วงระยะเวลาสงคราม ประมาณ ต.ค. ๒๓๑๘ ถึง ๒๓๑๙
ภูมปิ ระเทศทีป่ ฏิบัตกิ ารรบ
พื้นที่การรบที่สาคัญคือการเข้าตีรอบเมืองพิษณุโลกและการเข้าตีค่ายรอบ ๆ เมืองพิษณุโลก
และทางด้านเมืองพิจิตร สงครามใหญ่ครั้งนี้ มีอยู่ด้วยกันหลายตอนหลายพื้นที่ สาหรับเมืองพิษณุโลก เป็น
ลักษณะเมืองอกแตกมีแม่น้าไหลผ่านกลางเมืองแม่น้าน่านเมื่อฤดูน้าหลากจะไหล่บ่าล้น ๒ ฝั่งลงไปทางใต้
ผ่านที่ราบลุ่มท้องนามาถึง จว.พิจิตร ลงมานครสวรรค์ เป็นแม่น้าเจ้าพระยา เมืองพิษณุโลกเป็นหัวเมือง
ใหญ่ฝ่ายเหนืออยู่ในแนวเดียวกับ เมืองสุโขทัย เมืองตาก ซึ่งพม่าเข้ามาทางด่านแม่ละเมา เข้า ตาก –
สุโขทัย - พิษณุโลก ได้โดยสะดวกเพราะเป็นที่เนิน เดินทัพสะดวก และเส้นทางส่งกาลังหาอาหารทางเมือง
สุโขทัย กาแพงเพชรได้ไม่ถูกขัดขวาง
เส้นทางจาก จว.พิษณุโลกไปยังกรุงธนบุรี เป็นที่ราบลุ่มแม่น้าน่านและแม่น้าเจ้าพระยาฤดูฝน
น้าหลากเดินทัพทางบกลาบากล่าช้า ต้องใช้เรือแจวพายจึงสะดวก ด้านตะวันออกของเมืองพิษณุโลกเป็น
เนินสูง และเทือกเขาเพชรบูรณ์เป็นป่าทึบและภูเขาสูงชัน
แผนการรบ
ฝ่ายพม่า ในขั้นต้น อะแซหวุ่นกี้แม่ทัพใหญ่พม่าทาการรบโดยใช้แผนชื่อว่า บุเรงนอง คือ
๑. ยึดเมืองเชียงใหม่และหัวเมืองฝ่ายเหนือ เช่น พิษณุโลก กาแพงเพชร ฯลฯ ให้ได้เสียก่อน
เพื่อตัดกาลังไทยและใช้เป็นฐานส่งกาลังบารุงของพม่า เป็นการตัดกาลังไทยให้อ่อนแอลงไปในตัว
๒. เมื่อได้หัวเมืองฝ่ายเหนือแล้วจึงจะยกกองทัพบกและกองทัพเรือลงไปตีกรุงธนบุรีต่อจึงจะ
ง่ายขึ้น และใช้เส้นทางน้าจากหัวเมืองเหนือเป็นเส้นทางส่งกาลัง
ฝ่ายไทย
๑. ป้องกันเมืองเชียงใหม่ไว้ให้ได้เพื่อมิให้พม่าใช้เป็นฐานส่งกาลังและนากาลังมาบีบเมือง
พิษณุโลก
๒. ป้องกันเมืองพิษณุโลกไว้ให้ได้เพราะเป็นหัวเมืองฝ่ายเหนือที่มีกาลังมากโดยใช้กาลังจากหัว
เมืองฝ่ายเหนือและกาลังจากเมืองหลวงไปยันไว้แล้วทาลาย รั้งหน่วงทัพพม่าไม่ให้เข้าตีกรุงธนบุรีได้
๓. แผนการใช้เส้นทางน้าจากทางใต้ส่งกาลังขึ้นไปยังเมืองพิษณุโลกนั้นถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่
สาคัญต้องยึดรักษาไว้ให้ได้ป้องกันพม่าเคลื่อนกาลังลงใต้

99

100
การวางกาลังและการจัดรูปขบวน
ฝ่ายพม่า
๑. ตั้งค่ายล้อมเมืองพิษณุโลกไว้ ๔ ด้าน แล้วส่งไพร่พลลาดตระเวณดูชัยภูมิที่จะเข้าตีเมือง
พิษณุโลก ฝ่ายพระยาจักรี พระยาสุรสีห์ รักษาเมืองส่งกาลังเข้าตีกองลาดตระเวณพม่า ผลัดกันแพ้ผลัดกัน
ชนะไม่เด็ดขาดต่อกัน
๒. เมื่อกองทัพหลวงของพระเจ้าตากสินยกขึ้นมาตั้งค่ายเรียงรายด้านใต้เป็นระยะ ๆ ตามลาน้า
น่านเพื่อรักษาเส้นทางส่งกาลังไว้ ตั้งค่าย ๖ ค่ายตลอดระยะ ๒๐ กม. ลงไปจนถึงค่ายหลวงตั้งที่ปากพิง พม่า
จึงวางแผนบดขยี้กาลังส่วนนี้ทีละค่ายเพื่อให้พิษณุโลกขาดเสบียง ทัพหลวงของไทยที่ปากพิงต้องทิ้งค่ายหนี
ลงไปทางใต้ และในที่สุดพม่าเข้าเมืองพิษณุโลกได้ พระยาจักรี พระยาสุรสีห์ ต้องหนีไปทางเพชรบูรณ์
ฝ่ายไทย
๑. กองทัพพระยาจักรี พระยาสุรสีห์ ตั้งอยู่ในเมืองพิษณุโลกออกไปตั้งค่ายรอพม่าอยู่นอก
เมืองด้านเหนือ ๑ ค่าย และด้านตะวันออก ๑ ค่าย
๒. กองทัพหลวงของพระเจ้าตากสินตั้งค่ายตามลาน้าน่าน ๑ ค่าย
- ค่ายหลวงตั้งที่ปากพิง
- ค่ายบางทราย
- ค่ายท่าโรง
- ค่ายบ้านกระดาษ
- ค่ายวัดจุฬามณี
- ค่ายวัดจันทร์
การปฏิบตั กิ ารรบ
การศึกใหญ่ครั้งนี้มีการปฏิบัติการรบย่อย ๆ หลายครั้งที่สาคัญ คือ
๑. ครั้งแรกพระยาสุรสีห์ได้นากาลังเข้าตีค่ายพม่าที่บ้านกงธานี ริมน้ายมซึ่งมีกะละโปและ
แมงแยยางูเป็นแม่ทัพคุมกาลังอยู่ ๒๐,๐๐๐ คน ไทยตีพม่าไม่ได้เพราะมีกาลังน้อยกว่า ไทยจึงกลับมารักษา
เมือง พม่าจึงตามมาล้อมเมืองพิษณุโลก
๒. การสู้รบแบบป้อมค่าย ฝ่ายไทยได้ไปตั้งค่ายประชิดพม่าที่ล้อมเมืองพิษณุโลก
พระยารามัญคุมกองมอญ
ตั้งค่ายประชิดทางด้านเหนือ
พระยาจักรี พระยาสุรสีห์
ตั้งค่ายประชิดทางด้านตะวันออก
พระยานครสวรรค์
ตั้งค่ายประชิดอยู่ทางวัดจันทร์ด้านใต้
- ด้านตะวันออกฝ่ายไทยได้เข้าตีค่ายพม่า ขุดคูประชิดค่ายเข้าหากันรบกันอยู่หลายวันไม่
แพ้ไม่ชนะ แม้ไทยจะระดมกาลังเข้าตีก็ไม่แตกเพราะอะแซหวุ่นกีร้ ู้ตัวเอากาลังมาเสริม
- ด้านตะวันตกเฉียงใต้ พระเจ้าตากสินวางแผนจะเข้าตีค่ายพม่าทางด้านนี้ในวันรุ่งขึ้น
โดยวางแผนให้พระยาจักรี พระยาสุสีห์ เข้าตีค่ายพม่าแล้วให้พระยานครสวรรค์ พระยาราชมณเฑียรเป็น
กองหนุนยกกาลังไปซุ่มทางตะวันตก คอยตีกระหนาบข้างหลัง แต่แผนผิดพลาดคือ เมื่อพระยาจักรี พระยา
สุรสีห์ เข้าตีค่ายพม่าปล้นค่ายเผาค่ายไปได้บางส่วนแล้ว พระยานครสวรรค์และพระยาราชมณเฑียรยกขึ้นไป
ช่วยไม่ทันเพราะกองหนุนของอะแวหวุ่นกี้จากสุโขทัยมาคอยสกัดไว
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๓. การสู้รบของไทยเข้าตีค่ายพม่า ๒ ครั้งไม่ประสบผลสาเร็จพม่าจึงเข้าตีค่ายบางทราย เพื่อ
ตัดเส้นทางลาเลียงของไทย ไทยมีอาวุธเหนือกว่าพม่าจึงป้องกันค่ายไว้ได้
๔. พม่าส่งกาลังหนุนลงมาตัดเส้นทางส่งกาลังของไทยอีกโดยส่งกาลังอ้อมมาทางกาแพงเพชร
จะไปโจมตีนครสวรรค์พระเจ้าตากสินต้องถอนกาลังที่รักษาเส้นทางที่บ้านกระดาษไปคุ้มกันเมืองนครสวรรค์
ทาให้การระวังป้องกันรักษาเส้นทางลาเลียงไปเมืองพิษณุโลกอ่อนแอไป พม่าดักปล้นเอาเสบียงที่จะส่งขึ้นไป
พิษณุโลกไปได้พิษณุโลกจึงขาดเสบียง
๕. แผนอะแซหวุ่นกี้ต้องการตีค่ายหลวงที่ปากพิงให้แตกเสียก่อนเป็นการตัดเส้นทางส่งกาลัง
หรือตัดเส้นเลือดที่จะไปหล่อเลี้ยงเมืองพิษณุโลกจึงนากาลังกดดันค่ายหลวงให้ย้อนลงไปทางใต้ไปตั้งที่บ้าน
ข้าวตอกแขวงเมืองพิจิตรและค่ายรายทางถูกพม่าตีแตก เมืองพิษณุโลกจึงถูกตัดขาดจากทัพหลวง
๖. เมืองพิษณุโลกอ่อนแอแล้วจึงจะเข้าปล้นเมือง แต่พระยาจักรีกับพระยาสุรสีห์นากาลังและ
ชาวเมืองตีฝ่าหนีไปเพชรบูรณ์เสียก่อน พม่าจึงเข้าเมืองพิษณุโลกได้
๗. แม้ว่าพม่าจะเข้าเมืองพิษณุโลกได้ แต่ไม่ได้เชลยและสิ่งของเพราะฝ่ายไทยทาลายก่อนและ
ทิ้งเมืองไป อะแซหวุ่นกี้แม่ทัพพม่าอยูไ่ ด้ ๒-๓ วัน ก็ถูกเรียกตัวกลับกรุงอังวะปล่อยให้ กะละโปและแมงแย
ยางูคุมกองทัพอยู่ต่อไป
๘. แมงแยยางู ยกกาลังติดตามพระยาจักรี พระยาสุรสีห์ขึ้นไปทางเพชรบูรณ์แต่ถูกกาลังฝ่าย
ไทยคือพระยาพลเทพตีแตกกลับไป
๙. กะละโป คุมกาลังทหารไปทางกาแพงเพชรเพื่อหาเสบียงอาหารก็ถูกทหารไทยตีแตก
กลับไปพม่า
ผลการรบ
การรบครั้งนี้ไทยเสียเปรียบกาลังพลน้อยกว่า จึงไม่สามารถรักษาเมืองพิษณุโลกไว้ได้ต้องทิ้ง
เมืองพิษณุโลกหนีไปเพชรบูรณ์ พม่าเข้าเมืองพิษณุโลกได้ แต่ไม่ได้เสบียงอาหารทาให้พม่าอดอยาก
เช่นเดียวกัน อะแซหวุ่นกี้แม่ทัพถูกเรียกตัวกลับ วัตถุประสงค์ใหญ่คือการเข้าตีกรุงธนบุรี จึงถูกระงับไป
ภายหลังอะแซหวุ่นกี้กลับไปแล้วแม่ทัพของไทย ได้ตามตีพม่าแตกกระเจิงออกจากแผ่นดินไทยไป
สรุปผลการรบไทยรักษาอิสระภาพไว้ได้และกลับมาปรับปรุงเมืองพิษณุโลกอีกครั้ง
บทเรียนจากการรบ
๑. การส่งกาลังเป็นหัวใจของการรบ สงครามยืดเยื้อ พม่าพยายามตัดเส้นทางส่งกาลังของ
เมืองพิษณุโลกให้ได้จึงทาให้พิษณุโลกอ่อนกาลังลง จนต้องทิ้งเมืองไปในที่สุด
๒. การข่าวพม่าดี เพราะอะแซหวุ่นกี้เป็นแม่ทัพผู้เฒ่ากราศึกมานานมากด้วย
ประสบการณ์ รอบรู้ชาญฉลาด จึงเดาใจแม่ทัพไทยได้ถูกต้อง เช่นคาดว่าไทยจะตีค่ายพม่าทางด้าน
ตะวันออกก็นากาลังไปเสริมให้มาก และต่อไปคาดว่าไทยจะตีค่ายพม่าทางตะวันตกเฉียงใต้ก็ส่งกาลังมาคอย
สกัดกองหนุนฝ่ายไทยมิให้ขึ้นไปช่วยกันได้
๓. แม่ทัพพม่าหลอกล่อส่งกาลังไปตีท้ายครัวไทย (ตลบหลัง) คือส่งกาลังไปทางกาแพงเพชร ไป
ตีนครสวรรค์ซึ่งเป็นปากประตูที่จะมาแม่น้าน่าน จนพระเจ้าตากสินต้องถอนกาลังจากค่ายรายทางที่บ้าน
กระดาษไปรักษานครสวรรค์ ทาให้เส้นทางส่งกาลังจากค่ายหลวงไปพิษณุโลกอ่อนกาลัง พม่าจึงตัดกาลัง
ปล้นเอาเสบียงไปได้
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๔. การดาเนินทางจิตวิทยาของอะแซหวุ่นกี้แม่ทัพพม่าผู้เฒ่าขอพักรบหนึ่งวันขอดูตัวพระยา
จักรีและชมว่าเป็นแม่ทัพหนุ่ม แต่มีฝีมือสติปัญญาทัดเทียมกับตนซึ่งเป็นผู้เฒ่ากราศึกมานาน ขอให้รักษาตัว
ไว้ต่อไปจะเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เป็นการพูดให้เกิดความเคลือบแคลงยุยงให้แตกแยกกับพระเจ้าตากสินก็ได้
เป็นการดาเนินการทางจิตวิทยาที่ลึกซึ้ง
๕. ทัพหลวงของฝ่ายไทยใช้กาลังไปตั้งค่ายรักษาเส้นทางส่งกาลังมากเกินไปจนไม่มีกาลังในการ
ดาเนินกลยุทธเข้าตีค่ายพม่า เพราะต้องมาพะวงรักษาค่ายรายทางส่งกาลังมิให้รวมกาลังกันไปตีค่ายใดค่าย
หนึ่งของพม่าให้แตกไปทีละค่าย
๖. การรบครั้งนี้พระเจ้าตากสินไม่ได้ระดมกาลังจากหัวเมืองอื่น ๆ มาช่วย เช่น หัวเมือง
นครราชสีมาและหัวเมืองปักใต้ทาให้กาลังที่จะใช้บีบรัดพม่าน้อยไป กาลังต่อสู้จึงขาดน้าหนักไม่สามารถ
เอาชนะพม่าได้
๗. การใช้กองหนุนของอะแซหวุน่ กี้เป็นอย่างชาญฉลาด สามารถใช้กองหนุนเข้าช่วยเหลือ
แก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีเสมอ และฝ่ายไทยปล่อยให้กองหนุนพม่าปฏิบัติการได้อย่างเสรีและมีความ
รวดเร็ว
๘. การใช้กองหนุนไม่ทันเวลาและสถานการณ์ส่งผลเสีย เช่น การวางแผน การเข้าตีพม่าทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ โดยให้พระยาจักรี พระยาสุรสีห์นากาลังจากเมืองพิษณุโลกเข้าตีค่ายพม่า พระยา
นครสวรรค์เป็นกองหนุนขึ้นจากทิศใต้ พระยามณเฑียรนากาลังซุ่มอยู่หลังค่ายพม่าทางตะวันตก เมื่อเห็น
พม่ารบติดพันกับพระยาจักรีและพระยาสุรสีห์ ให้พระยานครสวรรค์และพระยามณเฑียรเข้าตีกระหนาบช่วย
ทันที แต่ทัพพระยานครสวรรค์ไม่สามารถปฏิบัติได้เนื่องจากกองหนุนพม่าจากสุโขทัยเข้าสกัดกั้นทัพพระยา
นครสวรรค์ การเข้าตีของฝ่ายไทยจึงขาดน้าหนักที่จะเอาชนะได้ภารกิจจึงล้มเหลว ความเร็ว ทันเวลา ทัน
สถานการณ์ จึงมีความสาคัญในการใช้กองหนุน
วิเคราะห์การนาหลักการสงครามไปใช้
๑. หลักการออมกาลัง
จะเห็นว่าพระเจ้าตากสินวางกองหนุนที่นครสวรรค์ถึงพิษณุโลก
กองหนุนทั่วไปอยู่กรุงธนบุรีและกาลังหัวเมืองยังไม่นามาใช้ คงจะนามาใช้เมื่อพม่าล้อมกรุงธนบุรี
๒. หลักการระวังป้องกัน พระเจ้าตากสินส่งกาลังกองโจรปฏิบัติต่อฝ่ายพม่าเพื่อป้องกัน
กาลังส่วนใหญ่ไม่ให้ถูกจู่โจมทาลาย แต่กองโจรฝ่ายเราน้อยปฏิบัติไม่เป็นผลสาเร็จทาให้ค่ายรายทางตามลา
น้าน่านถูกตัดขาด
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บทที่ ๓
การสงครามครัง้ สาคัญ
สมัย
กรุงรัตนโกสินทร์และสมัยปัจจุบนั
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บทที่ ๓
สงครามครัง้ สาคัญสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และสมัยปัจจุบนั
สงครามเก้าทัพ (พ.ศ.๒๓๒๘)
สาเหตุ
ในขณะที่มีการแย่งชิงราชสมบัติกันในพม่านั้นหัวเมืองขึ้นของพม่าก็พากันกระด้างกระเดื่อง
บังอาจคุมกาลังไปปล้นเมืองอังวะซึ่งเป็นราชธานีกม็ ี เมื่อพระเจ้าปดุงได้ครองราชย์ได้ปราบปรามเมืองขึ้นจน
สงบราบคาบ และขยายอานาจไปตีประเทศมณีปุระทางเหนือ และประเทศยะไข่ทางตะวันตกขยายอานาจ
กว้างขวางยิ่งกว่ารัชกาลใดๆใน
กาลก่อน เมื่อพระเจ้าปดุงสามารถปราบเสี้ยนหนามได้ มอญ รามัญ อยู่ในอานาจทาสงครามที่ใดก็ชนะเสียทุก
แห่งทุกครั้ง จึงคิดจะตีเมือง
ไทยให้เป็นเกียรติยศ ดังเช่นพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันประเทศใกล้เคียงก็ได้ไว้ในอานาจ อาณาเขต รี้
พลบริบูรณ์ ทหารหาญก็อาจหาญร่าเริง เมื่อถึงปีมะเส็ง พ.ศ.๒๓๒๘ พระเจ้าปดุงจึงให้เตรียมกองทัพเข้าตี
ประเทศไทย เกณฑ์คนทั้งเมืองหลวง หัวเมืองขึ้น ประเทศราช รวมจานวนพล ๑๔๔,๐๐๐ คน จัดเป็นกระบวน
ทัพ ๙ ทัพ
ภูมปิ ระเทศทีป่ ฏิบัตกิ ารรบ
การเคลื่อนทัพของพม่าเข้าสู่ประเทศไทยครั้งนี้ ๕ เส้นทาง ดารงความมุ่งหมายเข้ายึด
กรุงเทพมหานคร ใช้เส้นทางและภูมิประเทศดังนี้
- ช่องเมืองมะริด แยกปฏิบัติการเป็นทางบกและทางทะเล
- ช่องทางด่านบ้องตี้ เป็นช่องทางภูเขาสูงชันทางทุรกันดาร
- ช่องทางด่านพระเจดีย์สามองค์ ผ่านภูมิประเทศป่าเขาสูงชัน ระยะทางประมาณ ๒๐๐ กม. ถึง
กาญจนบุรี เกิดการรบครั้งสาคัญ ณ.บริเวณทุ่งลาดหญ้า มีแม่น้าสาคัญ ๒ สาย แม่น้าแควน้อย แม่น้าแคว
ใหญ่ ทั้ง ๒ ฝ่ายใช้เป็นประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายกาลังและการส่งกาลังบารุง
- ช่องทางด่านแม่ละเมา จว.ตาก
- ช่องทางเชียงแสน
แผนการรบ
แผนการยุทธฝ่ายพม่า เข้าตีไทยพร้อมกันมุง่ ยึดกรุงเทพมหานคร ใช้เส้นทาง ๕ เส้นทาง ๙
กองทัพ สาหรับช่องทางด่านพระเจดีย์สามองค์ ใช้กาลังหลัก ๕ กองทัพ มีกาลังพล ๘๙,๐๐๐ คน เส้นทาง
ใกล้ยึดกรุงเทพให้ได้
คิดว่ากาลังฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ของไทยไม่สามารถมาช่วยได้เพราะพม่าใช้กาลังตรึง
แนวตลอดแนว
การวางน้าหนักในการเข้าตีของพม่า กาญจนบุรี – กรุงเทพมหานคร พม่าเชื่อว่ากาลังที่
เหนือกว่า ไทยคงไม่สามารถต้านทานได้
มิได้คิดถึงข้อเสีย กาลังพลมากยกไปหลายทิศทางยากแก่การ
ควบคุม การลาเลียงเสบียงอาหารก็ยากลาบาก ผ่านภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันยากแก่การเคลื่อนที่
แผนการยุทธฝ่ายไทย
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทราบว่าพม่ายกกาลังเข้าเพื่อตียึดกรุงเทพฯ
หลายทิศทาง ด้วยกาลังมาก จะป้องกันกรุงเทพ ฯ โดยเอากาลังล้อมพระนครอย่างที่เคยทาคงไม่สามารถ
ต้านทานได้ ข้าศึกเจาะตรงจุดอ่อนแอคงเสียทีข้าศึก ถ้าแยกกาลังไปต้านทานทุกทิศกาลังก็อ่อนแอ ในที่สุดมี
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ความคิดพ้องต้องกันทุกฝ่ายว่าควรนากาลังไปสกัดกั้นข้าศึก ณ. ตาบลสาคัญก่อน ที่ใดไม่สาคัญก็ปล่อยไว้ก่อน
เมื่อขับไล่ข้าศึก ณ.ตาบลสาคัญให้ออกนอกราชอาณาจักรแล้วจึงปราบปรามส่วนอื่นต่อไป จึงวางแผนสกัดกั้น
และขับไล่ข้าศึกให้พ้นราชอาณาจักรดังนี้
๑.จัดกาลังหนึ่งกองทัพตรึงข้าศึกที่จะยกมาจากทางเหนือ มิให้เคลื่อนกาลังต่อมาถึงกรุงเทพได้
๒.จัดกาลังหนึ่งกองทัพเพื่อสกัดกั้นกองทัพหลวงของข้าศึกที่จะมุ่งยึดกรุงเทพ ฯ ซึ่งเคลื่อนกาลัง
เข้าทางด่านพระเจดีย์สามองค์ และให้พยายามทาลายข้าศึกแล้วขับไล่ให้พ้นราชอาณาเขตให้จงได้
๓.จัดกาลังส่วนหนึ่งเพื่อป้องกันปีกของกาลังที่จะไปกวาดล้างข้าศึกทางเมืองกาญจนบุรี และ
ป้องกันไม่ให้ข้าศึกส่วนนี้เคลื่อนกาลังเข้ายึดทางตะวันตก ราชบุรี – เพชรบุรี และไปรวมกับกองกาลังของ
ข้าศึกทางใต้ต่อไป
๔. กาลังส่วนหนึ่งเป็นกองหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนกาลังส่วนอื่นในกรณีจาเป็น
ส่วนพื้นที่ทางใต้ให้เจ้าเมืองรักษาเมืองของตนจนสุดความสามารถไปก่อน เมื่อขับไล่ข้าศึกทาง
กาญจนบุรีได้แล้วจะยกกาลังไปช่วยภายหลัง
น้าหนักการเข้าตีพม่ามุ่งยึดกรุงเทพ ฯ ด้วยกาลังมาก
จาเป็นต้องรุกเพื่อยึดพื้นที่ซึ่งจะเกื้อกูลต่อการปฏิบัติของฝ่ายเราให้ได้ก่อนข้าศึก ต้องปฏิบัติด้วยการรุกเชิงรับ
หรือตั้งรับด้วยวิธีรุก ( OFFENSIVE DEFENSE)
การจัดกาลัง การวางกาลังและการจัดรูปขบวน
ฝ่ายพม่า จัดกาลังข้าศึกเข้ายึดประเทศไทย จัดกาลังเป็น ๙ กองทัพ ยกเข้ามา ๕ ทิศทาง
รวมกาลังพล ๑๔๔,๐๐๐ คน ดังนี้
กองทัพที่ ๑ ครั้งแรกให้ แมงยี แมงข่องกยอ เป็นแม่ทัพต่อมามีความผิดจัดหาเสบียงเลี้ยง
กองทัพไม่ทัน จึงถูกประหารชีวิต เปลี่ยนตัวแม่ทัพเป็นเกงหวุ่นแมงยีมหาสีหสุระ คุมกาลัง ๑๐,๐๐๐ คน ชุม
พลที่เมืองมะริด รุก ๒ ทาง คือ ทางบกตีเมืองชุมพรถึงสงขลา ทางทะเลใช้ทัพเรือตีหัวเมืองชายฝั่งทะเลฝั่ง
ตะวันตกตั้งแต่เมืองตะกั่วป่า ตุก่วทุ่ง ถึงเมืองถลาง ( ภูเก็ต )
กองทัพที่ ๒ อนอกแฝกคิดหวุ่น เป็นแม่ทัพ กาลัง ๑๐,๐๐๐ คน ชุมพลที่เมืองทวาย
เข้าทางด่านบ้องตี้ เข้ายึดหัวเมืองทางใต้ ราชบุรี – เพชรบุรี – ชุมพร กาลังส่วนนี้มีการป้องกันปีกทางขวา
ให้กับกองทัพส่วนใหญ่เข้ามาทางด่านพระเจดีย์สามองค์ ด้วย
กองทัพที่ ๓ หวุ่นคยีสะโค สิริมหาอุจจะนา เจ้าเมืองตองอู เป็นแม่ทัพ กาลัง ๓๐,๐๐๐ คน เข้า
ทางเมืองเชียงแสน เข้าตีเมืองฝ่ายเหนือ - กรุงเทพฯ
กองทัพที่ ๔ เมียนหวุ่นแมงยี มหาทิมข่องเป็นแม่ทัพ กาลัง ๑๑,๐๐๐ คน
ชุมพลที่เมาะตะ
มะ เคลื่อนกาลังเข้าตีกรุงเทพฯ ผ่านด่านพระเจดีย์สามองค์
กองทัพที่ ๕ แมหวุ่นเป็นแม่ทัพ กาลัง ๕,๐๐๐ คน เป็นกองหนุนกองทัพที่ ๔ ชุมพลที่ เมาะตะมะ
กองทัพที่ ๖ ตะแคงกามะ ราชบุตรที่ ๒ เป็นแม่ทัพกาลัง ๑๒,๐๐๐ คนชุมพลที่เมาะตะมะ
กองทัพที่ ๗ ตะแคงอักกุ ราชบุตรที่ ๓ เป็นแม่ทัพกาลัง ๑๑,๐๐๐ คน ชุมพลที่เมาะตะมะ
* กองทัพที่ ๖,๗ เป็นทัพหน้าของกองทัพหลวง โดยกองทัพที่หกเป็นกองทัพหน้าที่หนึ่ง กองทัพที่
7 เป็นกองทัพหน้าที่สอง
กองทัพที่ ๘ เป็นกองทัพหลวงมีกาลัง ๕๐,๐๐๐ คน พระเจ้าปดุงเป็นแม่ทัพ เข้าชุมพลเมืองเมาะ
ตะมะ ( เมื่อเดือน ๑๒ ปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๓๒๘
* กองทัพที่ ๔,๕,๖,๗,๘ เคลือ่ นที่ตามกัน เข้าทางด่านพระเจดีย์สามองค์
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กองทัพที่ ๙ จอข่องนรทา เป็นแม่ทัพกาลัง ๕,๐๐๐ คน เข้าทางด่านแม่ละเมา ( ชุมพลที่เมาะ
ตะมะ ) เพื่อเข้าตีเมืองตาก – กาแพงเพชร แล้วมาบรรจบทัพหลวงที่กรุงเทพฯ
ฝ่ายไทย
สารวจกาลังพลปรากฏมีกาลังพลเพียง ๗๐,๐๐๐ คนซึ่งน้อยกว่าข้าศึก ดังนั้นจึงจัดทัพเป็น
๔ กองทัพ คือ
กองทัพที่ ๑ ( ด่านแม่ละเมา ) กรมพระราชวังหลัง เป็นแม่ทัพกาลัง ๑๕,๐๐๐ คนยับยั้งข้าศึกที่
นครสวรรค์ มิให้ข้าศึกส่วนนี้เคลื่อนกาลังลงมากรุงเทพฯ
กองทัพที่ ๒ ( ด่านพระเจดีย์สามองค์ ) กรมพระราชวังบวร ฯ เป็นแม่ทัพ กาลังพล ๓๐,๐๐๐
คน กองทัพที่ ๒ มีความสาคัญจะต้องสกัดกั้นกองทัพหลวงของพม่าซี่งมีกาลังมากมิให้เข้ากรุงเทพฯได้
และต้องขับไล่พม่าให้ออกไปพ้นราชอาณาจักร์ให้จงได้
กองทัพที่ ๓ เจ้าพระยาธรรมา ( บุญรอด ) เป็นแม่ทัพ เจ้าพระยายมราชเป็นผู้ช่วย กาลัง
๕,๐๐๐ คน ทาหน้าที่รักษาเส้นทางลาเลียง ป้องกันปีกให้แก่กองทัพที่ ๒ และสกัดกั้นพม่าที่ยกเข้ามาตี
ราชบุรี – เพชรบุรี เพื่อจะไปบรรจบกับกองทัพพม่าที่ ชุมพร
กองทัพที่ ๔ เป็นกองทัพหลวง สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงเป็นจอมทัพ บังคับบัญชา
กาลัง ๒๐,๐๐๐ คน ทาหน้าที่เป็นกองหนุนทั่วไป เพื่อช่วยด้านที่จาเป็น
การปฏิบตั กิ ารรบ
การสงครามครัง้ นีม้ กี ารรบครัง้ สาคัญ
๑. การรบที่ลาดหญ้า
๒. การรบที่เมืองราชบุรี
๓. การรบที่ปากพิง
๔. การรบที่ภาคใต้
การรบทีล่ าดหญ้า
ฝ่ายไทยทราบว่าพม่าจะยกกาลังจานวนมากเข้าทางด่านพระเจดีย์สาม
องค์มุ่งยึดกรุงเทพ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท แม่ทัพที่ ๒ รับผิดชอบพื้นที่เมืองกาญจนบุรี เพื่อ
ทาลาย ขับไล่ข้าศึกส่วนนี้ให้พ้นจากราชอาณาเขต จึงให้พระยามหาโยธา ( เจ่ง ) คุมกองมอญ ๓,๐๐๐ คน
วางกาลังที่ด่านกรามช้างทาหน้าที่เป็นกองรักษาด่านรบ ( COMBAT OUT POST ) เพื่อรั้งหน่วงการรุกเข้า
มาของข้าศึกและให้จัดหมู่ตรวจ ให้ทราบการเคลื่อนไหวของข้าศึกตลอดเวลา เพื่อให้ส่วนใหญ่มีเวลาพอใน
การต้านทานข้าศึกโดยจะใช้ทุ่งลาดหญ้าเป็นแนวต้านทานหลัก ( MAINLINE OF RESISTANCE ) ในขั้นต้น
และเมื่อมีโอกาสกลับทาการรุกก็ใช้แนวเป็นแนวออกตี ( LINE OF DEPARTURE ) ในโอกาสนั้นวางแนวตั้ง
รับในทุ่งลาดหญ้าสกัดช่องทางที่ฝ่ายพม่าจะรุกเข้ามา
ฝ่ายมหาโยธา ( เจ่ง ) วางกาลังเพื่อทาการรบหน่วงเวลา ที่ด่านกรามช้าง และจัดหมู่ตรวจ
ตลอดเวลา ประมาณเดือน ธ.ค. ๒๓๒๘ กองทัพที่ ๔ ของพม่าได้เคลื่อนกาลังผ่านแขวงไทรโยค แล้วเดินตัดมา
ริมแม่น้าแควใหญ่ ( ดูรูปภาพประกอบ ) ที่เมืองท่ากระดาน และได้เคลื่อนที่มาจนถึงด่านกรามช้าง กองรักษา
ด่านของไทยในความควบคุมพระมหาโยธาได้ต่อสู้กับกองทัพที่ ๔ ของพม่า กาลังของไทยน้อยกว่าจึงถอนตัว
และมารวมกาลังส่วนใหญ่ที่ทุ่งลาดหญ้า ขณะนั้นกองทัพที่ ๒ ของของกรมพระราชวังบวรพร้อมอยู่แล้ว
กองทัพที่ ๔ ของพม่าไล่ติดตามกองรักษาด่านของพระยามหาโยธาพอมาถึงค่ายไทยซึ่งตั้งมัน่ อยู่ที่ทุ่งลาดหญ้า
พม่าก็ตรงเข้าตีไทยทันที มั่นใจว่าจะโถมกาลังทะลุทะลวง ( เจาะ ) ฝ่ายไทยโดยฉับพลัน และฝ่ายไทย
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เตรียมการอยู่ก่อนแล้ว ทหารมีความสดชื่นมีเวลาพักอยู่หลายวันได้เข้ารบกับพม่าเป็นสามารถล้อมจับพม่าได้
กองหนึ่งฝ่ายไทยเข้ากระหน่าหม่า พม่าเกรงเสียที จึงไปตั้งมั่นตามแนวเขาหวังว่าจะรอกองทัพที่ ๕ ของพม่า
มาสมทบเพื่อรวมกาลังโจมตีต่อไปใหม่ พอกองทัพที่ ๕ ของพม่ามาถึง วางกาลังต่อกองทัพที่ ๔ เพื่อมุ่งหวัง
รวมกาลังเข้าตีไทยพร้อมกันทั้ง ๒ กองทัพ ดังนัน้ กาลังพม่าทั้งสองกองทัพจึงเป็นแนวเดียวกัน กาลังประมาณ
๑๕,๐๐๐ คน
กรมพระราชวังบวร ฯ พิจารณาหนทางเอาชนะพม่า เกิดแนวความคิด
ประการที่ ๑ กองทัพที่ ๒ จะรักษาทุ่งลาดหญ้าไว้ให้ได้ และตัดกาลังหนุนเนื่องของพม่าให้อ่อน
กาลังไม่ให้สามารถยึดกรุงเทพได้ จะต้องทาให้ข้าศึกอ่อนกาลัง คือป้องกันไม่ให้ข้าศึกส่งเสบียงได้สะดวก เมื่อ
อดอยากก็ต้องทาให้ข้าศึกอ่อนกาลัง
ประการที่ ๒ ต้องใช้ปืนใหญ่ยิงรบกวนข้าศึกตลอดเวลาจะทาให้ข้าศึกสูญเสีย และเสียขวัญ
ประการที่ ๓ พยายามลวงข้าศึกให้คิดว่าไทยมีกาลังมากว่า ทาให้ข้าศึกเสียขวัญ
ประการที่ ๔ เมื่อข้าศึกอ่อนกาลัง และเสียขวัญมากแล้ว เข้าตีพร้อมกันด้วยวิธีจู่โจม
ถ้าสามารถปฏิบัติตามแนวคิด ๔ ประการได้สาเร็จ ข้าศึกส่วนนี้จะต้องแพ้และถอนกาลังกลับ
พม่าอย่างแน่นอน เมื่อพระองค์คิดได้ตามข้อพิจารณาจึงสั่งให้ พระยาสีหราชเดโชชัย พระยาท้ายน้า พระยา
เพชรบุรี นากาลัง ๕๐๐ คนไปตั้งฐานปฏิบัติการที่พุตะไคร้ เพื่อซุ่มโจมตี ( AMBUSH ) หน่วยลาเลียงเสบียง
และแย่งชิงเสบียงข้าศึกซึ่งลาเลียงมาทางลาน้า เพื่อมิให้ข้าศึกลาเลียงเสบียงได้สะดวก ปรากฏว่าพระยาทั้ง
สามทางานไม่ได้ผลจึงสั่งประหารชีวิตพระยาทั้งสามเสีย และให้พระองค์เจ้าขุนเณร
( เป็นน้องกรม
พระราชวังหลัง (ร.๑ ) ร่วมบิดาเดียวกัน ) ทาหน้าที่แทนเพิ่มกาลังให้ ๑,๐๐๐ คน รวมกาลังเป็นหน่วยซุ่ม
โจมตีที่พุตระไคร้ มีกาลัง ๑,๕๐๐ คน พระองค์เจ้าขุนเณรเป็นบุคคลที่มีไหวพริบและกล้าหาญ โดยแบ่ง
กาลังออกเป็นจุดและสามารถส่งข่าวถึงกันได้เมื่อเห็นข้าศึกลาเลียงเสบียงมาก็รวมกาลังเข้าปล้นเสบียง ของ
ข้าศึก และโจมตีข้าศึกจนลาเลียงเสบียงไม่สะดวก ทาให้ทหารในกองทัพที่ ๔ และ๕ ของพม่าอดอยาก
ในโอกาสเดียวกันกรมพระราชวังบวรฯ ใช้ปืนใหญ่โดยใช้ท่อนไม้เป็นกระสุนระดมยิงตลอด
เวลา การใช้กระสุนไม้ไม่ต้องลาเลียงจากกรุงเทพฯ เสียเวลา สามารถยิงตลอดเวลาเพราะลากล้องไม่ร้อน ทา
ให้ฝ่ายพม่าเสียหายยับเยิน ฝ่ายพม่ายิงโต้ตอบด้วยปืนใหญ่เช่นกัน แต่ไม่สามารถทาได้เพราะปืนใหญ่โบราณ
เป็นวิธีราบ ลดลากล้องให้ต่าก็ติดเขาขึ้นเชิงเทินก็ถูกฝ่ายไทยยิงเชิงเทินพังทลาย
กองทัพที่ ๖,๗ ของพม่าพยามหนุนกาลังมาช่วย กองทัพที่ ๖ ของพม่ามาตั้งที่ท่าดินแดง กองทัพ
ที่ ๗ มาตั้งที่สามสบ พระเจ้าปดุงคุมกองทัพที่ ๘ อยู่ปลายแม่น้าลอนซีเลยด่านเลยด่านพระเจดีย์สามองค์ไป
ในพม่า กองทัพ ที่ ๖,๗ ไม่อาจช่วยกองทัพที่ ๔,๕ ได้ และเป็นการเอากาลังมาอัดและรับทุกข์ทรมานด้วยการ
ขาดแคลนอาหารและน้าซ้ายังถูกปืนใหญ่กระสุนไม้ของไทยถล่มยิงตลอดเวลา
การแสดงลวงกาลังน้อยให้คิดว่าเป็นกาลังมาก พอตกเวลาพลบค่ากรมพระราชวังบวรฯ ให้ทหาร
บางส่วนลอบออกไปนอกค่าย เช้ามืดก็ถือธงทิวเคลื่อนที่เข้ามาทาเช่นนี้อยู่หลายเพลา พม่าที่อยู่บนเขาเห็นว่า
ไทยส่งกาลังมาเพิ่มเติมทุกวันมีกาลังมากหนุนเนื่องมาไม่ขาดระยะ
ประกอบกับการอดอาหารร่างกาย
อ่อนเพลียซ้ายังถูกปืนใหญ่กระสุนไม้ฝ่ายไทยถล่มยิงตลอดเวลา ขวัญพม่าและแม่ทัพนายกองขวัญเสียกันหมด
ในช่วงนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงวิตกว่า กาลังของพระอนุชาเกรงจะสู้พม่า
ไม่ได้ จึงยกกองทัพหลวงออกจากกรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ เดือนยี่ ขึ้น ๙ ค่า เมื่อไปถึงค่ายของสมเด็จ
พระราชวังบวร ฯได้สนทนาปราศรัยกันพอสมควร กรมพระราชวังบวรกราบทูลว่าอย่าได้ทรงวิตกทางลาด
หญ้าเลย ขอให้เสด็จกลับพระนครเถิด เผื่อข้าศึกหนักแน่นมาทางอื่นจะได้ใช้กองทัพหลวงแก้ไขเหตุการณ์
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เพราะทางนี้ ( ลาดหญ้า ) ข้าศึกอดอยาก ขวัญเสียมาก กาลังจะหาโอกาสที่ข้าศึกอ่อนกาลังจะเข้าโจมตีพร้อม
กันโดยฉับพลัน เชื่อมั่นว่าข้าศึกต้องแตกพ่ายเป็นแน่แท้ เมื่อพอพระราชหฤทัยพระพุทธยอดฟ้าฯ ก็เสด็จยก
กองทัพกลับคืนพระนคร
ครั้นถึงวันศุกร์ที่ ๑๗ ก.พ.๒๓๒๘ กรมพระราชวังบวรฯ พิจารณาเห็นว่าข้าศึกอ่อนกาลังมาก
และขวัญเสีย จึงสั่งทุกหน่วยเข้าตีพม่าตลอดแนวโดยฉับพลัน เป็นการเข้าตีตรงหน้าต่อแนวพม่า เป็นการ
ดาเนินกลยุทธการเข้าตีทางเส้นใน ความจริงการเข้าตีทางเส้นในมิได้เป็นกลยุทธที่พิสดารมากนัก ความหมาย
แท้จริงคือการเข้าตีภายในแนวข้าศึก แต่ที่ยกย่องกันมากก็คือเป็นการเป็นการเข้าตีต่อหน้าข้าศึก ซึ่งต่างกับ
การโอบคือการเข้าตีทางเส้นนอก อาจทาโดยข้าศึกมิรู้ตัว ความยากในการเข้าตีเส้นใน
( เข้าตีต่อแนว
ข้าศึก ) จะกระทาด้วยวิธีจู่โจมขณะข้าศึกอ่อนกาลัง เสียขวัญ หรือจุดอ่อนแอของข้าศึก
เนื่องจากพม่าขวัญเสียและอ่อนกาลัง กองทัพที่ ๔,๕ ของพม่าจึงแตกกระเจิงถอยไม่เป็นขบวน
ไทยได้ไล่ติดตามฆ่าฟันพม่าล้มตายเป็นอันมาก ที่เหลือรอดตายหนีไปทางหน่วยซุ่มโจมตีของพระองค์เจ้าขุน
เณรฯ ก็เข้าตีซ้าเติม จับเชลยพม่ามาถวายกรมพระราชวังบวรฯ เป็นจานวนมาก
พระเจ้าปดุงทราบข่าวจึงสัง่ ให้กองทัพทัง้ หมดถอนกาลังและถอยไปยังเมืองเมาะตะมะ
การยุทธของกรมพระราชวังบวรฯ ครั้งนี้เป็นการดาเนินกลยุทธการตั้งรับแบบคล่องตัว
( MOBILE DEFENCE ) คือระยะแรกวางกาลังตั้งรับก่อนโดยแนวตัง้ รับต้องมีความเข้มแข็ง ( มั่นคง ) เมื่อ
ข้าศึกเข้าตีตรงจุดอ่อน คือที่ด่านกรามช้าง ข้าศึกไล่ติดตาม กองรักษาด่านรบจึงเข้าไปรวมกับกาลังกาลังส่วน
ใหญ่ซึ่งได้เตรียมการต่อต้านข้าศึกไว้แล้วข้าศึกจึงถูกบังคับให้ขึ้นไปอยู่บนเขา ณ ที่นี้เองทาให้ข้าศึกถูกทาลาย
อย่างย่อยยับเเป็นการเข้าไปอยู่ในพื้นที่สังหาร ( KILLING ZONE ) ซึ่งฝ่ายเราเลือกไว้ ในโอกาสนั้นจึงกลับทา
การรุกอย่างฉับพลัน
เป็นการตั้งรับแบบคล่องตัวการตั้งรับแบบนี้สถาบันวิชาทหารศึกษากันเมื่อหลัง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ แต่กรมพระราชวังบวรฯได้กระทาสาเร็จในสงครามที่ทุ่งลาดหญ้าแล้ว
การรบทีเ่ มืองราชบุรี กองทัพที่ ๒ ของพม่าเข้าที่ชุมพลที่เมืองทวาย อนอกแฝดเป็นแม่ทัพ
ใหญ่ให้พระยาทวายกาลัง ๓,๐๐๐ คนเป็นกองหน้า อนอกแฝก เป็นกองหลวง กาลัง ๔,๐๐๐ คน จิกสิบโบเป็น
กองหนุนทาหน้าที่กองระวังหลัง กาลัง ๓,๐๐๐ คน รวมกาลังทั้งหมด ๑๐,๐๐๐ คน ยกเข้าทางด่านบ้องตี้
ต้องเดินข้ามเขาซึ่งทุรกันดาร ทาให้การเคลื่อนกาลังล่าช้าเสียเวลารอกันเป็นระยะๆ ในที่สุดพระยาทวายมา
ตั้งค่ายที่นอกเขางู (รางหนองบัว) อนอกแฝกวางกาลังที่บริเวณห้องชาตรี จิกสิบโบเกองหนุน วางกาลังริมน้า
ภาชี โดยไม่รู้ว่าพม่าที่ลาดหญ้าแตกแล้ว
ฝ่ายไทย เจ้าพระยาธรรมา และพระยายมราชได้วางกาลังไว้ที่ราชบุรีก่อนแล้ว แต่มิได้จัดหน่วย
ลาดตระเวนหาข่าว จึงไม่ทราบว่ากองทัพพม่าเข้ามาถึงลาน้าภาชี และหลังเขางู ทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่ทราบว่า
กาลังของข้าศึกได้เข้ามาตั้งค่ายอยู่แล้ว สรุปคือแม่ทัพทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายพม่าไม่ได้เรื่องด้วยกันทั้งสองฝ่าย
เมื่อกองทัพพม่าที่ทุ่งลาดหญ้าแตกและถอยออกนอกราชอาณาเขตแล้วกรมพระราชวังบวรฯทราบว่าพม่าที่เขา
งูยังมิได้ถอยไป จึงให้พระยากลาโหมและพระยาจ่าแสนยากร คุมกองทัพเข้าตีพม่าซึ่งตั้งอยู่นอกเขางู รบพุ่งกัน
จนถึงขั้นตะลุมบอน พม่าไม่สามารถต้านทานได้ ทั้งกองหน้าและกองหลวงแตกกระเจิดกระเจิง ฝ่ายไทยไล่
ติดตามปะทะกับกองหลัง (กองหนุน) จึงไล่ฆ่าฟันแตกระส่าระสาย จับเชลย ศาสตราวุธ ช้าง ม้า พาหนะ
จานวนมาก ที่เหลือรีบถอยไปยังทวาย
ครั้งพม่าถอยไปแล้ว กรมพระราชวังบวรฯ จึงสั่งให้นาพระยาธรรมา และพระยายมราชมาสอบ
สวน และสั่งให้ประหารชีวิต แต่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกขอชีวิตไว้ จึงให้ถอดยศและโกนหัวประจาน
รอบค่าย ทั้งนี้เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่แม่ทัพนายกองคนอื่นต่อไป
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การรบทีป่ ากพิง ทางภาคเหนือพม่าได้มอบให้กองทัพที่สามและกองทัพที่เก้า ตีภาคเหนือของ
ไทยแล้วจับเชลยมาสมทบกับกองทัพหลวงที่กรุงเทพฯ
กองทัพที่สามของพม่าเจ้าเมืองตองอูเป็นแม่ทัพ เข้าที่ชุมพลเชียงแสนให้เนมะโปสีหปติคุมกาลัง
๕,๐๐๐ คน ยกมาทางแจ้ห่มมีภาระกิจตีเมืองสวรรค์โลก – สุโขทัย เมืองพิชัย – พิษณุโลก ส่วนเจ้าเมืองตองอู
เป็นกองหลวงคุมกาลัง ๑๕,๐๐๐ คน ยกมาทางเชียงใหม่ โดยมีโปมะยุง่วนเป็นกองหน้ามีกาลัง ๓,๐๐๐ คน
ขณะนั้นเชียงใหม่ร้างมาตั้งแต่พม่ายกมาตีสมัยเจ้ากรุงธนบุรี พ.ศ.๒๓๑๙ เจ้าเมืองตองอูจึงนากาลังมาตีเมือง
ลาปาง พระยากาลวิละเจ้าเมืองนครลาปางซึ่งมีความเข้มแข็งในการสงครามสามารถรักษาเมืองไว้ได้ พม่าไม่
สามารถตีเมืองลาปางได้คงวางกาลังล้อมอยู่ ส่วนสวรรคโลกและหัวเมืองฝ่ายเหนือบ้านเมืองเสียหายยับเยิน
คราวศึกอะแซหวุ่นกี้จึงไม่มีกาลังที่พอจะสู้พม่าได้ เจ้าเมืองอพยพราษฎร หนีเข้าป่า กองทัพเนมะโปสีหบติที่
ยกลงมาทางแจ้ห่มจึงได้หัวเมืองเหนือทั้งปวงตลอดถึงพิษณุโลก
กองทัพที่เก้า จอช่องนรทาเป็นแม่ทัพคุมกาลัง ๕,๐๐๐ คนเข้ามาทางด่านแม่ละเมาได้
โดยสะดวก พงศาวดารพม่าว่าเจ้าเมืองตากยอมอ่อนน้อมโดยดีพม่าจึงส่งเจ้าเมืองตากพร้อมด้วยครอบครัวและ
ข้าราชบริพาร 500 คนไปยังเมืองพม่า จอช่องนรทาจึงตั้งค่ายที่บ้านระแหง แขวงเมืองตาก เพื่อรอให้เจ้าเมือง
ตองอูยกกาลังมาหนุน เพื่อวางกาลังเข้าตีกองทัพไทยที่พิจิตร – นครสวรรค์ – และลงไปสมทบกับทัพหลวงที่
กรุงเทพฯ
กรมพระราชวังหลัง เมื่อทราบพม่าล่วงล้าดินแดนไทยสองทางจึงทรงจัดกองทัพเพื่อต่อสู้จึงทรง
จัดกองทัพเพื่อต่อสู้ยับยั้งเป็น ๓ กองทัพ ให้
- เจ้าพระยามหาเสนา เป็น กองทัพหน้า รักษาเมืองพิจิตร
- กรมพระราชวังหลัง รักษาเมืองนครสวรรค์
- พระยาคลังกับพระยาอุไทยธรรม เป็นกองหนุน รักษาเมืองชัยนาท ป้องกันพม่าที่มาทางอุทัย
ความมุ่งหมายของกรมพระราชวังหลังคือตรึงข้าศึกมิให้ยกกาลังเข้ากรุงเทพได้ ขณะที่ไทยกับ
พม่ารบกันอยู่ที่ทุ่งลาดหญ้า และกรมพระราชวังหลังไม่ทราบว่าข้าศึกมีกาลังหนุนมากน้อยเพียงใดจึงตั้งมั่นอยู่
ที่นครสวรรค์ ไม่ยกกาลังไปรบกับพม่าที่ปากพิงและบ้านระแหงจึงไม่มีการรบในช่วงนี้
ฝ่ายไทยเมื่อครั้งสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกยกกาลังไปเพื่อจะช่วยกรมพระราชวังบวรฯ แต่
กรมพระราชวังบวรฯได้กราบทูลว่าทางด้านกาญจนบุรีมิต้องห่วงให้ยกกาลังกลับพระนครเพื่อเตรียมไว้ไปช่วย
ด้านที่ยังไม่สามารถขับไล่พม่าได้ ครั้นทัพหลวงพม่าด้านกาญจนบุรีแตกแล้ว กรมพระราชวังบวรฯได้คุมเชิ งอยู่
๗ วัน จึงสั่งให้พระยากลาโหม พระยาจ่าแสนยากร คุมกองทัพตรงไปชุมพร เมื่อยกมาทางราชบุรีจึงได้ปะทะ
กับพม่าที่ยกทัพมาจากเมืองทวายดังกล่าวแล้ว ส่วนกรมพระราชวังบวรฯเสด็จเข้ากรุงเทพฯ เพื่อปรึกษาหารือ
กับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ในที่สุดตกลงกันโดย สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจะนากองทัพหลวงกาลัง
๓,๐๐๐ คน ขึ้นไปช่วยทางภาคเหนือ ส่วนกรมพระราชวังบวรฯนากาลังไปทางภาคใต้ กรมพระราชวังบวรฯ
เสด็จทางชลมารคไปยังเมืองชุมพร เมื่อวันเสาร์เดือน ๔ ข้น ๕ ค่า สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงออก
จากกรุงเทพ ฯ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๔ ขึ้น ๑๑ ค่า โดยเสด็จทางชลมารคไปยังเมืองอินทบุรี เมื่อถึงอินทบุรีแล้วมี
พระบรมราชโองการให้กรมพระราชวังหลังสมทบกับพระยามหาเสนาเข้าตีพม่าที่ปากพิง และให้เจ้าฟ้ากรม
หลวงหริรักษ์ พระยาพระคลัง พระยาอุไทยธรรม ซึ่งตั้งอยู่ที่ชัยนาทเข้าตีพม่าที่บ้านระแหง ส่วนทัพหลวง
นั้นตั้งที่นครสวรรค์ ต่อมาได้ยกกาลังไปหนุนกรมพระราชวังหลังที่บ้านข้าวตอก แขวงเมืองพิจิตร
กรมพระราชวังหลังเมื่อทราบพระกระแสดาริรับสั่งแล้วเข้าตีค่ายพม่าที่ปากพิง
เมื่อวันเสาร์
เดือน ๔ แรม ๔ ค่า รบกันตั้งแต่เช้าจนค่าไทยได้ตีค่ายพม่าแตกหมดทุกค่าย พม่าตั้งค่ายทีปากพิงโดยข้ามลา
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น้ามา เมื่อถูกตีแตกต้องถอยข้ามลาน้าไทยไล่ติดตามฆ่าฟันพม่าตายจานวนมาก ศพลอยแม่น้าประมาณ ๘๐๐
ศพ จนกินน้าไม่ได้
ครั้นฝ่ายพม่าที่ปากพิงแตกหมดแล้ว จึงโปรดให้เจ้าฟ้ากรมจักรเจษฎานากาลังทัพหลวงส่วนหนึง่
ไปสมทบกับกองทัพพระยามหาเสนา ให้ไล่ติดตามพม่าที่แตกไปแล้วให้เลยไปเข้าตีกองทัพพม่าที่ลาปาง พระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกคุมกองทัพหลวงมาตั้งที่นครสวรรค์เพื่อคุมเชิงโดยไม่ให้กรมกรมพระราชวังหลัง และเจ้า
ฟ้ากรมหลวงนรินทร ณ.เรศ เสด็จตามมาด้วย การที่พระองค์ตัดสินพระทัยเช่นนี้โดยมั่นพระทัยว่าเจ้าฟ้ากรม
หลวงจักรเจษฎา และเจ้าพระยามหาเสนาจะต้องสามารถเข้าตีพม่าที่ล้อมนครลาปางได้ โดยพระยากาลวิละ
ซึ่งคุมกาลังรักษานครลาปาง จะช่วยตีกระหนาบพม่าต้องพ่ายแพ้แน่นอน ในที่สุดก็เป็นไปตามความคาดหมาย
ฝ่ายกองทัพที่ ๙ จอช่องนรทาของพม่า ตั้งอยู่ที่บ้านระแหงทราบว่าพม่าที่ปากพิงถูกตีแตกหนีไป
หมดแล้ว ข่าวพระเจ้าปดุงก็ถอยทัพแล้ว และทราบว่ากองทัพไทยมาถึงเมืองกาแพงเพชรก็รีบถอยทัพไปทาง
ด่านแม่ละเมาเข้าเขตพม่าไป กองทัพกรมหลวงเทพหริรักษ์ พระยาพระคลัง พระยาอุไทยธรรม จึงไม่ต้องทา
การรบ
ลาปางขณะนั้นพม่ายังล้อมเมืองอยู่ กองทัพไทยระดมกาลังเข้าตีพม่าโดยฉับพลันพร้อมกันนัน้
พระยากาวิละซึ่งรักษาลาปางอยู่ก็ตีกระหนาบ รบกันตั้งแต่เช้าจนเที่ยงพม่าบาดเจ็บล้มตายเป็นอันมาก เจ้า
เมืองตองอูจึงถอยทัพกลับไปทางเชียงแสนเมื่อเดือน ๕ ปีมะเมีย พ.ศ. ๒๓๒๙
การรบทางภาคใต้ เมื่อเกงหวุ่นแมงยีมหาสีหะสุระเป็นแม่ทัพที่ ๑ ของพม่าแทนแมงยีเมงข่อง
กระยอ ถูกประหารชีวิต นากาลังชุมพลที่เมืองมะริดและมอบภาระกิจแม่ทัพนายกอง ดังนี้
- ให้ ยี่หวุ่น ทัพเรือ ๓,๐๐๐ คน เข้าตีเมืองถลาง (ภูเก็ต)
- เกงหวุ่นแมงยี เข้าตีทางบกยึดกระบุรี – ระนอง ( ขณะนั้นกระบุรี ,ระนอง ขึ้นกับจังหวัด
ชุมพร ) โดยให้เนมโยคคงนะวัดเป็นกองทัพหน้ามีกาลัง ๒,๔๐๐ คน กาลังที่เหลือ ๔,๕๐๐ คนอยู่ในการ
ควบคุมเกงหวุ่นแมงยี
กองทัพที่ ๑ ของพม่าพร้อมแล้วเคลื่อนที่จากมะริด ยึดชุมพร โดยเข้ามาทางปากจั่น ผู้รั้ง
ตาแหน่งกรมการเมืองชุมพรเห็นว่าไม่มีทางสู้เพราะกาลังน้อยจึงอพยพหนีเข้าป่า พม่าเก็บทรัพย์สินเผาเมือง
ชุมพร และยกกาลังเข้าตีเมืองไชยา กรมการเมืองเห็นว่าไม่มีทางสู้อพยพหนีเช่นเดียวกัน
ฝ่ายเจ้าพระยานครพัฒน์ เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชทราบว่า พม่ายึดเมืองชุมพร ไชยา จึง
เตรียมกาลังเพื่อรักษาเมืองโดยกาลัง ๑,๐๐๐ คน มารักษาท่าข้ามตรงสะพานข้ามแม่น้าตาปี พม่าเห็นกองทัพ
ไทยตั้งอยู่จึงออกอุบายเอาคนไทยที่จับเป็นเชลยได้ที่เมืองไชยาบังคับให้ประกาศบอกว่า พม่ายึดบางกอกได้
แล้ว มาตั้งอยู่เช่นนี้จะสู้ได้หรือให้ไปบอกเจ้านายมาอ่อนน้อมโดยดี ถ้าขืนต่อสู้จะฆ่าเสียให้หมดทั้งเมืองแม้แต่
ทารกก็มิให้เหลือไว้ ( จะโยนขึ้นฟ้าและเอาดาบแทงให้ตายทุกคน )
บรรดาทหารรักษาท่าข้ามได้ยินเชื่อว่าเป็นจริงเพราะตั้งแต่ทราบข่าวพม่าจะยกกาลังมาตี
ภาคใต้ ทางกรุงเทพก็ไม่ยกกาลังมาช่วยเพราะไม่ทราบข่าวคราวจากกรุงเทพฯเลยจึงเชื่อว่าพม่ายึดกรุงเทพได้
แล้ว จึงนาความไปบอกเจ้าพระยานครพัฒน์ทราบและวิเคราะห์ดูเห็นว่าเหลือกาลังจะต้านทาน จึงได้อพยพ
ราษฎรข้ามเขาบรรทัดไปซุ่มซ่อนอยู่ในอาเภอ ฉวาง พม่าจึงยึดนครศรีธรรมราชได้โดยไม่มีการสู้รบ จับราษฎร
ที่หนีไปไม่ทันพาลหาเหตุฆ่าเสียจานวนมาก จับเด็กและผู้หญิงไปเป็นเชลย เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติไปยังพม่า
ปรากฏพงศาวดารพม่าว่าเรือบรรทุกสมบัติจากนครศรีธรรมราชถูกมรสุมเรือแตกล่ม หาได้ไปถึงเมืองพม่าไม่
ฝ่ายทัพเรือพม่า ยี่หวุ่นควบคุมเข้าตีเมืองถลาง ระหว่างเคลื่อนที่เข้าตีเมืองตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่ง
แล้วข้ามไปตีเมืองถลาง ซึ่งเป็นเกาะอยู่ด้านนอกและตั้งค่ายล้อมเมือง ก่อนนั้นพระยาถลางถึงแก่อนิจกรรม
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เมื่อพม่าไปถึงคุณหญิงจันทร์ภรรยาเจ้าเมืองเป็นเชื้อสายเจ้าเมืองถลางมาแต่ก่อนกับน้องสาวชื่อมุก
จึงได้
ปรึกษากับกรมการเมืองเกณฑ์ไพล่พลเข้าตั้งค่ายใหญ่ ๒ ค่าย ป้องกันเมืองถลาง ได้ระดมต่อสู้กับพม่าล้อม
เมืองอยู่ – เดือนเศษ พม่าเสบียงหมดจึงถอนกาลังกลับไปไม่สามารถตีเมืองถลางได้
ฝ่ายเกงหวุ่นแมงยี แม่ทัพที่ ๑ ของพม่า เมื่อยึดนครศรีธรรมราชได้แล้วมีความประสงค์ยึดเมือง
พัทลุง – เมืองสงขลาต่อไป พระยาแก้วโครพ ผู้ว่าราชการเมืองพัทลุงและกรมการเมืองทราบว่า
นครศรีธรรมราชเสียแก่พม่าแล้ว จึงหนีเอาตัวรอดไปโดยลาพัง
ที่เมืองพัทลุงมีภิกษุรูปหนึ่ง ชื่อ มหาบุญช่วย ชาวพัทลุงนับถือมากเพราะเป็นผู้มีวิชาอาคม พระ
มหาบุญช่วยชักชวนชาวเมืองให้ร่วมกันป้องกันเมืองพัทลุง ทาตะกรุด ผ้าประเจียด แจกราษฎรรวบรวมราษฎร
และชาวบ้านได้ประมาณ ๑,๐๐๐ คน หาเครื่องศาสตราวุธครบมือ เชิญพระมหาบุญช่วยขึ้นคานหามยกกาลัง
จากเมืองพัทลุงเพื่อหาชัยภูมิเพื่อวางกาลังสกัดกั้นในทิศทางที่พม่าจะยกมาจากนครศรีธรรมราช
ขณะที่พม่ายึดเมืองนครฯ กรมพระราชวังบวรฯ ได้ยกกาลังทัพบก ทัพเรือ จานวน ๒๐,๐๐๐ คน
ถึงเมืองชุมพรปลายเดือน ๔ ปีมะเส็ง จึงมีคาสั่งให้พระยากลาโหมราชเสนา และพระยาจ่าแสนยากรนากาลัง
ทัพบกไปยังเมืองไชยาเวลานั้นพม่าได้ไปรวมกาลังที่เมืองนครศรีธรรมราชแล้ว
เมื่อพม่าทราบข่าวว่ากองทัพกรุงเทพฯ ยกมาตั้งที่เมืองไชยาจึงระงับแผนที่จะไปตีเมืองพัทลุง
และเมืองสงขลา เกงหวุ่นแมงยี สั่งการให้เนม
โยคงนะวัดซึง่ คุมกองหน้ายกไปตีกองทัพไทยที่ไชยา ส่วนเกงหวุ่นแมงยีจะยกกาลังหนุนกองทัพพม่ากับ
กองทัพไทยจึงปะทะกันที่เมืองไชยา พม่ายังไม่ทันตั้งค่าย ไทยสามารถยกกาลังล้อมพม่าไว้ พม่าขุดสนามเพลาะ
รบกันอยู่จนค่า บังเอิญฝนตกหนักทั้งสองฝ่ายยิงปืนไม่ได้ พม่าจึงออกจากที่ล้อมได้ แล้วพากัน หลบหนี กองทัพ
ไทยไล่ติดตามในเวลากลางคืน ฆ่าตองพยุงโบนายทัพพม่าตายคนหนึ่ง และฆ่าฟันลี้พลพม่าตายเป็นจานวนมาก
พม่าถอยกระเจิดกระเจิงแบบตัวใครตัวมันไม่มีการบังคับบัญชา ไทยจับเชลยได้จานวนมาก
เกงหวุ่นแมงยีแม่ทัพที่ ๑ ของพม่ารู้ว่ากองหน้าแตกแล้วไม่คิดสู้หนีเอาตัวรอดไปทางกระบี่แล้วเข้าพม่าไป
ในที่สุดกองทัพพม่าทางภาคใต้กลับไปยังพม่าหมดสิ้น กรมพระราชวังบวรฯ จึงเสด็จไปประทับ
เมืองนครศรีธรรมราชแล้ว
บรรดาหัวเมืองประเทศราชทางภาคใต้ที่คิดแข็งเมืองมาตั้งแต่คราวเสียกรุงศรี
อยุธยา ก็กลับมาเป็นข้าขอบขัณฑสีมาอย่างเดิม จึงมีรับสั่งให้ข้าหลวงถือหนังสือไปยังพระยาปัตตานี และพระ
ยาไทรบุรีให้แต่งฑูตนาต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง เข้ามาถวายดุจดังแต่ก่อน
พระยาปัตตานี เมื่อได้รับหนังสือแล้วไม่ยอมอ่อนน้อม กรมพระราชวังบวรฯ จึงสั่งให้พระยา
กลาโหมราชเสนาและพระยาจ่าแสนยากร ยกกาลังทัพหน้าไปตีเมืองปัตตานี ส่วนพระองค์ยกทัพตามไป
สงขลาพระยาปัตตานีไม่สามารถต้านทานได้จึงพ่ายแพ้ การรบครั้งนี้ได้ปืนใหญ่ชื่อพระญาตานี ( ปัจจุบันตั้งอยู่
หน้ากระทรวงกลาโหม )
พระยาไทรบุรีได้ทราบข่าวไทยตีเมืองปัตตานีได้ มีความเกรงกลัวจึงแต่งฑูตนาต้นไม้เงิน ต้นไม้
ทอง มาถวายยอมเป็นข้าขอบขัณทสีมาเช่นแต่ก่อน ส่วนปีนังหรือเกาะหมากซึ่งขึน้ กับไทรบุรีได้ให้บริษัทอีสท์
อินเดียกัมปะนีของอังกฤษเช่าปีละ ๔๐๐ เหรียญ นับแต่นั้นมาเกาะปีนังก็มิได้ขึ้นกับพระยาไทรบุรีจนกระทั่ง
มลายูเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ
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ฝ่ายพระยาตรังกานู และพระยากลันตัน ซึ่งมีเขตติดต่อกับปัตตานีเกรงกลัวฝ่ายไทยจึงแต่งฑูตนา
ต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง มาถวายสมเด็จพระราชวังบวรฯขอสวามิภักดิ์เป็นข้าขอบขัณฑสีมา ซึ่งเมืองทั้งสองหาได้
เป็นเมืองขึ้นของไทยมาก่อนเลย
เมื่อเสร็จราชการสนามทางภาคใต้แล้วกรมพระราชวังบวรฯดาริว่าพระยานครพัฒน์ และพระยา
พัทลุงแม้ทิ้งเมืองก็มิควรถือเป็นความผิดเพราะข้าศึกกาลังมากทั้งยังไม่ทราบข่าวคราวจากทางกรุงเทพฯ ให้
สมควรดารงตาแหน่งเดิม ส่วนพระมหาบุญช่วยนัน้ แม้จะยังไม่ทันสู้กับพม่าแต่ก็มีน้าใจน่านับถือ รักบ้านเมือง
เป็นกาลังใจของราษฎร พระมหาบุญช่วยสมัครใจลาสิกขาบท จึงทรงตั้งให้เป็นพระยาทุกข์ราษฎร ตาแหน่ง
กรมการเมืองพัทลุง สาหรับคุณหญิงจันทร์ภรรยาเจ้าเมืองถลาง และนางมุกน้องสาว เป็นสตรีที่กล้าหาญและ
ฉลาด จึงตั้งคุณหญิงจันทร์เป็นท้าวเทพสตรี และนางมุกน้องสาวเป็นท้าวศรีสุนทร
ผลการรบ
การที่ไทยชนะพม่าอย่างเด็ดขาดทุกสมรภูมิในสงครามครั้งนี้ทาให้เกิดผลดีต่อประเทศไทยหลาย
ประการ คือ
๑. ทาให้ประเทศราชซึ่งเอาใจออกห่างตั้งแต่ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 กลับมาเป็นข้าขอบ
ขัณฑสีมาดังเดิม เมืองที่ไม่เคยเป็นประเทศราชมาก่อนก็ขอสวามิภักดิ์เป็นข้าขอบขัณฑสีมา เช่น ตรังกานู กลัน
ตัน
๒. ได้ปืนใหญ่ชื่อ พญาตานีมาไว้ที่กรุงเทพ ( ปัจจุบันอยู่หน้ากระทรวงกลาโหม )
๓. ได้ยุทธภัณฑ์ต่างๆของพม่าเป็นอันมาก
๔. ทาให้สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มีอานุภาพแผ่ไพศาลทั่วราชอาณาจักรทาให้เกิดความ
มั่นคงในชาติยิ่งขึ้น
๕. การสงครามครั้งนี้ทาให้ความสามารถของแม่ทัพที่เข้มแข็งเฉลียวฉลาดปรากฏ อาทิ เช่น กรม
พระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท พระราชวังหลัง เจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎา พระยากลาโหมราชเสนา พระ
ยาจ่าแสนยากร และพระองค์เจ้าขุนเณร
๖. เกิดวีรสตรีขึ้น ๒ คน คือคุณหญิงจันทร์ และนางมุกน้องสาว คุณหญิงจันทร์ได้รับ
บรรดาศักดิ์เป็นท้าวเทพสตรี นางมุกได้รับบรรดาศักดิ์เป็นท้าวศรีสุนทร เป็นการแสดงให้เห็นสตรีก็สามารถ
ควบคุมกาลังรบสู้กับข้าศึกได้เช่นเดียวบุรุษ ความกล้าหาญ ความสามารถ มิได้จากัดเพศ
บทเรียนจากการรบ
๑. พม่ายกกาลังมา ๕ ทิศทาง หลายทิศทางควบคุมยาก การสื่อสารยาก การส่งกาลังยาก
การจะรวมกาลังเพื่อเข้าตีที่หมายสาคัญ
คือกรุงเทพฯมีปัญหาในการเคลื่อนที่มารวมกาลังเป็นปึกแผ่น
กาหนดเวลาแน่นอนกาหนดยาก
๒. การลาเลียงเสบียงอาหารของพม่า ที่เห็นเด่นชัดคือทางด่านพระเจดีย์สามองค์เส้นทางเป็นป่า
ภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร ยาวไกลประมาณ ๒๐๐ กม. การลาเลียงเสบียงทางน้า และทางบกมีอุปสรรคมาก ทา
ให้เสบียงไม่พอเลี้ยงทหารช่องทางนี้ ๕ กองทัพ และยังถูกกองโจรฝ่ายไทยรบกวนตีตัดเส้นทางลาเลียง ทาให้
พม่าอดอยาก แสดงให้เห็นถึงความสาคัญในการส่งกาลังบารุง ( กองทัพเดินด้วยท้อง )
๓. ไทยใช้กลยุทธหลายประการทาให้พม่าเสียกาลังใจในการสู้รบ
- จัดตั้งกองโจรตัดเส้นทางลาเลียงเสบียง
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- เข้าตีรบกวนส่วนหลัง
- แสดงลวงให้พม่าเห็นว่ามีกาลังมาก ( สงครามจิตวิทยา )
- ใช้ปืนใหญ่กระสุนทาด้วยไม้ยิงรบกวนทาลายตลอดเวลา
๔. การวางแผนการรบของไทย เป็นแบบฉบับของแผนยุทธศาสตร์อย่างดีเลิศ คือต่อสู้ข้าศึก ๕
ทิศทาง กาลังมีมากกว่าไทยเท่าตัว ชนะด้วยกลยุทธเดินทัพทางเส้นใน รวมกาลังเข้าตีในทิศทางที่สาคัญก่อน
เสร็จแล้วจึงนากาลังไปเข้าตีในทิศทางที่ไม่สาคัญ
๕. การวางกาลังกองหนุนของไทย อยู่ ณ.ที่เหมาะสมคือกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศูนย์กลางสามารถส่ง
กาลังหนุนไปในทิศทางใดๆได้สะดวก กองหนุนแบบนี้เรียกว่าแบบลูกกลิ้ง คือมีความคล่องตัวที่จะยกไปช่วย
ได้ทุกทิศทาง
๖. การเลือกพื้นที่การรบ ( พื้นที่สังหาร ) ของกรมพระราชวังบวรฯ ไปตั้งรับพม่าในพืน้ ที่
เหมาะสมทางยุทธวิธี ตรงเชิงเขาที่จะลงสู่ทุ่งลาดหญ้า ทาให้กองทัพที่ ๔, ๕ ของพม่าหยุดชะงัก ไม่สามารถยก
กาลังมาถึงทุ่งลาดหญ้าได้ ทาให้กองทัพที่ ๖, ๗ ของพม่าติดอยู่บนภูเขาสูงชันอันเป็นที่กันดาร ขาดเสบียง ถูก
กองโจรฝ่ายไทยรบกวนตลอดเวลาจนอ่อนแรง ไม่สามารถนากาลังมาช่วยกองทัพกองทัพที่ ๔, ๕ ได้
๗. การระดมยิงปืนใหญ่โดยใช้กระสุนปืนไม้ ทาให้ลากล้องไม่ร้อน ยิงได้ตลอดเวลา ทาให้
อานาจการยิงมีมาก ฝ่ายพม่าตั้งหลักไม่ได้ เรียกว่าเรามีอานาจการยิงตัดรอน ทาลาย รบกวน มากกว่าฝ่าย
พม่า
วิเคราะห์การนาหลักการสงครามไปใช้ ( ของฝ่ายไทย )
๑. หลักความมุ่งหมาย เนื่องจากฝ่ายพม่ามีกาลังมากกว่าไทยสองเท่าตัว ไทยจึงวางความมุ่ง
หมาย ต้องเอาชนะต่อกาลังพม่าที่ทุ่งลาดหญ้าซึ่งเป็นกองทัพหลวงหลักมีจานวนมาก ระยะใกล้หัวใจของ
ประเทศ โดยให้กาลังฝ่ายไทยหนึ่งกองทัพตรึงพม่าทางภาคเหนือ ส่วนภาคใต้ให้ช่วยตัวเอาไปก่อนแล้วจะนา
กาลังมาช่วย
๒. หลักการรุก ฝ่ายไทยได้เคลื่อนที่รุกไปยึดภูมิประเทศที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติก่อน เมื่อทราบ
ข่าวขนาดกาลัง และทิศทางเคลื่อนที่ของฝ่ายพม่าที่ทุ่งลาดหญ้าไทยสามารถยึดแนวทุ่งลาดหญ้า และปิด
ช่องทางที่พม่าจะเคลื่อนเข้ามาทุกช่องได้สาเร็จโดยใช้กาลังประกอบภูมิประเทศ เมื่อพม่าบอบช้าอิดโรยฝ่าย
ไทยกลับทาการรุกทาลายกองทัพพม่าที่ทุ่งลาดหญ้าต้องถอยเข้าพม่าไป จากนั้นไทยรวมกาลังขับไล่พม่าทาง
ภาคเหนือ และภาคใต้ถอยจากประเทศไทยไป
๓. หลักการรวมกาลัง ฝ่ายไทยแม้มีกาลังน้อยกว่าแต่สามารถรวมกาลังเป็นปึกแผ่น ณ.ตาบล
ทุ่งลาดหญ้า และเวลาที่จะทาการรบแตกหัก โดยมีกาลังรบเหนือกว่าข้าศึก สามารถกลับทาการรุกเข้าโจมตี
พม่ารุนแรง และฉับพลันขณะที่พม่าอิดโรย เสียขวัญ
๔. หลักการออมกาลัง ไทยส่งกาลังเข้ายึดทุ่งลาดหญ้าก่อนที่พม่าจะมาถึงหลายวัน และเคลื่อน
กาลังทางน้าทาให้ร่างกายอ่อนแอ และเป็นการปกปิดความลับ ได้พักผ่อนพอเพียง และวางกาลังปิดช่องทางที่
พม่าจะเคลื่อนที่เข้ามา ที่กรุงเทพฯไทยยังเก็บกองหนุนไว้ ๒๐,๐๐๐ คน เพื่อแก้ไขเหตุการณ์กาลัง
เคลื่อนที่ได้ไปตีพม่าที่ล้อมเมืองลาปางได้สาเร็จหลักการดาเนินกลยุทธ ฝ่ายไทยเคลื่อนที่เพื่อเข้ายึดพื้นที่
เกื้อกูลจึงเคลื่อนที่เข้าหาข้าศึกแบบตั้งรับเชิงรุก ( OFFEENSIVE DEFENSE )ยกกองทัพจากกรุงเทพฯโดยทาง
น้าถึงลาดหญ้าเพื่อปกปิดกาลัง ไม่ให้กาลังพลเหน็ดเหนื่อย ใช้เวลา ๕ วัน ไทยถึงก่อนหน้า ๑๕ วัน มีเวลา
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พักผ่อนและเตรียมการเต็มที่ และให้จัดให้พระยามหาโยธา ( เจ่ง ) คุมกองมอญ ๓,๐๐๐ คน ทาหน้าที่กอง
รักษาด่านรบ ( COMBAT POWER ) สมัยนั้นเรียกขัตตาทัพอยู่ที่ด่านกรามช้าง เพื่อทาการแจ้งเตือน ทาการ
รบหน่วงเวลาต่อฝ่ายพม่า และจัดตั้งหน่วยกองโจรคอยซุ่มโจมตีพม่าที่ พุตระไคร้ เพื่อขัดขวางและซุ่ม
โจมตี การส่งเสบียงของข้าศึกที่จะมาทางลาน้า เมื่อพม่าเคลื่อนกาลังตามลาน้าแควน้อยและเดินข้ามไปแม่น้า
แควใหญ่เพื่อเข้าสู่ทุ่งลาดหญ้าจึงเกิดปะทะกับกองมอญของพระมหาโยธา พระมหาโยธามีกาลังน้อยกว่า สู้
ไม่ได้จึงรบพลางถอยพลาง กองทัพที่ ๔ ฝ่ายพม่าไล่ติดตามกองมอญ พระมหาโยธาจึงนากาลังไปรวมกับส่วน
ใหญ่ที่ทุ่งลาดหญ้า เมื่อพม่ารุกไล่มาถึงทุ่งลาดหญ้า กรมพระราชวังบวรฯจึงสั่งทหารซึ่งเตรียมการอยู่ก่อนแล้ว
เข้าตีกาลังพม่าทันที พม่าต่อสู้อย่างเข้มแข้งฝ่ายไทยตีกระหน่าอย่างรุนแรงทาให้กองทัพพม่าต้องขึ้นตั้งมั่นอยู่
บนภูเขา กองทัพพม่าที่ ๔, ๕ จึงติดอยู่บนเขาเป็นระยะ กองทัพที่ ๖,๗ ของพม่าอยู่ที่ท่าดินแดงและสามสบ
กองทัพที่ ๘ พระเจ้าปดุงอยู่ที่แม่น้าลอนซีในพม่า การปฏิบัติของฝ่ายไทยเป็นการปฏิบัติทานองการตั้งรับแบบ
คล่องตัว ( MOBILE DEFENSE ) โดยปริยาย พม่าติดอยู่บนภูเขากันดารทาให้อดอยาก ขาดเสบียง และถูก
หน่วยกองโจรของเจ้าขุนเฌรที่พุตะไคร้ลอบโจมตีหน่วยส่งเสบียงและปล้นเสบียงตลอดเวลา โอกาสเดียวกัน
กับกรมพระราชวังบวรฯสั่งให้ปืนใหญ่ใช้กระสุนไม้ยิงรบกวนตัดรอนทาลายตลอดเวลา และแสดงลวงให้เห็น
กาลังน้อยเป็นกาลังมากโดยให้ทหารลอบออกนอกค่ายเวลาพลบค่า และเดินถือธงทิวเพิ่มเติมกาลังเวลาเช้าให้
เห็นกาลังมามากมาย ทหารพม่าอดอยากหิวโหยเสียขวัญทั้งพลทหารและแม่ทัพนายกอง เมื่อทรงเห็นก็สั่ง
ระดมยิงปืนใหญ่ทั้งกลางวัน กลางคืน ครั้งรุ่งเช้าจึงเข้าตีพม่าพร้องกันตลอดแนว เมื่อ ๑๗ ก.พ. ๒๓๒๘ พม่า
พ่ายแพ้ยับเยินถอยเข้าพม่าไปยังเมาะตะมะ
๖. หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา กองทัพไทยทุกกองทัพ แม่ทัพนายกองสามารถควบคุม
กาลังอย่างใกล้ชิดทราบการเคลื่อนไหวของข้าศึก อานาจการรบด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิด มีสายการบังคับบัญชา
กาลังพลมีความเชื่อมั่นผู้นา พร้อมร่วมเป็นร่วมตายเป็นหนึ่งเดียว เกิดความสามัคคีเต็มใจทางานเพื่อ
ประเทศชาติ ตัวอย่างเช่นคุณหญิงจันทร์ และนางมุก พระมหาบุญช่วย และทุกกองทัพขึ้นตรงต่อจอมทัพคือ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
๗. หลักการระวังป้องกัน จะเห็นการจัดการระวังป้องกัน บริเวณการรบที่ทุ่งลาดหญ้า กรม
พระราชวังบวรฯ จัดตั้งกองรักษาด่านรบให้พระมหาโยธาเจ่งคุมกองมอญ ๓,๐๐๐ คนทาหน้าที่แจ้งเตือน รั้ง
หน่วงที่ด่านกรามช้างที่พุตระไคร้ ให้พระยาสีหราชเดโชชัย พระยาท้ายน้า พระยาเพชรบุรี คุมกาลัง ๕๐๐ คน
คอยขัดขวางการส่งเสบียงของพม่า พระยาทั้งสามปฏิบัติภารกิจย่อหย่อนจึงถูกสั่งประหารชีวิต และได้ส่งเจ้า
ขุนเณรไปคุมกาลังแทน และเพิ่มเติมกาลังให้อีก ๑,๐๐๐ คน กาลังจะใช้ซุ่มโจมตี ๑,๕๐๐ คน
เหตุการณ์เมื่อพระยามหาธรรมราชา กับพระยายมราช คุมกาลัง ๕,๐๐๐ คน ป้องกันพม่าที่จะ
เข้ามาทางด่านบ้องตี้ เป็นการระวังป้องกันปีกของกองทัพที่ 2 กรมพระราชวังบวรฯ และรักษาเส้นทางส่ง
กาลังบารุงด้วย จะเห็นว่าฝ่ายไทยจัดการระวังป้องกันได้อย่างรอบคอบ
๘. หลักการจู่โจม การโจมตีฝ่ายพม่าของกรมพระราชวังบวรฯ พื้นที่ทุ่งลาดหญ้า จะเห็นว่าโจมตี
โดยฉับพลัน ขณะทีพม่าอดอยากหิวโหย เสียขวัญ พม่าถอยตั้งตัวไม่ติด
๙. หลักความง่าย แผนปฏิบัติฝ่ายไทย ยึดแนวภูมิประเทศสาคัญก่อน เตรียมการนาน จัดการ
ระวังป้องกัน จัดหน่วยทาหน้าที่รักษาด่านรบที่ด่านกรามช้าง และด่านบ้องตี้ ทาให้การส่งกาลังบารุง และ
กาลังรบปลอดภัย ไม่ถูกขัดขวาง สามารถดาเนินกลยุทธเป็นอิสระและคล่องตัวประกอบภูมิประเทศที่ฝ่ายเรา
เป็นผู้เลือก ซึ่งเป็นตัวคูณเพิ่มพลังอานาจกาลังรบที่สาคัญทาให้ฝ่ายเราเอากาลังน้อยสามารถชนะกาลังมากได้
สาเร็จ
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๑๐. หลักการต่อสู้เบ็ดเสร็จ จะเห็นว่าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ให้หัวเมืองฝ่ายใต้ช่วยเหลือ
ตนเองไปก่อน เสร็จศึกด้านสาคัญจะนากาลังไปช่วยเจ้าเมืองนคร เจ้าเมืองชุมพร คุณหญิงจันทรและนางมุก
ได้รวบรวมกาลังภายในแต่ละเมืองจัดตั้งเป็นกองกาลังต่อสู้ไปพลางจนสุดท้ายกองทัพหลวงจากกรุงเทพฯก็มา
ช่วยเป็นการผนึกกาลังหลัก กาลังประจาถิ่น กาลังประชาชน เข้าต่อสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรี
กรณีพพิ าทอินโดจีน
รัฐบาลไทยต้องการดินแดนที่เสียให้แก่ฝรั่งเศส ตั้งแต่รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ
กลับคืนมา ดังนั้นในห้วงระยะเวลาที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ฝรั่งเศสได้ขอทา
สัญญาไม่รุกรานกับประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มต้นสงครามโลก คือในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ เพราะการทาสงครามใน
ยุโรป ฝรั่งเศส เพลี่ยงพล้าแก่เยอรมัน จึงต้องการที่จะรักษาผลประโยชน์ในดินแดนต่าง ๆ ที่เป็นอาณานิคม
เอาไว้ (ศึกษาในบทที่ ๓ )
สงครามมหาเอเชียบูรพา
กองทัพญี่ปุ่น ได้เคลื่อนกาลังพลทางเรือ ยกพลขึ้นบกเข้าโจมตีประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มี ฟิลิปปินส์ ไทย มลายู และอินโดนีเซีย พร้อมกันในวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔
หลังจากเข้าโจมตีเพิร์ลฮาเบอร์ ของสหรัฐ ฯ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔
กองทัพไทยได้ทาการต่อสู้ต้านทานอย่างเข้มแข็ง ในทุกพื้นที่ที่กองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบก แต่ไม่
สามารถต่อต้านกาลังทหารของกองทัพญี่ปุ่นได้ ประกอบกับรัฐบาลไทยเห็นว่า ประเทศอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกา ไม่มีนโยบายและไม่พร้อมที่จะช่วยเหลือประเทศไทย ดังนั้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ประเทศไทยจึงยอมให้ญี่ปุ่น เดินทัพผ่านประเทศไทยไปรบพม่า และพักอยู่ในประเทศไทยได้ โดยทางญี่ปุ่นได้
ให้คามั่นเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะเคารพในอธิปไตย และเกียรติศักดิ์ของไทย
สรุปการสงครามสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
สงครามครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๓๒๘ คราวพม่ายกกองทัพมา ๕ ทาง (สงคราม ๙ ทัพ)
สงครามครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๓๒๙ คราวรบกับพม่าที่ท่าดินแดง
สงครามครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๓๓๐ คราวพม่าตีนครลาปางและเมืองป่าซาง
สงครามครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๓๓๐ คราวไทยตีเมืองทวาย
สงครามครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๓๓๖ คราวไทยตีเมืองพม่า
สงครามครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๓๔๐ คราวพม่าตีเมืองเชียงใหม่
สงครามครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๓๔๕ ราวขับไล่พม่าจากเขตลานนาไทย
สงครามครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๓๕๒ คราวพม่าตีเมืองถลาง
สงครามครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๓๖๗ คราวช่วยอังกฤษตีเมืองพม่า
สงครามครั้งที่ ๑๐ คราวไทยตีเมืองเชียงตุง
ครั่งที่ ๑ พ.ศ. ๒๓๙๒ ในรัชกาลที่ ๓
ครั่งที่ ๒ พ.ศ. ๒๓๙๕ ในรัชกาลที่ ๔
ครั่งที่ ๓ พ.ศ. ๒๓๙๖ ในรัชกาลที่ ๔
สงครามครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๓๖๙ ศึกทุ่งสัมฤทธิ์ รัชกาลที่ ๓
สงครามครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๓๗๖ – ๒๓๙๐ สงครามกัมพูชาและเวียดนาม รัชกาลที่ ๓
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สงครามครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๔๗๒ สงครามอินโดจีน
สงครามครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๔๘๔ สงครามญี่ปุ่นเข้าไทยและขบวนการเสรีไทย
การสงครามสมัยรัชกาลที่ 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
การเสียดินแดนไทย
สมัยต้นรัตนโกสินทร์
พ.ศ. ๒๓๒๙ เสียดินแดน เกาะหมาก(เกาะปีนัง) ให้อังกฤษ
พ.ศ. ๒๓๓๖ เสียดินแดนมะริด ทวาย ตะนาวศรี ให้พม่า
ในสมัยรัชกาลที่ ๔ และ ๕ เสียดินแดนให้แก่ฝรั่งเศสและอังกฤษ รวมห้าครั้งด้วยกันคือ
ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ใน พ.ศ. ๒๔๑๐
ไทยเสียเขมรส่วนนอกและเกาะอีก ๖ เกาะ ให้แก่ฝรั่งเศส นับเป็นการเสียดินแดนครั้งแรกใน
รัชกาลของพระองค์
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๑ เสียดินแดนทั้งหมด ๔ ครั้ง คือ
หลังจากที่ไทยได้ปราบพวกฮ่อเรียบร้อยแล้วใน พ.ศ. ๒๔๒๘ ในปีต่อมาฝรั่งเศสเข้ามาขอทา
สัญญากับไทย ตั้งศาลกงสุลที่นครหลวงพระบาง และตั้งให้ ม. ปาวีร์ เป็นกงสุล ใน พ.ศ. ๒๔๓๐ พวงฮ่อได้เข้า
มาปล้นเมืองหลวงพระบางอีก แต่ไทยก็ปราบฮ่อได้อีก ซึ่งครั้งนี้ ม. ปาวีร์ ตกอยู่ในอันตราย ซึ่งไทยช่วยให้รอด
ชีวิตมาได้ การปราบฮ่อทุกครั้งฝรั่งเศสไม่เคยช่วยเลย แต่เมื่อไทยปราบฮ่อเสร็จแล้วฝรั่งเศสกลับมายึดเอา
แคว้นสิบสองจุไทยและหัวพันทั้งห้าทั้งหกไว้ โดยอ้างว่าเอาไว้เป็นกาลังปราบฮ่อ ไทยจะเจรจาอย่างไรฝรั่งเศส
ไม่ยอมถอยทัพกลับ ฉะนั้นใน พ.ศ. ๒๔๓๑ แคว้นสิบสองจุไทยจึงตกเป็นของฝรั่งเศส
พ.ศ. ๒๓๓๕ เสียดินแดนฝั่งตะวันออกของแม่น้าสาละวิน ๑๓ เมืองให้อังกฤษ
พ.ศ. ๒๔๓๖ (ร.ศ. ๑๑๒) ฝรั่งเศสแต่งตั้งม. ปาวีร์
เป็นอัคราชทูตฝรั่งเศสประจากรุงเทพ ฯ
ในระหว่างนี้ฝรั่งเศสอ้างสิทธิว่าดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้าโขงเดิมเป็นของญวนและเขมร ดังนั้นฝรัง่ เศสควรมีสิทธิ
ครอบครองดินแดนนี้ด้วย และในการปักปัน
เขตแดนนี้ฝรั่งเศสได้ถือโอกาสเอาแม่น้าโขงเป็นหลัก ไทยเราไม่ยอม ฝรั่งเศสส่งทหารญวนลุกล้าเข้ามาจึงเกิด
การปะทะกับทหารไทยที่รักษาดินแดนอยู่
และยังได้ส่งเรือนาร่องมาจากพนมเปญมาตามลาน้าโขง เกิดปะทะกับฝ่ายไทยและต่อมาไม่นานก็ได้ส่งเรือรบ
๒ ลา ใน พ.ศ. ๒๔๓๖ เข้ามาในอ่าวไทยโดยอาศัยเรือสินค้าเป็นเรือนาร่อง เจ้าหน้าที่ไทยที่ป้อมพระ
จุลจอมเกล้าฯ ส่งสัญญาณห้ามให้หยุดไม่เป็นผล จึงยิงลูกหลอกขู่ ฝรั่งเศสได้ระดมยิงเรือไทย คือเรือ
มกุฎราชกุมารของไทยเสียหาย ส่วนเรือนาร่องของฝรั่งเศสถูกยิงชารุด แต่เรือรบ ๒ ลา คือ เรือแองคองสตังต์
และเรือโคเมตได้แล่นสู่กรุงเทพ ฯ จอดหน้าสถานทูตฝรั่งเศส ม. ปาวีร์ ได้ยื่นคาขาดให้ตอบภายใน ๔๘ ชั่วโมง
ดังนี้คือ
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ก. ให้ไทยยอมรับว่าดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้าโขง ตลอดทั้งเกาะต่าง ๆ ในลาน้าโขงเป็นของฝรั่งเศส
ทั้งสิ้น และไทยถูกบังคับให้ถอนทหารชายแดนทั้งหมด
ข. เสียค่าปรับ ค่าทาขวัญแก่ฝรั่งเศส เป็นเงินไทยประมาณ ๓ ล้านบาท และเงินฝรั่งเศส ๒
ล้านฟรังก์ ไทยขอให้เสนอมหาประเทศพิจารณา ถ้าฝรั่งเศสมีหลักฐานอ้างอิงได้ว่าดินแดนแถบนี้เป็นของญวน
และเขมรก็จะยอมยกให้ ฝรั่งเศสไม่ยอมและพร้อมกันนี้ก็ประกาศปิดอ่าวไทย เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๔๓๖ ไทยต้องยอมทาตามคาขาดของฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๓ สิงาคม ๒๔๓๖
พ.ศ. ๒๔๔๖ เสียดินแดนฝั่งขวาของแม่น้าโขงให้ฝรั่งเศส
ฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นประกันเป็นเวลา ๑๐ ปี แต่เมื่อไทยได้ปฏิบัติตามสัญญา
ครบถ้วนแล้ว ฝรั่งเศสก็ไม่ยอมถอนทหารจากจันทบุรี จันทบุรีเป็นดินแดนสาคัญในการรักษาความปลอดภัย
ของประเทศ ฉะนั้น ไทยต้อทาสัญญากับฝรั่งเศสอีก ๒ ฉบับ
ฉบับที่ ๑ ใน พ.ศ. ๒๔๔๕ ไทยยอมทาสัญญาแลกเปลี่ยนยอมยกเมืองจาปาศักดิ์ มโนไพร
ให้แก่ฝรั่งเศส โดยฝรั่งเศสจะยอมยกออกจากเมืองจันทบุรี แต่แล้วฝรั่งเศสก็ไม่ยอมถอนทหารจากจันทบุรี
ฉบับที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๔๔๖ ไทยต้องทาสัญญาอีก กาหนดเขตแดนระหว่างไทยกับเขมรโดยใช้
ภูเขาบรรทัดเป็นหลัก และยกดินแดนฝั่งขวาแม่น้าโขงตรงข้ามเมืองหลวงพระบางให้แก่ฝรั่งเศส และให้ฝรั่งเศส
เช่าที่ทาท่าเรือที่หนองคาย มุกดาหาร และปากน้ามูลได้
พ.ศ. ๒๔๔๙ เสียดินแดนเขมรส่วนใน (มณฑลบูรพา)ให้ฝรั่งเศส
ฝรั่งเศสถอนทหารจากเมืองจันทบุรีกลางปี พ.ศ. ๒๔๔๘ แล้วไปยึดเมืองตราดเพื่อที่จะให้
ฝรั่งเศสออกจากตราดไทยยอมยกเขมรส่วนใน คือ เมืองเสียมราฐ และเมืองพระตะบอง ให้แก่ฝรั่งเศส ใน พ.ศ.
๒๔๔๙ นอกจากจะได้เมืองตราดคืนแล้วฝรั่งเศสยังยอมให้ไทยมีสิทธิชาระคดีใด ๆ ที่ชาวฝรั่งเศสหรือคนใน
บังคับฝรั่งเศสเป็นโจทย์จาเลยจะต้องมาขึ้นกับศาลไทย แต่กงสุลฝรั่งเศสยังมีอานาจเรียกคดีจากศาลไทยไป
พิจารณาได้ด้วย
ไทยเสียดินแดนให้แก่องั กฤษ พ.ศ. ๒๔๕๑
ไทยยอมยกเมืองไทรบุรี ปะลิส กลันตัน ตรังกานูให้แก่อังกฤษ เพื่อแลกเปลี่ยนสิทธิให้คน
ในบังคับอังกฤษมาขึ้นศาลไทย แต่ศาลกงสุลยังคงมีอานาจเรียกคดีไปพิจารณาได้ถ้าไม่พอใจ และรัฐบาล
อังกฤษได้ให้ไทยกู้เงินมาสร้างทางรถไฟสายใต้ต่อกับมลายูอีกด้วย
ในระหว่างที่ไทยกาลังปราบฮ่ออยู่นั้นเป็นระยะเดียวกันกับที่ประเทศฝรั่งเศส และ
อังกฤษกาลังแสวงหาอาณานิคมในแถบเอเชีย และฝรั่งเศสสามารถเข้ายึดครองลาวและเขมรไว้เป็นเมืองขึ้นได้
จึงได้พยายามรุกล้าเข้ามายังประเทศไทย
ใน พ.ศ. ๒๔๓๖ (ร.ศ. ๑๑๒) ฝรั่งเศสได้รุกล้าเข้ามาในเขตแดนไทยหลายจุด โดยใช้ทหาร
อาสาสมัครญวนและเขมรเป็นส่วนใหญ่ เช่นที่เมืองพ้องเมืองสองคอน ตลอดจนฝั่งซ้ายแม่น้าโขง
เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสได้บังคับบัญชาให้ทหารญวนและเขมร เข้ายึดเมืองโขง (สีทันดร) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแม่น้าโขง
ตอนล่างเป็นที่มั่น เพื่อสะดวกในการยึดครองเมืองอื่น ๆ ทางเหนือของลาน้าโขงต่อไป
หลังจากฝรั่งเศสเข้ายึดเมืองและตาบลต่าง ๆ
หลายแห่ง ฝ่ายไทยมิได้ต่อสู้ต้านทานอย่างจริงจัง เพราะ
กาลังน้อยกว่า ยกเว้นเมืองพ้องได้ต่อต้านแข็งแรงกว่าที่อื่น ๆ ในที่สุดได้เผาหมู่บ้าน แล้วล่าถอยไปตามลา
แม่น้าโขงเตรียมการตั้งรับทางฝั่งขวา
ฝรั่งเศสได้บังคับให้ไทยถอนกาลังออกจากเมืองคาเกิด คาม่วน ตลอดฝั่งซ้ายแม่น้าโขงซึ่งมี
ค่ายทหารตั้งอยู่ พระยอด
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เมีองขวางซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ยินยอม จึงเกิดสูรบขึ้น ฝ่ายฝรั่งเศสได้จับตัวพระยอดไว้ ต่อมาเมื่อฝ่ายไทย
ยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่
น้าโขงแล้ว ในอนุสัญญาข้อ ๓ ไทยจะต้องพิพากษาลงโทษพระยอดเมืองขวาง โดยศาลผสมระหว่างไทยและ
ฝรั่งเศส พระยอดจึงถูก
จาคุกอยู่ ๔ ปี คนไทยสมัยนั้นเทิดทูนยกย่องคุณความดีของพระยอดในฐานะผู้รักชาติ ซึ่งยอมเสียสละความสุข
ส่วนตัวเพื่อชาติ หลังจากเกิดการรบพุ่งกันระหว่างไทยกับฝรั่งเศสบริเวณฝั่งซ้ายแม่น้าโขงแล้ว ฝรั่งเศสได้ส่ง
เรือรบ ๒ ลา เข้ามาในประเทศไทย คือเรือแองคองสตังต์ และเรือโคเมต จึงเกิดสู้รบกันขึ้นที่ปากน้า
เจ้าพระยาเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๔๓๖ (ร.ศ. ๑๑๒)
ฝ่ายไทยมีสถานีรบที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและใช้เรือรบป้องกันที่ปากน้า ๕ ลา เช่น เรือ
มกุฎราชกุมาร เรือมูรธาวสิตสวัสดิ์ เมื่อเกิดการสู้รบกันแล้ว ต่างฝ่ายต่างได้รับความเสียหาย และเกรงจะเกิด
เหตุการณ์ลุกลามใหญ่โต จึงหยุดทาการรบเพื่อตกลงกันทางการทูตต่อไป
ต่อมาเมื่อถึงวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ รัฐสภาฝรั่งเศสได้ประชุมกันและยื่น
คาขาดแก่รัฐบาลไทยให้ไทยยกฝั่งซ้ายแม่น้าโขงให้ฝรั่งเศส ฝ่ายไทยและฝรั่งเศสได้มีหนังสือตอบโต้กันหลาย
ครั้ง ในทีสุดเพื่อให้ประเทศชาติปลอดภัยและประชาชนชาวไทยอยู่อย่างเป็นสุข พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงยินยอมยกดินแดนแห่งนี้ให้ฝรั่งเศสและยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ฝรั่งเศส โดยใน
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ พระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์ อัครราชทูตไทยประจากรุงปารีสได้นาหนังสือ
ยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ กับรัฐบาลฝรั่งเศส และได้เซ็นสัญญาสงบศึกในวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ โดย
อนุสัญญาข้อ ๖ รัฐบาลฝรั่งเศสจะยึดครองจันทบุรีไว้จนกว่ารัฐบาลไทยจะได้ปฏิบัติตามสัญญา
รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยึดครองเมืองจันทบุรีตั้งแต่ ๓ ตุลาคม ๒๔๓๖ - ๘ มกราคม ๒๔๔๗
เป็นเวลา ๑๐ ปี จึงยอมคืนดินแดนนี้ให้ไทย แต่ฝรั่งเศสได้ยึดเมืองตราดแทน
หลังจากที่ไทยได้ทาสัญญายกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้าโขงและเสียเงินเป็นจานวนมากให้แก่
ฝรั่งเศสใน พ.ศ. ๒๔๓๖ และฝรั่งเศสได้ยึดจันทบุรีไว้โดยอ้างว่าเมื่อไทยได้ปฏิบัติตามสัญญาแล้วจะคืนให้ ไทย
ได้รีบปฏิบัติตามสัญญาอย่างครบถ้วนแล้ว แต่ฝรั่งเศสก็ยังไม่ยอมคืนจันทบุรีให้จนเวลาล่วงมาถึง ๑๐ ปี
ฝรั่งเศสจึงได้ถอนทหารออกจากจันทบุรีหมด เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๗ โดยฝรั่งเศสย้ายไปยึดเมือง
ตราดแทน
เพื่อให้ได้เมืองตราดกลับคืนมาเป็นของไทย ไทยต้องทาสัญญากับฝรั่งเศสเมื่อ วันที่ ๒๓
มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ ยกพระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณให้แก่ฝรั่งเศส
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ผู้สาเร็จราชการเมืองพระตะบอง จึงได้นาธงชาติ
ไทย (ธงช้าง) กลับมายังเมืองไทย พร้อมกับอพยพครอบครัวมาด้วย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งบ้านเรือนอยู่เมืองปราจีนบุรีจนกระทั่งอสัญกรรม
ประเทศไทยได้เสียดินแดนให้ต่างประเทศหลายครั้ง โดยเฉพาะในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งสุดท้ายใน พ.ศ. ๒๔๕๒ ซึ่งเสียดินแดนให้อังกฤษและฝรั่งเศสเป็นจานวนมาก
จากการคุกคามของฝรั่งเศสในระยะแรก ๆ ทาให้อังกฤษซึ่งมีผลประโยชน์อยู่ในประเทศไทยมากมาย เกรงจะ
เกิดความเสียหายขึ้นจึงได้เจรจาทาความตกลงกับฝรั่งเศสและได้ทาสนธิสัญญาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ ให้ประเทศ
ไทยเป็นดินแดนกันชนระหว่างอาณานิคมของทั้งสองประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งฝรั่งเศสครอบครอง
อยู่ทางด้านตะวันออก และอังกฤษครอบครองด้านตะวันตก โดยทั้งสองประเทศให้คามั่นสัญญาว่าจะไม่
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แสวงหาผลประโยชน์ผูกขาดในประเทศไทย สนธิสัญญาฉบับนี้ให้ประโยชน์กับประเทศไทยอย่างยิ่ง เพราะเป็น
การประกันเอกราชและอธิปไตยของชาติไทย ที่จะไม่ถูกมหาอานาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ายึดครอง

สงครามอินโดจีน (ค.ศ. ๑๙๔๐ - ๑๙๔๑)
สาเหตุของสงคราม
สมัยรัชการที่ ๔ ของไทย พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อังกฤษกับไทย ทาสัญญาฝ่ายไทย
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.เรียกร้องเอาดินแดนคืนทั้งหมด ๕ ครั้ง ดังนี้
๑๘๖๓ บังคับให้ถือว่ากัมพูชา เกาะกง เป็นของเขมร
๑๘๘๘ ยกสิบสองจุไทยให้ฝรั่งเศส
๑๘๙๓ ยกดินแดนฝั่งซ้ายให้ฝรั่งเศส
๑๙๐๔ ยกฝั่งขวาแม่น้าโขงตรงข้ามหลวงพระบาง และปากเซให้ฝรั่งเศส
๑๙๐๗ ยึดเอา พระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ
( รวมทั้งหมด ๕ ครั้ง ๔๖๗,๕๐๐ กม.)
คนไทยถูกยิงตายที่เวียงจันทน์รัฐบาลไทยทาการประท้วงต่ออัครราชฑูตฝรั่งเศสประจา
ประเทศไทย
ก.ค. ๑๙๔๐ ฝรั่งเศสแพ้เยอรมันสงครามโลกครั้งที่ ๒ หมดสภาพจากการเป็นมหาอานาจ จอม
พล ป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีเห็นเป็นโอกาสเหมาะสมที่จะเรียกดินแดนคืนจากฝรั่งเศส ฝรั่งเศสส่งกาลัง
คุกคามไทยทันทีใน ๑๓ พ.ย. ๑๙๔๐ ส่งเครื่องบินข้ามโขงรุกน่านฟ้าไทยและทิ้งระเบิดที่นครพนม
ภูมปิ ระเทศ
๑. พื้นที่ ทภ.๑ อ.อรัญประเทศ และ ศรีโสภณ
๒. พื้นที่ ทภ.๒ อุดรธานี อุบลราชธานี สุรินทร์ นครพนม สกลนคร
๓. พื้นที่ ทภ.๓ ลาปาง เชียงใหม่ นครสวรรค์ น่าน แคว้นหลวงพระบาง เชียงราย
๔. พื้นที่ จว.ตราด เกาะช้าง ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือไทย , จว.จันทบุรี
แผนการรบ ห้วงระยะเวลา พ.ค. ๑๙๔๐ – ม.ค. ๑๙๔๑
ฝ่ายฝรัง่ เศส วางแผนเข้าตีและยึดกรุงเทพฯ ใช้กาลังทางบก ทางเรือ ทางอากาศ โดยใช้การ
เข้าตีหลักต่อประเทศไทยทางด้านตะวันออกในเขต ทภ. ๑ และทางทะเลจันทบุรี ตราด เข้าตีรองต่อประเทศ
ไทยทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือในเขต ทภ. ๒ และ ทภ. ๓ บางส่วน
ฝ่ายไทย ตั้งรับเชิงรุก กาลังทางบก ทางเรือ ทางอากาศ สกัดกั้น ต้านทาน ขับไล่ ฝรั่งเศส
ให้ไปจากดินแดนของไทยที่เสียไป 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 และยึดฝั่งซ้ายแม่น้าโขงไว้ทั้งหมด
การจัดกาลัง การวางกาลังและรูปขบวน
ฝ่ายฝรัง่ เศส ๒๘ พ.ย.๑๙๔๐ ฝรั่งเศสส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดนครพนมใช้กาลังทางบก ๓ กอง
พัน รุกเข้าอรัญประเทศ จว.ปราจีนบุรี และวางกาลังทางภาคอีสานของไทยทางช่องเม็ก จว.อุบลราชธานี
ป้อมสาโรง จว.สุรินทร์ ท่าแขกเมืองเวียงจันทร์ ทางแคว้นหลวงพระบางฝั่งขวาแม่น้าโขงฝรั่งเศสวางกาลัง
เบาบาง กาลังทางเรือ รุกตามหัวเมืองชายทะเลตราด – จันทบุรี – ชลบุรี – กรุงเทพฯ ใช้กาลังเรือรบ เรือ
ดาน้า เครื่องบินและเรือสินค้าติดอาวุธขนาดใหญ่ รวม ๙ ลา โดยมีเรือลามอตต์ปิเกตต์เป็นเรือธงและมี
กาลังทางอากาศให้การสนับสนุนตลอดแนวชายแดน
ฝ่ายไทย ผบ.สูงสุด จอมพล ป. พิบูลสงคราม จัดตั้งกองทัพสนามขึ้น ๒ กองทัพ กับ
๑ กองพลอิสระ คือ
กองทัพบูรพา พล.อ.มังกร พรหมโยธี เป็นแม่ทัพ พล.อ.จรูญ เสรีเริงฤทธิ์ เป็นรองแม่ทัพ
ตั้งกองบัญชาการที่ จว.ปราจีนบุรี
กองทัพอีสาน พล.อ.หลวงเกรียงศักดิ์ พิชิต เป็นแม่ทัพ ตั้งกองบัญชาการที่ จว.สุรินทร์
กองพลสนามอิสระ พล.อ.หลวงหาญสงคราม เป็น ผบ.พล. ตั้งกองบัญชาการที่ จว.ลาปาง
สาหรับทหารอากาศและทหารเรือ ส่งฝูงบินจากกองทัพอากาศไปประจาสนามบินอุบล ๓ ฝูง,
สนามบินนครพนม ๑ ฝูง, ส่งหน่วยนาวิกโยธิน ๑ กองร้อย ประจาจังหวัดจันทบุรี ส่งเรือรบ ๓ ลา
ประจาที่เกาะช้าง
การจัดกาลังด้านจันทบุรี – ตราด
กองกาลังทางบก มีกองกาลังนาวิกโยธินและทหารม้า ซึ่งเป็นปีกขวาของกองกาลังบูรพา ทา
การป้องกันด้านจันทบุรี ตราด น.ต.ทหาร ขาหิรัญ ร.น. เป็น ผบ.พล.
กองกาลังทางเรือ จัดตั้งกองเรือพิเศษ แบ่งกาลังรบเป็น ๓ กองเรือ และ ๑ กองบิน
ทะเลรักษาอาณาเขตน่านน้าไทยไปถึงอ่าวเสียม ( เขมร ) โดยมีสัตหีบเป็นฐานทัพเรือใหญ่ มีเกาะช้างเป็นฐาน
ทัพเรือหน้า เพื่อป้องกันมิให้ข้าศึกยกกาลังขึ้นบก
การปฏิบัตกิ ารรบ
การรบด้านอีสาน
กองทัพสนามด้านอีสาน มีหน่วยขึ้นตรง คือ พลาธิการกองทัพสนาม, กองเสนารักษ์สนาม,
กองพันทหารสื่อสาร และหน่วยกาลังรบอีก ๓ กองพล ประกอบด้วย
กองพลสุรินทร์ ๓ พัน.ร., ๑ พัน.ป., กองทหารม้า รอ. ๑ กอง เข้าที่ตั้ง จว.สุรินทร์
กองพลอุบล ๑ พัน.ร., ๑ พัน.ป., ทหารม้า ๑ กองร้อย ที่ตั้ง จว.อุบลราชธานี
กองพลอุดร ๓ พัน.ร., ๑ พัน.ป. ที่ตั้ง จว.อุดรธานี
บก.กองทัพอีสานตั้ง ณ จว.สุรินทร์
กองพันอีสานเริ่มทาการรบ ๖ ม.ค. ๒๔๘๔ เวลา ๐๕๐๐
สั่งให้
กองพลสุรินทร์เข้าตีจากช่องจอม – เข้ายึดป้อมสาโรงของกัมพูชา
กองพลอุบลเข้าตีจากช่องเม็ก – เข้ายึดนครจาปาศักดิ์
กองพลอุดร ทาการตรึงข้าศึกที่เมืองท่าแขก ที่นครเวียงจันทร์ ที่เมืองสุวรรณเขต
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การรบของกองพลสุรินทร์ มุ่งหมายจะล้อมป้อมสาโรงให้ข้าศึกยอมจานนแล้วจับเป็นเชลยโดย
ให้กองพันทหารม้าทาการสกัดกั้นข้าศึกทางด้านหลังทหารราบและปืนใหญ่เข้าตีทางด้านหน้าของป้อม เมื่อ
ฝ่ายเราเข้าประชิดป้อมฝ่ายข้าศึกใช้ปืนกลยิงประสานกันอย่างหนาแน่นบริเวณรอบ ๆ ป้อม ข้าศึกปลูกต้น
กระบองเพชรไว้หนา ๓ เมตร ทาการยิงกันนาน ๖ ชั่วโมง ฝ่ายข้าศึกส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดต่อฝ่ายเรา
ผบ.ร้อยทหารม้าตาย ๑ คน, ทหารราบ ๒ – ๓ คน ฝ่ายเราจึงต้องถอยเข้า จว.สุรินทร์ ต่อมา ๙ ม.ค.
๒๔๘๔ เวลา ๐๕๐๐
ฝ่ายเราเปิดยุทธการเข้าตีใหม่โดยเปิดทางหนีให้ข้าศึกออกจากป้อม และเข้ายึด
จังหวัดเสียมราฐแล้วเข้าตีปีกขวาของข้าศึก ประสานหน่วยบินฝ่ายเราให้แน่นแฟ้น สุดท้ายเข้ายึดป้อมสาโรง
ได้ในวันเดียว ไม่มีข้าศึกพบแพะเพียง ๘ ตัว และเสบียงอาหาร ทราบจากชาวบ้านว่าข้าศึกถอยหนีไปตั้งแต่
วันที่ ๖ ม.ค. ๒๔๘๔ คือต่างคนต่างถอยหนีพร้อมกัน
การรบของกองพลอุบล กองระวังหน้าเคลื่อนที่ไปได้ ๑๐ ก.ม. ก็ปะทะกับหมู่แมวมองของ
ข้าศึก ข้าศึกได้ยิงต้านทานอยู่พักหนึ่งก็ถอยหนีเข้าค่ายบ้านดูกองระวังหน้าทาการไล่ติดตามจนถึงค่ายบ้านดู่
ข้าศึกในค่ายทาการยิงต้านทานอย่างรุนแรง ผบ.พลสั่งให้กองหนุนตีต่อปีกขวาก็ไม่สามารถเคลื่อนที่เข้าตีป้อม
ได้ แนวรบห่างจากป้อมประมาณ ๕๐๐ เมตร ทาการยิงกันอยู่ ๓ ชั่งโมง ต่างฝ่ายต่างทาอะไรกันไม่ได้ พอดี
กระสุนขาดแคลนร้องขอสนับสนุนไปยังอุบล แล้วสั่งให้อีก ๑ กองพันทาการโอบปีกซ้ายอีกครั้ง สนับสนุนด้วย
ปืนครกถูกข้าศึกในป้อมเพียงนัดเดียวตาย ๕ คน ข้าศึกเสียขวัญถอยหนีไปขึ้นรถบรรทุกถอยไปข้างหลังทันที
ฝ่ายเรายึดป้อมบ้านดู่ได้ ๖ ม.ค. ๒๔๘๔ เวลา ๑๓๐๐ น. ชักธงไตรรงค์ขึ้นบนป้อมเป็นปฐมฤกษ์
การรบของกองพลอุดร ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเป็นแต่ยิงโต้ตอบกันทั้ง ๒ ฝ่าย โบสถ์ฝรั่งถูก
กระสุนปืนใหญ่ของข้าศึกเสียหายมากที่นครพนมพระอุโบสถที่อาเภอมุกดาหารถูกปืนใหญ่พระประธานแหลก
ไม่มีชิ้นดี
กองทัพอากาศไทย สูญเสียนักบิน ๑ นาย คือ น.ต.สานิต นวลมณี บินต่อสู้กับเครื่องบินข้าศึก
ซึ่งมีความเร็วสูงกว่า และที่นครพนมเครื่งอบินข้าศึกได้ทาการทิ้งระเบิดทาให้ฝ่ายเราสูญเสียเครื่องบินไป ๓
เครื่อง คลังน้ามันถูกไฟไหม้หมด ผบ.สูงสุดจึงสั่งให้ย้ายสนามบินจากนครพนมมายังสกลนครเพราะใกล้แม่น้า
โขงเกินไป
การรบด้านพายัพ
ผบ.พล. คือ พ.ท.หลวงหาญ สงคราม พ.ท.หลวงสุทธิสารรณกร เป็นเสนาธิการกองพล
กองบัญชาการตั้ง ณ จว.ลาปาง วางแผนการรบดังนี้
ร.พัน. ๓๐ จากลาปาง เข้ายึด บ้านห้วยทราย ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ อ.เชียงของ ของไทย
ร.พัน. ๓๑ จากเชียงใหม่ เข้ายึดลาน้าโขงที่ท่าเดื่อ โดยเคลื่อนที่ผ่าน จว.น่าน
ร.พัน. ๒๘ จากนครสวรรค์เคลื่อนที่ไปอุตรดิตถ์ แล้วปฏิบัติการเข้ายึดปากลาย
เมื่อ ร.พัน. ๓๑ ยึดลาน้าโขงได้สาเร็จก็นับว่าได้ดินแดนแคว้นหลวงพระบางฝั่งขวาแม่น้าโขงคืน
มาเมื่อ ๒ ก.พ. ๒๔๘๔ ในการปฏิบัติของกองพลพายัพถึงแม้จะไม่ปะทะรุนแรงเพราะข้าศึกต้านทานไม่สู้
เหนียวแน่นและชิงถอนตัวไปก่อนก็ตาม ผลที่ได้คือกองพลพายัพสามารถยึดพื้นที่ได้มากกว่ากองพลอื่นซึ่งมี
ทั้งหมด ๑๓ กองพล ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ราว ๓๘ % ของพื้นที่ทั้งหมด ๑๑๓,๐๐๐
ตารางกิโลเมตร ต่อมาญี่ปุ่นได้มาไกล่เกลี่ยไทยได้ทาสัญญาสันติภาพกับฝรั่งเศสเมื่อ ๙ พ.ค. ๒๔๘๔ ได้มีพิธี
รับมอบดินแดนคืนจากฝรั่งเศสเมื่อ ๕ ส.ค. ๒๔๘๔ ที่ปากลาย ดินแดนที่ได้คืนได้จัดตั้งเป็น จว.ล้านช้างของ
ไทย แบ่งเป็น ๒ อาเภอ คือ อ.เดชจรัส อ.หาญสงคราม (สมาบุรี) ครั้นสิ้นสุดสงครามมหาเอเซียบูรพาไทย
ต้องมอบคืนให้ฝรั่งเศสไป ทั้งนี้จะเห็นว่าเราได้ดินแดนที่เคยเป็นของเราชั่วระยะเวลา ๕ ปี ๙ เดือน ๑๕ วัน
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แล้วก็ต้องส่งกลับคืนให้แก่ฝรั่งเศสอีก เนื่องจากอิทธิพลการเมืองภายนอกบีบบังคับ และความอ่อนแอของเรา
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง อีกทั้งไม่มีกองทัพเข้มแข็ง ก็อาจต้องเสียดินแดนของเราเองอย่างที่เคย นั้นคือพวก
เราไม่สามารถรักษาสมบัติของชาติได้ แผ่นดินที่บรรพบุรุษได้อุตส่าห์สร้างสมไว้ให้ได้ ต่อไปชนรุ่นหลังจะไปอยู่
ที่ไหน
การรบด้านบูรพา
เป็นด้านมีการรบหลักฝ่ายเราทาการรบกับฝรั่งเศสด้าน อ.อรัญประเทศ จานวนถึง ๓ กองพัน
ฝ่ายไทยสามารถเอาชนะฝรั่งเศสได้ เราได้ใช้กาลังทางอากาศสนับสนุนการรบทางภาคพื้นดิน ร.พัน. ๖ จาก
ลพบุรีโดยการนา พ.ต.พร้อม ทองพต ออกจากลพบุรี ๓๐ พ.ย.๒๔๘๓ เข้าที่ตั้ง อ.อรัญประเทศ มี พ.อ.
หลวงพรหมโยธี เป็นแม่ทัพ
การรบบริเวณหลัก ๔๔ ฝรั่งเศสรุกเข้ามาทาง บ.โคกสูง และ บ.โนนหมากมุ่น กาลังฝ่าย
ฝรั่งเศสกาลังประมาณ ๑ หมู่ลาดตระวณ ผ่านไป บ.ประสาทสลกก๊ก ตะกุดบัวขาว ฝ่ายเรามี ร.ท.สนิท
ชาติสิงห์ กระจายกาลังซุ่มโจมตี ฝ่ายฝรั่งเศสได้พากันถอยหนีไปเมื่อรุ่ง ๒๐ ธ.ค. ๒๔๘๓ ปรากฏฝ่ายฝรั่งเศส
ตายหลายคน
กาลังข้าศึกส่วนใหญ่ชุมนุมกันที่ด่านปอยเปตและตั้งป้อมอยู่ในหย่อมป่าทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของปอยเปต ฝ่ายเราตั้งรับตามแนวประตูชัยและบริเวณคลองลึก ท่าข้ามปอยเปต บ.
วังมอญ เกิดการปะทะกันและฝ่ายข้าศึกก็ถอยหนีไป
๕ ม.ค. ๒๔๘๔ ผบ.พล ได้สั่งการต่อสู้ดังนี้
๑. ร.พัน. ๖ เข้ายึดด่านปอยเปต และได้ดัดแปลงภูมิประเทศอย่างแข็งแรงตามแนวจุดสาคัญ
ถนนอรัญประเทศ, ศรีโสภณ และด่านปอยเปต, บ.ดง ห้ามถอย
๒. ร.พัน. ๘ เคลื่อนที่ยึดพื้นที่แทน ร.พัน. ๖ เมื่อสั่ง
๓. ร.พัน. ๔ จากวัฒนานครเคลื่อนกาลังไปอรัญประเทศ เป็นกองหนุน
๔. ป.พัน. ๔ เข้าที่ตั้งยิง ป้องกันให้ ร.พัน. ๖
ข้าศึกได้เข้าโจมตีบริเวณที่ทาการด่านและป่าทิศตะวันตกและทางประตูชัยซึ่ง ร.พัน.๖ ยึดอยู่ทาให้
เกิดการต่อสู้กันอย่างหนักฝ่ายเราเข้าโจมตีอย่างกล้าหาญด้วยปืนเล็กและปืนกล ปืนใหญ่ให้การสนับสนุน
เครื่องบินข้าศึกแบบโมราน ๓ เครื่อง บินมาจากทางทิศตะวันออกมุ่งไปสถานีอรัญประเทศแล้ว
ทาการถล่มสนามบินยังไม่ทันทิ้งระเบิด เครื่องบินฝ่ายเราขึ้นทาการบินต่อสู้ ๑ ลา นาฮ๊อกไล่ยิงขับไล่บิน
หนีไปทางศรีโสภณ บินสูงในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร ร.พัน. ๖ ดาเนินการสู้รบอย่างดุเดือด ข้าศึกร่นถอยอย่างไม่
เป็นระเบียบเมื่อเวลา ๑๘๐๐ น. ฝ่ายเรายึดปอยเปตได้ ข้าศึกทิ้งศพไว้เกลื่อนสมรภูมิ
ต่อมาใน ๖ ม.ค. ๒๔๘๔ ข้าศึกได้เปิดฉากการรบอีกตามแนวโรงบ้านทางด้านซ้ายมือถนนศรี
โสภณ ฝ่ายเราเคลื่อนที่เข้าหาข้าศึกอย่างช้า ๆ และเอาขอนไม้โยนทับลวดหนามเจาะแนวติดดาบปลายปืน
ประจัญบานกับข้าศึก ร.พัน. ๖ ยึดค่ายปอยเปตได้ ฝ่ายเราเสียชีวิต ๖ คน บาดเจ็บเล็กน้อย ส่วนข้าศึกทิ้ง
ซากศพเกลื่อนสมรภูมิส่วนมากเป็นศพทหารเขมรและแขก ในตอนกลางคืนมีเครื่องบินฝรั่งเศสบินมาทิ้งระเบิด
หลายครั้งแต่ไม่ตรงจุดฝ่ายเรา
การรบทางอากาศ ๑๗ ม.ค.๒๔๘๔ เครื่องบินฟาร์มังของฝรั่งเศสบินมาทิ้งระเบิดที่อรัญประเทศ
อย่างหนักหน่วง เครื่องบินของไทย ๑๔ เครือ่ ง ขึ้นบินมุง่ หน้าไปศรีโสภณทาการโจมตีต่อแนวตั้งรับของ
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ฝรั่งเศสสร้างความเสียหายให้ได้มากแล้วบินกลับมายังสนามบิน ในตอนเย็นเครื่องบินฝ่ายเรา ๓ เครื่อง มุ่งไป
ศรีโสภณเพื่อโจมตีข้าศึก ฝ่ายฝรั่งเศสใช้เครื่องบิน ๕ เครื่องขึ้นทาการต่อสู้ ฝ่ายเราทาการทิ้งระเบิดคลังอาวุธ
ข้าศึกสาเร็จแต่ถูกยิงตกไป ๑ เครื่อง อีก ๒ เครื่องสามารถบินกลับฐานบินอรัญได้ปลอดภัย ๓ กองพันทหาร
ฝรั่งเศสต้องพ่ายแพ้ยับเยินทิ้งศพไว้ประมาณ ๒๐ จับเชลยและยุทโธปกรณ์จานวน ๑๐ คน
ยุทธนาวีเกาะช้าง
๑๔ ม.ค. ๒๔๘๔ กองทัพเรือไทยส่งหมวดเรือที่ ๓ ประกอบด้วย ร.ล.ธนบุรี, ร.ล.ระยอง, ร.ล.
สงขลา, ร.ล.ชลบุรี, ร.ล.หนองสาหร่าย, ร.ล.เทียวอุทก ไปตั้งฐานหน้าที่เกาะช้าง ภายใต้การบังคับบัญชาของ
น.ท.หลวงพร้อม วีระพันธุ ร.น. และใน ๑๖ ม.ค. ๒๔๘๔ กองทัพเรือไทยหน่วยนาวิกโยธินยกพลขึ้นบกที่
จันทบุรีและแหลมงอบ หลังจากประมาณสถานการณ์ฝ่ายข้าศึกแล้ว จึงกาหนดแผนที่จอดเรือใหม่ ๒ จุด
คือ
ร.ล.ธนบุรี, ร.ล.เทียวอุทก,ร.ล.หนองสาหร่าย จอดบริเวณเกาะลิ่ม ป้องกันเรือฝรั่งเศสที่จะเข้า
มาทางด้านเกาะช้างและยิงช่วยทหารบนบกบริเวณแหลมงอบ
ร.ล.สงขลา และ ร.ล.ชลบุรี จอดบริเวณเกาะง่าม ป้องกันสนามบินเกาะง่าม และป้องกันเรือ
ฝรั่งเศสที่จะมาทางใต้ของเกาะช้าง
ในวันเดียวกันนัน้ ฝรั่งเศสได้บินลาดตระเวนทางอากาศ แล้วเคลื่อนกาลังทางเรือประกอบด้วย
เรือรบ เรือดาน้า เครื่องบิน และเรือสินค้าติดอาวุธขนาดใหญ่รวม ๙ ลา โดยเรือลามอตต์ ปิเกตก์เป็นเรือ
ธง มี น.อ.เบริ่งเยร์ เป็นผู้บังคับการเรือ แล้วยังประกอบด้วยเรือปืนอูมองต์ดูร์วิลล์ เรือปืนอาร์มิลาน ซาร์เน่
เรือปืนตาอูร์ เรือปืนมาร์น เรือตรวจเบอรินล์ เรือตรวจอาร์มมังต์ รุสโซ เรือสินค้าติดอาวุธ ๒ ลา
เครื่องบินทะเล ๘ เครื่อง กองเรือฝรั่งเศสเบนหัวตามเข็มทิศมุ่งเข้ามาทางด้านเกาะช้าง เป็นไปตามแผนของ
น.อ.หลวงพร้อม วีรพันธุ ร.น.
๑๗ ม.ค. ๒๔๘๔ เวลา ๐๕๕๐ น. ยามตรวจการณ์ ร.ล.ธนบุรี รายงานเห็นเครื่องบินฝรั่งเศส
มาแต่ไกล ผู้บังคับการเรือสั่งประจาสถานีรบ เครื่องบินฝรั่งเศสโผล่มาทางยอดเขาด้านใต้มุ่งยังกองเรือรบ
ไทยอย่างมั่นใจ ร.ล.ชลบุรี, ร.ล.สงขลา ระดมยิงอย่างหนักเครื่องบินฝรั่งเศสรนรานทิ้งระเบิดแล้วรีบบินหนีไป
ขณะเดียวกันเวลา ๐๖๓๐ ยามตรวจการณ์ ร.ล.สงขลา เห็นเรือลามอตต์ ปิเกตก์ นากองเรือโผล่เข้ามาทาง
เกาะหวายกับเกาะใบ ด้วยความเร็ว ๒๐ น็อต ท่ามกลางทัศนวิสัยเลวทาให้ไม่เห็นเรือ 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
เปลี่ยนเป้าหมายมายังเรือดังกล่าว การสู้รบระหว่างเรือตอร์ปิโด ๒ ลาของไทยกับเรือรบฝรั่งเศส ๕ ลา เป็นไป
อย่างดุเดือด ถึงแม้จะมีกาลังน้อยกว่าและเสียเปรียบเทียบกันไม่ได้ถูกยิงจนเรือค่อย ๆ จมทีละน้อยทหารเรือ
ทุกคนไม่คิดท้อถอย
ฝ่าย ร.ล.ธนบุรี ได้ยินเสียงปืน ร.ล.ชลบุรี และ ร.ล.สงขลา ยิงต่อสู้เครื่องบินแล้วและได้ยินเสียง
ปืนถี่และหนักขึ้นทหารทุกคนรู้ว่าเรือตอร์ปิโดทั้ง ๒ ลาของเรากาลังปะทะข้าศึกเข้าแล้วด้วยความเป็นห่วงผู้บัง
การเรือสั่งเรือเดินหน้าเตรียมรบพวกกาบขวาที่หมายเรือลามอตต์ ปิเกตก์และยิงก่อนเป็นตับแรกด้วยกระสุน
ขนาด ๘ นิ้ว แท่นคู่หน้า – หลัง ขณะเดียวกันเรือลามอตต์ ปิเกตต์ ที่มีขนาดใหญ่กว่ายิงโต้ตอบกระสุนนัด
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หนึ่งในตับที่ ๔ เจาะทะลุผ่านห้องโถงชอนขึ้นระเบิดทะลุพื้นหอรบของ ร.ล.ธนบุรี เป็นเหตุให้ น.ท.หลวงพร้อม
วีรพันธุ์ ร.น. และทหารในหอรบหลายนายเสียชีวิตทันทีและบาดเจ็บสาหัส ทาให้เรือซึ่งแล่นด้วยความเร็ว ๑๔
นอต หมุนซ้ายเป็นวงกลม ๔ รอบ เป็นโอกาสให้ฝ่ายฝรั่งเศสระดมยิงได้อย่างเต็มที่ เมื่อปราศจากหอควบคุม
การยิง ร.ล.ธนบุรี ได้ทาการยิงอย่างอิสระกระสุนปืนหลายนัดถูกเรือข้าศึกเห็นแสงไฟ เปลวระเบิด ควันเพลิง
พุ่งขึ้นบริเวณกลางลาล่าถอยไปรวมกาลังกับเรือบริวารอีก ๔ ลา ที่แล่นเข้ามาประกบทางทิศตะวันตกของเกาะ
เหลาในประคับประคองกันหนีไป
ในช่วงนี้มีเครื่องบินลาหนึ่งติดเครื่องหมายไทยบินมาในระยะต่าทางด้านหัวเรือ ร.ล.ธนบุรี จึง
ไม่ได้ยิงต่อสู้ทาให้เครื่องบินทิ้งระเบิดลงบนดาดฟ้าเจาะทะลุเป็นรูกว้าง ๕๐ ซ.ม. ระเบิดในห้องครัวทหาร ทา
ให้ทหารตายไป ๓ นาย ร.ล.ธนบุรีไฟไหม้แล่นไปทางแหลมน้าแล้วมาทางแหลมงอบ เรือเอียงทางกาบขวา
และหยุดนิ่ง ร.ล.ช้าง ได้เข้ามาช่วยดับไฟแล้วลากจูงไปถึงหน้าแหลมงอบ การต่อสู้ป้องกันอธิปไตยของชาติ
ครั้งนี้ ทหารหาญประจาเรือทั้ง ๓ ลา สละชีพเพื่อชาติ ๓๖ นาย ประวัติศาสตร์ชาติไทยจารึกไว้ไม่ลืมเลือนใน
ความกล้าหาญและน้าใจชายชาติทหารของทหารเรือไทย
ผลของสงคราม
๑. กองทัพบกยึดดินแดนได้ดังนี้
กองพลพายัพ ยึดได้ฝั่งขวาแม่น้าโขงตรงข้ามหลวงพระบางและห้วยทราย ตรงข้าม
อ.เชียงแสน
กองพลอุบล ยึดได้แคว้นจาปาศักดิ์
กองพลสุรินทร์ ยึดได้สาโรง และจงกัล
กองพลบูรพา ยึดได้ทางตะวันตกของศรีโสภณ
กองพลจันทบุรี ยึดได้ บ.ภุมเรียง บ.ห้วยเขมร
ญี่ปุ่นไกล่เกลี่ยระหว่างไทย – ฝรั่งเศส ๑๑ มี.ค. ๒๔๘๔ ยกให้ไทย
แคว้นหลวงพระบางเป็น จว.ล้านช้าง
แคว้นจาปาศักดิ์เป็น จว.นครจาปาศักดิ์
เมืองเสียมราชเป็น
จว.พิบูลย์สงคราม
พระตะบอง ศรีโสภณ เป็น จว.พระตะบอง
ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ฝรั่งเศสชนะสงครามจึงเรียกร้องเอาดินแดนกลับคืนไปหมด
แลกกับการเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติของประเทศไทย
๒. สร้างอนุสาวรีย์ไชยสมรภูมิ เป็นเกียรติประวัตินักรบไทย ทั้งทหาร, ตารวจ, พลเรือน
บรรจุอัฐผู้เสียชีวิตไว้ ณ ที่นั้น
บทเรียนจากการรบ
๑. ไม่มีมหาอานาจทางทหารให้การสนับสนุนการรบทาให้การดารงความเป็นชาติอยู่ได้ยากมัก
ถูกรังแกจากประเทศแข็งแรงกว่า
๒. ควรจดจาเสียดินแดนไปมากทุกคนเกิดเป็นคนไทยต้องรักแผ่นดินเกิดให้เหลือไว้สาหรับ
ลูกหลาน ถ้าเราอ่อนแอไม่มีทหารที่กล้าหาญแล้วต่อไปอาจจะไม่มีแผ่นดินอยู่
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กองทัพพายัพในสงครามโลกครั้งทีส่ อง
สาเหตุของการสงคราม
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้เปิดฉากขึ้นโดยเยอรมันบุกโปแลนด์ ในต้นเดือน ก.ย.๒๔๘๓
ประเทศไทยได้ประกาศตนเป็นกลางอย่างเคร่งครัดตลอดมา
แม้เหตุการณ์ทางภาคตะวันออกไกลจะเพิ่ม
ความตึงเครียดขึ้นมาตามลาดับ เพราะญี่ปุ่นซึ่งเป็นภาคีของฝ่ายแกน (เยอรมัน อิตาลี และ ญี่ปุ่น) มีแผน
ความคิดที่จะครองเอเซีย ไทยก็คงยืนหยัดประกาศความเป็นกลางอยู่เช่นเดิม
ต่อมาท่าทีของญี่ปุ่นได้แสดงออกเด่นชัดในการคุกคามด้านเอเซีย โดยส่งกาลังทหารข้ามมาใน
อินโดจีนของฝรั่งเศส ไทยก็คงประกาศตัวเป็นกลางอย่างเดิม ยิ่งกว่านี้ทางการทหารได้ตระหนักแน่ถึงภัย
คุกคามจากญี่ปุ่น จึงได้สั่งให้หน่วยทหารเตรียมรับสถานการณ์ที่จะต้องเผชิญอย่างกวดขัน
สถานะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของไทยมีความสาคัญทางยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่นอยู่เป็นอันมาก
ทั้งนี้เพราะการเข้าตีพม่าและสิงคโปร์ของญี่ปุ่นจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งกาลังทางภาคพื้นดินผ่านประเทศไทย
ฉะนั้นในทันทีที่ญี่ปุ่นเข้าจู่โจม โจมตี เพอรล์ ฮาร์เบอร์ และฟิลิปปินส์ใน ๘ ธ.ค. ๒๔๘๔ ญี่ปุ่นก็เข้าโจมตี
ประเทศไทยพร้อมกัน โดยยกพลขึ้นบก ณ จุดสาคัญหลายแห่งและทางภาคใต้ของประเทศไทยอาทิเช่น อรัญ
ประเทศ ประจวบบางปู สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี รัฐบาลไทยได้ส่งคาขอความ
ช่วยเหลือไปยังผู้บัญชาการสูงสุดภาคตะวันออกไกลของอังกฤษได้รับคาตอบว่าให้ช่วยตนเองไปก่อน เพราะ
ขณะนั้นสภาพของอังกฤษอยู่ในภาวะขับขัน เป็นอันว่าประเทศไทยต้องต่อสู้กับข้าศึกซึ่งมีกาลังมากกว่าอย่าง
โดดเดี่ยว ทหารไทยทางภาคใต้ต่อสู้อย่างองอาจกล้าหาญทั้ง ๆ ที่มีกาลังน้อยกว่าและอาวุธก็ด้อยกว่าทั้ง
คุณภาพและปริมาณ รัฐบาลไทยในขณะนั้นมองไม่เห็นทางที่จะนาประเทศไทยให้พ้นจากความหายนะ จึงได้
แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าโดยเปิดเจรจากับญี่ปุ่น
และสั่งให้ทหารหยุดยิงในวันต่อมาการเจรจาได้มีการ
ต่อรองยืดเยื้อไปจนกระทั่ง ๒๔ ธ.ค. ๒๔๘๔ ประเทศไทยจาต้องทาสัญญาร่วมรบกับญี่ปุ่น ด้วยเหตุนี้
ประเทศไทยจึงร่วมรบกับญี่ปุ่นด้วยความจาใจ
การเตรียมการ
แม้ว่าประเทศไทยจะตื่นตัวในด้านการทหารมาเป็นเวลานาน โดยพยายามปรับปรุงกองทัพให้
เจริญก้าวหน้าทันสมัยเป็นเวลาหลายสิบปีก็ตาม แต่เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเล็กและเป็นประเทศ
เกษตรกรรม ฉะนั้นอาวุธยุทโธปกรณ์จึงไม่อยูใ่ นระดับที่พึงพอใจ อย่างไรก็ดีกองทัพไทยได้พยายามสุด
ความสามารถเท่าที่จะทาได้ โดยสั่งซื้อปืนใหญ่ ปืนกล รถถัง เครื่องบิน และเรือรบจากประเทศต่าง ๆ
โดยเฉพาะจากประเทศทางภาคพื้นยุโรป ส่วนอาวุธกลขนาดเล็กและกระสุน ประเทศไทยก็พยายามผลิตเอง
แต่ผลที่ได้รับปริมาณน้อยมาก
กาลังทางบก ในยามปกติ ได้แบ่งเป็น ๕ ภาค คือ มณฑลทหารบกที่ ๑ ภาคกลาง มณฑล
ทหารบกที่ ๒ ภาคตะวันออก, มณฑลทหารบกที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, มณฑลทหารบกที่ ๔
ภาคเหนือ และ มณฑลทหารบกที่ ๕ ภาคใต้ โดยเฉพาะมณฑลทหารบกที่ ๑,๒,๓ และ ๔ ในยามสงคราม
ได้แปรสภาพเป็นกาลังรบ โดยจัดกาลังเป็นกองพล ๑,๒,๓ และ ๔ ตามลาดับ
หลังจากได้ทาสัญญาร่วมรบกับญี่ปุ่นแล้ว ไทยได้รบั อาวุธจากญี่ปุ่นเป็นต้นว่า เครื่องบิน รถถัง
และ ปืนกล จานวนหนึ่ง โดยเฉพาะปืนกลเบาที่ได้รับจากญี่ปุ่นนั้นเป็นแบบและขนาดแตกต่างจากที่กองทัพ
ไทยเคยใช้อยู่ ทั้งเวลาในการฝึกให้คุ้นเคยกับอาวุธใหม่นี้มีน้อยทาให้มีเหตุขัดข้องในเวลารบ บางครั้งเกิดเป็น
ผลเสียหายในการปฏิบัติการรบ
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กาลังทางเรือ จานวนเรือรบมีไม่กี่ลา เป็นเรือขนาดเล็ก มุ่งหมายที่จะรักษาชายฝั่งเท่านั้น
กาลังทางอากาศ จานวนเครื่องบินรบมีไม่กี่ร้อยเครื่อง ส่วนใหญ่เป็นเครื่องบินขับไล่เนื่องจาก
ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ประเทศฝรั่งเศสได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศผู้นาในทางการทหารประเทศหนึ่ง
การจัดกาลังรบทางภาคพื้นดินของกองทัพบกไทยจึงเรียนแบบฝรั่งเศส และ การจัดกาลังทั้งกองทัพเป็นแบบ
เดียวกันหมด ไม่มีหน่วยพิเศษแต่อย่างใดรูปการจัดมุ่งที่จะใช้รบในภูมิประเทศเป็นที่ราบมากกว่า ตลอดจน
การฝึกหัดก็เช่นเดียวกันกองทัพของเราก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไม่ค่อยสนใจการบในป่าหรือในภูมิประเทศที่
เป็นภูเขาด้วยเหตุนี้เมื่อกองทัพไทยจาต้องไปรบในภาคเหนือของประเทศ ซึ่งภูมิประเทศกันดารเป็นป่าเขาจึง
เกิดข้อบกพร่องขึ้น เนื่องจากขาดความชานาญ
การเตรียมการในกิจการในเขตหลัง ก็คงเช่นเดียวกัน กองทัพของเรามีความสนใจน้อยเกินไป
ระบบการส่งกาลังบารุงตลอดจนการฝึกตนเพื่อกิจการในด้านนี้เราไม่ได้เตรียมไว้ตั้งแต่ในยามปกติ
รวมทั้ง
อุปกรณ์การขนส่งก็มีไม่เพียงพอ
ลักษณะภูมปิ ระเทศและเส้นทางทางคมนาคม
ตามข้อตกลงร่วมรบกับญี่ปุ่น กองทัพไทยต้องปฏิบัติในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็น
ดินแดนส่วนหนึ่งของพม่า เรียกกันว่า ชานสเตท ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปทุรกันดาร เป็นป่าและภูเขา
ยิ่งลึกเข้าไปในดินแดนของข้าศึก (ชานสเตท) ภูเขายิ่งสูงชันตามลาดับ สูงกว่าระดับน้าทะเลนับเป็นจานวนพัน
ๆ ฟุต เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะ เชื้อมาเลเรีย ซึ่งปลิดชีวิตทหารนับเป็นจานวนหลายพันคน
เส้นทางคมนาคมอาจแบ่งได้เป็น
สองตอน
ตอนแรกนับแต่ชายเขตแดนพม่ามายังเขต
ภายในประเทศไทย มีทางรถไฟสายเหนือซึ่งทอดจากเมืองหลวงถึงจังหวัดลาปาง จังหวัด เชียงใหม่ ต่อจาก
ลาปางก็มีเส้นทางถนน ชั้นที่ ๑ ทอดไปถึงชายแดนพม่า จากจังหวัดเชียงใหม่มีถนนไปถึงชายเขตพม่า
เส้นทางคมนาคมและลักษณะภูมิประเทศในตอนนี้สมบูรณ์กว่าตอนที่สอง ซึ่งจะกล่าวต่อไป
ตอนที่สองนับแต่ชายเขตแดนไทยไปยังดินแดนข้าศึก (ชานสเตท) มีเส้นทางเข้าไปได้สองเส้นทาง
จากเชียงรายกิ่งอาเภอแม่สาย
ไปยังเชียงตุง(เมืองหลวงของชานสเตท) ยาว ๑๗๖ ก.ม. เป็นถนนชั้นเลว และเป็นถนนสายเดียว รถยนต์เดินได้
เฉพาะฤดูแล้งเท่านั้น เส้นทางแคบรถ
ยนต์หลีกกันไม่ได้ต้องจัดตาบลหลีกเป็นระยะ ๆ เส้นทางสายนี้เลียบไปตามไหล่เขาสูง มีหมอกปกคลุมในตอน
เช้า บางแห่งผ่านหน้าผาชัน จึงนับว่า
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ฝ่ายตั้งรับ ในฤดูฝนถนน สายนี้ใช้ไม่ได้เลยเพราะกลายเป็นโคลนไปหมด จะผ่านไปก็
เฉพาะคนและสัตว์ต่างเท่านั้น ขนานกับเส้นทางสายนี้มีเส้นทางคนเดินหลายสาย ซึ่งผ่านไปตามสันเขา ทาง
ทุรกันดารมาก เป็นทางของชาวเขาที่ใช้เดินติดต่อกัน จากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังชายเขตแดนเป็นเส้นทางสาย
ตะวันตก รถยนต์เดินได้ ต่อจากนั้นลุกเข้าไปในดินแดนข้าศึกเป็นเส้นทางคนเดินและสัตว์ต่าง ผ่านเขาสูง
ทุรกันดารยิ่งกว่าเส้นทางสายแรก เส้นทางเส้นนี้ทอดผ่านเมืองสาต และพุ่งเข้าสู่เชียงตุงได้เช่นเดียวกัน
ลักษณะภูมิประเทศในตอนที่สองนี้เป็นดินแดนข้าศึกทุรกันดารมากเต็มไปด้วยภูเขา ป่าทึบ จะ
มีพื้นราบก็เฉพาะที่ตั้งของเมืองซึง่ เป็นพื้นราบระหว่างภูเขามีพื้นที่จากัด
เสบียงอาหารที่จะแสวงหาตาม
ท้องถิ่นมีจานวนน้อย ลาพังพลเมืองในแถบนี้ก็มีอาหารพอที่จะเลี้ยงตัวเท่านั้น
สถานการณ์ก่อนการยุทธ
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เมื่อประเทศไทยจาเป็นต้องเข้าสู่สงครามตามที่กล่าวมาแล้ว จึงได้ตั้งกองทัพพายัพขึ้น ในขั้น
แรกประกอบด้วยกาลัง พล. ๔, พล. ๓, พล. ๒, และ พล.ม. กาลังเหล่านี้ได้แปรสภาพจากกาลังยามปกติคือ
จากกาลังที่ประจาในมณฑลทหารบกต่าง ๆ เป็นกองพล
เพื่อรับสถานการณ์คับขันในชั้นต้น พล. ๔ ซึ่งที่ตั้งปกติอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยอยู่
แล้วได้รับหน้าที่ให้ส่งกาลังเข้าตรึงตามชายเขตแดนด้านเหนือไว้ก่อน ในขณะเดียวกันนั้นเอง พล.๓ และ พล.
๒ ก็เคลื่อนที่เข้าชุมพล คือ พล. ๓ จากภาคอีสานเข้าที่ชุมพลที่อาเภอพะเยา จังหวัดเชียงใหม่ พล. ๒
จากภาคตะวันออกเข้าที่ชุมพลที่จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อญี่ปุ่นเตรียมการเพื่อจะบุกประเทศพม่า สถานการณ์ของอังกฤษทางด้านนี้จึงนับว่าคับขันยิ่ง
เพราะไม่มีกาลังพลเพียงพอที่จะรับสถานะการณ์เช่นนั้นได้
ด้วยเหตุนี้จึงมีข้อตกลงในระหว่างสัมพันธมิตร
มอบพื้นที่ ชานสเตท อันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศพม่า ให้แก่เจียงไคเช็ครับผิดชอบ ฉะนั้นกาลัง พล. ๙๓
ของจีนซึ่งเป็นกองพลชั้นเยี่ยมของเจียงไคเช็คได้เคลื่อนที่เข้ารักษาพื้นที่ชานสเตทแทนกาลังของอังกฤษต่อไป
หมายความว่ากองทัพพายัพของไทยแทนที่จะต้องเผชิญกับกองทัพอังกฤษซึ่งเป็นประเทศคู่สงครามกลับต้องสู้
รบกับกองทัพจีน
แผนการยุทธ
กองทัพพายัพได้รับมอบหน้าที่ให้เข้ายึดพื้นที่ ชานสเตท ของพม่าซึ่งในขณะเดียวกันกองทัพ
ญี่ปุ่นก็พุ่งเข้าตีประเทศพม่า ดูประหนึ่งกองทัพพายัพปฏิบัติทางปีกด้านเหนือของกองทัพญี่ปุ่นและมีหน้าที่
ป้องกันปีกเท่านั้น หาได้มีความมุ่งหมายที่จะรุกพุ่งลึกเข้าไปในดินแดนจีนตามที่เข้าใจกันไม่
การส่งกาลังเข้ายึดชานสเตทกาหนดการปฏิบัติไว้เป็นสามขั้นด้วยกัน
ขั้นที่ ๑ เข้ายึดพื้นที่ตามแนวเมืองสาต – เมืองพยาค – เมืองเชียงลับ
ขั้นที่ ๒ เข้ายึดเชียงตุงอันเป็นเมืองหลวงของชานสเตทและเมืองยอง
ขั้นที่ ๓ กวาดล้างกาลังของข้าศึกให้ออกไปจากดินแดนชานสเตท
การปฏิบัติในขั้นที่ ๑ กาหนดให้ พล. ๒ รุกจากเชียงใหม่เข้ายึดเมืองสาต เป็นการเข้าตี
รอง พล. ๔ เข้าตีจากอาเภอแม่สายเข้ายึดเมืองพยาค กองพล. ๓ เป็นกาลังหนุนเคลื่อนที่ตาม พล. ๔ การ
เข้าตีด้านนี้เป็นการเข้าตีหลัก ขั้นที่ ๒ พล. ๓ สับเปลี่ยน พล. ๔ ทาหน้าที่เป็นกองรบเข้าตีเชียงตุงทาง
ตรงหน้า ซึ่งการปฏิบัติขั้นนี้เป็นขั้นสาคัญ ในขั้นที่ ๓ เป็นขั้นการกวาดล้างข้าศึกให้ออกจากดินแดนชานส
เตท
การดาเนินกลยุทธ
เมื่อกาลังต่าง ๆ เข้าที่ตั้งพร้อมตามแผนแล้ว ใน ๑๐ พ.ค. ๒๔๘๕ เวลา ๐๓๐๐ พล. ๔
เริ่มเข้าตีตามเส้นทางหลัก แม่สาย – เมืองเลน – พยาค ในขณะเดียวกันทางด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านเข้าตี
รอง พล.๒ ก็เริ่มเข้าตีตามเส้นทาง เชียงใหม่ – เมืองสาต สิ่งที่น่าสังเกตก็คือการเข้าตีครั้งนี้ทาในเดือน พ.ค.
ซึ่งเป็นต้นฤดูฝน ย่อมเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าเส้นทางต่าง ๆ ตลอดจนลักษณะภูมิประเทศที่
ทาการรบกันอยู่นี้ ในฤดูฝนยากลาบากเพียงใด เส้นทางต่าง ๆ ยานพาหนะเดินไม่ได้ ไข้มาเลเรียระบาดได้
โดยง่าย ตลอดจนโรคภัยอื่น ๆ ย่อมเกิดขึ้นโดยง่ายในฤดูนี้ เราทาสัญญาร่วมรบกับญี่ปุ่นใน ธ.ค.๒๔๘๔ แต่
เปิดการเข้าตีใน พ.ค.๒๔๘๕ ซึ่งเป็นระยะเวลาห่างกันประมาณห้าเดือน คงจะมีเหตุการณ์ทางการเมืองบาง
ประการที่บีบบังคับให้ทางการทหารกระทาการยุทธในฤดูกาลอันไม่เหมาะสมเช่นนั้น
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ทางด้านของ พล. ๔ พบการต้านทางของข้าศึกตลอดเป็นระยะ ๆ ตามลาดับตั้งแต่เมืองเลน –
เมืองโก – เมืองพยาค เมื่อพิจารณกาลังและลักษณะการต้านทานของข้าศึกแล้วรู้สึกว่ามีความมุ่งหมายเพียง
จะเหนี่ยวรั้งการรุกของกองทัพพายัพให้ช้าลง มิได้มุ่งที่จะต้านทานอย่างแตกหัก แม้กระนั้นก็ดลี ักษณะภูมิ
ประเทศอันทุรกันดาร เส้นทางจากัดย่อมอานวยประโยชน์อย่างสูงให้แก่ฝ่ายตั้งรับ และฝ่ายข้าศึกได้เลือก
แนวต้านทานแต่ละแห่งได้เหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะเลือกตรงตาบลภูมิประเทศคับขันทั้งสิ้น แม้ข้าศึกจะมี
กาลังต้านทานเพียงเล็กน้อย ก็สามารถยับยั้งการเคลื่อนที่ของฝ่ายเราไว้เป็นเวลานาน กว่าจะขับไล่ข้าศึกออก
จากจุดต้านทานแต่ละแห่งต้องใช้กาลังมากกว่าข้าศึกหลายเท่าและเสียเวลาไปเป็นอันมาก อนึ่ง ปืนใหญ่ไม่
สามารถจะติดตามทหาราบได้อย่างเต็มที่เพราะเส้นทางเต็มไปด้วยโคลน ถึงแม้จะติดตามไปได้ก็ไม่สามารถจะ
สนับสนุนได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพราะปืนใหญ่เป็นกระสุนวิถีราบ จึงแทบกล่าวได้ว่าปืนใหญ่เท่าที่มีอยู่ไม่
สามารถช่วยทหารราบได้ เฉพาะทหารราบเอง กาลังยิงของตนเองก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นัก เพราะมีแต่อาวุธ
กระสุนวิถีราบเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้นทาให้การเข้าตีจุดต้านทานของข้าศึกเป็นไปด้วยความลาบากยิ่ง
การเข้าตีทางด้าน พล. ๒ ซึ่งเป็นด้านเข้าตีรองคงปะทะข้าศึกกาลังเพียงเล็กน้อยความลาบาก
ในเรื่องภูมิประเทศยิ่งกว่าทางด้านเข้าตีหลัก การเคลื่อนที่จึงล่าใช้เพราะการส่งกาลังบารุงมักจะขัดข้องเสมอ
เมื่อ พล. ๔ ยึดเมืองพยาคได้แล้ว พล. ๒ จึงถอนตัวกลับมายังชายเขตแดน
หลังจาก พล. ๔ เริ่มเคลื่อนที่เข้าตีได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ ก็สามารถยึดเมืองพยาค เมือง
เชียงลับ ซึ่งเป็นที่หมายขั้นที่หนึ่งไว้ได้ พล. ๓ ซึง่ เป็นพลหนุนเคลื่อนที่ตาม พล. ๔ อย่างกระชั้นชิด สภาพ
ของทหารในขณะนั้นบอบช้ามากเนื่องจากฝนตกทุกวัน เครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์กันฝนก็ไม่มี การลาเลียงทา
ไม่สดวกเพราะลาเลียงด้วยรถยนต์ใช้ไม่ได้ทางเป็นหล่มโคลนรถยนต์ที่ใช้ลาเลียงติดหล่มตามทางนับเป็น
จานวนร้อย ๆ คัน ทหารเริ่มเป็นไข้มาเลเรีย ยาไม่มีพอบาบัดเฉพาะ พล. ๓ ซึ่งเป็นกองหนุนเพียงเคลื่อนที่
ติดตาม พล. ๔ จานวนทหารป่วยเกินกว่าร้อยละ ๕๐ แต่ขวัญของทหารยังอยู่ในระดับที่พอทาการรบต่อไป
ได้
ประมาณ ๒๐ พ.ค. ๒๔๘๕ พล. ๓ ถึงเมืองพยาค การปฏิบัติขั้นต่อไปคือขั้นที่ ๒ เป็น
หน้าที่ของ พล. ๓, พล. ๔ ทาหน้าที่เป็นกองหนุน การปฏิบัติในขั้นนี้นับว่าสาคัญ เพราะจะต้องเข้าตีและ
ยึดเมืองเชียงตุง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของชานสเตทไว้ให้ได้ ขณะนั้นกาลัง พล. ๙๓ ของจีน ได้ถอนตัวไปทาง
เหนือตามลาดับ วางกาลังต้านทานไว้เป็นขั้น ๆ ตามลาดับเพื่อหน่วงเหนี่ยวการเคลื่อนที่ของกองทัพพายัพ
จากเมืองพยาคไปเชียงตุง เส้นทางที่สะดวกมีเพียงเส้นทางเดียว ซึ่งถือเป็นเส้นทางหลัก ตาม
เส้นทางนี้ก่อนจะถึงตัวเมืองเชียงตุงประมาณ ๓๐ ก.ม. มีเส้นทางแยกขึ้นเขา “ ดอยเหมย “ ซึ่งอยู่ทาง
ตะวันตกใต้เชียงตุง จากเขาลูกนี้ลงไปสู่เชียงตุงเช่นเดียวกันบนดอยเหมยสูงกว่าระดับน้าทะเลหลายพันฟุต ใน
ยามปกติเป็นที่ตั้งของกองทัพอังกฤษซึ่งรักษาชานสเตท ต่อมาภายหลังเป็นที่ตั้งกาลังส่วนใหญ่ของ พล. ๙๓
จีน ฉะนั้น พล. ๙๓ จีนจึงได้ดัดแปลงที่มั่นตามไหล่เขา ตามช่องแคบไว้อย่างมั่นคง ทั้งนี้เพราะดอยเหมย
เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญของชานสเตท ถ้าหากจีนคิดจะต้านทางอย่างแตกหักจริง ๆ แล้ว กองทัพพายัพจะ
ผ่านแนวต้านทานแห่งนี้ไปได้โดยยาก
นอกจากเส้นทางที่กล่าวนี้มีเส้นทางคนเดินทอดขนานไปทางทิศ
ตะวันตก เส้นทางนี้ลาบากแก่การเคลื่อนที่ เพราะต้องเดินตามสันเขาชัน
การเข้าตีของ พล. ๓ ใช้กาลังดังนี้ ร. ๙ ยึดเมืองยอง มีหน้าที่รักษาปีกตะวันออก ร. ๘ เข้าตี
หลักยึดเมืองเชียงตุงและดอยเหมย ร. ๗ เป็นกองหนุนเคลื่อนที่ตาม ร. ๘ ร.๘ จัดกาลังส่วนหนึ่งเคลื่อน
ตามเส้นทางคนเดินทางตะวันตกตามสันเขาซึ่งขนานกับเส้นทางหลักเพื่อเป็นการป้องกันปีกตะวันตก
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การเข้าตีเพื่อยึดเชียงตุง เดิมทีเดียวคาดว่าคงประสพการต้านทานข้าศึกอย่างเหนียวแน่น แต่
ความเป็นจริงกลับตรงข้าม ฝ่ายเราได้รับการต้านทานของข้าศึกเพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นการหน่วงเหนี่ยวของ
กองระวังหลังของข้าศึกเท่านั้น ทั้งนี้เพราะ พล. ๙๓ จีนไม่สามารถยึดเชียงตุงไว้ต่อไป โดยถูกกาลังญี่ปุ่น
คุกคามทางปีกตะวันตก คือ ญี่ปุ่นยึดเมืองมันดะเล จุดยุทธศาสตร์อันสาคัญทางภาคเหนือพม่าได้ใน ๔ พ.ค.
๒๔๘๕ ในที่สุดกาลังของ พล. ๓ ยึดเชียงตุงได้ใน ๒๖ พ.ค. ๒๔๘๕ และยึดเมืองยองได้ใน ๓๐ พ.ค.
๒๔๘๕ ก่อนถอนตัว พล. ๙๓ จีนได้เผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างตลอดจนตึกรามบ้านช่องของอังกฤษเพื่อมิให้เรา
ได้ประโยชน์จากการยึดเชียงตุง แม้ว่ากองทัพพายัพสามารถปฏิบัติการขั้นที่ ๒ เป็นผลสาเร็จก็ตาม แต่สภาพ
ของทหารในขณะนี้บอบช้าเพราะภัยธรรมชาติ ทหารเป็นไข้มาเลเรียทุกคน อาหารเริ่มขาดแคลน ยารักษา
โรคไม่เพียงพอ ถ้าพิจารณาถึงสภาพการณ์แล้วไม่น่าจะใช้ พล.๓ ปฏิบัติหน้าที่ในขั้นที่ ๓ แต่มีความจาเป็น
บางประการกองพลนี้จาต้องทาการกวาดล้างข้าศึกให้ออกจากดินแดนชานสเตทซึ่งเป็นการปฏิบัติในขั้นที่สาม
ต่อไปจนได้
การปฏิบัติงานขั้นที่สามของกองทัพพายัพเป็นหน้าที่ของ พล.๓ ดังได้กล่าวแล้วกองพลนี้เริ่ม
ปฏิบัติ ๘ มิ.ย. ๒๔๘๕ ใช้กาลังดังนี้
ร.๗ กวาดข้าศึกให้ออกจากเขตแดนชานสเตทตั้งแต่เมืองยางถึงเมืองมะ ร.๘ เป็นกองหนุนที่เชียงตุง ร.๙
ยึดรักษาเมืองยอง การกวาดล้างทางด้าน
เมืองยาง ปรากฏว่าข้าศึกชิงถอนตัวเข้าสู่แคว้นยูนานเสียก่อน จึงไม่มีการต้านทานใด ๆ ส่วนทางด้านเมือง
มะนั้น ข้าศึกต้านทานอย่างเข้มแข็ง เพราะเส้นทางนี้มีความสาคัญในทางยุทธศาสตร์ เพราะเส้นทางใหญ่ที่
ทอดไปสู่แคว้นสิบสองปันนา พุ่งเข้าสู่คุนมิง การป้องกันรักษาช่องประตูด้านนี้ข้าศึกได้เลือกภูมิประเทศ
ต้านทานได้อย่างดีน่าชมเชยคือวางแนวต้านทานไว้ที่เขากิ่วทราย
ก่อนถึงเมืองมะประมาณ ๒๐ ก.ม.
ดัดแปลงที่มั่นอย่างประณีตและมั่นคงมีเครื่องกีดขวางถึง ๕ ชั้น ทางที่จะเข้าสู่ที่มั่นแห่งนี้มีเส้นทางทาง
เดียว ณ ที่มั่นข้าศึก อาวุธยิงสามารถคุ้มครองพื้นที่และเส้นทางได้โดยตลอด และอยู่ในระยะยิงที่ฉกรรจ์
ข้าศึกใช้กาลังรักษาที่มั่นแห่งนี้ประมาณ ๑ กองพัน นอกจากนี้อีกทางหนึ่งที่จะพุง่ สู่เมืองมะได้คือ เส้นทาง
แคบ ๆ ทางตะวันออกเป็นทางลัดแต่ลาบากต้องผ่านเขาชัน เส้นทางนี้ข้าศึกปิดเส้นทางด้วยการล้มต้นไม้
ทับทางไว้เป็นระยะ ๆ และวางกาลังรักษาเพียงเล็กน้อย การเข้าตีที่มั่นบนเขากิ่วทรายเป็นภาระที่หนักที่สุด
ของ พล.๓ ตลอดสงครามครั้งนี้ กาลังของ ร.๗ ที่ใช้ คือ ร.พัน ๒๐ เข้าตีตรงหน้าต่อที่แนวรักษาด่าน
ข้าศึกที่ลาน้าหลวย ตรงข้ามตาปิง ใน ๑๓ มิ.ย. ๒๔๘๕ กาลังส่วนหนึ่งของ ร.พัน.๒๑ เข้าตีปีกซ้ายข้าศึก
ที่ท่าข้ามที่ตาลอมภายในวันนี้เอง ข้าศึกถอนตัวไปตั้งรับในแนวที่มั่นใหญ่บนเขากิ่วทราย ร.พัน.๒๐ พยายาม
ไล่ติดตามและเข้าตีจนถึงวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๔๘๕ ไม่สาเร็จกลับเป็นฝ่ายเสียเปรียบข้าศึก ตกอยู่ในสภาพ
อันตราย
ในขณะเดียวกันนี้เอง ร.พัน. ๒๑ เคลื่อนที่ไปตามเส้นทางแคบ ๆ ซึ่งเป็นทางลัดทางตะวันออก
หวังจะโอบหลังที่มั่นข้าศึกที่เขากิ่วทราย ข้าศึกได้อาศัยความชานาญภูมิประเทศหลอกล่อให้กาลังส่วนหน้า
ของ ร.พัน. ๒๑ ตกอยู่ในที่ล้อมหุบเขาบ้านปางก้อ การรบได้เกิดขึ้นอย่างดุเดือดจนถึงใช้ดาบปลายปืน ใน
การรบแห่งนี้ กองทัพพายัพต้องสูญเสียนายทหารชั้นนายพันไป ๑ คน คือ ผบ.ร. ๒๑
เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๒๔๘๕ ในคืนนั้นเองกองพันนี้ต้องถอนตัวกลับลงมาตามเส้นทางเดิม ทหารบอบช้าอิดโรย เสีย
ขวัญ เพราะต้องสูญเสียผู้บังคับบัญชากาลังส่วนนี้ถอยถึงลาน้าหลวย ใน ๑๘ มิ.ย. ๒๔๘๕
สภาพของ ร.๗ เป็นกาลังสาคัญของ พล.๓ หมดแรง ทหารเจ็บป่วย และอาหารไม่เพียงพอ
การส่งกาลังบารุงขัดข้อง ร.พัน.๒๐ ที่กาลังตรึงข้าศึกบนเขากิ่วทรายไม่อยู่ในสภาพที่จะทาการรบต่อไปได้ ร.
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๗ จึงสั่งให้ ร.พัน.๒๑ ซึ่งอยู่สภาพที่บอบช้าเสียขวัญอยู่แล้วพัก ๕ วัน แล้วส่งเข้าสับเปลี่ยน ร.พัน.๒๐
ตรึงกาลังข้าศึกไว้ระหว่าง ๒๕ ถึง ๒๙ มิ.ย. ๒๔๘๕ ในระหว่างนี้ พล.๓ ได้ส่ง ร.๘ ซึง่ เป็นกาลังหนุนที่
เชียงตุงเข้าตีปีกซ้ายข้าศึกตามเส้นทาง ท่าข้าม – ตาลอม – เมืองมะ กับสั่งให้ ป.พัน.๗ และ ป.พัน.๙ จัด
กาลังทาหน้าที่อย่างทหารราบเป็นกองแยกเข้าตีปีกขวาข้าศึกตามเส้นทางแคบ ๆ บนสันเขา การรบได้ดาเนิน
ไปอย่างดุเดือดอีกครั้งหนึ่งระหว่างเข้าตี
ฝ่ายเรามีกาลังทางอากาศมาสนับสนุนการเข้าตีครั้งนี้ด้วยการทิ้ง
ระเบิดและโจมตีที่มั่นบนเขากิ่วทรายถึง ๓ วัน คือ ๒๗,๒๘,๒๙ มิ.ย. ๒๔๘๕ ผลปรากฏว่าไม่สามารถ
ทาลายที่มั่นข้าศึกได้เพราะการดัดแปลงที่มั่นของทหารจีนมั่นคงยิ่งนัก โดยเจาะเข้าไปในเขาแล้วทาที่พักใต้ดิน
ประกอบกับลูกระเบิดที่ใช้ทาลายเป็นขนาดกลาง ไม่สามารถจะทาลายล้างที่มั่นข้าศึกได้ การเข้าตีตรงหน้า
และเข้าตีปีกทางพื้นดิน ผลปรากฏว่าถูกข้าศึกตีโต้ตอบถอยล่นลงมาทุกด้าน การเข้าตีครั้งนี้เป็นความ
พยายามครั้งสุดท้ายของ พล.๓ กองพลนี้ไม่สามารถจะหากาลังรบที่ใดมาแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นอีกแล้ว จึง
ได้สั่งถอนตัวกลับลงมายึดฝั่งใต้ของแม่น้าหลวยในคืน ๒๘-๓๐ มิ.ย. ๒๔๘๕ ข้าศึกได้ไล่ติดตามทันทีด้วย
การอาศัยความชานาญภูมิประเทศมากว่าฝ่ายเรา ข้าศึกได้ส่งกาลังเข้าตีตัดกลางขบวนในขณะที่ถอนตัวในท่า
ข้ามตาปิง การเข้าตีครั้งนี้เป็นการเข้าตีตรงต่อกองบังคับการ ร.๗ การรบอย่างรุนแรงได้บังเกิดขึ้นอีกครั้ง
หนึ่ง ในที่สุดก็สามารถยับยั้งการเข้าตีของข้าศึก แล้วถอนตัวข้ามลาน้าหลวยมาได้ด้วยความปลอดภัย
ระหว่าง ๑ ก.ค. ๒๔๘๕ – ๒๘ พ.ย. ๒๔๘๕ พล.๓ จัดกองรักษาด่านรักษาช่องทางต่าง ๆ ที่จะ
เข้ามาสู่เชียงตุง โดยอาศัยลาน้าหลวยเป็นแนวขวางกั้นกาลังส่วนใหญ่ถอนมาพักชานเมืองเชียงตุง รวมทั้ง ร.
พัน.๑๙ ก็ถอนมาในขณะเดียวกันด้วย เมื่อกองทัพพายัพเห็นว่า พล.๓ อยู่ในสภาพที่หมดแรง ไม่สามารถจะทา
การรบต่อไปได้แล้ว จึงได้ส่งกาลัง พล.๔ ขึ้นไปสับเปลี่ยนหน้าที่ พล.๓ ถอนตัวมาพักฟื้นที่จังหวัดเชียงราย
ตั้งแต่ ๑ พ.ค.๒๔๘๕ ถึงต้น ม.ค. ๒๔๘๗
เพื่อกวาดล้างข้าศึกให้ออกจากดินแดนชานสเตทให้หมดสิ้นให้ได้ กองทัพพายัพได้ใช้กาลัง พล.
๔ เข้าตีตรงหน้าข้าศึกในแนวที่มั่นบนเขากิ่วทราย และใช้ พล.ม. เคลื่อนที่เข้ายึดเมืองยางแล้วเข้าตีโอบ
ด้านหลังที่เมืองมะ ผลปรากฏว่า พล.ม. สามารถยึดเมืองมะไว้ได้ข้าศึกที่ตรึงกับกาลังพล ๔ ที่เขากิ่วทราย
จาต้องถอนตัวหนีไปตามเส้นทางเล็ก ๆ บนสันเขาแล้วข้ามแม่น้าราไปดินแดนแคว้นสิบสองปันนาซึ่งอยู่ใน
ความครอบครองของจีน ในระหว่างนี้เหตุการณ์ทางด้านเมืองยองคงมีการปะทะกันเป็นครั้งคราว
ไม่มี
ผลกระทบกระเทือนต่อสถานะการณ์ของกองทัพพายัพแต่อย่างใด
สถานะการณ์ต้นปี พ.ศ. ๒๔๘๖ นับว่าภาระกิจของกองทัพพายัพสาเร็จลุล่วงไปตามแผนทุก
ประการงานขั้นต่อไปได้แก่การยึดรักษาชานสเตทไว้มิให้ข้าศึกตีโต้กลับคืนได้
กองทัพพายัพได้สับเปลี่ยน
กาลังที่รักษาพื้นที่นี้ไว้หลายครั้งด้วยกันตามลาดับดังนี้ หลังจาก พล. ๔ และ พล.ม. สามารถยึดที่มั่น
สาคัญบนเขากิ่วทรายของข้าศึกแล้ว พล. ๒
จากจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นมาสับเปลี่ยนรักษาชาน
สเตทแทน ต่อมาได้มีการสับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้าย คือ พล. ๓ หลังจากได้พักฟื้นในเขตหลังเป็น
เวลาหนึ่งปีกับสองเดือนได้ขึ้นไปสับเปลี่ยน พล.๒ เมื่อต้นปี พ.ศ.๒๔๘๗ และยึดรักษาพื้นที่ไว้ตลอดสงครามได้
สงบลง การปฏิบัติการยึดรักษาพื้นที่ชานสเตทนี้คงมีเหตุการณ์รบเกิดขึ้นอย่างประปราย ส่วนใหญ่เป็นกอง
ปฏิบัติการลาดตะเวนเพื่อหาข่าว และการแย่งภูมิประเทศที่มีความสาคัญทางยุทธวิธี การรบเหล่านี้ถ้าจะ
พิจารณาถึงความสาคัญในระดับของกองทัพแล้ว ก็ไม่สาคัญมากนัก แต่ก็เป็นงานหนักสาหรับหน่วยรอง ๆ
ลงมาเช่น กองพัน กองร้อย และหมวด ตลอดระยะเวลาที่กาลังส่วนใหญ่ พล.๓ ยึดครองพืน้ ที่ชานสเต
ทอยู่ตั้งแต่ ม.ค.๒๔๘๗ ถึง พ.ค. ๒๔๘๘ เฉลี่ยเหตุการณ์รบย่อย ๆ แล้ว สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ผลการรบ
ในระยะนี้สรุปแล้ว พล.๓ ได้ปฏิบัติงานได้ผลดีเพราะหน่วยทหารมีความชานาญภูมิประเทศดียิ่งขึ้น และคุ้น
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ต่อการปฏิบัติการรบในป่าได้แก้ไขข้อบกพร่องจากการในปีก่อน ๆ ให้หมดไป ประกอบกับได้แก้ไขการจัดกาลัง
เสียใหม่ ให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น กล่าวคือลดกาลังพลของกองพัน ร. ให้น้อยลง เป็นต้นว่าแต่เดิม ร้อย ๔
ซึ่งเป็นกองร้อยอาวุธหนักมีปืนกลหนักถึง ๑๒ กระบอกซึ่งต้องใช้ทหารประมาณ ๓๐๐ คนได้ลดลงมา ๖
กระบอก ใช้ทหารเพียงร้อยกว่าคน ความจริง ปก.หนักแบบนี้มีน้าหนักมากเกินไป เหมาะแก่การรบบน
พื้นที่ราบเท่านั้น นอกจากนั้นปืนใหญ่ทหารราบแบบ ๗๗ เราก็เลิกใช้เพราะหนักเกินไปลากขึ้นเขาไม่ไหวใช้
เฉพาะปืนใหญ่แบบ ๔๙( เป็น ป. ของเหล่า ป. สั่งใช้ราชการในปี พ.ศ.๒๔๔๙ไม่มีเครื่องรับแรงสะท้อนถอย
หลัง ยิงด้วยวิธีเล็งตรง )
ปัญหาอันยิ่งใหญ่ที่เผชิญหน้ากองทัพพายัพในระยะนี้มิใช้การกระทาของข้าศึกแต่อยู่ที่สุขภาพ
ของทหารทหารเป็นไข้มาเลเรียทุกคน คนไหนเป็นมากก็นอนป่วยในแนวสนามเพราะบนยอดเขาสูง คนไหน
ป่วยน้อยก็ทาการรบต่อไปเมื่อมีเหตุการณ์ เนื่องจากการขาดแคลนยารักษา ประกอบกับการส่งกาลังไม่ดี
โดยเฉพาะในฤดูฝนใช้ยานพาหนะไม่ได้ จานวนทหารที่ถึงแก่กรรมเพราะไข้มาเลเรียได้ทวีสูงขึ้นอย่างไม่มีท่าที
จะลดลงได้
ระหว่างที่ พล.๓ ยึดครองชานสเตทในระยะหลังนี้ ได้รับคาสั่งจากกองทัพพายัพให้ติดต่อกับ พล.
๙๓ จีนอย่างลับ ๆ เพื่อวางแผนร่วมกันต่อต้านญี่ปุ่นตามนโยบาย จอมพล ป.พิบูลสงคราม พล.๓ และ พล.
๙๓ จีนได้ทาการติดต่อกันหลายครั้งแต่ไม่ทันที่จะตกลงกันอย่างแน่ชัดสงครามยุติลงเสียก่อน การปฏิบัติการ
ถอนตัวของ พล.๓ ออกจากชานสเตทในระยะหลังก่อนสงครามสงบลงเล็กน้อยเป็นการปกิบัติที่ลาบากยิ่ง
เพราะในขณะนั้นญี่ปนุ่ แสดงความไม่เป็นมิตรแก่ไทย ญี่ปุ่นได้ส่งกาลังไปคุมเชิงด้านหลังของหน่วยของไทยทุก
จุดไม่ว่าแนวหน้าหรือแนวหลัง พล.๓ ต้องเป็นห่วงทั้งข้างหน้าและข้างหลัง ข้างหน้ากาลังสัมพันธมิตรอันมี
กาลังหน่วยรบพิเศษของอังกฤษกับจีนร่วมกันออกตีโต้ทางตรงหน้า
และตัดเส้นทางถอยทางด้านตะวันตก
เพราะในขณะนี้กองทัพญี่ปุ่นได้ถอยร่นจากภาคเหนือของพม่าแล้ว ทาให้ปีกซ้ายของกองทัพพายัพเปิดว่าง
ทางด้านหลังของหน่วยทหารไทยทุกหน่วยมีกาลังของญี่ปุ่นคุมเชิงอยู่ ฉะนัน้ เราต้องวางแผนอย่างรอบคอบใน
การสู้พลางถอยพลาง
จนสามารถถอนกาลังส่วนใหญ่รอดพ้นจากความหายนะมาถึงเขตแดนไทยสาเร็จใน
๑๓ พ.ค. ๒๔๘๘ คงมีกาลังเหลือไว้ในเชียงตุงเพียงกองพันเดียว คือ ร.พัน.๕๒ ของ ร.๗ พล.๓ เมื่อญี่ปุ่น
ยอมจานนต่อสัมพันธมิตรเมื่อ ๑๔ ส.ค.๒๔๘๘ ต่อมากองพันทหารราบที่รักษาเชียงตุงได้ทาพิธีมอบแคว้น
ชานสเตทคืนให้แก่อังกฤษ ภาระกิจของกองทัพพายัพในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ก็เป็นอันสิ้นสุดลง
บทเรียนจากการรบ
ประเทศไทยก็มีสภาพเช่นเดียวกับประเทศฟินแลนด์, นอร์เวย์, เดนมาร์ค, เบลเยี่ยม และ
ฮอลแลนด์ แม้ว่าจะดาเนินนโยบายเป็นกลางอย่างเคร่งครัด แต่ลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์มีความสาคัญ
ในทางยุทธศาสตร์ของมหาประเทศ ย่อมจะรักษาความเป็นกลางไว้ไม่ได้ จึงจาเป็นต้องเข้าสู่สงครามด้วย
ความจาใจ
ฉะนั้นในยามปกติเราต้องพิจารณาให้แน่ชัดว่าประเทศใดจะเป็นศัตรูและเตรียมไว้เสียแต่เนิ่น
สาหรับประเทศเล็ก ๆ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผูกมิตรกับมหาอานาจที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับประเทศที่เป็นศัตรู
ประเทศมหาอานาจเมื่อแน่ใจในมิตรอันซื่อสัตย์ซึ่งเป็นประเทศเล็กไม่ควรลังเลใจควรช่วยเหลือ
ทุกวิถีทางตลอดจนการวางแผนร่วมกันเพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรู มิฉะนั้นจะเหมือนกับอังกฤษที่ปล่อยให้
ประเทศไทยต้องเข้าสู้โดยลาพังตามยะถากรรมในสงครามครั้งนี้
เพื่อความรวดเร็วในการระดมพลตลอดจนการจัดกาลังเพื่อส่งไปยังยุทธภูมิด้วยความเรียบร้อย
ควรกาหนดระบบที่แน่นอนไว้แต่ในยามปกติ
ทหารที่ปลดเป็นกองหนุนทุกคนต้องมีสมุดประจาตัว และ
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ประวัติของตนที่ต้นสังกัด เมื่อระดมพลประจากองทัพ ไม่ต้องเสียเวลาสอบถามหรือทาการคัดเลือกเข้าประจา
ตาแหน่งต่าง ๆ นั้นสับสน ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถของตน ทาให้การปฏิบัติการรบขาดประสิทธิภาพ
ในตอนเริ่มแรกแห่งสงคราม กองทัพเราขาดแคลนนายทหาร เพราะนายทหารประจาการมีไม่
พอกับอัตรา นายทหารกองหนุนที่เรียกเข้าประจาการส่วนมากอายุแก่เกินไปสาหรับตาแหน่งต่าง ๆ ทั้งนี้
เพราะเราขาดระบบการผลิตนายทหารกองหนุนที่แน่นอน
ประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศของภาคต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน กาลังที่จัดสาหรับจะปฏิบัติในแต่
ละภาคต้องให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ บทเรียนที่ได้รับจากการปฏิบัติของกองทัพพายัพได้แก่ ตอนเริ่มต้น
เราได้ใช้กาลังที่จัดไว้รบบนพื้นราบไปปฏิบัติในชานสเตท ซึ่งมีภูมิประเทศป่า และ เขา ทาให้เกิดความอุ้ยอ้าย
ไม่คล่องตัว ภายหลังได้มีการแก้ไขการจัดกาลังใหม่จึงทาให้การปฏิบัติเกิดผลดีขึ้น
การศึกษาวิธีรบของเหล่าต่าง ๆ ตลอดจนการฝึกก็เช่นเดียวกัน ในฐานะที่ประเทศไทยมีบาง
ภาคเป็นป่าและเขา ในยามปกติเราควรสนใจในการศึกษาและฝึกการรบในป่าและบนเขาเตรียมไว้อย่างชานิ
ชานาญ บทเรียนนี้จะเห็นจากก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ กองทัพเราไม่ค่อยสนใจในเรื่องนี้เท่าใดนัก ฉะนั้น
เมื่อจาเป็นที่จะต้องปฏิบัติการรบในป่าและบนเขาจึงทาให้เสียเปรียบข้าศึกในตอนแรก
กว่าจะเรียนรู้ถึง
ข้อบกพร่องก็ต้องเสียเวลาไปมิใช่น้อย
การปฏิบัติการรบของหน่วยรองในกองทัพพายัพครั้งนัน้ กระทาได้ไม่เต็มที่ บางครั้งถึงกับเสีย
ผลเพราะขาดแคลนแผนที่ กล่าวคือ กองพัน, กองร้อย และหมวด โดยปกติเราอาศัยคนพื้นเมืองช่วยในการ
นาทาง และให้ข่าวต่าง ๆ เกี่ยวกับภูมิประเทศ ผลที่ได้รับจึงไม่แน่นอน เพราะแผนที่ที่ได้รับจ่ายมีแค่หน่วย
กองร้อย และเป็นมาตราส่วนเล็กเกินไปไม่เหมาะสมกับขนาดหน่วย ข้อบกพร่องในเรื่องนี้เราควรรีบแก้ไข
อนึ่ง นายสิบของเราส่วนมากใช้แผนที่ไม่เป็น ฉะนั้นกองทัพเราควรกวดขันในเรื่องนี้
อาวุธที่ได้ใหม่ที่มีแบบแตกต่างจากที่หน่วยทหารเคยใช้ก่อนที่จะทาการรบต้องฝึกให้ทหารคุ้น
เสียก่อน มิฉะนั้นจะทาให้เกิดผลเสียหายในเวลาปฏิบัติการรบ กล่าวคือ กองทัพเราได้รับอาวุธจากญี่ปุ่น ซึ่ง
เป็นแบบแตกต่างจากที่เคยใช้ ทหารยังไม่ชานาญเพียงพอกับอาวุธชนิดนี้แล้วส่งไปปฏิบัติการจนเกิดความ
บกพร่องขึ้นบ่อยครั้งๆ
ข่าวที่เกี่ยวกับเหตุการณ์รบของหน่วยข้างเคียง ตลอดจนข่าวของข้าศึก หน่วยรองไม่ค่อยจะ
ได้รับจึงทาให้การปฏิบัติไม่ค่อยถูกต้องตรงกับสถานการณ์และความมุ่งหมาย
ขวัญของทหารไทยในเวลาเคลื่อนที่เข้าหาข้าศึกดีมากและเมื่อฝ่ายตนจาต้องถอยขวัญอยู่ในระดับ
ต่ามาก
อาวุธกระสุนวิธีโค้งใช้ได้ผลดีมากในการรบบนพื้นที่ที่เป็นภูเขา นอกจากจะได้ผลในการทาลาย ยัง
ได้ผลในการทาให้ข้าศึกเสียขวัญเป็นที่น่าเสียดายในสงครามคราวนี้กองทัพของเรามีอาวุธชนิดนี้ไม่เพียงพอ
การติดต่อระหว่างกาลังทางภาคพื้นดินกับกาลังทางอากาศ
ควรจัดระบบที่แน่นอนและมีการ
ฝึกซ้อมแต่ยามปกติ บทเรียนที่เห็นชัดครั้งเมื่อเข้าตีที่มั่นข้าศึกบนเขากิ่วทรายทหารราบที่ปฏิบัติที่แนวหน้า
ไม่ได้ทราบแผนการปฏิบัติการโจมตีของเครื่องบินฝ่ายเรา อย่างดีที่สุดที่ปฏิบัติกันก็คือ เมื่อเห็นเครื่องบินฝ่าย
เรามาก็รีบปูผ้าหมายแนวให้นักบินทราบเท่านั้น
การส่งกาลังบารุงเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของกองทัพพายัพ
เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศ
ทุรกันดาร เส้นทางคมนาคมจากัด อุปกรณ์การส่งกาลังไม่เพียงพอ จึงทาให้ทหารที่ปฏิบัติการในแนวหน้า
ไม่ได้รับการส่งกาลังบารุงจากกองทัพ กองทัพในแนวหน้าต้องแก้ปัญหานี้เองตลอดมา การหาอาหารให้แก่
ทหารต้องแสวงตามท้องถิ่นโดยตลอด นับว่าเป็นภาระที่หนักยิ่งบางครั้งผู้บังคับบัญชาชั้น ผบ.ร้อย และ ผบ.
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หมวด ต้องทาหน้าที่ฝ่ายพลาธิการเสียเองเป็นแรมปี สภาพของทหารไทยในแนวหน้าครั้งนั้นอยู่ในภาวะที่
ได้รับความลาบากแสนสาหัส กล่าวคือ ทั้งที่เป็นไข้มาเลเรีย และต้องเลี้ยงตัวเองแล้ว ยังต้องปฏิบัติการรบให้
สมความมุ่งหมายของกองทัพด้วย เป็นที่น่าสรรเสริญความอดทนของทหารไทยทุกคน ที่สามารถยืนหยัด
ต่อสู้กับความเลวร้ายต่าง ๆ มาตลอดสงคราม ตลอดจนผู้บังคับบัญชาทหารซึ่งใช้ปฏิภาณไหวพริบพาทหาร
ในบังคับบัญชากลับมาถึงบ้านเกิดเมืองนอนของตนได้โดยความปลอดภัย ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้นายทหารทุก
คนไม่เคยศึกษาในทางตาราเลยแม้แต่น้อย
บทเรียนในเรื่องการส่งกาลังบารุงที่เราได้รับครั้งนี้
แนวทางที่น่าจะแก้ไขเพื่อให้เกิดผลดีใน
โอกาสต่อไปก็คือ อุปกรณ์ – คน – และการเตรียมการ สาหรับอุปกรณ์การส่งกาลังบารุง ควรจัดให้มี
เพียงพอกับกาลังรบ ไม่ควรจะตั้งหน้าทานุบารุงแต่กาลังรบอย่างเดียว พึงระลึกถึงคากล่าวที่ว่า “ ทหารเดิน
ด้วยท้อง “ การฝึกคนก็เช่นเดียวกัน ควรเร่งปรับปรุงสมรรถภาพของหน่วยช่วยรบ เช่นเวลาฝึกการประลอง
ยุทธ ควรจะมีการแก้ปัญหาการส่งกาลังบารุงไปด้วย เพื่อให้เจ้าหน้า ที่เกิดความชานาญทราบข้อบกพร่อง
และจะได้แก้ไขภายหลังการเตรียมการในเรื่องการส่งกาลังบารุงควรกาหนดแผนที่รอบคอบไว้ล่วงหน้า
ความเสียหายที่ได้รับจากการยุทธครั้งนี้ ปรากฏผลชัดว่าทหารที่เสียชีวิตเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บ
นับเป็นจานวนหลายพันคน ส่วนเสียชีวิตเนื่องจากการกระทาของข้าศึกเพียงจานวนเรือนร้อยเท่านัน้

สงครามเวียดนาม
ภูมหิ ลังของเวียดนาม
เมื่อประมาณ ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว ชาวเวียดนามเคยอาศัยอยู่ในดินแดนแถบตอนใต้ของประเทศจีน
ถูกจีนรุกรานจึงถอยร่นลงมาทางใต้ บางครั้งตกเป็นเมืองขึ้นของจีน เวียดนามจึงรับวัฒนธรรมของจีนไว้มาก
ในปี พ.ศ.๒๔๑๖ เวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ฝรั่งเศสได้แบ่งการปกครองเวียดนาม
ออกเป็น ๓ แคว้น คือ แคว้นตังเกี๋ย อยู่ทางตอนเหนือ แคว้นอันนัม อยู่ทางตอนกลาง และแคว้นโคชินไชน่า
อยู่ทางตอนใต้ ฝรั่งเศสได้เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีให้เป็นแบบ
ฝรั่งเศส
ในปี พ.ศ.๒๔๘๔ ได้เกิดขบวนการเวียดมินห์ขึ้น เพื่อขับไล่ฝรั่งเศส โดยมีผู้ที่มีสมญาว่า
โฮจิมินห์เป็นผู้นา
ในปี พ.ศ.๒๔๘๕ ขณะเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา ญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เวียดนามจึงได้ประกาศตนเป็นอิสระ แต่คงอยู่ในการควบคุมของญี่ปุ่น ขบวนการเวียดมินห์ก็ได้
ร่วมมือกับสหรัฐฯ และฝ่ายสัมพันธมิตร ทาการต่อต้านญี่ปุ่น เมี่อญี่ปุ่นแพ้สงคราม โฮจิมินห์จึงจัดตั้งรัฐบาล
ชั่วคราวขึ้น เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๘ และหลังจากที่จักรพรรดิเบาได๋ ได้สละราชสมบัติในปีเดียวกันนั้น โฮจิมินห์ก็ตั้ง
รัฐบาลขึ้นบริหารประเทศ และเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบสาธารณรัฐ ฝรั่งเศสได้หาทางกลับไปมี
อิทธิพลเหนือเวียดนามอีก โดยมีอังกฤษให้ความช่วยเหลือ ขบวนการเวียดมินห์ได้พยายามต่อสู้ เพื่อขับไล่
ฝรั่งเศสอยู่ ๙ ปี แต่ไม่สาเร็จ ฝรั่งเศสยึดเมืองต่าง ๆ ไว้ได้
หลังจากจีนคอมมิวนิสต์ได้ขับไล่จีนคณะชาติไปยังเกาะไต้หวันแล้วก็ได้เข้ามาช่วยขบวนการเวียด
มินห์เพื่อขับไล่ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อเวียดมินห์ยึดเดียนเบียนฟูได้ ฝรั่งเศสกับเวียดนามก็ได้ทาสัญญาสงบศึกที่กรุง
เจนีวา เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๗ เรียกว่า อนุสัญญาเจนีวา มีสาระสาคัญคือ ให้แบ่งเวียดนามออกเป็นสองส่วน คือ
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เวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้ โดยใช้เส้นรุ้งที่ ๑๗ เหนือ ซึ่งผ่านเมืองกวางตรี ตามแนวแม่น้าเบนไฮ เป็น
เส้นแบ่งเขตแดน และให้เวียดนามเหนือ เวียดนามใต้ ลาว และกัมพูชา ซึ่งเคยรวมเป็น
อินโดจีนของฝรั่งเศสตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๖๘ แยกออกเป็นรัฐอิสระ พ้นจากการปกครองของฝรั่งเศส พื้นที่บริเวณ
เส้นรุ้ง ๑๗ องศาเหนือ มีเขตแดนปลอดทหารด้านละไม่เกิน ๕ กิโลเมตร ในการนี้สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม
ใต้ไม่ได้ร่วมลงนามด้วย
เวียดนามเหนือมีนโยบายที่รวม เวียดนามเข้าด้วยกัน และปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ โดยมี
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๓ โดยไม่มีการเลือกตั้งใด ๆ แต่มีการแต่งตั้งโฮจิมินห์ขึ้น
เป็นประธานาธิบดี
ทางด้านเวียดนามใต้ ยังคงตกอยู่ใต้อิทธิพลของฝรั่งเศส โดยฝรั่งเศสได้เชิญจักรพรรดิเบาได๋ ขึ้น
เป็นประมุขปกครองประเทศ ต่อมากลุ่มผู้รักชาติ เวียดนามใต้ได้ขับไล่ฝรั่งเศสออกจากเวียดนาม จักรพรรดิ
เบาได๋ ได้แต่งตั้งนายโงดินห์เดียม เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐ และได้จัดให้
มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี หลังจากที่จักรพรรดิ์ เบาได๋ สละราชสมบัติอีกครั้งหนึ่ง ในปี พ.ศ.๒๔๙๘ หลังจาก
นั้นก็มีการวุน่ วายแย่งชิงอานาจกัน ในปี พ.ศ.๒๕๐๖ ได้มีคณะทหารเข้ายึดอานาจการปกครอง ได้ประกาศ
นโยบายที่จะกวาดล้างคอมมิวนิสต์ สหรัฐฯ ให้การรับรอง ต่อมาทางเวียดนามเหนือได้เปิดฉากทาสงคราม
กองโจรกับเวียดนามใต้
เหตุการณ์ในเวียดนามก่อนเกิดสงคราม
ตามอนุสัญญาเจนีวา พ.ศ.๒๔๙๗ ที่ประชุมใหญ่ระหว่างชาติ มีสหรัฐฯ อังกฤษ สหภาพโซ
เวียต เวียดนาม ลาว และกัมพูชา มีสาระสาคัญอยู่ ๕ ประการ ที่สาคัญประการหนึ่งคือ เมื่อครบกาหนด ๒
ปี นับแต่ทาสัญญาสงบศึก ทั้งสองฝ่ายจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในเวียดนาม การเลือกตั้งนี้ให้อยู่ใน
ความควบคุมของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศ และประชาชนทั้งสองฝ่ายต้องมีสิทธิเลือกถิ่นที่อยู่โดยเสรี
แต่ปรากฏว่าไม่ได้มีการปฏิบัติตามข้อตกลง ไม่มีการเลือกตั้งเวียดนามจึงแบ่งออกเป็นเวียดนามใต้และ
เวียดนามเหนือโดยปริยาย
ในปี พ.ศ.๒๕๐๑ เวียดนามเหนือ หรือเวียดมินห์ ได้เริ่มทาสงครามกองโจรกับเวียดนามใต้ โดยมี
เป้าหมายสาคัญคือ โรงเรียน เวียดมินห์จะเกลี้ยกล่อมเด็กอายุระหว่าง ๑๕ - ๑๖ ปี เข้าสมัครพรรคพวกฝึก
อาวุธให้ แล้วเข้าแทรกซึมในหมู่บ้านจนประสบผลสาเร็จ สามารถขยายอิทธิพลออกไปอย่างกว้างขวาง ต่อมา
ในปี พ.ศ.๒๕๐๒ เวียดมินห์เริ่มทาการรุกรานเวียดนามใต้ด้วยอาวุธ และกาลังทหาร และในปี พ.ศ.๒๕๐๓
โฮจิมินห์ได้จัดตั้งกองกาลังเวียดกง แนวร่วมรักชาติเพื่อปลดปล่อยเวียดนามใต้ โดยได้ดาเนินการปลูกฝัง
แนวความคิด โฆษณาชวนเชื่อ ขู่เข็ญ คุกคาม และจูงใจในทุกวิถีทางโดยผ่านองค์การบังหน้าต่างๆ
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เวียดนามเหนือได้ทาการรุกรานเวียดนามใต้อย่างรุนแรง จนรัฐบาลเวียดนามใต้
ต้องขอความช่วยเหลือจาก มิตรประเทศฝ่ายโลกเสรี ในปี พ.ศ.๒๕๐๘ เวียดนามเหนือได้ขยายกองกาลัง
เวียดกงขึ้นไปถึงระดับกองทัพ เริ่มเปิดฉากการรุกหนักหลายด้าน จนสามารถยึดพื้นที่ส่วนหนึ่งของภาคกลาง
ของ เวียดนามใต้ได้เป็นจานวนมาก และได้เข้าโจมตีเรือรบของสหรัฐฯ ทาให้ประธานาธิบดี จอห์นสัน ของ
สหรัฐฯ ได้ตัดสินใจทาสงครามแบบขยายขอบเขต (Escalation) เข้าไปในเวียดนามเหนือ สงครามโดยเปิดเผย
ระหว่างสหรัฐฯ และเวียดนามเหนือ จึงเริ่มต้นตั้งแต่กุมภาพันธ์ ๒๕๐๘เป็นต้นมา
134

135
การช่วยเหลือของฝ่ายโลกเสรี
หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงในปี พ.ศ.๒๔๘๘ โลกได้ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ค่าย
คือ ค่ายคอมมิวนิสต์ มีสหภาพโซเวียตเป็นผู้นา และค่ายเสรีประชาธิปไตย มีสหรัฐฯ เป็นผู้นา ค่ายคอม
มิวนิสต์ มีนโยบายรุกราน และต้องการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ของประเทศต่าง ๆ ในโลก ให้
เป็นแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ สหรัฐฯ จึงได้เสนอแผนการมาร์แชล (Marshall Plan) เพื่อบูรณะฟื้นฟู
ประเทศในยุโรปตะวันตก จากวิกฤตทางเศรษฐกิจ และตั้งองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ (NATO)
สาหรับช่วยเหลือในทางทหาร ในเอเชียฝ่ายคอมมิวนิสต์ขยายอิทธิพลด้วยการส่งจารชน และผู้ก่อการร้ายเข้า
ไปบ่อนทาลายบรรดาประเทศในทวีปเอเชีย เช่น อินโดนีเซีย เกาหลี ศรีลังกา พม่า กัมพูชา ลาว และ
ไทย เพื่อเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ และเข้ายึดครองประเทศเหล่านั้นตามอุดมการณ์ครองโลกของคอมมิวนิสต์
สหรัฐฯ ตระหนักดีว่า หากอินโดจีนแพ้สงคราม และตกเป็นของคอมมิวนิสต์แล้ว จะนาไปสู่การ
สูญเสียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด ตามทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) จึงได้ทุ่มเทความช่วยเหลือแก่
เวียดนามใต้ สหรัฐฯจึงเป็นผู้นาในการต่อต้านเวียดนามเหนือ นับตั้งแต่ฝรั่งเศสต่อสู้กับเวียดนามเหนือ เมื่อ
ฝรั่งเศสแพ้ สหรัฐฯ จึงเข้าไปช่วยเหลือเวียดนามใต้
ในปี พ.ศ.๒๕๐๘ เวียดนามใต้ตกอยู่ในจุดล่อแหลมที่สุด สหรัฐฯ จึงตกลงใจส่งกาลังทหารเข้าไป
ปฏิบัติการในเวียดนามใต้ พร้อมกับกาลังของฝ่ายโลกเสรีอีก ๗ ประเทศ คือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
สเปน ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และไทย การจัดรูปแบบของการรบเป็นในแบบสงครามจากัด
มุ่งให้เป็นการรบของ เวียดนามทั้งสองฝ่ายเท่านั้น

การรบทีฟ่ คุ โถ (พ.ศ. ๒๕๑๐)
กล่าวทัว่ ไป
เดือน ก.ย. ๒๕๑๐ ขณะที่ กรมทหารอาสาสมัคร ( กรม อสส.) เดินทางถึงสาธารณรัฐเวียดนาม
ใต้เป็นห้วงเวลาที่เวียดกง (ฝ่ายข้าศึก) ได้ดารงการปฏิบัติเชิงรุกตลอดเวลา เพื่อตอบโต้กองกาลังผสมฝ่ายเรา
เนื่องจากการสูญเสียกาลังพล และยุทโธปกรณ์อย่างมหาศาลในการปฏิบัติที่ผ่าน ๆ มา นอกจากนี้ได้
ดาเนินการทางการเมือง และการสงครามจิตวิทยา เพื่อดารงอิทธิพลในพื้นที่ห่างไกลและรักษาขวัญของฝ่าย
เดียวกัน โดยให้เห็นว่ากาลังมีชัยชนะ ขณะที่ฝ่ายสาธารณรัฐเวียดนาม (วต) สหรัฐและโลกเสรีอื่น ๆ ได้ดารง
การกวาดล้างฝ่ายเวียดกงด้วยการใช้กาลังเข้าทาลายกาลังรบหลัก และตัดเส้นทางส่งกาลังบารุง ตลอดจน
ดาเนินการป้องกันกรุงไซ่ง่อนและเมืองสาคัญต่าง ๆ อย่างเหนียวแน่น เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดความ
ปลอดภัย รวมทั้ง สร้างความมั่นคงในพื้นที่ที่อยู่ในอิทธิพลของข้าศึก และดาเนินโครงการพัฒนาพืน้ ที่ดังกล่าว
ด้วยการวยเหลือประชาชนและปฏิบัติการจิตวิทยาอย่างต่อเนื่อง
กรม อสส.ได้รับมอบให้เป็นหน่วยขึ้นการบังคับบัญชาของ พล.ร.๙ สหรัฐ มีที่ตั้งอยู่ในค่ายแบร์
แคท อ.โนนทรัค จว.เบียนหว่า ซึ่งกาลังเวียดกงในพื้นที่ประกอบด้วยกาลังประจาถิ่น ร้อย.ซี ๒๔๕ และ
กองโจรประจาหมู่บ้านและตาบลต่าง ๆ รวมประมาณ ๒๐๐ คน มีขีดความสามารถในการซุ่มโจมตีวางทุ่น
ระเบิดและกับระเบิดเพื่อรบกวนกีดขวางการคมนาคมและการส่งกาลังบารุง โจมตีรบกวนด้วย ค. และจรวด
ต่อที่ตั้งทหารของฝ่ายเรา สามารถผสมผสานการปฏิบัติดังกล่าวเข้ากับลักษณะภูมิประเทศ และจังหวะเวลา
เพื่อก่อให้เกิดความสูญเสียให้กับฝ่ายตรงข้ามได้มากที่สุด และยังมีอิทธิพลอยู่เหนือประชาชนในพื้นที่ อ.โนน
ทรัคนอกจากนี้ยังมีขึดความสามารถในการรวมกาลังรบหลัก ขนาดกองพัน กรม ร.๒๗๔ ซึ่งหลบซ่อนกระจาย
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กันอยู่ทั่วพื้นที่เขตย่อยทหารที่ ๔ ของเวียดกง เข้าโจมตีที่ตั้งทางทหารที่อ่อนแอได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ การโจมตี
ดังกล่าวจะมีการวางแผนและลาดตระเวนอย่างละเอียดรอบคอบเสมอ
กรม อสส.ได้รับมอบภารกิจจาก พล.ร. ๙ สหรัฐฯ ให้เสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ อ.โนนทรัค
กวาดล้างและทาลายข้าศึกในพื้นที่ ตลอดจนเปิดเส้นทางคมนาคม และสนับสนุนโครงการพัฒนาในพื้นที่
กรม อสส.ได้ออกแผนยุทธการนเรศวร เพื่อปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบด้วยการวางกาลังใน
พื้นที่อิทธิพลของข้าศึก ให้สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนกันและกันได้ และจัดกาลังออกกวาดล้างฝ่ายตรง
ข้าม โดยมุ่งกระทาในพื้นที่ด้านตะวันออก และตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.โนนทรัค รวมทั้งพืน้ ที่ทางด้าน
ตะวันออกเฉียงใต้ ตอนใต้ของถนนหมายเลข ๓๑๙ เพื่อควบคุมพื้นที่ และหมู่บ้านสาคัญในห้วง ต.ค. ๑๐ กรม
อสส.ได้ปะทะกับข้าศึกอย่างหนักถึง ๗ ครั้ง ต่อมาในห้วง พ.ย. ๑๐ กรม อสส.ได้ขยายพื้นที่ปฏิบัติการออกไป
อย่างกว้างขวาง และทวีการปฏิบัติกวาดล้างรุนแรงยิ่งขึ้น เพื่อทาลายฐานที่มั่นที่ซุกซ่อนอาวุธ แหล่งเสบียง
และลดอิทธิพลของข้าศึกที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ จากการปฏิบัติของฝ่ายเรา ทาให้ฝ่ายข้าศึกประสบความ
ยากลาบากในการปฏิบัติการและส่งกาลังบารุง ฝ่ายข้าศึกจึงเพิ่มการปฏิบัติตอบโต้ฝ่ายเรา ด้วยการทาลาย
ถนนสาย ๓๑๙ ขัดขวางและทาลายขบวนส่งสัมภาระเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งโฆษณาชวนเชื่อ และข่มขู่ประชาชน
ในพื้นที่ อ.โนนทรัค มิให้สนับสนุนฝ่ายเราตลอดจนระดมยิง ค. เข้ามาที่ตั้งของฝ่ายเราต่าง ๆ อย่างหนัก ซึ่งทา
ให้ฝ่ายเราเกิดความสูญเสียเป็นอันมากเช่นกัน
ตั้งแต่ต้น ธ.ค. ๒๕๑๐ เป็นต้นไป ข้าศึกซึ่งตกเป็นฝ่ายรับในขณะนั้น ได้มีการวางแผนเข้าโจมตีต่อ
ฐานที่ล่อแหลมที่สุดของ กรม อสส.ให้ได้เพื่อลดความรุนแรงจากการปฏิบัติของฝ่ายเรา และเกิดผลทาง
จิตวิทยาแก่ประชาชนใน อ.โนนทรัค เห็นว่าข้าศึกยังมีอิทธิพลอยู่
ภารกิจ
ร้อย อวบ.ที่ ๑ กรม อสส. โดยมี พ.ต.ยุทธนา แย้มพันธุ์ เป็น ผบ.ร้อย ได้รับมอบภารกิจให้
คุ้มครองความปลอดภัย ถนนหมายเลข ๓๑๙ และกวาดล้างทาลายข้าศึกในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันมิให้
ข้าศึกแสวงประโยชน์จากเส้นทางดังกล่าวในการส่งกาลังบารุง และมิให้ข้าศึกขยายอิทธิพลในหมู่บ้านฟุคโถ
( PHOUC THO )
การปฏิบตั ิ
เพื่อปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบ ร้อย อวบ.ที่ ๑ จึงได้ตั้งฐานปฏิบัติการถาวรในสวนมะม่วงหิม
พานต์ ที่บริเวณพิกัด วายเอส ๑๔๕๘๑๕ ทางทิศใต้ของหมู่บ้านฟุคโถ ฐานตั้งคล่อม ถนนสาย ๓๑๙ (หรือ
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ถนนสายสมเกียรติ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ ร.ต.สมเกียรติ ยงประยูร มว.ปล.ที่ ๒ ซึ่งเสียชีวิต
จากกับระเบิดที่ข้าศึกวางไว้บนถนนสาย ๓๑๙ เมื่อ ต.ค.๒๕๑๐ ) ทางทิศเหนือ เป็นสวนของหมู่บ้านฟุคโถ ซึ่ง
เป็นหมู่บ้านที่ประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มน้าท่วมถึงทิศใต้เป็นท้องนา มี
หมู่บ้านขนาดเล็กอยู่ห่างออกไป ประมาณ๙๐๐ เมตร มีประชาชนอยู่ไม่มากนักส่วน
ใหญ่เป็นหญิงชรา สืบได้ความว่าสนับสนุนข้าศึกอยู่อย่างลับ ๆ และทางทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ป่าทึบและสวน
ยางพารารกร้าง ร้อย.อวบ.ที่ ๑ ได้ทุ่มเทกาลังปฏิบัติการเปิดเส้นทางสายสมเกียรติอย่างต่อเนื่องด้วยการถาก
ถางป่ายาง ๒ ข้างทางแล้ว เผา แม้จะประสบการสูญเสียจากทุ่นระเบิดและกับระเบิดที่วางดักบนเส้นทางเป็น
อันมากก็ตาม แต่ก็ได้ทาให้เส้นทางปลอดภัยยิ่งขึ้นและลดอันตรายจากการลักลอบเข้ามาวางทุ่นระเบิดบน
ถนน นอกจากนี้ หน่วยได้ใช้มาตรการพิทักษ์ประชาชนและทรัพากรด้วยการปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านฟุคโถ
และใช้กาลังออก ลว.เฝ้าตรวจ และซุ่มโจมตีตลอดเวลาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนซึ่งได้ก่อประโยชน์ในการส่ง
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กาลังบารุงแก่หน่วยอื่นของฝ่ายเดียวกันในพื้นที่ด้วยการปิดล้อมและตรวจค้นหมู่บ้านฟุคโถ ได้ทาให้ข้าศึก
ประสบความยุ่งยากในการดารงชีพอย่างหนัก
ในต้น ธ.ค.๒๕๑๐ แหล่งข่าวในพื้นที่ทั้งหมด ได้รายงานตรงกันว่าฝ่ายข้าศึกได้เตรียมสะสม
เสบียงไว้นอกพื้นที่ปฏิบัติการของ กรม อสส. กับมีความเคลื่อนไหวภายในพื้นที่ ซึ่งเป็นการแสดงว่ามีการ
เตรียมเข้าตีที่ตั้งทหารไทยมากขึ้น โดยได้เล็ดลอดเข้ามาตรวจการณ์ และจัดทาแผนที่สังเขปภายในที่ตั้งของ
ร้อย อวบ.ที่ ๑ ที่ตั้ง ค. คลังเก็บกระสุน อย่างถูกต้อง มีการลงรายละเอียดความแข็งแรงของที่มั่นต่าง ๆ ด้วย
รวมทั้งได้ยิงหาหลักฐานของ ค. ๘๒ มม. ต่อฐาน ร้อย อวบ. ไว้ด้วย
ร้อย อวบ.ที่ ๑ และ ร้อย อวบ.อื่น ๆ ได้ดาเนินการเพื่อเตรียมการโจมตี ดังนี้.๑. ถากถางพื้นที่รอบฐานให้มีพื้นที่ยิง และมีการตรวจการณ์ดีขึ้น
๒. ปรับปรุงที่มั่นรอบฐานให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้น และขุดคูติดต่อสลับฟันปลา
๓. วางเคลย์โม กับระเบิด และพลุสดุดเพิ่มมากขึ้น
๔. เพิ่มอานาจการยิงให้มากขึ้น ด้วยการเพิ่มจานวน ปก.
๕. ให้ ร้อย ป.กรม อสส. ( พ.ต.วัฒนชัย วุฒิศิริ เป็น ผบ.ร้อย ) ได้ยิงหาหลักฐานตาบลยิง
ป้องกันรอบที่มั่นตั้งแต่แรกตั้งฐานและตรวจสอบอยู่เสมอ รวมทั้งขอให้ ร้อย ป. ที่สามารถยิงถึง กับ ฮ.ติดอาวุธ
(LIGHT FIRE TEAM)และเครื่องบินทิ้งพลุส่องสว่างติดอาวุธ (สปุ๊กกี) ของสหรัฐฯ เตรียมการสนับสนุน
๖. เพิ่มการลาดตระเวน และกวาดล้างในพื้นที่รับผิดชอบ เพิ่มเวรยามและระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
ในวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๑๐ เมื่อเริ่มมืด ร้อย อวบ.ที่ ๑ ได้จัดกาลัง มว.ปล.ที่ ๒ เป็นชุดซุ่มโจมตี
ออกปฏิบัติการป้องกันถนนสายสมเกียรยติตามปกติที่ทางทิศเหนือของฐาน กาลังเจ้าหน้าที่ บก.ร้อย และสูท
กรรมได้เข้าเสริมที่มั่น มว.ปล.ที่ ๒ ตามระเบียบปฏิบัติประจาของหน่วย คืนนั้นเป็นคืนเดือนหงาย กาลังพล
ส่วนที่ไม่มีหน้าที่เวรยามได้เข้าพักผ่อนหลับนอน
เวลา ๒๒๑๐ ข้าศึกซึ่งมีกาลังประมาณ ๑ กองพัน เพิ่มเติมกาลังจาก กรม ร.๒๗๔ ได้เข้าตี ร้อย
อวบ.ที่ ๑ โดยระดมยิงเตรียมด้วย ค.๘๒ ปก. และอาร์พีจีใส่ ทก.ร้อย และที่ตั้ง ค.๘๑ มม.อย่างหนักหน่วง
ทาให้ทหารได้รับบาดเจ็บหลายคนในทันที เสาอากาศวิทยุ อาร์ซี ๒๙๒ เสียหาย ทาให้รายงาน ทก.กรม อสส.
ไม่ได้ไประยะหนึง่ ส.ต.เสรี เขียวน้าเงิน พลวิทยุ ได้เสี่ยงออกไปนาเสาอากาศมาเปลี่ยน จึงสามารถติดต่อ
รายงาน ทก.กรม อสส.ได้ในที่สุด
หลักจากเริ่มระดมยิงเตรียมด้วย ค. ๘๒ มม. แล้ว ข้าศึกได้รุกคืบหน้าเข้าตีฐานที่มั่นระลอกแรก
เป็น ๓ ทิศทาง ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตรงกับ มว.ปล.ที่ ๓ ซึ่งมี ร.ท.วิชัย ขันติรัตน์ เป็น ผบ.มว. ทาง
ทิศตะวันตก เป็นทิศทางหลักตรงกับ มว.ปล.ที่ ๒ ซึ่งมี ส.อ.สมมาตย์ น้อยพยัคฆ์ ทาหน้าที่ ผบ.มว. (รอง
ผบ.มว.ทาาการแทน ผบ.มว. นากาลังออกซุ่มโจมตี) และทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตรงกับ มว.ปล.ที่ ๑ ซึ่งมี
ร.ต.สมพงษ์ อาจหาญ เป็น ผบ.มว. (ไม่อยู่เนื่องจากไปราชการ) ข้าศึกได้ใช้ระเบิดวงเดือนทาลายลวดหนาม
หีบเพลง ซึ่งมีชั้นเดียวขาดเป็นช่องหลายช่อง และวิ่งเข้าชาร์จ และระดมยิงเข้าใส่ที่มั่น ร้อย อวบ.ที่ ๑ แสง
สว่างจากพลุสดุด และกระสุน ค.ส่องแสงของ ร้อย อวบ.ที่ ๑ ทาให้มองเห็นข้าศึกมีจานวนมาก และเต็มไป
หมด ทหาร ร้อย อวบ.ที่ ๑ ได้ยิงต่อสู้ข้าศึกโดยไม่คิดชีวิต ทหารในแนว มว.ปล.ที่ ๒ มีกาลังเพียงครึ่งหมวด
ยิงต่อสู้ต้านทานอย่างเต็มที่ กาลังข้าศึกส่วนหน้าตรง มว.ปล.ที่ ๒ รุกถึงเข้าคูติดต่อ ได้ถูกกาลังพล มว.ปล.ที่
๒ ต่อสู้ต้านทานเต็มความสามารถ ทหารบางคนออกจากที่กาบังไปต่อสู้กับข้าศึกที่รุกคืบหน้าเข้าใกล้ที่กาบัง
ของตนเองอย่างกล้าหาญ และเสียชีวิตพร้อมกับข้าศึก บางคนได้ใช้ลูกระเบิดมือขว้างใส่ข้าศึกในระยะประชิด
ด้วยความร่วมใจกันต่อสู้ต้านทานข้าศึกทาให้สามารถหยุดข้าศึกไว้ได้ที่หน้าคูติดต่อ และผลักดันให้ข้าศึกส่วน
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หนึ่งถอยร่นไปสู่แนวที่มั่นของ มว.ปล.ที่ ๓ ทางหมู่ ปล.ที่ ๓ กาลังพล หมู่ ปล.ที่ ๓ ได้หันมาต่อสู้ต้านทาน
ข้าศึกส่วนนี้ แต่ไม่ทันเวลาบางส่วนของข้าศึก จานวน ๖ คน ได้เจาะทะลุเข้าไปได้ถึง บก.มว.ปล.ที่ ๓ ร.ท.วิ
ชัย ขันติรัตน์ ผบ.มว.ปล.ที่ ๓ จึงได้คว้า เอ็ม.๑๖ ออกจากที่กาบังเข้าสกัดต้านทานชนิด ๑ ต่อ ๖ ได้ถูก
ข้าศึกยิงกระสุนถากหัวคิ้วจนเลือดอาบและไหลลงชุ่มเสื้อผ้า แต่ ร.ท.วิชัยฯ ได้พุ่งเข้ายิงต่อสู้ข้าศึกกลุ่มนั้น
จนสามารถสังหารข้าศึกได้ทั้งหมด 6 คน แล้ว ปลย.ได้เกิดขัดลากล้อง ขณะนั้น ข้าศึกกลุ่มใหญ่เจาะเข้ามาทาง
นั้นอีก จ.ส.อ.ประยูร พุฒิเจริญ รอง ผบ.มว.ปล.ที่ ๓ ได้ลุกออกจากที่กาบังวิ่งไล่ยิงข้าศึกกลุ่มนั้น ร่นถอย
กลับไป และข้าศึกส่วนนี้ได้ถูก มว.ปล.ที่ ๓ ยิงเสียชีวิตที่หน้าคูติดต่อเกือบทั้งหมด
ส่วนทางด้าน มว.ปล.ที่ ๓ กาลังพลร่วมกันยิงต่อสู้และด้วยการยิงฉากของ หมู่ ปกบ. ที่ตั้ง
คุ้มครองถนนสายสมเกียรติ ทาให้ข้าศึกยุดชะงักอยู่ที่หน้าคูติดต่อ ต่อมาข้าศึกเห็นว่า ไม่สามารถรุกคืบหน้าไป
ได้ เนื่องจาก ปกบ.ของ มว.ปล.ที่ ๓ จนกาลังพลทั้งหมู่ได้รับบาดเจ็บกันทุกคน ผู้ที่เจ็บสาหัสก็ได้ถูกส่งตัวไป
รักษาพยาบาลที่ บก.ร้อย ผู้ที่เจ็บเล็กน้อยก็ไม่ยอมย่อท้อยิงต่อสู้อย่างถวายชีวิตด้วย ปกบ. ต้านทานข้าศึกไป
ตลอดคืน
ทางด้าน มว.ปล.ที่ ๑ ข้าศึกผ่านเข้ามาในฐานได้บางส่วนเท่านั้น เนื่องจากกาลัง มว.ปล.ที่ ๑
ต่อสู้อย่างเข้มแข็ง ระหว่างการเข้าตีระลอกแรก ผบ.ร้อยได้อานวยการรบตลอดเวลา สั่งการผ่านวิทยุสนาม
“ ให้ทหารทุกคนสู้ตาย ผู้กองอยู่ข้างพวกคุณแล้ว “ พร้อมกับได้ออกไปอานวยการรบในแนวหน้าด้วยตนเอง
ทาให้ทหารทุกคนมีขวัญ และกาลังใจในการต่อสู้ต่อไป
ขณะที่ข้าศึกเข้าโจมตีในระลอกแรกนั้น ผตน.ป.( ร.ท.กัมพล ผลผดุง ) ได้ร้องขอการยิง ป.ส่อง
สว่าง และยิงป้องกันฐานให้ ร้อย อวบ.ที่ 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 สามารถกดดันพลประจาปืนใหญ่ให้อยู่ในที่กาบัง
ชั่วระยะหนึง่ แต่ไม่กี่นาที หลังจากนั้นกาลังพล ร้อย ป. ได้แสดงความกล้าหาญท่ามกลางการระดมยิงของข้าศึก
ออกจากที่กาบัง ทาการยิงปืนใหญ่ด้วยกระสุนระเบิดรอบฐาน ร้อย อวบ.ที่ ๑ อย่างหนักหน่วง ซึง่ ขณะนั้น
ข้าศึกได้เจาะแนวต้านทานเข้ามาในฐานได้แล้ว และผลจากการยิงสนับสนุนด้วยกระสุนส่องแสงอย่างต่อเนื่อง
ทาให้ฝ่ายเราสามารถมองเห็นข้าศึก ฝ่ายเราจึงสามารถทาลายและหยุดยั้งการเข้าตีอย่างรุนแรงของข้าศึกใน
ระลอกแรกได้ อนึ่งจากการระดมยิงฐาน ร้อย ป. ทาให้กาลังพล ร้อย ม.ลว. ซึ่งตั้งอยู่ด้วยกัน จานวน ๒ นาย
เสียชีวิตทันทีขณะทาการยิง ค.๘๑ มม.ช่วยเหลือ ร้อย อวบ.ที่ ๑
ในระหว่างที่รอการสนับสนุนจาก ร้อย ป. ผบ.ร้อย ได้รายงาน ทก.กรม อสส. ทก.กรมฯ จึงได้
ขอให้ พล.ร.๙ สั่งให้ ป.สหรัฐฯ ยิงช่วยอย่างเต็มที่ และร้องขอ ฮ.ติดอาวุธ ให้เข้าทาการยิงป้องกันร้อย อวบ.ที่
๑ จากทางอากาศอย่างรุนแรงอีกด้วย ซึ่งสามารถมาสนับสนุนได้ภายใน ๑๐ นาที และเครื่องบินสปุ๊กกี ให้
การส่องสว่างสนามรบและยิงทาลายข้าศึก ในการสนับสนุน ส.อ.โทมัส โอคอนเนล นายสิบติดต่อสหรัฐ ได้
ประสานการสนับสนุนของ ฮ.ติดอาวุธ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ฮ.ติดอาวุธได้ผลัดกันโจมตีต่อข้าศึกที่เคลื่อน
เข้าโจมตีอย่างได้ผล
ผลจากความร่วมมือร่วมใจกันต่อสู้ป้องกันอย่างเข้มแข็ง และการประสานการยิงสนับสนุนทาให้
ร้อย อวบ.ที่ ๑ สามารถยับยั้งการเข้าโจมตีระลอกแรกของข้าศึกไว้ได้ ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นไม่ได้ทาให้ฝ่าย
ข้าศึกหมดกาลังใจ แต่กลับรวบรวมกาลังใหม่อีกครั้งหนึ่งใน ๒๐๒๓๐๐ ธ.ค. ๒๕๑๐ โหมเข้าตีเป็นระลอกที่
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๒ ทาง มว.ปล.ที่ ๒ อย่างหนักระลอกแล้วระลอกเล่า และพยายามเล็ดลอดนาศพ และผู้ที่บาดเจ็บบริเวณ
แนวลวดหนามกลับออกไป มว.ปล.ที่ ๒ ได้ระดมยิงต่อสู้อย่างหนัก และ ผตน.ป.ได้ปรับการยิง ป.ด้วยกระสุน
ระเบิดให้ใกล้ฐานเข้ามาอีก ทาให้ข้าศึกไม่สามารถเข้าถึงคูติดต่อได้อีกเลย
เมื่อ ๒๐๒๓๓๐ ธ.ค.๒๕๑๐ ผบ.ร้อย เห็นว่าแนวต้านทานของ มว.ปล.ที่ ๒ อาจไม่แข็งแรงพอ
จึงสั่งให้ชุดซุ่มโจมตีของ มว.ปล.ที่ ๒ กลับเข้าฐานทางทิศตะวันออกของถนนสายสมเกียรติ เข้าทางเหนือของ
ฐานด้าน มว.ปล.ที่ ๓ จึงได้ประสานกับ ฮ.ติดอาวุธ, ร้อย ป. และ มว.ปล.ที่ ๓ ให้ทราบเพื่อป้องกันมิให้เป็น
อันตรายแก่ชุดซุ่มโจมตีดังกล่าว ระหว่างการตีฝ่าเข้ามาอย่างห้าวหาญแต่ระมัดระวัง ชุดซุ่มโจมตีได้ปะทะกับ
กาลังข้าศึกซึ่งอยู่ในสภาพที่เสียขวัญ เนื่องจากถูกอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายไทยระดมยิงอย่างรุนแรงทั้ง
ภาคพื้นดินและทางอากาศ และกาลังพยายามลากผู้บาดเจ็บถอนตัวออกจากที่รบ การปะทะได้รุนแรงจนถึง
ขั้นใช้ลูกระเบิดมือในระยะประชิด จนฝ่ายข้าศึกเสียชีวิตลง ๑๐ คนและล่าถอยหลบหนีไป ชุดซุ่มโจมตีจึงกลับ
เข้าฐานได้โดยปลอดภัยทุกคน และเข้าเสริมแนวต้านทานของ มว,ปล.ที่ ๒ ทันที
เมื่อ ๒๑๐๑๐๐ ธ.ค.๒๕๑๐ ฮ.ติดอาวุธ ขอบินกลับไปเติมน้ามันและเพิ่มเติมกระสุนจึงเป็น
หน้าที่ของเครื่องบินสปุ๊กกี และ ร้อย ป. ในการส่องสว่างสนามรบ และยิงป้องกันฐานให้ ร้อย อวบ.ที่ ๑
ต่อไป เมื่อ ๒๑๐๓๐๐ ธ.ค. ๒๕๑๐ ข้าศึกลดการยิงลงมาก มีความเคลื่อนไหวแสดงให้เห็นว่ากาลังเริ่มถอนตัว
ผบ.ร้อย จึงสั่งการให้ระดมยิงกดดันข้าศึกอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเร่งให้ปรากฏชัยชนะโดยเร็ว ผบ.ร้อยได้สั่งให้
รถสายพานลาเลียงพลประจากองร้อย จานวน ๒ คัน ระดมผู้อาสาสมัครเข้าประจารถออกปฏิบัติการตีโต้ตอบ
และไล่ติดตามทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของฐานเพื่อข่มขวัญข้าศึกแม้จะเป็นการเสี่ยงก็ตาม ขณะเดียวกันก็ได้ให้
ร้อย ป. เลื่อนฉากการยิงออกไปที่แนวป่าเพื่อทาลายและสกัดกั้นการถอนตัวของข้าศึก พร้อมกันนี้ได้แจ้งให้
ฮ.ติดอาวุธ และเครื่องบินสปุ๊กกี ทราบโดยผ่านนายสิบติดต่อสหรัฐ ชุดรถสายพานลาเลียงพล มีนายสิบติดต่อ
สหรัฐร่วมไปด้วย ชุดรถสายพานลาเลียงพลได้ไล่ยิงข้าศึกที่กาลังถอยอย่างกล้าหาญ ซึ่งข้าศึกพยายามตอบโต้
ต้านทานอย่างรุนแรง จนถึงเวลา ๒๑๐๔๐๐ ธ.ค.๒๕๑๐ จึงได้ถอนตัวกลับที่ตั้งโดยปลอดภัย ชุดสายพาน
ลาเลียงพลได้รายงานว่าได้ตรวจการณ์พบข้าศึกเสียชีวิตตามรายทางและชายป่าเป็นจานวนมาก ข่าวดังกล่าว
ได้ทาให้กาลังพล ร้อย อวบ.ที่ ๑ มีขวัญดีขึ้น และ ผบ.ร้อยได้สั่งการให้ระดมยิงข่มข้าศึกออกไปตลอดแนว
เพื่อป้องกันข้าศึกมาเก็บศพกาลังพลที่เสียชีวิตกลับไปและในระหว่างนีไ้ ด้มีการซ่อมบารุงอาวุธ ลาเลียงกระสุน
เพิ่มเติม บ้างก็ชงกาแฟแจกเพื่อนบ้าง สาหรับฝ่ายข้าศึกยังคงระดมยิงเข้ามาในฐานนาน ๆ ครั้ง
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ระหว่างการสู้รบดาเนินไปอย่างรุนแรง นายสิบพยาบาลของ มว.ต่าง ๆ ทางานอย่างหนักเข้า
รักษาพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกนายแล้ว ยังต้องลาเลียงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสมารวมกันที่ ทก.ร้อย เพื่อ
เตรียมส่งกลับโดย ฮ.พยาบาล ( DUST OFF) ในระหว่างที่รอให้ข้าศึกยิง ค.เบาบางลง และรอ ฮ.พยาบาลมา
รับ พ.ต.ยุทธนา แย้มพันธุ์ ได้คอยปลุกปลอบใจให้คนเจ็บที่ท้อแท้มีกาลังใจทนพิษบาดแผลต่อไปอีกระยะ
หนึ่ง เมื่อ ฮ.พยาบาล ลงมารับ ณ สนาม ฮ. นายสิบพยาบาล นายสิบติดต่อสหรัฐ และผู้ที่บาดเจ็บน้อย
กว่าได้ช่วยกันพยุงคนที่เจ็บหนักไปขึ้น ฮ. ท่ามกลางการระดมยิงของข้าศึกได้สาเร็จ
เมื่อ ๒๑๐๕๐๐ ธ.ค. ๒๕๑๐ ข้าศึกได้เปิดฉากระดมยิงด้วย ค.อย่างประปรายทางชายป่าทาง
ทิศตะวันตกของฐาน แสดงให้เห็นว่าข้าศึกยิงเพื่อกาบังการถอนตัว พ.ต.ยุทธนา แย้มพันธุ์ จึงสั่งให้ ผตน.ป.
และนายสิบติดต่อสหรัฐแจ้ง ป. และ ฮ.ติดอาวุธ เข้าทาลายที่ตั้ง ค.ข้าศึก ซึ่งสามารถสงบการยิง ค.ของข้าศึก
ได้ ต่อมาเครื่องบินสปุ๊กกี และ ฮ.ติดอาวุธ ได้ขอจบภารกิจ หน่วย ป.ได้สงบการยิง แต่พร้อมสนับสนุนหากมี
สถานการณ์รุนแรงขึ้นอีก เวลา ๒๑๐๕๓๐ ธ.ค. ๒๕๑๐ การรบยุติลง

ผลการสูร้ บ
ฝ่ายเรา
- เสียชีวิต
๔
นาย
- บาดเจ็บสาหัส
๒
นาย
- บาดเจ็บเล็กน้อย
๑๓ นาย
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วิเคราะห์ผลการปฏิบตั ขิ องทัง้ สองฝ่าย
การที่ ร้อยอวบ.ที่ ๑ มีชยั ชนะข้าศึกในการรบครัง้ นี้ ถือเป็นชัยชนะครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ กรม
อสส.ในสมรภูมิเวียดนามใต้ ความสาเร็จของการรบที่ฟุคโถในครั้งนี้ เกิดจากปัจจัย ๕ ประการ คือ
๑. ความร่วมมือกันด้วยความเสียสละ อดทน กล้าหาญ ของทุกฝ่าย จะเห็นได้ว่าในการรบ
ครั้งนี้ทหารทุกคนของหน่วยได้ปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายอย่างไม่เห็นแก่ชีวิต ความเหน็ดเหนื่อย หรือย่น
ย่อท้อถอยกับกาลังข้าศึกที่เหนือกว่ามากมายหลายเท่า
๒. ใช้หลักการระวังป้องกัน ร้อย อวบ.ที่ ๑ ได้เตรียมการระวังป้องกันฐานไว้อย่างแข็งแรง
และรอบคอบ ด้วยการเตรียมพื้นยิงและพื้นตรวจการณ์ การกาหนดที่ตั้ง ปกบ.ตรงกับทิศทางเข้าตีข้าศึก การ
เตรียมตาบลยิงป้องกันตนเองของ ป.ของไทย และสหรัฐ รวมทั้ง การเตรียมสนับสนุนด้วย ฮ.ติดอาวุธและ
เครื่องบินทิ้งพลุส่องสว่าง (สปุ๊กกี) ซึ่งทาให้สนามรบสว่างไสวเหมือนกลางวัน ฝ่ายเราซึ่งอยู่ในที่กาบังจึง
ได้เปรียบข้าศึกที่กาลังเข้าตี
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๓. ใช้หลักการออมกาลัง ร้อย อวบ.ที่ ๑ ได้อาศัยที่กาบังได้เสริมความแข็งแรงป้องกันการ
ระดมยิงจาก ค.และอาร์พีจีของข้าศึก ในช่วงต้นของการเข้าตีได้ ทาให้สูญเสียเพียงเล็กน้อย ซึ่งข้าศึกเคย
ทาลายกองทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรมาแล้วด้วยวิธีนี้ได้ เนื่องจากกาลังพลส่วนใหญ่สูญเสียไปกับการระดมยิง
เตรียมชุดแรกของข้าศึก และฝ่ายเราได้ออมกาลังโดยใช้ ค., ป., ฮ.ติดอาวุธ และเครื่องบินทิ้งพลุส่องสว่าง
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ใช้หลักการดาเนินกลยุทธ และการจูโ่ จม การถอนกาลังชุดซุ่มโจมตีกลับเข้าฐาน และการ
ใช้รถสายพานลาเลียงพลออกตีโต้ตอบ นับเป็นการดาเนินกลยุทธอย่างกล้าหาญ และจู่โจมเหนือความ
คาดหมาย ทาให้ข้าศึกขวัญเสีย และระส่าระสายหนักยิ่งขึ้น จึงไม่สามารถต้านทานได้ และถอนร่นหลบหนีไป
และการดาเนินกลยุทธด้วยการยิง ป. และ ฮ.ติดอาวุธ ทั้งยิงสกัดหน้า ทาลายการรุกและการดาเนินกลยุทธ
ของข้าศึก รวมทั้งยิงสกัดหลังขัดขวางการถอนตัวของข้าศึกอย่างได้ผล
๕. ขวัญและกาลังใจ ฝ่ายเรามีความมั่นใจในอนุภาพของอาวุธซึ่งดีกว่าข้าศึก ทั้งมีปริมาณ
เพียงพอที่จะต่อสู้กับข้าศึกได้อย่างรุนแรงและต่อเนื่อง จนกว่าจะได้ชัยชนะ มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัว
ผู้นาคือ ผบ.ร้อย และ ผบ.มว. ที่ทาให้ทหารทุกคนเชื่อมั่นว่าจะได้รับชัยชนะและปลอดภัย รวมทั้ง เชื่อมั่นใน
ระบบการส่งกลับที่รวดเร็วที่มั่นใจว่าขึ้น ฮ.พยาบาลได้แล้วจะไม่เสียชีวิต ทั้ง ๓ ปัจจัยดังกล่าว ทาให้ฝ่ายเรามี
ขวัญและกาลังใจดีกว่า หรือเหนือกว่าฝ่ายข้าศึก
การปฏิบตั ิของฝ่ายเวียดกง ซึง่ ใช้กาลังจานวนมากเข้าโจมตีที่ตั้งฝ่ายเรา สามารถวิเคราะห์ผลการปฏิบัติได้
ดังนี.้ ๑.
เป็นการปฏิบัติเชิงรุกของฝ่ายเวียดกง
โดยมีความมุ่งหมายที่จะเรียกศรัทธาและการ
สนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่กลับคืนมา เนื่องจากฝ่ายเวียดกงถูกกดดันให้เป็นฝ่ายรับมาโดยตลอด
๒ ใช้การรวมกาลังเข้าปฏิบัติการได้อย่างหนุนเนือ่ งและจู่โจม โดยมีการเตรียมการด้านการข่าว
เป็นอย่างดี จะเห็นได้จากการวางแผนเข้าตีได้อย่างประณีตด้วยการใช้กาลังเป็นระลอก ภายใต้การยิง
สนับสนุนของอาวุธวิถีโค้งการเลือกเวลาปฏิบัติการในตอนกลางคืน แสดงให้เห็นว่าฝ่ายข้าศึกจะต้องผ่านการ
ฝึกและมีวินัยในการปฏิบัติพอสมควร
๓. อย่างไรก็ดี ความด้อยกว่าในด้านอานาจการยิง, ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ และการ
สนับสนุนทางอากาศน่าจะเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ฝ่ายข้าศึกเป็นฝ่ายเข้าตีไม่สามารถเอาชนะกาลังฝ่ายเราซึ่ง
เป็นฝ่ายตั้งรับได้
บทเรียนจากการรบ
๑. ในสภาวะสงคราม การติดต่อสื่อสาร คือ หัวใจของการรบ หน่วยทหารจะต้องวางข่าย
การสื่อสารภายในหน่วยให้พอเพียงที่สามารถทดแทนกันได้ทั้งระบบโทรศัพท์สนามและวิทยุสนามสิ่งที่สาคัญ
ที่สุดคือการติดต่อสื่อสารกับหน่วยเหนือ และหน่วยที่จะสามารถให้การสนับสนุนได้เป็นอันดับแรก โดยหน่วย
เหนือจะเป็นผู้ประสาน และร้องขอการสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมาก
๒. การยิงสนับสนุนที่แม่นยาและทันเวลา เป็นหัวใจของการรบในสงครามทุกชนิดที่ใช้กาลัง
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๓. ความสามารถของอาวุธประจากาย ซึ่งแม้จะได้รับการดูแลรักษาอย่างดีตลอดเวลา แต่เมื่อ
ต้องทาการยิงอย่างต่อเนื่องผ่านไประยะหนึง่ ก็มักจะเกิดการขัดลากล้องซึ่งอาจจะทาให้กาลังพลตกอยู่ในภาวะ
วิกฤตได้ ดังนั้นการเลือกจัดหาอาวุธประจากายจึงเป็นประเด็นที่จะต้องพิจารณาอย่างไตร่ตรองและรอบคอบ
อย่างที่สุดซึ่งอาจก่อให้เกิดผลแพ้ชนะในการรบแต่ละครั้งในอนาคต
๔. การสร้างที่กาบังถาวรที่แน่นหนา ทาให้เป็นที่กาบังชั้นต้นได้ดีจากการยิงเตรียมด้วย ค. และ
อาร์พีจีของข้าศึก แต่เมื่อข้าศึกเคลื่อนที่ผ่านแนวลวดหนามเข้ามา แล้วจะต้องรีบออกจากที่กาบังทันทีเพื่อ
ป้องกันการสูญเสียจากการโจมตีด้วยอาวุธอาร์พีจี แนวคูติดต่อที่ขุดสลับฟันปลา จะใช้ในการกาบังสะเก็ด
ระเบิดได้ดี แนวคูติดต่อควรทาช่องไว้วางวัตถุระเบิดเพื่อสามารถหยิบมาใช้ทาการต่อสู้ได้ทันที และพื้นคูติดต่อ
ควรมีไม้รองไว้เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่
๕. การเลือกที่ตั้ง โดยใช้ลักษณะภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์ โดยให้ด้านหหนึ่งติดป่าชายเลน
ที่มีน้าท่วมขังป้องกันการใช้เป็นฐานออกตีของข้าศึก และป่ามะม่วงหิมพานต์ทางทิศตะวันตกของฐาน เป็นที่
กาบังและบังการตรวจการณ์จากข้าศึกได้เป็นอย่างดี จึงทาให้ฝ่ายเราวางน้าหนักการตั้งรับได้อย่างเหมาะสม
ด้วย
๖. การสะสม สป.๕ ไว้ให้เพียงพอสาหรับการสู้รบอย่างหนักได้ต่อเนื่อง จะเพิ่มโอกาสความ
อยู่รอดให้หน่วย
การรบทีล่ อ๊ กแอน ครัง้ ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๑๒
กล่าวทัว่ ไป
ในห้วง มี.ค. ๒๕๑๒ เวียดกง (ข้าศึก) ได้สิ้นสุดการปฏิบัติตามแผนรุกใหญ่ในเทศกาลขึ้นปี
ใหม่( TET OFFENSIVE PLAN ) และกาลังเตรียมการสาหรับการรุกใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิต่อไปโดยไม่คานึงถึง
ความสูญเสีย โดยเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์และยุทธวิธีให้เป็นฝ่ายผูกปัญหาให้ฝ่ายเราแก้ตลอดเวลา ในเขตย่อย
ทหารที่ ๔ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ พล.อสส.ฝ่ายข้าศึกยังมีอิทธิพลในหมู่บ้านชนบทและเส้นทางคมนาคม รวมทั้งมีเสรี
ในการรบกวนที่ตั้งทหาร
และเส้นทางส่งกาลังบารุงของฝ่ายเรา โดยการใช้กาลังเข้าซุ่มโจมตี และก่อ
วินาศกรรม ควบคู่กับการโฆษณาชวนเชื่อ นอกจากนี้ฝ่ายตรงข้ามยังสามารถรวมกาลังขนาดกองพันเพิ่มเติม
กาลังเข้าปฏิบัติการได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ในพื้นที่ซึ่ง พล.อสส.รับผิดชอบ
ร.๑ พล.อสส.ผลัดที่ ๑ ได้รับคาสั่งจาก ผบ.พล.อสส.ให้รับผิดชอบเข้าปฏิบัติการในพื้นที่
ปฏิบัติการเสนา เพื่อค้นหา ทาลายกาลังเวียดกง ร.๒๗๔ พัน.๒ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
พื้นที่ปฏิบัติการเสนา และกาลัง
ประจาถิ่นในพื้นที่ ตั้งแต่ ๓ ธ.ค.๒๕๑๑-๓๑มี.ค.๑๒ ร.๒๗๔ เป็นกาลังรบหลักของกองทัพปลดปล่อย
ประจาเขตย่อยทหารที่ ๔ ปกติจะจรยุทธไปมาอย่างเสรีภายในพื้นที่อิทธิพล การปฏิบัติมักจะใช้กาลังเป็นกลุ่ม
ก้อน และปฏิบัติอย่างมีแผนแน่นอนโดยหวังผลแตกหักเด็ดขาด กาลัง ร.๒๗๔ ยังมีขีดความสามารถในการ
แฝงแทรกซึมปะปนอยู่กับประชาชนเป็นส่วนใหญ่ ทาให้ยากต่อการสถาปนาความมั่นคงในหมู่บ้านและตาบล
ของฝ่ายเรา จากการที่ฝ่ายเราได้ใช้กาลังออกลาดตะเวนค้นหาและทาลาย รวมทั้งสกัดกั้นปิดล้อมหมู่บ้านต่าง
ๆ ที่เป็นแหล่งสะสมเสบียงอาหารของฝ่ายเวียดกง ทาให้เวียดกง ประสบความยากลาบากยากยิ่งขึ้น
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ภารกิจ
ร.๑ พัน.๓ พล.อสส. ได้รับมอบภารกิจจาก ผบ.ร.๑ พล.อสส. ให้ค้นหา และทาลายข้าศึกใน
พื้นที่ปฏิบัติการ “ เสนา “ และป้องกันมิให้ข้าศึกใช้ประโยชน์จากแหล่งส่งกาลังบารุงในหมู่บ้านบินห์สัน หมู่
บ้านล๊อคแอน และหมู่บ้านอื่นตามถนนสาย ๑๕ ตั้งแต่ ๑ มี.ค. ๒๕๑๑-๓๑ มี.ค. ๒๕๑๒
การปฏิบตั ิ
เมื่อได้รับมอบภารกิจ ร.๑ พัน.๓ ( พ.ท.เด่นชัย บุญงาม เป็น ผบ.พัน ) ได้จัดกาลัง ร้อย อวบ.ที่
๑, ร้อยอวบ.ที่ ๒ พร้อมบก.พัน และ ร้อย สสก. ไปตั้งฐานปฏิบัติการชั่วคราวทางทิศใต้ของหมู่บ้านล็อคแอน
บริเวณพิกัด วายเอส ๑๖๗๙๑๕ ซึ่งตัง้ ห่างค่าย แบร์แคท ทางทิศใต้ประมาณ ๑๐ กม. กองร้อย อวบ.ที่ ๓
ตั้งฐานปฏิบัติการ ณ หมู่บ้านไท้เทียนพิกัด วายเอส ๒๒๐๗๙๐ และกาลังที่เหลือพร้อม ณ ที่ตั้งปกติใน
ค่ายแบร์แคท อ.โนนทรัค จว.เบียนหว่า
ในการตั้งฐานปฏิบัติการ ร้อย อวบ.ที่ ๑ ( ร.อ.บุญเรือง สุขศรี เป็น ผบ.ร้อย ) วางกาลัง
รับผิดชอบทางด้านเหนือ ร้อย อวบ.ที่ ๒ ( ร.ท.ไพรัช เข้มขัน เป็น ผบ.ร้อย ) วางกาลังทางด้านใต้โดย ทก.
พัน.และ ร้อย สสก. ตั้งตรงกลางคล่อมเส้นทางลาลองสายหมู่บ้านล็อคแอน – ป่ายางบินห์สัน ภูมิประเทศทาง
ทิศเหนือเป็นสวนยางทางทิศตะวันออกเป็นสวนยางขนาดใหญ่ทางทิศใต้ติดกับฐานเป็นป่าละเมาะไกลออกไป
เป็นป่าทึบคั่นด้วยลาธารน้าเล็กน้าใหลตลอดปี ทางทิศตะวันตกเป็นหมู่บ้านล้อคแอนร้าง
ห่างออกไป
ประมาณ ๑๐๐ เมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีป่าละเมาะเล็ก ๆ
ร.๑ พัน.๓ ได้ปรับปรุงที่ตั้งอย่างต่อเนื่อง โดยวงนอกได้ถากถางพื้นยิงและพื้นตรวจการณ์ตั้งแต่
แรกเข้าที่ตั้ง การวางลวดหนามหีบเพลงขวางเส้นทาง ได้วางไว้ เบาบาง เนื่องจากเกิดการขาดแคลน แต่ได้
วางพลุสะดุดเคลย์โม และ ทุ่นระเบิดดัดแปลงจาก ค. ๘๑ มม. ไว้เป็นจานวนมาก ฝังไว้ข้างหลังบริเวณที่ข้าศึก
อาจจะใช้กาบังระหว่างเข้าโจมตี แล้วหมายตาแหน่งไว้เตรียมจุดระเบิดเมื่อต้องการ
หน่วยมีการวางและปรับตาบลยิงป้องกันตนเองของ ป.จากฐานยิงเกร์ย (หมู่บ้านบินห์สัน) และ
ฐานยิงตาก(หมู่บ้านฟุคเทียน) ตามแนวป้องกันโดยรอบ กับจัดทาที่กาบังเปิดด้วยการขุดหลุมบุคคลเปิด นอน
ยิง-นั่งยิง เสริมความแข็งแรงด้วยกระสอบทราย มีการขุดคูติดต่อต่อเชื่อมต่อที่กาบังลึกพอคลานได้ที่ตั้ง บก.
ต่าง ๆ เสริมการป้องกันการระดมยิงจาก ค. และอาร์พีจี โดยใช้แผ่นเหล็กปูทับด้วยกระสอบทรายเปิดช่องให้
ขึ้นไปตรวจการณ์ได้ และ มว.ค.๘๑(-) ป้องกันด้วยกระสอบทรายอย่างแน่นหนา และได้สะสม สป. ๕ อย่าง
ต่อเนื่อง
ตั้งแต่เข้าประจาฐานปฏิบัติการ ร.๑ พัน.๓ ได้จัดกาลังออกลาดตระเวนกวาดล้าง ทาลายข้าศึก
ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง และในเวลากลางคืนได้จัดกาลังระดับ มว.ค.๘๑ (-) ออกซุ่มโจมตีตามเส้นทาง
ที่คาดว่าข้าศึกใช้เข้าออกหมู่บ้านต่าง ๆ ซึ่งได้ปะทะกับข้าศึกหลายครั้ง
สิ่งบอกเหตุที่บอกชี้ว่าข้าศึกจะโจมตี ร.๑ พัน.๓ ได้แก่ ชาวบ้านที่เดินทางผ่านฐานออกไปกรีด
ยางในป่ายางเป็นจานวนมาก แต่กลับเข้าบ้านน้อย ผบ.ร.๒๗๔ พัน.๓ ของเวียดกง เสียชีวิตเนื่องจากถูกฝ่าย
เราซุ่มโจมตี, กลางคืนมีความเคลื่อนไหวในหมู่บ้านล็อคแอนร้างบ่อยครั้ง และมีข่าวความเคลื่อนไหวของข้าศึก
เป็นกลุ่มก้อนบริเวณนอกพื้นที่ปฏิบัติการเสนาเป็นระยะ ๆ อย่างไรก็ตาม ร.๑ พัน.๓ ก็ได้เตรียมรับการโจมตี
ของข้าศึกตลอดเวลาโดยไม่ประมาท
เมื่อ ๑๕๑๙๐๐ มี.ค.๒๕๑๒ ร.๑ พัน.๓ ( ขณะนั้นมี ร.อ.เฉลิมชัย หิรัญอาจ ตาแหน่ง ผช.ฝอ.
๓ ทาหน้าที่ ผบ.พัน ) ได้จัดกาลังออกซุ่มโจมตีนอกฐานปฏิบัติการตามปกติ เวลาประมาณ ๑๖๐๒๐๐ มี.ค.
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๒๕๑๒ เกิดพลุสะดุดแตกทาง ร้อย อวบ.ที่ ๑ มีเสียงนกกระแต้แว้ดร้อยกระชั้นอย่างผิดปกติ ร.อ.เฉลิมชัยฯ
จึงสั่งการให้ทุกหน่วยระวังตัว และให้ตรวจการณ์ไปข้างหน้า กาลังพลในแนวที่กาบังได้ใช้เครื่องยิงลูกระเบิด
เอ็ม ๗๙ ยิงตรวจสอบจุดที่พลุสะดุดแตก ต่อมามีเสียงเคาะไม้ไผ่ (เพื่อส่งสัญญาณความพร้อม) ดังขึ้นเป็นจุด
ๆ ก็ได้ยิงตรวจสอบออกไป เสียงได้เงียบไป และต่อมาได้ดังเป็นระยะ ๆ จนกระทั่งดังรอบฐาน อันแสดงว่า
ข้าศึกพร้อมรอเวลาเข้าโจมตีแล้วซึ่งกาลังพล ร.๑ พัน.๓ ได้พร้อมรับการเข้าตีแล้ว
เมื่อ ๑๖๐๒๑๕ มี.ค.๒๕๑๒ ร.๒๗๔ พัน.๒ เพิ่มเติมกาลังด้วย 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 หลังจากนั้นได้ใช้กาลังเข้าโจมตีเป็น ๓ ทิศทาง คือ ด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้โดยทางทิศใต้ เป็นทิศทางหลัก หน่วยจู่โจมได้โถมเข้ามาได้ก่อน และกาลังส่วนอื่นโถมเข้า
โจมตีเป็นระลอก ๆ อย่างต่อเนื่องท่ามกลางพลุสะดุดที่สว่างขึ้น และกระสุน ค.๘๑ มม. ส่องสว่าง ซึ่งฝ่ายเรา
ได้ยิงออกไปบริเวณหน้าแนวข้าศึกได้ระดมยิงไปยังที่กาบังต่าง ๆ โดยเฉพาะที่ตั้ง ปก.เอ็ม ๖๐ ของฝ่ายเราซึ่ง
ถูกกาหนดเป็นที่หมายไว้ล่วงหน้าแล้ว เป็นผลให้ฝ่ายเรามีการสูญเสียในขั้นต้น คือ มีผู้เสียชีวิต ๒ นาย และ
บาดเจ็บอีกจานวนหนึ่ง
ร.๑ พัน.๓ ในทันทีที่ถกู โจมตี ได้รายงาน ทก.ร.๑ สน. ที่ตั้งอยู่ในฐานยิงสนับสนุนเกร์ยทราบ
และได้ยับยั้งและผลักดันข้าศึกด้วยอานาจการยิงจากที่มั่นที่กาบังตั้งรับวงรอบรอบอย่างเหนียวแน่น ตามแผน
ระวังป้องกันในขั้นต้น ด้วยอาวุธประจากาย ปกบ.และ ค.๘๑ มม. และขอการยิงป้องกันฐานด้วยกระสุน
ระเบิดและกระสุนส่องแสงจากฐานยิงเกร์ย และตาก ตามแผนทันที แสงสว่างจากพลุสะดุด และกระสุนส่อง
แสงของ ค. และ ป. ที่ยิงอย่างต่อเนื่องนั้นสว่างดังกลางวัน ทาให้สามารถเห็นข้าศึกในที่โล่งได้อย่างชัดเจน
การยิงต้านทานข้าศึกของฝ่ายเราจึงได้ผล ทาให้สามารถสกัดกั้นการเจาะของข้าศึกอย่างได้ผล ในระหว่างนัน้
ฐานยิงสนับสนุนเกร์ยและตากก็ได้ถูกข้าศึกระดมยิงด้วย ค. เป็นระยะ ๆ ด้วย ทาให้ ป.พล.อสส. ต้องจัดให้ ป.
๑๕๕ มม.จากค่ายแบร์แคท ระดมยิงสกัดกั้นวงนอกเพิ่มเติมให้ ร.๑ พัน.๓ อีกหน่วยหนึ่ง
แต่ข้าศึกยังคงระดมยิง ค. กดดันฝ่ายเราตลอดเวลา และได้เข้าหนุนเนื่องโจมตีระลอกที่ ๒
อย่างรุนแรง ความรุนแรงของการเข้าตีครั้งนี้ ทาให้ข้าศึกรุกคืบคลานเข้าใกล้แนวที่มั่นของฝ่ายเราทีละน้อย
อย่างช้า ๆ ผตน.ป. จึงได้ปรับระยะการยิงสนับสนุนของ ป.ลงเพื่อพยายามสกัดกั้นการรุกคืบหน้าของข้าศึกจน
เหลือระยะห่างจากฐานที่มั่นเพียง ๑๐๐ ม. จนมีสะเก็ดบางชิ้นตกเข้ามาภายในแนวที่มั่น ทาให้สามารถสกัด
กั้นข้าศึกได้ผลชั่วขณะหนึ่ง แต่ข้าศึกในระลอกต่อไปยังคงหนุนเนื่อง รุกคืบหน้าเข้าโจมตีอย่างต่อเนื่องและได้
เปลี่ยนยุทธวิธีพยายามเข้าเกาะแนวที่มั่นของฝ่ายเราต่ากว่า ๑๐๐ ม. ลงมา และระดมยิงต่อสู้ฝ่ายเราอย่าง
หนักเนื่องจากไม่สามารถลดตาบลยิงของ ป.ให้ต่ากว่านี้ได้อีกแล้วเพราะจะเป็นอันตรายแก่ฝ่ายเดียวกัน ดังนั้น
ข้าศึกบางส่วนจึงได้รุกเข้ามาถึงระยะประชิด
จนถึงขั้นกว้างลูกระเบิดมือต่อสู้กัน กาลังพลฝ่ายเราได้รับ
บาดเจ็บมากขึ้น
จากการที่ได้เลื่อนฉากการยิงป้องกันใกล้ที่มั่นวงรอบเข้าไปทุกที และเห็นว่า อาจเป็นอันตรายต่อ
ฝ่ายเดียวกัน ร.อ.เฉลิมชัยฯ จึงได้ขอรับการสนับสนุนชุด ฮ.ติดอาวุธ (LIGHT FIRE TEAM) จากกองทัพ
สนามที่ ๒ สหรัฐ ผ่าน ทก.ร.๑ ชุด ฮ.ติดอาวุธ ได้มาสนับสนุนภายในเวลาประมาณ ๑๐ นาที โดยการ
ประสานที่ตั้งฝ่ายเราและที่ตั้งเป้าหมายของนายสิบติดต่อสหรัฐ ชุด ฮ.ติดอาวุธ ได้ผลัดกันโจมตีต่อข้าศึกอย่าง
หนักหน่วงและต่อเนื่องจนสามารถหยุดยั้งข้าศึกได้และล่าถอยกลับออกไปในที่สุด ระหว่างที่ ฮ.ติดอาวุธโจมตี
ข้าศึก ทก.ร.๑ พัน.๓ ได้ขอให้ ป. หยุดยิงชั่วคราว ระหว่างการเข้าตีของข้าศึก ร.๑ ได้ขอรับการสนับสนุน
เครื่องบินทิ้งพลุส่องสว่าง(MOON SHINE)จากฐานบินนอร์ทลองถั่น (NORTH LONG THANH) ให้การส่อง
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สว่างโดยทิ้งพลุส่องสว่างต่อเนื่องตลอดเวลา ระหว่างการทิ้งพลุส่องสว่างเครื่องบินทิ้งพลุส่องสว่างต้องการให้
ป. หยุดยิง (CHECK FIRE) เพื่อให้เครื่องบินปลอดภัย แต่ ป.พล.อสส.พิจารณาเห็นว่าการยิงสนับสนุนด้วย ป.
เป็นสิ่งจาเป็น และเป็นความต้องการของ ผบ.หน่วยดาเนินกลยุทธจึงได้ตัดสินใจให้ ป. ยิงสนับสนุนต่อไป
เมื่อ ๑๖๐๓๓๕ มี.ค.๒๕๑๒ ชุด ฮ.ติดอาวุธ ขอกลับไปเติม สป.๓ และ สป.๕ เพิ่มเติม
ร.อ.เฉลิมชัยฯ จึงได้ขอให้ ป. ทาการยิงสนับสนุนต่อไป ซึ่งทาการยิงสกัดกั้น และยิงพื้นที่ที่สงสัยเป็นที่รวมพล
ของข้าศึกต่อไป จากการที่ได้ต่อสู้เป็นเวลานาน ทาให้กระสุนที่หน่วยมีเริ่มขาดแคลน เกรงว่าจะไม่เพียงพอ
ต่อสู้จนถึงรุ่งเช้า ทก.ร.๑ พัน.๓ จึงได้ขอให้ ทก.ร.๑ และ พล.อสส. สั่งการให้ มว.ยานเกราะ ที่จัดจาก พัน.
ม.พล.อสส. และ ๒ หมู่ ปล. ที่จัดจาก ร.๒ พัน.๒ ซึ่งเป็นชุดลาดตระเวน ซุ่มโจมตีตามถนนสาย ๑๕ นา
กระสุนและวัตถุระเบิดไปเพิ่มเติมให้ตามที่ร้องขอ พร้อมกับนากาลังไปเสริมด้วย โดย กรม ร.๑ ได้ประสาน
ให้ ป.พล.อสส.ยิงเป็นฉากตามแนวเส้นทางจากถนนสาย ๑๕ เข้าฐานปฏิบัติการของ ทก.ร.๑ ที่ล็อคแอน
เพื่อให้คุ้มครองแก่ชุดลาดตระเวนดังกล่าว
เมื่อ ๑๖๐๔๓๐ มี.ค.๒๕๑๒ มว.ยานเกราะที่ ๑ ร้อย ม.ที่ ๓ พัน.ม.พล.อสส. ( ร.ต.สุพจน์ วงค์
ชั้น เป็น ผบ.มว. ) ร่วมกับ ๒ หมู.่ ปล. ของ ร้อย ๒ พัน.๒ ได้เคลื่อนชุดลาดตระเวนเข้าบรรจบกับ ร.๑ พัน.๓
โดยเคลื่อนที่เกาะฉากการยิงของ ป.พล.อสส. และยิงเปิดทางด้วยอาวุธประจากาย (ปก.๙๓ และ ปก.เอ็ม ๖๐)
ไปยังข้าศึกอย่างหนักหน่วงทาให้ข้าศึกไม่สามารถหยุดยั้งได้ ชุดลาดตระเวนสามารถเข้าบรรจบกับ ร.๑ พัน.๓
ได้ เวลาประมาณ ๐๔๔๕ น.
เมื่อ ๑๖๐๕๐๐ มี.ค.๒๕๑๒ การสู้รบดาเนินต่อไป โดยที่ฝ่ายเราได้รับเสริมกาลังและกระสุน
เพิ่มเติม จึงมีกาลังใจดีขึ้น ข้าศึกได้
เริ่มถอนกาลังกลับไปทางทิศใต้ซึ่งเป็นป่ารกทึบ ร.๑ พัน.๓ จึงได้จัดกาลังออกไล่ติดตาม โดยมี มว.ยานเกราะ
ร่วมด้วยซึ่งได้ไล่ติดตามกวาด
ล้างทาลายข้าศึกทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้จนถึงชายป่าทึบพร้อมกับขอรับการยิงสนับสนุนจาก ป.
พล.อสส. โดยการขอยิงกระสุนระเบิด
แตกอากาศตามเส้นทางถอนตัวของข้าศึก และเพื่อให้สามารถทาลายข้าศึกได้มากยิ่งขึ้น ร.๑ พัน.๓ ได้ร้องขอ
การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด ณ เป้าหมายที่คาดว่าข้าศึกถอนไปเข้าตาบลนัดพบหรือที่รวมพลอีกด้วย
และการรุกไล่ติดตามได้ยุติลงเมื่อเวลาประมาณ ๐๗๐๐ จากการตรวจสนามรบปรากฏว่าข้าศึกเสียชีวิตทาง
ร้อย อวบ.ที่ ๑ ( ทิศทางเข้าตีหลัก ) เป็นจานวนมาก โดยเฉพาะบริเวณที่ฝังลูกระเบิดปรากฏมีข้าศึกเสียชีวิต
เป็นจานวนมาก
ผลของการสูร้ บ
ฝ่ายเรา
ฝ่ายข้าศึก
- 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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วิเคราะห์ผลการปฏิบตั ขิ องทัง้ สองฝ่าย
การรบที่หมู่บ้านล็อคแอน ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๒๕๑๒ นี้ ถือเป็นชัยชนะครั้งที่สาคัญ
ที่สุดของ พล.อสส. ผลัดที่ ๑ ปัจจัยแห่งความสาเร็จดังกล่าวอาจพิจารณาได้เป็น ๔ ประการ ดังนี้.๑. ขวัญและกาลังใจ ฝ่ายเรามีความมั่นใจในอนุภาพ ประสิทธิภาพความต่อเนื่องของอาวุธยิง
สนับสนุนของฝ่ายเรา ซึ่งเหนือกว่าข้าศึกมากมาย และมีความมั่นใจว่าขึ้น ฮ.พยาบาล ได้แล้วจะไม่เสียชีวิต
ปัจจัยทั้ง ๒ ดังกล่าวทาให้ฝ่ายเรามีขวัญและกาลังใจเหนือกว่าฝ่ายข้าศึกทั้งที่เป็นฝ่ายตั้งรับ
๒. ความร่วมมือด้วยความเสียสละ อดทน กล้าหาญของทุกฝ่าย จะเห็นได้ว่าทหารทุกคนของ
ทุกหน่วยได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างไม่เห็นแก่ชีวิต ความเหน็ดเหนื่อยหรือท้อถอยกับกาลังข้าศึกที่
เหนือกว่าและมุ่งมั่นให้กาลังฝ่ายเราอยู่รอดปลอดภัย และได้ชัยชนะ
๓. ใช้หลักการดาเนินกลยุทธและจูโ่ จม การใช้ชุดลาดตระเวนเส้นทาง ROAD RUNNER ตี
ฝ่าเข้าไปถึงฐานปฏิบัติการของ ร.๑ พัน.๓ นั้น นับเป็นการดาเนินกลยุทธอย่างกล้าหาญ และจู่โจม ทาให้ข้าศึก
รู้ตัวทันทีว่าไม่สามารถเอาชนะได้ และการดาเนินกลยุทธด้วยการยิง ป. และ ฮ.ติดอาวุธอย่างมีการ
ประสานกัน ทาลายการรุกคืบหน้าของข้าศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง สกัดกั้นการถอนตัวของข้าศึก
อย่างได้ผล และการใช้เครื่องบินทิ้งพลุส่องสว่าง ทาให้ฝ่ายเราพลิกสถานการณ์เป็นฝ่ายได้เปรียบทันที
๔. ใช้หลักการออมกาลัง ร.๑ พัน.๓ ได้อาศัยที่กาบังป้องกันการระดมยิงด้วยอาวุธต่าง ๆ
ของข้าศึกซึ่งจัดเตรียมไว้เป็นอย่างดี ทาให้ลดการสูญเสียได้มาก และฝ่ายเราได้อาวุธยิงสนับสนุนทุกอย่างอย่าง
แม่นยาและทันเวลาภายใต้การประสาน การใช้อาวุธอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการยิงสนับสนุนทาง
อากาศเป็นเครื่องมือออมกาลังที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง
๕. ใช้หลักระวังป้องกัน ร.๑ พัน.๓ ได้เตรียมการระวังป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้พลุ
สะดุดและทุ่นระเบิดแสวงเครื่องในการป้องกัน ทก.พันและที่ตั้ง ค.อย่างแน่นหนา เพื่อชดเชยความขาด
แคลนลวดหนามหีบเพลง การจัดกาลังซุ่มโจมตีนอกฐาน การวางตาบลยิงป้องกันตนเอง และการเฝ้าสังเกตสิ่ง
ที่ผิดปกติต่าง ๆ ที่อาจแปลเป็นสิ่งบอกเหตุได้ ทาให้สามารถรู้ตัวล่วงหน้า และเตรียมการป้องกันได้ทันเวลา
และได้ผล
บทเรียนจากการรบ
๑. การยิงสนับสนุนที่แม่นยาและทันเวลานับเป็นหัวใจที่สาคัญยิ่งในการปฏิบัติการรบ
๒. ขณะการปฏิบัติ ซึ่งมีการใช้อากาศยาน และมีการยิงสนับสนุนของ ป. พร้อม ๆ กันนั้น การ
ตกลงใจให้
ป.ยิงสนับสนุนต่อไปหรือไม่ เป็นไปตามความต้องการของ ผบ.หน่วยกาลังรบ โดยผู้ที่ประสานการยิงสนับสนุน
จะเป็นผู้ให้คาแนะนาที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดผลดีที่สุดต่อการปฏิบัติของหน่วยกาลังรบได้
๓. ระบบการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ เช่น พลุสะดุด ยามคอยเหตุ การสังเกตสิ่งผิดปกติ
ต่าง ๆ ย่อมจะทาให้รู้การเข้ามาของข้าศึกได้ก่อนข้าศึกเริ่มเข้าตี
๔. ขวัญและกาลังใจดี เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในการรบ ซึ่งทุกหน่วยจะต้องบารุง และรักษาให้มี
สภาพดีตลอดเวลา
๕. การเตรียมสะสม สป.๕ ไว้อย่างเพียงพอที่จะทาการรบได้อย่างต่อเนื่อง และเตรียมการส่ง
กาลังได้อย่างทันเวลา ย่อมทาให้หน่วยมีศักยภาพพอที่จะเอาชนะการเข้าตีของข้าศึกได้
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การยุตสิ งครามเวียดนาม
สงครามเวียดนามได้ดาเนินไปถึง ๗ ปี แต่สถานการณ์ต่าง ๆ ยังไม่กระเตื้องขึ้นแม้แต่น้อย มีแต่
การสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และความอดอยากยากแค้นไปทั่ว การรบไม่มีผลแพ้ชนะกันโดยเด็ดขาด ฝ่าย
เวียดนามเหนือ และเวียดกงได้ดาเนินการรุกทางการเมือง ควบคู่ไปกับการทหาร ด้วยการลวงฝ่ายโลกเสรีว่า
ต้องการสันติภาพ และร้องขอให้มีการเจรจาสงบศึกขึ้นที่กรุงปารีส ได้มีการเจรจากัน ๑๔๖ ครั้ง ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ๒๕๑๑ จนถึงเดือน มกราคม ๒๕๑๕ เริ่มตั้งแต่สมัยประธานาธิบดี จอห์นสัน จนถึงสมัยประธานาธิบดี
นิกสัน ของสหรัฐฯ แต่การเจรจาไม่มีผลคืบหน้า ฝ่ายเวียดนามเหนือ และเวียดกง จะถือโอกาสให้ที่ประชุม
เจรจาเป็นสถานที่โฆษณาชวนเชื่อ และเป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อใดที่ฝ่ายเวียดนามเหนือ และเวียดกงเพลี้ยงพล้า
ในด้านการทหาร จะต้องเสนอขอเจรจาสันติภาพทันที เพื่อประวิงเวลาในการปรับกาลังทหาร เข้าโจมตี
เวียดนามใต้ใหม่ ในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๑๔ - ๒๕๑๕ ขณะที่สหรัฐฯ ประสบปัญหาภายในประเทศอย่างหนัก
ทั้งภาระเงินเฟ้อ ปัญหาคนว่างงาน และปัญหาการขาดแคลนน้ามันภายในประเทศ ฝ่ายเวียดนามเหนือ
และเวียดกงได้ฉวยโอกาส เพิ่มการปฏิบัติการทางจิตวิทยาในหมู่ประชาชนชาวอเมริกัน โดยชี้ให้เห็นว่าการที่
สหรัฐฯ อยู่ในภาวะดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่สหรัฐฯ ส่งทหารเข้าไปทาสงครามในเวียดนามถึง
๖๐๐,๐๐๐ คน และใช้งบประมาณ ปีละไม่ต่ากว่า ๓๐,๐๐๐ล้านเหรียญสหรัฐฯตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๐๗ถึงปีพ.ศ.
๒๕๑๔
ผลการโฆษณาชวนเชื่อดังกล่าว ทาให้ประชาชนชาวอเมริกันเรียกร้องให้รัฐบาลถอนทหารออก
จากเวียดนามใต้ และยุติการช่วยเหลือทั้งสิ้น โดยมีการเดินขบวนทั่วประเทศ เป็นผลให้รัฐสภาสหรัฐฯ ลงมติ
ให้ถอนทหารอเมริกันออกจากเวียดนามใต้ พร้อมกับตัดทอนการช่วยเหลือแก่เวียดนามใต้ ประธานาธิบดีนิก
สัน จาต้องเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับเวียดนามใต้ และประกาศหลักการนิกสัน (Nixon's Doctrin) สหรัฐฯ ได้
ดาเนินการถอนกาลังทหารออกจากเวียดนามใต้ และให้เวียดนามใต้ใช้โครงการช่วยเหลือตนเอง ในการ
ป้องกันทหารทหาร (Vietnamization) โดยมอบอาวุธหลักให้เท่านั้น ด้วยเหตุนี้กาลังของฝ่ายโลกเสรีที่ส่งไป
ร่วมรบในเวียดนามใต้
จังตัดสินใจถอนกาลังของชาติตนกลับเช่นกัน
รวมทั้งประเทศไทย
ประธานาธิบดีนิกสันได้แถลงนโยบายของสหรัฐฯ เพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้นในเวียดนามใต้รวม ๘
ข้อด้วยกัน มีใจความว่า กาลังทหารทั้งหมดที่ไม่ใช่ของเวียดนามใต้ จะเริ่มถอนออกจากเวียดนามใต้เมื่อได้ตก
ลงเห็นชอบร่วมกันแล้ว การถอนจะถอนเป็นขั้น ๆ ภายใน ๑๒ เดือน กาลังเวียดนามเหนือที่อยู่ในเวียดนามใต้
ก็ต้องกลับไปเช่นเดียวกัน ให้คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศ ที่ทั้งสองฝ่ายรับรองควบคุมดูแลการถอนทหาร
ของทั้งสองฝ่าย ให้จัดการเลือกตั้งขึ้นตามวิธีการที่เห็นชอบร่วมกัน โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแลของ
กรรมาธิการระหว่างประเทศ ให้มีการตกลงเกี่ยวกับการส่งคืนเชลยศึก และทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตาม
อนุสัญญาเจนีวา พ.ศ.๒๔๙๗ เรื่องเวียดนาม และกัมพูชา กับข้อตกลงเรื่องลาวพ.ศ.๒๕๐๕
สหรัฐฯ ได้เริ่มถอนทหารออกจากเวียดนามใต้ ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๑๒ เป็นต้นมา และ
กาลังรบชุดสุดท้ายได้เดินทางออกจากเวียดนาม เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๕ เหลือไว้เพียงเจ้าหน้าที่ทาง
ธุรการเท่านั้น และเมื่อได้มีการลงนามในความตกลงสงบศึกสงครามเวียดนามที่กรุงปารีส ในเดือน มกราคม
๒๕๑๖ แล้ว ทหารสหรัฐฯ คนสุดท้ายได้เดินทางออกจากเวียดนามใต้ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม๒๕๑๖
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ยุทธศาสตร์เวียดนามเหนือ
เวียดนามเหนือกาหนดแผนการเข้ายึดเวียดนามใต้ เพื่อรวมเป็นประเทศเดียวกัน โดยแบ่งการ
ดาเนินการเป็น ๓ ขั้นตอน คือ
๑. เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่เวียดนามเหนือ
๒. ปลดแอกเวียดนามใต้
๓. รวมเวียดนามทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน
ในปี พ.ศ.๒๕๑๔ เวียดนามเหนือประสบความสาเร็จในการจัดตั้งโครงสร้างทางการเมืองภายใน
(Infrastructure) ในเวียดนามใต้อย่างต่อเนื่อง
ในปลายปี พ.ศ.๒๕๑๔ เวียดนามใต้พัฒนาระบบการส่งกาลังบารุงทั้งในลาวใต้ และกัมพูชา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางโฮจิมินห์ เพิ่มความรุนแรงในการปฏิบัติการทางทหาร จากระดับเดิมมากยิ่งขึ้นโดย
ส่งกาลังและอาวุธยุทโธปกรณ์ แทรกซึมเข้าไปในเวียดนามใต้ รวมทั้งเคลื่อนย้ายกาลังหลัก จากเวียดนามเหนือ
มายังเวียดนามใต้ แล้วเริ่มทาการรุกใหญ่ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๑๕ เป็นต้นมา
การดาเนินการของเวียดนามเหนือ และเวียดกง
เวียดนามเหนือได้ปฏิบัติการรุกเข้าไปในเวียดนามใต้ เพื่อผลทางการเมือง ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑
ระหว่างปลายเดือนกันยายน ถึงต้นเดือน ตุลาคม ๒๕๑๔ ซึ่งเป็นระยะที่มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร และ
ประธานาธิบดีในเวียดนามใต้ ครั้งที่ ๒ ระหว่าง ปลายเดือน มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๑๕ เวียดนามเหนือได้
เปิดฉากการรุกใหญ่ในเวียดนามใต้ จากเขตปลอดทหารลงไปจนถึงแหลมคาเมา มีการปฏิบัติการรุนแรง ที่
บริเวณชายฝั่งทะเลตอนกลางของเวียดนามใต้ รวมทั้งภาคตะวันออก และภาคตะวันตกที่มีราษฎรอาศัยอยู่
หนาแน่น พื้นที่ปฏิบัติการของกาลังรบหลักเวียดนามเหนือได้แก่ พื้นที่ตั้งเขตปลอดทหาร (เส้นขนานที่ ๑๗)
ลงมายังที่ราบสูงด้านตะวันตกของเวียดนามใต้ และพื้นที่ติดชายแดนลาวเหนือจังหวัดไทนินห์ และทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงไซ่ง่อน
การที่เวียดนามเหนือรุกใหญ่ครั้งนี้ เนื่องจากสหภาพโซเวียตให้การสนับสนุนอาวุธหนัก
เช่น ปืนใหญ่ รถถัง และปืนต่อสู่อากาศยานเป็นจานวนมาก กองทัพเวียดนามใต้ สามารถต้านทานไว้ได้อย่าง
เหนียวแน่น ฝ่ายเวียดนามเหนือยังไม่สามารถยึดจังหวัดกวางตรีได้ รถถัง ๕๐ คัน ถูกทาลายเกือบหมด
กองทัพอากาศสหรัฐฯ ได้ส่งฝูงบินทิ้งระเบิดแบบ B - ๕๒ ไปทิ้งระเบิดข้าศึกบริเวณจังหวัดเกียวลิน นับเป็น
การเริ่มต้นการทิ้งระเบิดโจมตีเวียดนามเหนือครั้งใหม่ หลังจากได้หยุดชะงักมาตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๑๑
เวียดนามเหนือได้หันไปเปิดการรุกทางภาคใต้ ของเวียดนามใต้ โดยส่งกาลังประมาณ ๑๐,๐๐๐
คน พร้อมรถถังเป็นจานวนมาก จากฐานที่ตั้งในกัมพูชาบุกเข้าเวียดนามใต้ มุ่งเข้ายึดจังหวัด
ล็อคนิน และอันล็อค เพื่อบุกเข้าไปยึดกรุงไซ่ง่อน และพวกเวียดกงในที่ราบลุ่ม บริเวณปากแม่น้าโขงก็เริ่มเปิด
ฉากรุกเข้าสู่กรุงไซ่ง่อน
การเจรจาสันติภาพทีก่ รุงปารีส
การเจรจาเพื่อยุติสงครามในเวียดนาม ระหว่างสหรัฐฯ และเวียดนามใต้ฝ่ายหนึ่ง กับเวียดนาม
เหนือ และเวียดกงอีกฝ่ายหนึ่ง เริ่มการเจรจามาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๑๑ จนถึงเดือนมกราคม ๒๕๑๕
ปรากฏว่าที่ประชุมไม่สามารถตกลงปัญหาเวียดนามกันได้ ฝ่ายเวียดนามเหนือและเวียดกงได้ยื่นข้อเสนอต่อที่
ประชุมครั้งหลังสุดเมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๔ สรุปได้ดังนี้
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๑. สหรัฐ ต้องกาหนดเวลาถอนทหารสหรัฐฯ และทหารชาติพันธมิตรฝ่ายโลกเสรีออกจาก
เวียดนามใต้โดยเร็วที่สุด และต้องส่งคืนเชลยศึกเวียดนามเหนือ และเวียดกงด้วย
๒. ยุติการสนับสนุนรัฐบาลของประธานาธิบดี เหงียนวันเทียวของเวียดนามใต้ และรีบจัดตั้ง
รัฐบาลผสมขึ้น
๓. การแก้ไขปัญหาการขัดแย้งระหว่างกาลังทหารเวียดนามใต้ กับเวียดกง เป็นเรื่องระหว่างชาว
เวียดนามด้วยกันเอง
๔. จัดให้มีการรวมประเทศเวียดนามเป็นขั้นตอนตามลาดับ
๕. เวียดนามใต้ต้องดาเนินนโยบายเป็นกลาง
๖. สหรัฐฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากสงครามให้กับเวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้
๗. ความตกลงต่าง ๆ ที่ลงนามร่วมกัน จะต้องมีองค์การระหว่างประเทศให้การรับรองด้วย
ข้อเสนอดังกล่าวนี้ ฝ่ายสหรัฐฯ และเวียดนามใต้ไม่ยอมรับ โดยเฉพาะข้อ ๑ และข้อ ๒ ทาให้การ
เจรจาหยุดชะงัก ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ได้ส่งนายคิสซิงเจอร์ ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของ
ประธานาธิบดี เดินทางไปเจรจาอย่างไม่เป็นทางการกับ ฝ่ายเวียดนามเหนือที่กรุง ปารีสถึง ๑๐ ครั้ง ในที่สุด
ฝ่ายสหรัฐฯ และเวียดนามใต้ได้ยื่นข้อเสนอต่อที่ประชุม รวม ๘ ข้อ มีลักษณะโอนอ่อนให้แก่เวียดนามเหนือ
เป็นอันมาก เพื่อแสดงว่าสหรัฐฯ มีความตั้งใจจริงที่จะยุติสงครามเวียดนาม แต่ฝ่ายเวียดนามเหนือไม่ยอมตก
ลงใด ๆ ด้วย สหรัฐฯ จึงตกลงใจเปิดเผยการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการให้ชาวโลกได้ทราบข้อเท็จจริง ทาให้
เวียดนามเหนือ และเวียดกงแสดงความโกรธแค้นสหรัฐฯ มาก และได้ปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐฯ อย่างเป็น
ทางการในการประชุม ครั้งที่ ๑๔๓ เมื่อ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ พร้อมกับยื่นข้อเสนอใหม่ ๘ ข้อ มีสาระสาคัญ
ว่า ให้สหรัฐฯ และชาติพันธมิตรฝ่ายโลกเสรีถอนกาลังทั้งหมดออกจากเวียดนามใต้โดยไม่มีเงื่อนไข กับให้
ยกเลิกโครงการช่วยเหลือตนเองในการป้องกันทางทหารของเวียดนามใต้
ประเทศฝ่ายโลกเสรีทั่วไป โดยเฉพาะชาวอเมริกันมีความเห็นว่าข้อเสนอของสหรัฐฯ เหมาะสม
และยุติธรรมดีแล้ว แสดงถึงความตั้งใจแน่วแน่ ที่จะยุติสงครามเวียดนาม ชมเชยรัฐบาลเวียดนามใต้ว่าใจกว้าง
และกล้าหาญ พอที่จะแข่งขันกับฝ่ายเวียดนามเหนือด้วยวิถีทางการเมืองอย่างยุติธรรมและประณามฝ่าย
เวียดนามเหนือว่าปราศจากความบริสุทธิ์ใจที่จะยุติสงคราม
ประเทศผู้นาฝ่ายคอมมิวนิสต์ ต่างก็แสดงการสนับสนุนเวียดนามเหนือ และเวียดกง
ต่อมาในปลายเดือนมีนาคม นางเหงียนทิบินห์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเหนือ
และหัวหน้าคณะผู้แทนเวียดกง ได้เดินทางไปร่วมเจรจาที่กรุงปารีสอีกครั้ง โดยยืนกรานให้สหรัฐฯ ถอนทหาร
ทั้งหมดออกจากเวียดนามใต้ กับให้ประธานาธิบดีเหงียนวันเทียว ลาออกจากตาแหน่ง และยุบรัฐบาลก่อน
ฝ่ายเวียดนามเหนือและเวียดกง จึงจะยอมเจรจาด้วย นอกจากนี้สหรัฐฯ ต้องปฏิบัติตามข้อเสนอของฝ่าย
เวียดนามเหนือและเวียดกง จึงจะมีการเจรจาสงบศึกกันต่อไป เมื่อเป็นดังนี้ประธานาธิบดีนิกสันจึงสัง่ ให้ยุติ
การประชุม
สถานการณ์ในเวียดนามใต้หลังการถอนกาลังฝ่ายโลกเสรี
สหรัฐฯ ได้ถอนกาลังในเวียดนามใต้เป็นจานวน ๔๕๐,๐๐๐ คน แต่เวียดนามเหนือและเวียดกง ก็
มิได้ปฏิบัติการอันใดที่จะช่วยให้เกิดสันติภาพ แต่กลับฉวยโอกาสทาการรุกรบทันทีเมื่อได้โอกาส ดังนั้นการ
เจรจาสงบศึกที่กรุงปารีส ตลอดเวลา ๓ ปีครึ่ง จานวน ๑๔๖ ครั้ง จึงไม่มีผลคืบหน้าเท่าที่ควรจนในที่สุด
สหรัฐฯถอนตัวจากการประชุม
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จากการประชุมใหญ่ครั้งที่ ๒ ของเวียดนามเหนือในเดือน เมษายน ๒๕๑๕ จนทาให้สหรัฐฯ ต้อง
ตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศ ตามเส้นทางส่งกาลังของฝ่ายเวียดนามเหนือ ตั้งแต่เมืองท่าไฮฟอง กรุง
ฮานอย และเส้นทางรถไฟสายจีน - เวียดนาม เป็นผลให้เวียดนามเหนือต้องชลอการบุกของตนลง เนื่องจาก
ประสบปัญหาด้านการส่งกาลัง เมื่อตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเวียดนามเหนือ จึงหันไปใช้ที่ประชุมเจรจาตกลงสงบ
อีกครั้ง สหรัฐฯ ยอมกลับเข้าร่วมเจรจาด้วย เมื่อ ๒๙ เมษายน ๒๕๑๕ และในวันเดียวกันนี้ ประธานาธิบดีนิก
สันได้ออกแถลงการณ์ว่า สหรัฐฯ จะถอนทหารจานวน ๒๐,๐๐๐ คน ออกจากเวียดนามใต้ และในวันที่ ๑
กรกฎาคม ๒๕๑๕ กาลังทหารภาคพื้นดินของสหรัฐฯ จะเหลืออยู่ในเวียดนามได้เพียง๔๙,๐๐๐คนเท่านั้น
เมื่อเวียดนามเหนือเปิดการเจรจาที่กรุงปารีสได้ ก็กลับดาเนินการรุกรบเวียดนามใต้โดยใช้กาลัง
ทหาร ๔๐,๐๐๐ คน เข้าตีเมืองกวางตรี โดยใช้กองพลรถถังเป็นขบวนนาเข้าตี และยึดเมืองดองฮาได้ แล้ว
เคลื่อนกาลังไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามทางหลวงหมายเลข เพื่อเข้ายึดเมืองเว้ต่อไป พร้อมกับเข้าตีเมือง
กวางตรี เวียดนามเหนือส่งกาลังทหาร ๒๐,๐๐๐ คน รุกจากชายแดนลาวเข้าสู่ที่ราบสูงภาคกลางของ
เวียดนามใต้ เพื่อตีเมืองคอนทูมเป็นการตัดการติดต่อ ระหว่างภาคเหนือ กับภาคใต้ของเวียดนามใต้ เวียดนาม
เหนือยึดเมืองกวางตรีได้ เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๑๕ แล้วเคลื่อนกาลังเข้าคุกคามเมืองเว้
สหรัฐฯ ตัดสินใจใช้มาตราการเด็ดขาดด้วยการส่งกาลังโจมตีทั้งทางทะเลและทางอากาศ โดย
กองทัพเรือที่ ๗ ส่งเรือรบ ๘ ลา มีทั้งเรือพิฆาต เรือลาดตระเวน และเรือบรรทุกเครื่องบิน เข้าปิดล้อมชายฝั่ง
เวียดนามเหนือ และวางทุ่นระเบิดตลอดแนวอ่าวตังเกี๋ย ส่วนทางอากาศได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B - ๕๒
และแบบอื่น ๆ ประมาณ ๕๐๐ เครื่อง ทั้งจากฐานทัพอากาศ และเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีเมืองกวาง
ตรี เพื่อทาลาย และขับไล่ทหารเวียดนามเหนือที่ยึดครองอยู่ พร้อมกับโจมตีทิ้งระเบิดท่าเรือ คลังน้ามัน และ
คลังยุทธสัมภาระ บริเวณเมืองไฮฟอง และกรุงฮานอย ซึ่งเป็นฐานส่งกาลังบารุงที่สาคัญยิ่งของเวียดนามเหนือ
กับทิ้งระเบิดเส้นทางรถไฟสายจีน-เวียดนามเป็นครั้งที่๒
เวียดนามเหนือได้ประกาศตั้งรัฐบาลเวียดกงขึ้นในเมืองกวางตรี ในปลายเดือนพฤษภาคม
เวียดนามใต้จึงยึดเมืองกวางตรีกลับคืนมาได้ เวียดนามเหนือได้พยายามเข้าตีเมืองเว้หลายครั้ง ทาให้
พระราชวัง โบราณสถาน ศาสนสถานในพุทธศาสนา และคริสตศาสนา และสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์
ซึ่งได้เคยเสียหายอย่างหนักมาแล้วจากการรุกใหญ่ของเวียดนามเหนือ ระหว่างเทศกาลตรุษญวนพ.ศ.๒๕๑๔
ถูกทาลายลงหมดสิ้น
ตอนปลายเดือน พฤษภาคม ๒๕๑๕ เวียดนามเหนือได้พยายามเข้ายึดเมืองคอนทูม สหรัฐฯ ได้
ใช้จรวดนาวิถีทาลายรถถังของเวียดนามเหนือจนหมดสิ้น และทิ้งระเบิดกาลังเวียดนามเหนือที่ตั้งล้อมเมืองอยู่
สหรัฐฯ ใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดทาลายที่มั่นทางทหาร ในเขตเวียดนามเหนือทุกวัน เฉลี่ยวันละ๒๕๐เที่ยวบิน
ในระหว่างห้วงเวลา ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๕ ถึง ๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๕ ได้มีการเจรจาลับ ระหว่าง
๒ ฝ่าย หลายครั้ง จึงได้แถลงข่าวเมื่อ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๕ ที่กรุงวอชิงตันว่า การเจรจายุติสงครามเวียดนามใต้
บรรลุถึงจุดหมาย ที่จะได้มีการลงนามระหว่างกันแล้ว และสันติภาพอยู่ใกล้แค่เอื้อม แต่แล้วก็ไม่เป็นผล
เวียดนามเหนือเรียกร้องมากเกินไป จนสหรัฐฯ และเวียดนามใต้ไม่สามารถปฏิบัติได้ การเจรจาจึงล้มเหลว
สหรัฐฯ จึงทิ้งระเบิดเวียดนามเหนือในบริเวณเหนือเส้นขนานที่ ๒๐ ขึ้นไป กับวางทุ่นระเบิดปิดอ่าวเมืองท่าไฮ
ฟองเพิ่มขึ้น จนถึง ๒๑ ธันวาคม ๒๕๑๕ สหรัฐฯ จึงเปลี่ยนนโยบายเป็นยื่นคาขาดให้เวียดนามเหนือ และ
เวียดนามใต้ยุติการสู้รบกัน โดยให้เวียดนามเหนือยอมรับเงื่อนไขความตกลงสงบศึก มิฉะนัน้ จะทิ้งระเบิด
รุนแรงขึ้นกว่าเดิม และให้เวียดนามใต้ยอมเข้าร่วมเจรจาตกลงสงบศึกด้วย มิฉะนั้นสหรัฐฯ จะยุติการช่วยเหลือ
ทั้งหมด แต่เวียดนามเหนือไม่ปฏิบัติตาม สหรัฐฯ จึงดาเนินการทิ้งระเบิด กรุงฮานอย เมืองไฮฟอง และเมือง
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สาคัญอื่น ๆ อย่างรุนแรง เครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B - ๕๒ ประมาณ ๕๐๐ เครื่อง ทาการทิ้งระเบิดเวียดนาม
เหนือทั้งวันทั้งคืน เวียดนามเหนือสามารถทาลายเครื่องบินสหรัฐฯ ได้ถึง ๑๖ เครื่อง ในที่สุดก็ขอเปิดการ
เจรจาสันติภาพที่กรุงปารีสอีกครั้ง เมื่อ ๘ มกราคม ๒๕๑๖ ในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็สามารถลงนามในความตกลง
จะสงบศึกอย่างเป็นทางการ เมื่อ ๒๗ มกราคม ๒๕๑๖ มีผลบังคับตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ น. ของวันที่ ๒๘
มกราคม ๒๕๑๖ มีสาระสาคัญดังนี้
๑. ให้มีการหยุดยิงทุกแห่งในเวียดนามใต้
๒. ให้ส่งคืนเชลยศึกชาวอเมริกันทั้งหมดภายใน ๖๐ วัน หลังจากลงนาม
๓. สหรัฐฯ จะถอนกาลังทหารที่เหลืออยู่ในเวียดนามใต้ ๒๔,๐๐๐ คน ภายใน ๖๐ วัน
๔. สหรัฐฯ ให้คารับรองว่าประชาชนเวียดนามใต้มีสิทธิที่จะกาหนดอนาคตของตนเอง โดย
ปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก
เวียดนามเหนือยังไม่ละความพยายามที่จะรุกรานเวียดนามใต้ และให้รัฐบาลเวียดนามใต้ ยอมรับ
วิถีทางการปกครองตามลัทธิคอมมิวนิสต์ เมื่อสหรัฐฯ และชาติพันธมิตรฝ่ายโลกเสรีได้ถอนกาลังทั้งหมด ออก
จากเวียดนามใต้แล้ว เวียดนามใต้จึงตกเป็นฝ่ายเพลี้ยงพล้าแก่เวียดนามเหนือ กองทัพเวียดนามเหนือและ
เวียดกงเข้ายึดกรุงไซ่ง่อนได้เมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๑๘ และเวียดนามเหนือสามารถรวมเวียดนามใต้เข้าด้วยกัน
เมื่อ ๓ กรกฎาคม ๒๕๑๘ และประกาศใช้ชื่อประเทศใหม่ว่า สาธารณรัฐเวียดนาม

บทเรียนจากการรบ และการสูญเสีย
ผลการปฏิบัติการส่วนใหญ่เป็นการผสมของฝ่ายโลกเสรี มีการประสานอานาจการยิงของปืนใหญ่
กับการทิ้งระเบิดโจมตีต่อที่หมายร่วมกัน ดาเนินกลยุทธ์ด้วยวิธีโอบดิ่งลงในบริเวณที่หมาย มีการป้องกันด้วย
การลาดตระเวนตามลาน้าเพื่อบีบให้เวียดกงอยู่ในพื้นที่จากัด ทาให้สามารถตรึงเวียดกงให้อยู่กับที่ สะดวกแก่
การทาลายของฝ่ายเรา
การสูญเสียจากการรบ เสียชีวิต ๙๑ คน บาดเจ็บ ๑,๐๕๙ คน
การสูญเสียทางธุรการ เสียชีวิต ๒๕ คน บาดเจ็บ ๑๖๖ คน ส่งกลับเนื่องจากความผิด ๔๙ คน
หนีราชการ ๙ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๓๙๙ คน

151

152
การรบในลาว (พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๗ )
สถานการณ์
เมื่อประมาณต้นปี ๒๕๑๓ สถานการณ์ในราชอาณาจักรลาวเข้าสู่จุดคับขัน และน่ากลัวอันตราย
อย่างยิ่ง ทั้งนี้ เนือ่ งจากฝ่ายนิยมคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีขบวนการประเทศลาว ได้รับการสนับสนุนจากเวียตมินห์
หรือเวียตนามเหนือ ส่งกาลังเข้ามาแย่งยึดพื้นที่ แผ่ขยายอาณาเขตยึดเข้าทุ่งไหหิน และเมืองสุย ได้สาเร็จ เมื่อ
เดือน ก.ย.๒๕๑๓ และมิได้หยุดยั้งแต่เพียงแค่นั้น สิ่งบอกเหตุแน่ชัดว่าข้าศึกมุ่งจะรุกรบขยายผลเพื่อแย่งพื้นที่
ในราชอาณาจักรลาวให้มากที่สุด เพื่อผลสาเร็จในการต่อรองกับฝ่ายรัฐบาลในเขต ทชล.ภาค ๒ ฝ่ายท่าเวียง
ท่าทม , ศาลาภูคุณ และซาทอง กาลังทหารฝ่ายรัฐบาลภายใต้การนาของนายพลวงปาว ในเขตพื้นที่ ทชล.
ภาค ๒ ต้องถอยร่นมาทางตะวันตกเฉียงใต้ตามลาดับทั้งนี้เนื่องจากมีกาลังน้อยขาดแคลนอาวุธหนักทาการ
ยิงต่อสู้ แม้พยายามรบหน่วงเวลา ยอมเสียพื้นที่แต่น้อยมาโดยตลอด แต่ก็มีความจาเป็นที่จะต้องยึดพื้นที่
สาคัญทางยุทธศาสตร์ และศูนย์คมนาคมเอาไว้ให้ได้มากที่สุด ประมาณกลางเดือน มี.ค. ๒๕๑๓ กาลัง
ฝ่ายรัฐบาล พยายามวางกาลังยึดรักษาอย่างเหนียวแน่น ตามแนวบ้านนา – ภูล่องมาด – ถ้าตาลึง – ภูผาไทร
– คังไค้ โดยใช้ชาทองและล่องแจ้ง เป็นฐานอานวยการรบและส่งกาลังบารุงต่อไป แต่ข้าศึกใช้กาลังรบที่
มากกว่า และกาลังยิงที่สูงกว่าเปิดฉากการรุกครั้งใหญ่ เป็นเหตุให้ทหารฝ่ายรัฐบาลในเขต ทชล.ภาค ๒ ตกอยู่
ในภาวะคับขัน พื้นที่สาคัญบางแห่งต้องเสียให้แก่ข้าศึก ทหารฝ่ายรัฐบาลได้รับความอิดโรยและเริ่มเสียขวัญ
เนื่องจากการรบมานาน และขาดแคลนกาลังพลทดแทน ตรงกับฝ่ายข้าศึกได้รับกาลังเพิ่มเติมจากเวียตนาม
เหนือ ทั้งกาลังพลและสิ่งอุปกรณ์ จึงมีกาลังสดชื่นรุกคืบหน้าตามลาดับ
ก่อนหน้านี้รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรลาว อันมีสมเด็จเจ้าสุวรรณภูมิมาเป็นนายกรัฐมนตรี ทรง
ตระหนักถึงภัยพิบัติที่กาลังคืบคลานเข้ามาสู่อาณาจักรลาว จึงเสด็จสู่ประเทศไทย เพื่อขอร้องให้รัฐบาลไทย
พิจารณาจัดส่งกาลังอาสาสมัครไทยไปช่วยรบ เพื่อป้องกันการรุกรานของฝ่ายคอมมิวนิสต์โดยมีหน่วย สกาย
ของ ซีไอเอ. สหรัฐฯ เป็นฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติ ฯ พณ ฯ นายกรัฐมนตรี รมว.กห. และผบ.ทหารสูงสุด ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการ คท.( คณะกรรมการที่ปรึกษาทางทหาร ) ได้เรียกประชุม คท. ครั้งที่ ๑๖ เมื่อ
๒๖ ก.พ.๒๕๑๓ ได้ตกลงให้กองทัพบกจัดเตรียมกาลังไว้ ๑ กรมผสม (ผส.) โดยในขั้นแรกให้สามารถจัดกาลัง
๑ กองพันทหารราบ (บีไอ.) เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ ทชล.ภาค ๒ เพื่อช่วยเหลือกาลังทหารรัฐบาลลาว ที่กาลัง
เผชิญอยู่กับวิกฤตกาลอันคับขันที่บริเวณ ชาทอง ล่องแจ้ง ได้ทันที กองทัพบกจึงออกคาสั่ง ลับที่สุด ที่ ๒๖/
๑๓ ลง ๓๐ มี.ค.๒๕๑๓ เรื่อง การเตรียมการจัดกาลังพลจาก ผส.๑๓ อุดรธานี เป็นหลัก และเรียกโครงการนี้
ว่า โครงการ วีพี เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายพลวังปาว ผบ. ทชล.ภาค ๒
โครงการ วีพี ได้เริ่มเมื่อ มี.ค.๒๕๑๓ ด้วยการใช้กาลังทหารจากกองทัพภาคที่ ๒ ( กรมผสม ที่
๑๓ ) เข้าปฏิบัติการในราชอาณาจักรลาว เขต ทชล.ภาค ๒ เป็นการแก้ปัญหาฌฉพาะหน้าที่เพื่อสกัดกั้นยับยั้ง
การรุกรบขยายตัวของฝ่ายคอมมิวนิสต์ให้หยุดยั้งอยู่ ณ ดินแดนภายนอกประเทศไทยไม่ยอมให้บุกรุกเข้าสู่
ประเทศเพื่อบรรจบร่วมกับฝ่ายผู้ก่อการร้ายที่กาลังก่อการคุกคามอยู่ในราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้เพื่อให้สามารถ
ปราบปรามผู้ก่อการร้ายภายในประเทศให้หมดไปได้โดยง่าย การเริ่มโครงการ วีพี. ทาให้นโยบายที่
คณะกรรมการ คท.มอบไว้ให้แก่ หน่วยผสม ๓๓๓ ปฏิบัติงานอยู่ในเรื่องการหาข่าว และจัดชุดครูฝึกในรูปการ
ปฏิบัติการพิเศษ ทาให้การฝึกประชาชนลาวในท้องถิ่นเป็นทหาร สามารถต่อสู้กับฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้นั้นต้อง
ขยายกิจการงานใหญ่ขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการใช้กองทัพประจาการเข้าปฏิบัติการในลาว ย่อมไม่สามารถกระทา
ตลอดไปได้
จะต้องมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
ลาพังการจัดกาลังเข้าปราบปรามผู้ก่อการ้ายที่มีอยู่
ภายในประเทศก็นับว่าเป็นภาระอันหนนักขอวงกองทัพอยู่แล้ว เรื่องต้องมาผลัดเปลี่ยนและจัดกาลังไปทาการ
152

153
รบในประเทศที่ สามอีกด้วยเช่นนี้ ทาให้กาลังของกองทัพบกต้องขาดแคลนลง ไม่อยู่ในสภาพพร้อมรบเพื่อ
ป้องกันการรุกราบจากคอมิวนิสต์นอกประเทศทางด้านอื่นๆ ประธานคณะกรรมการ คท.จึงพิจารณาใช้กาลัง
หน่วยอาสาสมัคร (อส.) เข้าปฏิบัติงานสืบต่อเนื่อง โดยให้หน่วยผสม ๓๓๓ เป็นผู้ดาเนินการต่อไป
โครงการเอกภาพได้กาเนิดในห้วงเวลาที่สถานการณ์ในราชอาณาจักรลาวตกอยู่ในภาวะคับขัน
พื้นที่มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์ได้ถูกกาลังของ วน.น และ ปทล.เข้าข่วงชิงและยึดครองไว้ได้มากขึ้น ก่อน
หน้าที่จะมีโครงการ “เอกภาพ”ไทยได้ส่งกาลัง ผส.๑๓ เข้าปฏิบัติการในทางลับตามโครงการ”วีพี” อยู่ในเขต
ทชล.ภาค ๒ แล้วเป็นเวลาล่วงไปประมาณ ๕ เดือน สถานการณ์ในราชอาณาจักรลาวกลับทวีความรุนแรงมาก
ขึ้น ประกอบกับคระกรรมการ คท.ได้พิจารณาเห็นว่าการใช้กาลังกองทัพบกประจาการ ไปทาการรบใน
ราชอาณาจักรลาว ย่อมทาให้กองทัพขาดกาลังพล และมีภาระในการปราบปราม ผกค.หนักขึ้น จึงใช้กาลัง
ทหารเสือพราน (ทสพ. ) ในรูปกาลังอาสาสมัครเข้าปฏิบัติการต่อตามโครงการ “เอกภาพ” ด้วยความมุ่ง
หมายที่สาคัญ ๒ ประการ คือ
- เพื่อป้องกันการรุกราน และการแผ่ขยายอาณาเขตของฝ่ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งมุ่งหมายยึดครอง
แผ่นดินลาวไว้ทั้งหมด
- เพื่อสกัดกั้นมิให้ฝ่ายคอมมิวนิสต์คุกคามใกล้เข้ามาชายแดนไทย
พืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร
ในการกาหนดพื้นที่ปฏิบัติการให้แก่ ทสพ. ในโครงการเอกกภาพ ตามข้อตกลงทางการเมือง
ระหว่างรัฐบาลลาว – ไทย และสหรัฐ ฯ การใช้กาลัง ทสพ.เข้าปฏิบัติการในเขตราชอาณาจักรลาว จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรลาว ซึ่งมีเสด็จเจ้าสุวรรณภูมิเป็นนายกรัฐมนตรี
เสียก่อนในพื้นที่บางแห่งแม้จะมีการรุกรานจากฝ่ายคอมิวนิสต์ แต่ถ้าทหารของรัฐบาลลาวสามารถยึดรักษา
พื้นที่และต่อต้านข้าศึกได้ และรัฐบาลเวียงจันทร์มิได้ขอร้องให้ใช้ ทสพ.เข้าร่วมปฏิบัติการแล้ว จะไม่มีการใช้
ทสพ.เข้าปฏิบัติการในพื้นที่นั้นโดยเด็ดขาด ในการจัดกาลังเข้าปฏิบัติการในราชอาณาจักรลาวนั้น ใน
ระยะแรกได้จัดกาลังเป็นหน่วยรบเฉพาะกิจ (ฉก.) ต่าง ๆควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยรบระดับกองพัน
โดยตรง ดังนี้
ภาคเหนือ บริเวณ ทชล.ภาค ๑ จักหน่วยรบเฉพาะกิจ ราทิกุล เข้าปฏิบัติการ โดย พ.อ.วิมล
วงษ์วานิช ( ซึ่งต่อมาดารงตาแหน่ง ผบ.ทบ.) เคยเข้าร่วมปฏิบัติการในหน่วยนี้ด้วย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณ ทชล.ภาค ๒ และ ทชล.ภาค ๕ บางส่วน จัดกองกาลังพิเศษ
(หน่วยรบเฉพาะกิจ วีพี) เข้าปฏิบัติการ
ภาคกลางและภาคใต้ บริเวณ ทชล .ภาค ๔ จัดหน่วยรบเฉพาะกิจผาสุก เข้าปฏิบัติการ
ภารกิจ : บก.ผสม ๓๓๓ ส่วนหน้ามีภารกิจ ดังนี้
๑. ควบคุมการปฏิบัติ และบังคับบัญชาหน่วยปฏิบัติการในสนาม ภายในพื้นที่รับผิดชอบให้
ดาเนินการไปตามแผน และสอดคล้องกับนโยบายที่ได้รับมอบจากหน่วยผสม ๓๓๓
๒. ประสานการปฏิบัติในสนามระหว่างเจ้าหน้าที่ไทย และสหรัฐโดยใกล้ชิด ให้สามารถ
อานวยการและสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการในสนามได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยผสม
๓๓๓
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๓. ใช้มาตรการป้องกันเชิงรุกแก่กาลังฝ่าย ปทล.วน. และ จด.ภายในพื้นที่รับผิดชอบให้ได้ผล
มากที่สุด
สถานการณ์และการปฏิบตั ิ
สถานการณ์ทางยุทธวิธขี อง ฉก.วีพี
การปฏิบัติการรบในเขต ทชล.ภาค ๒ ในความรับผิดชอบของ ฉก.วีพี เริ่มตั้งแต่นากาลัง ทสพ.
เข้าไปเมื่อ ๑๔ ก.พ.๒๕๑๔ จนกระทั่งถึงระยะเวลาที่การยุดยิงในลาว เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๒๕๑๖ รวมระยะเวลา
ประมาณ ๒ ปี นับว่าเป็นพื้นที่ที่มีการรบรุนแรงที่สุด โดยสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติการยุทธที่สาคัญได้
ดังนี้
๑. ในห้วง ก.พ. ๒๕๑๔ กาลังฝ่ายข้าศึกไดทะลุแนวป้องกันของหน่วย ทชล.บริเวณ ถ้าตาลึง และ
เนิน ซีบร้า เข้ามาคุกคามล่องแจ้งมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ใน ๑๔ ก.พ. ๒๕๑๔ ฝ่ายเราจึงนากาลังหน่วย ทสพ.เข้า
ปฏิบัติการในเขต ทชล.ภาค ๒ และสถาปนาแนวตั้งรับป้องกันล่องแจ้ง ตามแนวสกายไลน์และบริเวณ ตอ.ของ
ล่องแจ้ง ทาให้สามารถหยุดการคุกคามของ ขศ. ที่กระทาต่อล่องแจ้งได้ อย่างไรก็ตาม ขศ.ยังคงใช้อาวุธวิธีโค้ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจรวดยิงเข้ามายังล่องแจ้งตลอดเวลา
๒. ใน ๓ มี.ค. ๒๕๑๔ ฝ่ายเราได้เคลื่อนย้าย บีซี ๖๐๕ และ ๖๐๖ จากประเทศไทยไปยังล่อง
แจ้ง และใน ๙ มี.ค. ๒๕๑๕ ได้ใช้กาลัง ๒ กองพันนี้ออกกวาดล้าง ขศ. บริเวณหน้าแนวสกายไลน์ออกไป
จนถึงภูถ้าแซ การปฏิบัติในครั้งนี้ได้รับการต้านทานจาก ขศ. เพียงเล็กน้อยและ ขศ.ได้ถอนตัวไปจากหน้าแนว
สกายไลน์ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายเราไม่สามารถวางกาลังยึดรักษาพื้นที่ถ้าภูแซไว้ได้ เพราะทั้ง ๒กองพัน ต้องถูก
นากลับล่องแจ้งเพื่อกวาดล้าง ขศ.บริเวณถ้าตาลึง บ.หินตั้งเพื่อป้องกัน ขศ.ไม่ให้แทรกซึมเข้าสู่ล่องแจ้งต่อไป
ดังนั้นเมื่อฝ่ายเราถอนกาลังออกไป ขศ.ได้กลับเข้ามาบริเวณภูถ้าแซอีก
๓. ใน ๑๕ มี.ค.๒๕๑๔ ฝ่ายเราได้เคลื่อนย้ายกาลัง บีซี ๖๐๑ และ ๖๐๒ จาก ฉก.ผาสุก มายัง
ล่องแจ้ง และมอบภาระกิจให้ยึดที่หมายภูถ้าแซบริเวณเนิน ๑๖๖๒ และเนิน ๑๗๗๗ ตามลาดับ ซึ่งในการเข้า
ตีเพื่อยึดที่หมายทั้งสองได้รับการต้านทาน ขศ.อย่างเหนียวแน่นทาให้ฝ่ายเราสูญเสียไปจานวนมาก แต่ฝ่ายเรา
ก็สามารถทาลายกาลัง ขศ. ได้จานวนมากและสามารถยึดภูถ้าแซไว้ได้ ทาให้ ขศ.ไม่สามารถแทรกซึมเข้ามายัง
สกายไลน์ และไม่สามารถใช้อาวุธวิธีโค้งยิงรบกวนเข้ามายังล่องแจ้งได้อีกด้วย
๔. ใน ๑๙ มี.ค. ๒๕๑๔ ฝ่ายเราได้จัดตั้ง ฉก.บราโว่ขึ้นเป็น บก.ควบคุม บีซี ๖๐๕ และ ๖๐๖ ใน
การเข้าตี ขศ. บริเวณ ถ้าตาลึง – บ.หินตั้ง โดยมี ป.จากฐานยิงซีบร้า ยิงสนับสนุน ในการเข้าตีครั้งนี้ทั้งสอง
กองพันได้เคลื่อนทางอากาศไปลงที่สนามบินถ้าตาลึง และเข้าตี ขศ. ตามแผนโดย บีซี ๖๐๕ เข้าตีทางปีกขวา
มีลักษณะเป็นเส้นทางบังคับอยู่ในหุบเขาแคบ ไม่สามารถไปทางอื่นได้ดังนั้นเมื่อ บีซี ๖๐๕ เคลื่อนที่เกือบถึงที่
หมายจึงถูก ขศ.ระดมยิงด้วยอาวุธหนักจากที่ตั้งแข็งแรง ถึงแม้ฝ่ายเราจะได้ใช้ บ.โจมตี แต่ก็ไม่สามารถทาลาย
ที่ตั้งยิงของ ขศ.ได้ บีซี จึงขออนุมัติ ๖๐๕ ถอนตัว ซึ่งในขณะถอนตัวได้ถูก ขศ.ระดมยิงอย่างหนัก ทาให้
กาลังพลเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายนาย ส่วนทางด้าน บีซี ๖๐๖ ซึ่งเคลื่อนที่เข้าตีทาปีกซ้าย เมื่อได้เคลื่อนที่ถึง
บริเวณหุบเขาบริเวณ บ.หินตั้งได้ถูก ขศ.ระดมยิงอย่างหนักจากพื้นที่ตั้งรับแข็งแรง ฝ่ายเราได้ใช้ บ.โจมตีแต่ไม่
สามารถทาลายกาลัง ขศ.ได้ บีซี ๖๐๖ จึงขออนุมัติถอนตัว และได้รับการสูญเสียและบาดเจ็บจานวนมาก
เช่นเดียวกับ บีซี ๖๐๕ ต่อมาทั้ง ๒ กองพัน ได้พยายามเข้าตีอีกครั้งแต่ไม่สามารถยึดที่หมายได้ อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าฝ่ายเราไม่สามารถยึดที่หมายบริเวณถ้าตาลึง – บ.หินตั้ง ได้ก็ตาม แต่ก็ทาให้ฝ่ายเราทราบที่ตั้งและการ
วางกาลังของ ขศ. เพื่อเป็นฐานข่าวในการปฏิบัติต่อไป บีซี ๖๐๕ และ ๖๐๖ ได้วางกาลังยึดที่มั่นบริเวณ ตอ.
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ของสนามบินถ้าตาลึง เพื่อสกัดกั้นการแทรกซึมของ ขศ. เข้าสู่เนินซีบร้าและซาทอง โดยต่อมาฝ่ายเราได้
เคลื่อนย้ายกาลังทั้ง ๒ กองพันมาตั้งรับที่เนินซีบร้า
๕. ใน ๒๙ มี.ค. ๒๕๑๔ ฉก.วีพี ได้สั่งการให้ ฉก.บราโว่นากาลัง บีซี ๖๐๕ และ ๖๐๖ จาก
เนินซีบร้าเข้าตีที่หมายเนิน ๑๖๖๓ ซึ่งออยู่ทาง ตต.ของ บ.นา ประมาณ ๔ กม. เพื่อลดความกดดันของ ขศ.
ต่อ บีไอ ๑๕ และ บีเอ ๑๓ ที่ถูก ขศ.โอบล้อมไว้ที่ บ.นา โดย ขศ.ได้คอยใช้ ปตอ. ยิง บ.และ ฮ. ที่ไปส่ง สป.ให้
รวมทั้งใช้อาวุธวิธีโค้งยิงเข้ามายังที่มั่นฝ่ายเราที่ บ.นา ทาให้หน่วย บีไอ.๑๕ และ บีเอ.๑๓ เสียชีวิตและ
บาดเจ็บส่งกลับไม่ได้ ขวัญของทหารต่า ไม่สามารถถอนตัวเนื่องจาก ขศ.โอบล้อมไว้อย่างแข็งแรง ในการเข้าตี
ครั้งนี้ บีซี ๖๐๕ และ ๖๐๖ ได้เคลื่อนย้ายกาลังเข้าฐานออกตีของหน่วย ทชล.ซึ่งอยู่ทาง ตต.ของเนิน ๑๖๖๓
ประมาณ ๓ กม. บีซี ๖๐๕ เข้าตีทางปีกซ้าย บีซี ๖๐๖ เข้าตีทางปีกขวา ทั้ง ๒ กองพันสามารถยึดเนิน
๑๖๖๓ ได้ และสังหาร ขศ.ได้หลายคน ในระหว่างยึดรักษาเนิน ๑๖๖๓ นี้ ขศ.เข้าตีโต้ตอบและยิง อวน.เข้ามา
หลายครั้งทาให้ฝ่ายเราเสียชีวิตและบาดเจ็บไปบ้าง อย่างไรก็ตามเราสามารถรักษาเนิน ๑๖๖๓ ไว้ได้
๖. เมื่อสถาปนาบริเวณเนิน ๑๖๖๓ ไว้อย่างแข็งแรงแล้ว บีซี ๖๐๕ และ ๖๐๖ ได้เข้าตีที่
หมายทาง ตต./ของ บ.นา เพื่อบรรจบกับกาลังของ บีไอ ๑๕ และ บีเอ ๑๓ ที่จะตีหักวงล้อมออกมา โดยให้ บี
ซี ๖๐๖ เป็นหน่วยเข้าตีที่หมาย ส่วน บีซี ๖๐๕ เป็นกองหนุนยึดที่มั่นอยู่ที่เนิน ๑๖๖๓ บีซี ๖๐๖ ได้เข้าตีที่
หมาย ตต./ต.ของ บ.นา ๒ กม. ซึ่งเป็นที่มั่นแข็งแรงของ ขศ. และได้ถูก ขศ. ต้านทานอย่างหนัก ฝ่ายเราได้ใช้
บ.โจมตี แต่ไม่สามารถทาลาย ขศ.ในที่มั่นได้ นอกจากนี้การโจมตีทางอากาศของ บ.ฝ่ายเรายังผิดพลาด โดย
บ.เอฟ – ๔ เครื่องหนึ่งได้ยิงจรวดมายัง ทก.บีซี ๖๐๕ ที่เนิน ๑๖๖๓ ทาให้ฝ่ายเราเสียชีวิตทันที ๑๖ นาย
( รวม ผบ.พัน ๖๐๕ และ ผบ.ร้อย. ๒ ด้วย ) และบาดเจ็บมาก ฝ่ายเราจึงขอยกเลิกการใช้ บ.โจมตี ที่หมาย
เมื่อขาด บ.สนับสนุน บีซี ๖๐๖ จึงไม่สามารถยึดที่หมายได้ และถอนตัวกลับมายังเนิน ๑๖๖๓
๗. การปฏิบัติของ บีซี ๖๐๕ และ ๖๐๖ ในครั้งนี้ประสบผลสาเร็จตามที่ได้วางแผนไว้ โดย
ขศ. คาดว่า บีไอ ๑๕ และ บีเอ ๑๓ จะถอนตัวจาก บ.นา กับ ภูล่องมาด ลดน้อยลงไป จึงทาให้การถอนตัว
ของ บีไอ ๑๕ และบีเอ ๑๓ จะถอนตัวจาก บ.นา มาทางเนิน ๑๖๖๓ ดังนั้น ขศ.จึงได้ถอนกาลังมาสกัดกั้น
ทางด้านนี้ ทาให้กาลัง ขศ.ระหว่าง บ.นา กับภูล่องมาด ลดน้อยลงไป จึงทาให้การถอนตัว บีไอ ๑๕ และ บีเอ
๑๓ ซึ่งมีกาลังประมาณ ๑,๐๐๐ นาย สามารถออกจากวงล้อมของ ขศ. เมื่อ ๖ เม.ย. ๒๕๑๔ (เวลากลางคืน )
จาก บ.นา แล้วมารวมกาลังกับ บีไอ ๑๔ ที่ภูล่องแจ้งในภายหลังเพื่อเตรียมเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทยต่อไป
๘. ใน ๘ เม.ย. ๒๕๑๔ ฉก.วีพีวางแผนสถาปนาแนวตั้งรับเนิน ๑๖๖๓ - ภูล่องมาดขึ้นป้องกัน
ขศ.แทรกซึมสู่เนินซีบร้า และ ซาทอง โดยนากาลัง บีซี ๖๐๔ จากสกายไลน์มาผลัดเปลี่ยน บีซี ๖๐๕ ที่เนิน
๑๖๖๓ และนา บีซี ๖๐๕ กลับไปตั้งรับที่สกายไลน์ เพื่อปรับกาลังใหม่ เนื่องจาก บีซี ๖๐๕ ได้รับการสูญเสีย
มากโดยขณะนั้นเหลือกาลังเพียง ๑๔๐ นาย ส่วน บีไอ ๑๔ ยังคงรักษาที่มั่นบริเวณภูล่องมาดต่อไป
๙. ใน ๒๖ เม.ย.๒๕๑๔ ฝ่ายเราได้มีการผลัดเปลี่ยนกาลังโดยเคลื่อนย้าย บีซี ๖๐๗ ,๖๐๘
และ ๖๐๙ จากปะเทศไทยมายังล่องแจ้ง และผลัดเปลี่ยน บีซี ๖๐๓ และ ๖๐๗ กับ บีไอ ๑๔ ที่ภูล่องมาด
โดย บีไอ ๑๔ กลับมาอยู่สกายไลน์
๑๐. ใน ๒๙ เม.ย.๒๕๑๔ ได้เคลื่อนย้าย บีซี ๖๐๘ และ ๖๐๙ ไปผลัดเปลี่ยน บีซี ๖๐๔ และ
๖๐๖ ที่เนิน ๑๖๖๓ แล้ว บีซี ๖๐๔ และ ๖๐๖ กลับไปอยู่แนวสกายไลน์เพื่อฟื้นฟูหน่วย
๑๑. ใน ๑๘ เม.ย. ๒๕๑๔ ได้เคลื่อนย้าย บีซี ๖๐๕ ที่ได้พักปรับกาลังใหม่จากสกายไลน์ไป
สกัดกั้น ขศ.ทาง ต./น.ของ ซาทอง โดยการที่ฝ่ายเราสามารถสถาปนาแนวตั้งรับเนิน ๑๖๖๓ - ภูล่องมาดได้
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นั้น สามารถสกัดกั้นการแทรกซึมของ ขศ.ไม่ให้เข้าสู่เนินซีบร้าและซาทอง นอกจากนั้นฝ่ายเรายังใช้แนวนี้เป็น
แนวออกตีเพื่อยึดทุ่งไหหินต่อไป เพราะฝ่ายเราสามารถยึดรักษาแนวนี้ไว้ตลอดฤดูฝน
๑๒. ในห้วงเดือน พ.ค. – มิ.ย.๒๕๑๔ เป็นระยะเริ่มต้นด้วยฤดูฝน ขศ.ประสบความยาก
ลาบากในการส่งกาลังบารุงเพิ่มเติม รวมทั้งได้รับการสูญเสียจากการรบกับฝ่ายเรา กาลังส่วนใหญ่ของ ขศ.จึง
เริ่มถอนตัวออกจาก บ.นา และภูล่องมาด ดังนั้น ฉก.วีพี และทชล.ภาค ๒ จึงวางแผนร่วมกันที่จะรุกเข้าสู่ทุ่ง
ไหหิน เพื่อติดตามการถอนตัวของ ขศ. และลดความกดดันของ ขศ.แก่หน่วย ทชล.ที่บวมลอง
และเมื่อต้น มิ.ย. ๒๕๑๔ ทชล.ได้เข้ายึดภูห่วงได้โดยได้รับการต้านทานเพียงเล็กน้อย ดังนั้น ฝ่ายเราจึงมี
แผนที่ขยายผลเข้ายึดทุ่งไหหินทั้งหมดโดยให้หน่วย ทสพ.เข้าสนับสนุนหน่วย ทชล.เข้าสู่ทุ่งไหหิน ทางด้าน ภู
เทิง , ภูเซอร์ และ ภูเก็ง ต่อไป คือ ที่ ภูเทิง , ภูเซอร์ และ ภูเก็ง และจัดตั้งฐานยิงคอบร้าที่ภูห่วง , ฐาน
ยิง มัสแตงที่ บ.โดน ,ฐานยิงไลอ้อนที่ภูเทิง ฐานยิงคิงคองที่ภูเก็ง และฐานยิงสตริงเรย์ที่ภูเซอร์
๑๓. ใน ๑๒ มิ.ย.- ๒๖ พ.ย.๒๕๑๔ ฝ่ายเราได้เคลื่อนย้ายหน่วย ทสพ.จากที่มั่นต่าง ๆ บริเวณ
ล่องแจ้ง – ซาทอง และบริเวณใกล้เคียงเข้าสู่ทุ่งไหหิน และได้กระจายยึดรักษาทีมั่นสาคัญหลายแห่งบริเวณ
ทุ่งไหหิน และได้กระจายอานาจการสนับสนุนครอบคลุมพื้นที่ทุ่งไหหิน นอกจากนั้นหน่วย ทสพ.ทุกพื้นที่ได้มี
การเสริมสร้างที่มั่นให้แข็งแรงตลอดเวลา และปรับปรุงสนามบิน และสนามรับ สป.หลายแห่ง รวมทั้งได้มีการ
ลว.เพื่อค้นหาและทาลาย ขศ.ที่แทรกซึมเข้ามาด้วย
๑๔. ใน พ.ย. ๒๕๑๔ ขศ.ได้เข้าตีหน่วย ทชล. ๓ กรม เป็นหน่วยกาบังอยู่ข้างหน้าฝ่ายเรา
ทางด้าน ตอ.และ ตอ./น. ของทุ่งไหหิน การเข้าตีของ ขศ.ด้วยกาลังมากทาให้กาลังบางส่วนของ ทชล.ถอนตัว
เข้ามาอยู่ใกล้กับหน่วย ทสพ. ทาให้ ทสพ.เริ่มเผชิญหน้ากับกาลังส่วนใหญ่ ขศ. และขศ.ได้เริ่มยิง ป. และอวน.
เข้ามายังที่มั่นฝ่ายเราทุกแห่ง
ในห้วง พ.ย.๒๕๑๔ ได้มีสิ่งบอกเหตุแน่ชัดว่า ขศ.จะเปิดการรุกใหญ่เข้ายึดทุ่งไหหิน สรุป ดังนี้
- เพิ่มเติมกาลังและยุทโธปกรณ์เข้ามา
- นา ถ.เข้ามาในแนวหน้า
- มีการ ลว.ใกล้ที่ตั้งฝ่ายเราอย่างต่อเนื่อง
- ยิง ป.และอวน.ปรับการยิงมายังที่ตั้งและฐานยิง ป.ฝ่ายเรา
- ส่งกาลังแทรกซึมเข้ามายังพื้นที่ส่วนหลังของฝ่ายเรา
๑๕. ในคืน ๑๗-๑๘ ธ.ค.๒๕๑๔ ขศ.ได้เข้าตีหน่วย ทชล.ซึ่งอยู่ข้างหน้าหน่วย ทชล.ทั้งหมดละ
ทิ้งที่มั่นถอนตัวเข้ามาอยู่ข้างหลังหน่วย ทสพ. และ ขศ.ไล่ติดตาม ทชล.ข้ามาจนถึงหน้าที่มั่น ทสพ.
๑๖. ในเช้า ๑๘ ธ.ค. ๒๕๑๔ ขศ.เข้าตีที่มั่นต่าง ๆ ของหน่วย ทสพ.บริเวณฯ ทุ่งไหหิน โดย
ทุ่มกาลังจานวนมากเข้าตี และใช้ อวน.ยิงสนับสนุน
๑๗. ใน ๑๙ ธ.ค. ๒๕๑๔ ขศ.ได้เจาะเข้าถึงที่มั่นฝ่ายเราที่ ภูเทิง – ลาดแสน – ภูผาไซ – บ.
หินตั้ง ฝ่ายเราได้ใช้ ป.จากฐานยิงสตริงเรย์ที่ภูเซอร์ยิงกระสุนแตกอากาศลงที่มั่นที่ภูเทิงที่ ขศ.ยึดได้ทาให้ ขศ.
สูญเสียจานวนมาก ทางด้านภูเทิงนี้ฝ่ายเราเสียชีวิต บาดเจ็บ และสูญหายเป็นจานวนหนึ่งจากการเข้าตีของ
ขศ. และจากการซุ่มโจมตีระหว่างการถอนตัว(ในจานวนผู้เสียชีวิตมี ผอ. ๓ บีซี ๖๐๙ และ ผบ.ร้อย ๓ บีซี
๖๐๕ ด้วย )
๑๘. ใน ธ.ค. ๒๕๑๔ ขศ.ได้ระดมยิงที่มั่นของ บีซี ๖๐๓ ,๖๐๗ และฐานยิงมัสแตงที่ บ.โตน ซึ่ง
อยู่บริเวณตอนกลางทุ่งไหหิน รวมทั้งได้ใช้ ถ.จานวน ๑๐ คัน สนับสนุนการเข้าตีโดยในขั้นต้น ถ.ตั้งเป็นฐานยิง
อยู่ที่สนามบินลาดห่วง ทาง ตอ.ของที่มั่นฝ่ายเราประมาณ ๔ กม. ระดมยิง ป.รวมกับ อวน.จากบริเวณที่อื่น
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มายังที่มั่นฝ่ายเรา เมื่อ ขศ.สงบการยิงได้ใช้ทหาราบร่วมกับ ถ.๓ คันเข้าตีที่มั่น บีซี ๖๐๓ ทาให้ต้องถอนไป
รวมกับฐานยิงมัสแตง ป.จากฐานยิงมัสแตงสามารถยิงทาลาย 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
การรบที่ บ.โตนนี้ฝ่ายเราเสียชีวิต บาดเจ็บ สูญหายไปจานวนมากเนื่องจากการเข้าตีและจากการซุ่มโจมตี
ระหว่างการถอนตัว
๑๙. ใน ๒๐ ธ.ค.๒๕๑๔ หลังจาก ขศ.ได้ระดมยิงที่มั่น บีซี ๖๐๖ ,๖๐๘ และฐานยิงคิงคอง
บนภูเก็งซึ่งอยู่บริเวณทุ่งไหหินตอนเหนือ โดยก่อนหน้านี้ ๑๙๐๘๓๐ ธ.ค.๒๕๑๔ ขศ.สามารถยิง บ.ที –๒๘
ของฝ่ายเราตกลง ๑ เครื่อง ทาให้ บ.และ ฮ.ไม่กล้าปฏิบัติการในบริเวณนี้ ขศ.ได้ทุ่มกาลังเข้าตีอย่างต่อเนื่อง
พร้อม ถ.สนับสนุนประมาณ ๖ คัน บีซี ๖๐๖ จึงถอนตัวลงมาจากที่มั่นบนภูเก็งมารวมกับฐานยิงคิงคอง ส่วน
บีซี ๖๐๘ ถูก ขศ.เจาะเข้ามารบประชิดจึงได้ถอนตัวก่อนต่อมา บีซี ๖๐๖ และฐานยิงคิงคองได้ถอนตัวเมื่อ
๒๐๑๗๐๐ ธ.ค.๒๕๑๔ ตามบริเวณเส้นทางภูเก็งระหว่าง บ.นา การรบด้านนี้ฝ่ายเราเสียชีวิต บาดเจ็บสูญ
หายไปจานวนมาก (ในจานวนผู้เสียชีวิตมี รองผบ.พัน บีซี ๖๐๘ และรอง ผบ. ฐานยิงคิงคองด้วย )
๒๐. ใน ๒๐ ธ.ค.๒๕๑๔ ขศ.ได้ยิง ป.ของฐานยิง สตริงเรย์ที่ภูเซอร์ชารุดเสียหายไม่สามารถ
สนับ สนุ น ได้ และวันนี้ เอง บี ซี ๖๐๗ ได้ ถอนตั วมาถึง ภู เซอร์ ฉก.วีพี จึง สั่ง การให้ ฝ่ายเราที่ ภู เซอร์ถอนตั ว
กลางคืนใน ๒๐๑๙๐๐ ธ.ค.๒๕๑๔ ดังนั้น บีซี ๖๐๗ ,บีซี ๖๑๐ และฐานยิงสตริงเรย์จึงถอนตัวร่วมกันตาม
เส้นทาง ภูเซอร์ – บ.คอง – เมืองปาง – ภูล่องมาด การถอนตัวครั้งนี้ไม่ถูก ขศ.ซุ่มโจมตีเพราะถอนตัวกลางคืน
ทาให้ฝ่ายเราสูญเสียเฉพาะบริเวณที่มั่นตั้งรับเท่านั้น ส่วนฐานยิงแพนเธอร์ที่ บ.ทาง ซึ่งอยู่บริเวณทุ่งไหหินด้าน
ตต.ทางเหนือภูเซอร์ขึ้นไปยังไม่ถูก ขศ.เข้าตีนอกจากถูกซุ่มยิงด้วย ป.๑๓๐ อย่างไรก็ตาม ฉก.วีพี ได้สั่งให้ฝ่าย
เราที่บริเวณ บ.ทาง ถอนตัวเช่นเดียวกับที่บริเวณ ภูเซอร์ ดังนั้นฐานยิงพานเซอร์จึงถอนตัวร่วมกับ บีซี ๖๐๓ ,
๖๐๗ และฐานยิงมัสแตงซึ่งถอนตัวมาถึง บ.ทาง แล้วใน ๒๐๑๙๐๐ ธ.ค. ๒๕๑๔ พร้อมกันนี้ ฉก.วีพีได้สั่งการ
ให้ บีซี ๖๐๔ และฐานยิงคอบร้าที่ภูห่วงซึ่งอยู่ทางใตัทุ่งไหหิน ถอนตัวตามเส้นทาง ภูห่วง – มาดแสน – เมือง
โปดภูล่องมาดโดยที่หน่วยไม่ได้รับการสูญเสีย
๒๑. ใน ๒๐ ธ.ค. ๒๕๑๔ ระหว่างที่ฝ่ายเราทุกหน่วยถอนตัวกลับสู่ล่องแจ้ง ขศ.ประมาณ ๕
กรม ได้ไล่ติดตามการถอนตัวของฝ่ายเรา และสามารถยึดทุ่งไหหินได้ทั้งหมด สาหรับกาลังฝ่ายเรา คือ บีซี
๖๑๖ ,๖๑๗ และ๖๑๘ ซึ่งเคลื่อนย้ายจากประเทศไทยไปล่องแจ้งใน ๑๙-๒๐ ธ.ค.๒๕๑๔ นั้น ฝ่ายเรามีแผนจะ
นากาลังไปเสริมที่ทุ่งไหหิน แต่เคลื่อนย้ายไมั่น ขศ.เข้าตียึดทุ่งไหหินได้ก่อน ฉก.วีพี จึงส่ง บีซี ๖๐๖ ไปรักษาถ้า
ตาลึงและเนินซีบร้า ,บีซี ๖๑๗ ไปยึดรักษาภูล่องมาด เพื่อกาบังการถอนตัวให้ฝ่ายเราจากทุ่งไหหิน ส่วน บีซี
๖๑๘ ไปยึดรักษาแนวสกายไลน์เพื่อป้องกัน ขศ.แทรกซึมเข้าล่องแจ้ง ซึ่งทั้ง ๓ กองพัน ไดปฏิบัติภารกิจ
ได้ผลดียิ่ง สามารถกาบังการถอนตัวฝ่ายเรากลับสู่ภูล่องแจ้งโดยปลอดภัย และสกัดกั้นการไล่ติดตามของ ขศ.
ไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ขศ.ได้ใช้ อวน.ยิงเข้าไปในล่องแจ้งอย่างหนักและต่อเนื่อง
๒๒. ใน ๓๑ ธ.ค.๒๕๑๔ ฝ่ายเราได้วางแผนป้องกันแนวสกายไลน์และล่องแจ้งโดยได้
เคลื่อนย้าย บีซี ๖๑๗ จากภูล่องมาดไปแทน บีซี ๖๑๘ ที่สกายไลน์ ๒ แล้วให้ บีซี ๖๑๘ ลงมายึดรักษาทางใต้
ของล่องแจ้ง โดยตลอดระยะเวลาที่ทั้งกองพันนี้ปอ้ งกันแนวสกายไลน์ และล่องแจ้งอยู่ได้ถูก ขศ.ยิง ป.และเข้า
ตีที่มั่นตลอดเวลา ฝ่ายเราได้ส่งกาลังออกกวาดล้าง ขศ.ที่เกาะที่มั่นฝ่ายเราอยู่เป็นจานวนมาก
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๒๓. ใน ๑๑ ม.ค.๒๕๑๕ ผบ.พัน บีซี ๖๑๗ ได้นากาลังกวาดล้าง ขศ.และได้ปะทะกับ ขศ.ทาให้
ผบ.พันเสียชีวิต ฝ่ายเราเสียขวัญและถอนตัวเข้าที่ตั้ง ขศ.ได้ไล่ติดตามเข้ามาเข้าตีเนิน ๑๖๑๐ พร้อมกับยิง
อวน.สนับสนุน ทาให้บีซี ๖๑๗ ต้องถอนตัวจากแนวสกายไลน์ ๒ เข้าสู่ล่องแจ้ง
๒๔. ใน ๑๔ ม.ค. ๒๕๑๕ ฝ่ายเราได้ส่งกาลัง 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 ทิ้งระเบิดสนับสนุนอย่างหนักก่อการเข้าตี
๒๖. ในห้วง ๒๐-๒๗ ม.ค.๒๕๑๕ ฝ่ายเราได้เคลื่อนผลัดเปลื่ยนกาลังโดยนากาลังจากประเทศ
ไทยไปสถาปนาแนวตั้งรับ ล่องแจ้ง – ซาทอง ซึ่งทาให้ล่องแจ้ง – ซาทอง เกิดความปลอดภัย และเป็นการ
สนับสนุนให้หน่วย ทชล.รุกเข้าสู่ทุ่งไหหินได้โดยสะดวก
๒๗. ในห้วง ๓๐ ม.ค. – มี.ค. ๒๕๑๕ ขศ,ได้คุกคามที่ตั้งฝ่ายเราบริเวณซาทองทั้งการเข้าตีและ
การยิง อวน.เข้ามาในที่มั่น รวมทั้งการส่งกาลังเข้ามาเกาะอยู่ใกล้ ๆ ที่มั่นฝ่ายเรา แม้ว่าฝ่ายเราจะออก ลว.
กวาดล้างและใช้ บ.ทิ้งระเบิดอย่างหนักก็ไม่สามารถผลักดัน ขศ.ให้ถอนตัวไปได้
๒๘. ใน มี.ค.๒๕๑๕ มีการปฏิบัติการของ ขศ.รุนแรงขึน้ และมีสิ่งบอกเหตุว่า ขศ.จะเข้าตีที่มั่น
ฝ่ายเราบริเวณซาทอง ดังนี้
- เพิ่มเติมกาลัง และยุทโธปกรณ์เข้ามา
- สร้างถนนและนา ถ.เข้ามาใกล้ซาทอง
- มีการ ลว.ใกล้ที่มั่นและฐานยิงสนับสนุนฝ่ายเรา
- มีการปรับการยิง อวน.เข้ามายังที่มั่นฝ่ายเรา
- มีการ ลว.ตรวจการณ์ฝ่ายเราอย่างต่อเนื่อง
๒๙. ใน มี.ค.๒๕๑๕ นี้ ขศ.ไดเข้าตีที่มั่นของฝ่ายเราที่ซาทอง ๒ ครั้ง คือ ใน ๑๑ มี.ค.๒๕๑๕
และ ๑๘ มี.ค.๒๕๑๕ โดย ขศ.ใช้ อวน.และ ถ.สนับสนุนการเข้าตีของทหารราบประมาณ ๑ กรม
เพิ่มเติมกาลัง ทาให้ฝ่ายเราต้องถอนตัวมายังสกายไลน์ ๑ และล่องแจ้ง
จากการรบด้านซาทองทาให้
ฝ่ายเราเสียชีวิตและบาดเจ็บสูญหายไปจานวนมาก อย่างไรก็ตาม ทสพ.สามารถทาลาย ถ.ของ ขศ.ได้และ
เปลี่ยนความรู้สึกที่ ทสพ.เคยกลัว ถ.ของ ขศ.ไปได้ โดยในการรบครั้งหลัง ทสพ.สามารถทาลาย ถ. ขศ.ได้อยู่
เสมอ
๓๐. ใน ๑๘ มี.ค. ๒๕๑๕ เมื่อ ขศ.ยึดที่มั่นฝ่ายเราบริเวณซาทองได้แล้ว ขศ.ได้เริ่มคุกคาม
สกายไลน์ ๑ โดยใช้ อวน.และกาลังทหารจานวนมากเข้าตีและสามารถเจาะแนวที่มั่นฝ่ายเรา ทาให้ฝ่ายเรา บี
ซี ๖๑๖ ต้องถอนตัวและขอให้ ป.ยิงทาลาย ขศ.บนที่มั่นทาให้ ขศ.ได้รับการสูญเสียจานวนมาก
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 ในที่สุดก็สามารถเข้ายึดที่มั่นบริเวณสกายไลน์ ๑ คืนได้ ส่วนทางด้าน ตต.ของสกายไลน์ ๒(เนิน
๑๔๓๘ ) บีซี ๖๐๔ ถูก ขศ.ระดมยิงอย่างหนักและถูกเข้าตีอย่างต่อเนื่องตลอดคืน ใน ๒๙-๓๐ มี.ค.๒๕๑๕
ฝ่ายเราสามารถทาลาย ถ.ขศ.ได้ ๒ คัน แต่ก็เสียที่มั่นให้แก่ ขศ.และสามารถยึดคืนได้ในวันรุ่งขึ้น
๓๒. ใน เม.ย.๒๕๑๕ ฝ่ายเราสามารถยึดแนวสันเขาสกายไลน์ไว้ได้ทั้งหมด จึงเตรียมการรุก
โต้ตอบเพื่อยึดทุ่งไหหินคืน โดยถือโอกาสในขณะที่ ขศ.ถอนกาลังออกไปเมื่อ เม.ย.๒๕๑๕ ประมาณ ๓ กรม
คงเหลือ ขศ.ในพื้นที่ประมาณ ๓ กรม แบละถือโอกาสในขณะที่จะเริ่มฤดูฝน ใน พ.ค.๒๕๑๕ โดยฝ่ายเราได้
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ทาการกวาดล้าง ขศ.และเข้ายึดพื้นที่บริเวณซาทองและบริเวณภูถ้าแซไว้ได้ใน ๒๓ และ ๒๔ พ.ค.๒๕๑๕
ตามลาดับ สาหรับการเข้าตีเพื่อยึดเนินซีบร้านั้นฝ่ายเราใช้กาลัง ๒ กองพันเข้าตีแต่ถูก ขศ.ตีโต้ตอบและใช้
อวน.ระดมยิงอย่างรุนแรง แต่ฝ่ายเราสามารถยึดเนินซีบร้าไว้ได้บางส่วน
๓๓. ในห้วง พ.ค. – ส.ค.๒๕๑๕ ฝ่ายเราสามารถยึดพื้นที่บริเวณซาทองบริเวณเนินซีบร้า
บางส่วนและบริเวณภูถ้าแซไว้เพื่อเป็นฐานออกตีและเอตั้งฐานยิงสนับสนุน
ต่อจากนั้นจึงไดเข้าตียึดที่มั่น
บริเวณถ้าตาลึง – บ.หินตั้งและบริเวณถ้าภูผาไซ เอควบคุมภูมิประเทศสาคัญและเส้นทางที่จะเข้าสู่ทุ่ง่ไหหิน
๓๔. ใน ก.ย. ๒๕๑๕ ฝ่ายเราได้ส่งกาลังรุกเข้าสู่ทุ่งไหหิน โดยในขั้นต้นให้ไปยึดที่ มั่นที่ภูแท่น
ซึ่งเป็นที่สูงของทุ่งไหหินด้าน ตต. การยุทธที่ภูแท่นนี้ฝ่ายเราได้ถูก ขศ.เข้าตีโฉบฉวยยิง อวน.เข้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง
ประกอบกับทัศนวิสัยจากัดทาให้ ฮ.ไม่สามารถส่ง สป.
และส่งกลับผู้บาดเจ็บได้ ใน
ขณะเดียวกัน ขศ.ได้เพิ่มเติมกาลังเข้ามา ประกอบกับ ทชล.ได้ถอนตัวหมดแล้ว ฝ่ายเราคือ บีซี ๖๑๙ และฐาน
ยิงสันติจึงสลายตัวเป็นกองโจรถอนตัวไปทาง ตต.ตามเส้นทางภูแท่น – บ.น้าปิด ใน ๒๖๑๓๓๐ ก.ย.๒๕๑๕
๓๕. ใน ต.ค. ๒๕๑๕ หน่วย ทชล.ภาค ๒ได้เปิดการรุกใหญ่เข้าสู่ทุ่งไหหินทุกทาง โดยใช้กาลัง
ที่มีอยู่ทั้งหมด ๘ จีเอ็ม เพิ่มเติมด้วยกาลังจากภาค ๑ และภาค ๓ อีก ๒ จีเอ็ม ในกรรุกเข้าสู่ทุ่งไหหินครั้งนี้
ฉก.วีพีได้ส่งกาลัง บีซี ๖๑๖,๖๐๘ สนับสนุนการรุกของ ทซล.จีเอ็ม ๒๓ เข้าสู่ทุ่งไหหินตอนใต้ เพื่อยึดลาดแสน
และภูเทิงตามลาดับ โดย บีซี ๖๑๗ เป็นกองหนุนอยู่ที่ บ.ป่าดง ในการเข้าตีทางด้านใต้นี้ถือเป็นด้านเข้าตีหลัก
๓๖. ใน ๒๗ ต.ค. ๒๕๑๕ ฝ่ายเราที่ยืนหยัดต่อสู้จนถึงเช้า ๒๗ ต.ค. ๒๕๑๕ ทาให้เสียชีวิตและ
บาดเจ็บไปจานวนหนึ่ง(ในจานวนผู้เสียชีวิตมี สธ.๓ ฉก.วีพี ซึ่งทาหน้าที่ ผบ.พัน บีซี ๖๑๖ รวมอยู่ด้วย ) และ
ใน ๒๗ ต.ค. ๒๕๑๕ นี้เองกาลังทั้งหมดของ บีซี ๖๑๖ และ ๖๑๘ ได้ถอนตัวจากที่มั่นทางใต้ลาดแสนตาม
เส้นทางลาดแสน – บ.ค้งโด้ – บ.ป่าดง และได้เคลื่อนย้ายทางอากาศไปฟื้นฟูหน่วยที่ซาทองในภายหลัง
๓๗. ใน ๑๔ พ.ย.๒๕๑๕ ขศ.จานวนมากสนับสนุนด้วย ป.และ ถ.ได้เข้าตีที่มั่นฝ่ายเราที่ บ.ค้ง
โด้ ทาให้ บีซี ๖๑๗ ต้องถอนตัวจาก บ.ค้งโด้ มาอยู่ บ.ป่าดง โดยผลการรบทางทุ่งไหหินตอนใต้นี้แม้ฝ่ายเราไม่
สามารถยึดที่หมายได้โดยเด็ดขาด แต่ก็สามารถทาให้ ขศ.หันเหความสนใจมาทางด้านนี้ ทาให้การรุกคืบหน้า
ของ ทชล.ทางด้านอื่น ๆ ได้ผลดี
๓๘. ในห้วง ธ.ค.๒๕๑๕ - ก.พ.๒๕๑๖ เป็นการตั้งรับพร้อมเข้าตีที่หมายจากัดเพื่อกวาดล้าง
ขศ.ให้ออกไปนอกพื้นที่รับผิดชอบด้านล่องแจ้ง – ซาทอง ทาให้ฝ่ายเราสามารถสถาปนาแนวตั้งรับในแนวภู
ล่องมาด – ภูผาไซ เพื่อป้องกันล่องแจ้ง – ซาทอง ไว้ได้ ซึ่งเป็นการสกัดกั้นมิให้ ขศ.รุกคืบหน้าเข้าสู่ ล่องแจ้ง –
ซาทอง จนกระทั่งถึงระยะเวลาที่มีการหยุดยิงในลาวเมื่อ ๒๒ ก.พ.๒๕๑๖
สถานการณ์ทางยุทธวิธี ฉก.ราทิถลุ
การปฏิบัติการรบในเขต ทชล.ภาค 1ในความรับผิดชอบของ ฉก.ราทิกุล ซึ่งเป็นการรบของ
ทสพ. ในพื้นที่แขวงไชยบุรี ตั้งแต่ ๑๕ มิ.ย.๒๕๑๔ - ๒๘ เม.ย.๒๕๑๗ โดยการกวาดล้างกาลัง ขศ.พัน ปทล. ๖
กองพัน และ พัน วนน. ๑ กองพัน ซึ่งกระจายกาลังคลุมพื้นที่ สาหรับกาลังฝ่ายเรา หน่วย ทสพ. ๖๑๑ , ๖๑๒
และ ๑ ร้อย ป.๗๕ มม. จัดตั้งเป็นหน่วย ฉก.ราทิกุล เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๒๕๑๔ มีภาระกิจหน่วงเหนี่ยว ยับยั้ง ตัด
รอน และขัดขวางมิให้ฝ่ายคอมมิวนิสต์ใช้พื้นที่แขวงไชยบุรี เป็นฐานเพื่อขยายตัวเข้าปฏิบัติการในประเทศไทย
ทางภาคเหนือโดยเด็ดขาด ต่อมา ใน มี.ค. ๒๕๑๕ ได้จัดตั้ง กรม ทสพ.เพื่อควบคุมการปฏิบัติของ พัน ทสพ.
ซึ่งได้รับกาลังเพิ่มเติมอีก ๒ กองพัน คือ บีซี ๖๒๐ และ ๖๒๒
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๑. ในห้วง ๒๐ – ๒๓ ส.ค. ๒๕๑๔ ฉก.ราทิกุลได้ให้ พัน ทสพ. ๖๑๒ กวาดล้าง ขศ.และรุก
โต้ตอบสามารถยึดเนินภูปิ่นไว้ได้ตามยุทธการฝั่งโขง 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.ที่คุกคามที่มั่นฝ่ายเราบริเวณ ๑๑๙๗ และเนิน ๑๔๐๘ โดยมี ป. และ บ.โจมตีทางอากาศ
ตามยุทธการสุรศักดิ์มนตรี ผลฝ่ายเราเสียชีวิต ๑๐ นาย บาดเจ็บ ๒๙ นาย พบศพ ขศ. ๑๕ ยึด สป.ได้จานวน
มาก
๓. ในห้วง ๒ - ๓ ก.พ. ๒๕๑๖ ฉก.ราทิกุลให้ พัน ทสพ. ๖๒๐ สกัดกั้น ขศ.ที่จะเข้าตีน้ายู้
และ บ.ห้วยทราย และเตรียมใช้ พัน.ทสพ. ๖๑๒ เพิ่มเติมโดยเคลื่อนย้ายทาง ฮ.ตามยุทธการน้ายู้ แต่สภาพ
อากาศปิด ฮ.สนับสนุนไม่ได้ ฝ่ายเราจึงถอนตัวจากที่มั่นเพราะ ขศ.มีกาลังประมาณ ๕๐๐ คน ซึ่งมากกว่าฝ่าย
เราและใช้ อวน.ระดมยิงพร้อมส่งหน่วยแซปเปอร์เข้าปฏิบัติการ ผลจากการถอนตัวฝ่ายเราเสียชีวิต ๒ นาย
บาดเจ็บ ๓ นาย พบศพ ขศ. ๓๒ ศพ
๔. ในห้วง ๖ - ๒๘ มิ.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.ต้านทานเหนียวแน่นไม่ยอมเสียพื้นที่ บ.เล่าอู และเนิน ๑๕๔๓ ผลจากการรบฝ่ายเราเสียชีวิต ๒๓
นาย บาดเจ็บ ๖๔ นาย ฝ่าย ขศ.สูญเสียการยิงของ ป. และ บ.ไม่น้อยกว่าฝ่ายเรา
๕. ใน ๒๑ ม.ค.๒๕๑๖ ฉก.ราทิกุลได้ใช้ชุดล่าสังหารเพิ่มเติมกาลังเข้ากวาดล้าง ค้นหา และ
ทาลาย ขศ.และเข้ายึดเมืองปากทาโดยไม่สูญเสียเลย
๖. ในห้วง ๒๒ ก.พ. ๒๕๑๖ - ๒๘ เม.ย. ๒๕๑๗ ปทล./วนน.ได้ละเมิดสัญยาหยุดยิงด้วยการ
เข้าตีที่มั่นฝ่ายเรา ฉก.ราทิกุลได้ให้ พัน ทสพ. ๕ กองพัน ๑ ร้อย.ป.๗๕ มม.เข้าขัดขวางกวาดล้างขศ.ไม่ให้
เคลื่อนย้ายกาลัง ผกค.ผ่านเข้าไทยทางเชียงราย และสกัดกั้นการลาเลียงอาวุธและกาลังพลจากเมืองปากแบ่ง
ผ่านปางบงเข้าสู่ อ.ทุ่งช้าง มีการปะทะกันบ้าง ต่อมาสกายไลน์ได้งดการสนับสนุนลง และ ฉก.ราทิกุลได้ส่ง
มอบพื้นที่ให้ ทชล.ภาค ๑ แล้วเคลื่อนย้ายหน่วย ทสพ.กลับค่ายน้าพองในประเทศไทย
สถานการณ์ทางยุทธวิธี ฉก.ผาสุก
เป็นการรบของ ทสพ.ในพ้นที่แขวงทันดอน – จาปาสัก ในเขต ทชล.ภาค ๕ โดยฝ่าย ขศ.มีกาลัง
ได้แก่ พล.วนน.ที่ ๙๖๘ ประกอบกาลัง ๙ กองพัน , ๓ กองร้อยดั๊กกง , ๑ พัน ถ. ,๑ พัน ป. และ พัน ปตอ.
รวมทั้ง ๔ กองพัน ปทล. ฝ่ายเรา ฉก.ผาสุกมีกาลัง ๖ พัน.ทสพ. และ ๑ พัน ป.ได้ใช้กาลังในพื้นที่โบโลเวน ๔
พัน ร.และพื้นที่จาปาสัก – สีทันดอน ๒ พัน ร. โดยมีการยุทธสาคัญ สรุปดังนี้
๑. ในห้วง ธ.ค. ๒๕๑๓- ม.ค.๒๕๑๔ ขศ. ๑ กรม ได้เข้าตี ทสพ. ๒ กองพัน ที่ตั้งรับที่ บ.ห้วย
ทราย โดย ขศ.ใช้ฝูงวัวเข้าทาลายเครื่องกีดขวาง พลุพลุสะดุด กับระเบิด และใช้ อวน.ระดมยิงพร้อมกับเคลื่น
ที่เข้าประชิดที่มั่นฝ่ายเราในเวลา 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 ในการเข้าตีเนินเกษตรกรรมของฝ่ายเราใช้กาลัง ๒ กองพัน คือ บีซี ๖๐๑ และ ๖๐๒ แต่เข้าตี
ไม่สาเร็จและสูญเสีย 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 วันจึงยึดเนินเกษตรกรรมไว้ได้
๔. ใน ๒๙ ต.ค. ๒๕๑๔ ทสพ. ๖๑๓ และ ๖๑๔ ได้เข้ารับมอบพื้นที่ ปากช่อง ที่ ทชล.ภาค ๓
ยึดได้
๕. ใน ๗ - ๒๔ ธ.ค. ๒๕๑๔ ขศ.ได้เข้ากดดันและปิดล้อมฝ่ายเราทาให้ฝ่ายเราสูญเสียต้องถอน
ตัวและผลัดเปลี่ยนหน่วยใหม่
๖. ใน ม.ค. – ก.พ. ๒๕๑๕ ฝ่ายเราได้สถาปนาที่มั่นตั้งรับที่ กม. ๒๑ ด้วยกาลัง บีซี ๖๑๓ และ
๖๑๔ สาหรับ บีเอ ๖๓๖ และ ๖๑๙ ซึ่งเป็นหน่วยใหม่ ทสพ.ขวัญตกต่ามากได้สละสิทธิถึง ๓๑๔ คนจนต้อง
สลายหน่วยและโอน ทสพ.ที่เหลือ ๔๐ นาย ให้กับ บีซี ๖๑๓ และ ๖๑๔ ส่วน เจ้าหน้าที่โครงได้ส่งกลับไปฟื้นฟู
ที่ค่ายน้าพอง
๗. ใน ๐๘๐๓๐๐ มี.ค. ๒๕๑๕ ขศ. ๒ กองพันพร้อม ถ. แบบที ๓๔ จานวน 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.ทั้ง ๒ กองพันขาดแคลน สป.และนาจืดได้ตีฝ่าวงล้อมถอย
มาตามถนนสาย ๒๓ มาอยู่ที่ กม. ๘ ผลฝ่ายเราเสียชีวิต ๖ นาย บาดเจ็บ ๒๒ นาย สังหาร ขศ.ได้ ๓ คน
๙. ใน ก.ค. – พ.ย. ๒๕๑๕ ฝ่ายเราได้ผลัดเปลี่ยนหน่วยใหม่และจัดตั้งฐานยิงสนับสนุนขึ้นอีก
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 และยึดพื้นที่ได้โดยไม่มี
การปะทะ
๑๐. ในคืน ๑๘ - ๑๙ ต.ค. ๒๕๑๕ ขศงใช้ทหารร่วมกับ ถ.และหน่วยแซปเปอร์เข้าตี บีซี ๖๑๒
และ ๖๑๔ ที่ กม. ๒๑ ผลฝ่ายเราเสียชีวิต ๑๘ นาย บาดเจ็บ ๑๖ นาย สูญหาย ๒ นาย ป. ๑๕๕ มม. ถูก
ทาลาย ๒ กระบอก ป. ๑๐๕ ถูกทาลาย ๑ กระบอก พบศพ ขศ. ๒ ศพ ทาลาย ถ.ขศ.ได้ ๒ คัน
๑๑. ในห้วง ๑๙ ต.ต. – ๒๒ พ.ย. ๒๕๑๕ ฝ่ายเราสามารถยึดพื้นที่ กม. ๒๑ และ ป.พัน คืนได้
เมื่อ ๒๒ พ.ย. ๒๕๑๕
๑๒. ใน ๒๗ พ.ย. ๒๕๑๕ ฉก.ผาสุกได้ใช้การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศส่งกาลังเข้าไปใกล้ บ.
ห้วยทราย รุกเข้าเมืองปากช่อง ตามแนวเส้นทางเคลื่อนที่ทางซ้ายของลาห้วยเล็ด 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 นัดมายั้งที่ตั้ง ฉก.ผาสุกได้ปรับ
กาลังรักษาเมืองปากช่อง ทาให้ ผบ.ฉก.ผาสุกเสียชีวิต และฝ่ายเราบาดเจ็บ ๘ นาย ฉก.ผาสุกได้ปรับกาลัง
รักษาเมืองปากช่องด้วยกาลัง ๕ กองพัน และ ๑ ฐานยิง โดยทาการ 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.ได้ทุ่มกาลัง ๒ กรม ๑ ร้อย.แซปเปอร์และ อวน.เข้าตียึดเมือง
สาระวันและเมืองปากช่อง จนฝ่ายเราไม่สามารถต้านทานได้ จึงได้ถอนตัวมาที่ บ.จิก และต่อมา ฉก.ผาสุกได้
ถอนกาลัง 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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สรุปยอดการสูญเสียกาลังพล
เสียชีวิต - จากการรบ
จานวน ๑,๗๕๑ นาย
- ไม่ใช่จาการรบ จานวน ๑๖๓ นาย
สูญหาย
- จานวน ๗๕๓ นาย ( น.๑๑ , ส. ๗๒ อส. ๖๗๐ )
วิเคราะห์การปฏิบตั ขิ องทัง้ ๒ ฝ่าย
กองกาลังเฉพาะกิจ วีพ.ี (กองกาลังพิเศษ ในพื้นที่ ทชล.ภาค ๒)
เนื่องจากการปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่ ทชล.ภาค ๒ มีหลายครั้งด้วยกัน และแต่ละ
ครั้งมักจะมีบทเรียนหรืออุปสรรคข้อขัดข้องออย่างเดียวกันและปัญหาที่มีเกิดขึ้นก็มิได้มีการแก้ไขให้หมดไป
ทั้งนี้มักจะมีบทเรียนหรืออุปสรรค์ข้อขัดข้อง อย่างเดียวกันทั้งสิ้นและปัญหาที่เกิดขึ้นก็มิได้มีการแก้ไขให้หมด
ไปทั้งนี้ เนื่องจากสภาพลมฟ้าอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ อานาจการยิงของอาวุธสนับสนุน และนโยบาย
ทางด้านการเมือง จึงพอสรุปได้ดังนี้
๑. การรักษาความลับของ ขศ. ขศ.รักษาความลับได้อย่างสูง ทาให้เราไม่ทราบการเคลื่อนไหว
ของ ขศ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาเอา ถ. และ ป.๑๓๐ เข้ามาปฏิบัติการรบ และสามารถส่งกาลังขนากใหญ่
เข้าปฏิบัติการต่อฝ่ายเรา
๒. การใช้ ป.ของ ขศ. ก่อนหน้านี้ ขศ.จะเข้าตี ขศ. ได้ทาการยิงหาหลักฐานโดยไม่เคยยิงให้ตก
ภายในที่มั่นของฝ่ายเราได้ ในขณะนั้นฝ่ายเรามีความมั่นใจมากในเรื่องอานาจการยิงของฝ่ายเรา ซึ่งเมื่อถึง
เวลาที่ ขศ.เข้าปฏิบัติการ ขศ.ได้ใช้ ป.ยิงทาลาย ป.ฝ่ายเราได้ทุกฐาน ทาให้ฝ่ายเราตกเป็นเบี้ยล่างในเรื่อง
อานาจการยิง
๓. การเลือกเวลาปฏิบัติการของ ขศ. ขศ.ได้เลือกเวลาดีมาก คือเลือกเวลาที่สภาพอากาศเลว
ทาให้ทัศวิสัยจากัด ซึ่งอานวยต่อการปฏิบัติของ ขศ.ซึ่งเป็นฝ่ายเข้าตี และขัดขวางต่อการปฏิบัติของฝ่ายตั้งรับ
และการปฏิบัติของ บ.ชวนให้คิดว่า ขศ.อาจจะมีหน่วยอุตุนิยมวิทยาที่ดีมาก
๔. ยุทธวิธีของ ขศ.
- ขศ.ได้ยิงทาลายอานาจการยิงของฝ่ายเราก่อน
- หลังจากนั้น ขศ.ได้ส่งหน่วย ร.เข้าล้อมฝ่ายเรา โดยขุดบังเกอร์ในระยะประชิดที่มั่นของ
ฝ่ายเรา ทาให้การสนับสนุนด้วย ป.และ บ.กระทาได้จากัด
- ขศ.ใช้ ปตอ.ร่วม เพื่อขัดขวางการส่งกาลังเพิ่มเติม และการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ
- ขศ.ใช้ ปรส.ทาการยิงสนับสนุนการเข้าตีของทหารราบและยิงทาลายเครื่องกีดขวางบง
เกอร์
- ขศ.เข้าตีหลายทิศทาง และจะบีบให้ฝ่ายเราถอนตัวในทิศทางที่ ขศ.ต้องการและจะวาง
พื้น ที่สังหารไว้ และทาลายฝ่ายเราในพื้นที่สังหารเมื่อเราถอนตัว
- ขศ.จะทุ่มกาลังเข้าปฏิบัติการในตาบลแตกหักแต่จะใช้กาลังส่วนน้อยเข้าตรึงในตาบล
อื่น ๆ ไว้
๕. ปตอ. ๑๒.๗ ยังเป็นอาวุธต่อสู้อากาศยานที่มีประสิทธิภาพ โดย ขศ.ได้วางอานาจการยิง
โดยใช้ ปตอ.จานวนมากกระบอก ทาให้การยิงประสานกันอย่างหนักแน่น ทาให้ บ.ฝ่ายเราไม่กล้าไปโจมตี
และส่งกาลัง และนอกจากนั้นยังทาการยิงมายังฝ่ายเราตามช่องทางบังคับได้ผลอย่างฉกรรจ์อีกด้วย
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๖. ปรส. เป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพในการรบบนภูเขา เพราะเป็นสันเขาแคบ ๆ หรือในพื้นที่
อับกระสุนนั้น ป.ไม่สามารถทาการยิงได้อย่างแม่นยา นอกจากนั้น ปรส.ยังมีขีดความสามารถในการทางาน
สิ่งกีดขวางและบังเกอร์ได้เป็นอย่างดี การลดอันตรายจาก ปรส.กระทาโดยการสร้างบังเกอร์ให้เสมอกับพื้น
และการต่อสู้ในคูยิงจะได้รับอันตรายจาก ปรส.น้อยลงมาก บังเกอร์ที่สูงจากพื้นดินโดยใช้กระสอบทรายก่อ
ขึ้นมาจะเป็นอันตรายเป็นอย่างยิ่ง
๗. รถถัง เป็นอาวุธที่ก่อความตระหนักและมีขวัญต่อกาลังใจของทหาร ฝ่ายเรามิได้เตรียมการ
ต่อสู้ ถ.ไว้เท่าที่ควร เพราะไม่คาดว่า ขศ.จะใช้ ถ.เข้าปฏิบัติการต่อฝ่ายเรา แต่อย่างไรก็ตาม ป.เล็งตรงก็
ยังสามารถทาลาย ถ.ของ ขศ.ได้
๘. การถอนตัว การถอนตัวของหน่วยโดยใช้อาศัยทัศนวิสัยเป็นเครื่องช่วยและตามหลักยุทธวิธี
แล้วการสูญเสียจะต่า แต่ตรงข้าม ถ้าหากการถอนตัวในเวลากลางวัน และลักษณะต่างคนต่างหนีเอาตัวรอด
เนื่องจากไม่สามารถควบคุมหน่วยได้แล้ว จะทาให้สูญเสียเป็นอย่างมาก ในเมื่อ ขศ.ได้วางกาลังซุ่มโจมตีหรือ
วาง KILLING ZONE ดักไว้
๙. การสูญเสีย ส่วนใหญ่เกิดจากการถอนตัวออกมาสู้รบกับ ขศ.ในพื้นที่สังหารซึ่ง ขศ.ได้วาง
ไว้ การสูญเสียภายในที่มั่นมีจานวนเปอร์เซนต์ต่ามาก
๑๐. จุดอ่อนของหน่วยที่บริเวณภูเทิง คือ เนิน ๑๒๓๑ ที่หน่วยท้องถิ่นยึดรักษาอยู่ เพราะ
หน่วยท้องถิ่นขาดความเหนียวแน่นในการตั้งรับ และข้าศึกใช้จุดนี้เป็นจุดขยายผล ทาให้เกิดอันตรายต่อหน่วย
เป็นส่วนรวม ในการปฏิบัติร่วมกับหน่วยท้องถิ่น ไม่ควรให้หน่วยท้องถิ่นยึดรักษาภูมิประเทศสาคัญอันจะก่อ
ความเสียหายต่อหน่วยต่าง ๆ เป็นส่วนรวม
๑๑. การประสานการปฏิบัติ ระหว่างหน่วยฝ่ายเรากับหน่วยท้องถิ่นไม่แน่นแฟ้นพอ ทาให้
ฝ่ายเราไม่สามารถแยกออกได้ว่า เป็นหน่วยท้องถิ่นหรือ ขศ.ในการรบ ในขณะที่ ขศ.ไล่ติดตามหน่วยท้องถิ่น
เข้ามา ฝ่ายเราไม่สามารถแยกได้ว่าเป็น ขศ.หรือหน่วยท้องถิ่น ทาให้ ขศ.เข้ามาถึงหน่วยฝ่ายเราได้โดยสะดวก
๑๒. หน่วยไม่ใคร่คานึงถึงความสาคัญของการระวังป้องกัน และกองรักษาด่านรบ คือ ขาด
การออก ลว.ที่จริงจัง ทาให้ข้าศึกสามารถเข้าถึงฝ่ายเราได้ นอกจากนั้นยังขาด กดร.ทาให้ไม่สามารถทราบ
และรั้งหน่วงการเข้ามาของ ขศ.
๑๓. ช่วงการบังคับบัญชา ไม่ขณะนั้นหน่วยฝ่ายเรามีทั้งสิ้น ๘ พัน ร. และ ๒ พัน ป. แต่มี บก.
ควบคุม ๑ บก. ทาให้การอานวยการรบไม่ได้ผลเท่าที่ควร นอกจากนั้นการสื่อสารระหว่าง บก.พัน.หน่วยรอง
ไม่สามารถติดต่อได้โดยตรงต้องมีสถานีถ่ายทอดซึ่งทาให้การควบคุมหน่วยขาดประสิทธิภาพการที่ ผบ.หน่วย
รองได้ยินเสียง ผบ.หน่วยเหนือพูดนั้น จะมีผลทางจิตใจต่างกันทั้ง ๆ ที่ข้อความเหมือน ๆ กัน
๑๔. การติดต่อสื่อสารและรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร ในการรบครั้งนี้หน่วยระดับ
กองร้อยไม่สามารถติดต่อกับฐานยิงสนับสนุนได้โดยตรง จะต้องขอการยิงผ่านไปทางกองพัน ซึง่ จะทาให้ลด
ประสิทธิภาพของอานาจการยิงลงไปอย่างมาก สาหรับเรื่องการรักษาความปลอดภัยนั้น พนักงานวิทยุขาด
วินัยที่ดีพอ ทาให้ ขศ.สามารถดักข่าวจากฝ่ายเราได้ อันจะทาให้ ขศ.ทราบข่าวเกี่ยวกับฝ่ายเราได้ดี
๑๕. ความเชื่อมั่นเรื่องส่งกาลัง และการสนับสนุนทางอากาศ เป็นสิ่งที่ไม่ควรหวัง
ให้มากนักเพราะเมื่อถึงเวลาวิกฤตแล้ว บ. และ ฮ. ไม่ยอมเสี่ยงกับหน่วยทหารภาคพื้นดิน หน่วยควร
จะได้สะสม สป.ต่าง ๆ ไว้ให้สามารถทาการรบได้อย่างน้อย ๓ - ๗ วัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้า เนื่องจาก
ความไม่แน่นอนในเรื่องการส่งกาลังทางอากาศดังกล่าวแล้ว ฝ่ายเราจะมีการจัดตั้งตาบลส่งกาลังเป็นลาดับขึ้น
ระหว่างหน่วยในแนวหน้ากับส่วนหลัง ซึ่งจะทาได้ดังกล่าว หมายความว่า พื้นที่ระหว่างหน่วยในแนวหน้ากับ
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ส่วนหลังฝ่ายเราจะต้องมีเสรีในการปฏิบัติ
ทั้งนี้เพื่อว่าการส่งกาลังทางอากาศไม่สามารถกระทาได้แล้ว
เส้นทางส่งกาลังทางพื้นดินจะไม่ยาวเกินไป อันจะทาให้สามารถส่งกาลังทางภาคพื้นดินได้ประกาหนึ่ง อีก
ประการหนึ่งทาให้สามารถสนับสนุนการถอนตัวเพื่อตั้งรับตามลาดับขั้นได้อีกด้วย
๑๖. การเก็บกระสุน ควรเก็บไว้ในบังเกอร์ปิด และแยกกันออกมีหลายหน่วยกระสุนไว้
กลางแจ้งทาให้เกิดระเบิดซ้อนขึ้นเมื่อ ขศ.ยิงอาวุธหนักเข้ามาในที่มั่น ทาให้ขาดแคลนกระสุนในการสู้รบ และ
ยังได้รับอันตรายจากการระเบิดนั้นด้วย
๑๗. กองหนุน ฝ่ายเราขาดกองหนุนที่มีกาลังมากพอที่จะทาการตีโต้ตอบ หรือดาเนินกล
ยุทธในการตั้งรับ
๑๘. การตั้งรับ ในขณะนั้นทุกหน่วยอยู่กับที่มั่นทั้งหมดไม่มีหน่วยเคลื่อนที่ (MOBILEUNIT) ทา
ให้เปรียบเสมือนทุกหน่วยติดอยู่กับที่ ทาให้เกิดช่องว่าง ขศ.สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเสรีในพื้นที่
นอกเหนือไปจากที่มั่นของฝ่ายเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน หรือในเวลาทัศนวิสัยจากัด ซึ่ง ขศ.มี
ขีดความสามารถในห้วงระยะเวลาดังกล่าว
๑๙. ในการถอนตัว บก.ฉก.วีพี. ควรจะได้ให้หน่วยเข้าที่ตั้งรับตามลาดับ คือ ตามแนวภูแท่นภูเซอร์-ภูผาไช เป็นแนวที่ ๑ แนวที่ ๒ บ.นา-ภูล่องมาด-ถ้าตาลึง แต่สถานการณ์ขณะนั้นไม่อานวยให้กระทา
เช่นนั้น เนื่องจากหน่วยต่าง ๆ ได้ถูก ขศ.กดดันอย่างหนัก และการรวมหน่วยกระทาได้ยากยิ่ง ฝ่ายเราได้
สถาปนาแนวตั้งรับตามแนวภูล่องมาดและถ้าตาลึง โดยใช้กาลังที่มิได้เข้าปฏิบัติในทุ่งไหหิน
๒๐. การใช้หน่วยเข้าปฏิบัติการ ในบางครั้งสถานการณ์บีบบังคับ และเรามีหน่วยไม่เพียงพอ
ไม่สมดุลย์กับพื้นที่รับผิดชอบ แต่ก็จะรอช้าอยุ่ไม่ได้เพราะจะมีผลกระทบกระเทือนถึงการปฏิบตั ิของหน่วย
ข้างเคียงอื่น ๆ อยู่ด้วย ก็จาเป็นอยู่เองที่จะต้องเสี่ยงอย่างมีเหตุผล เพื่อส่งกาลังเข้าแก้สถานการณ์เฉพาะหน้า
ไว้ได้ก่อนซึ่งเป็นเรื่องแน่นอน หน่วยที่กาลังพลมีขวัญและกาลังใจตกต่าอยู่แล้วบางครั้งก็จะปฏิบัติการได้ผล
แต่เพียงเล็กน้อยหรือบางทีก็ต้องสูญเสียยุทโธปกรณ์ไปเป็นอันมากอย่างน่าเสียดาย เพราะถูกละทิ้งไว้ และถ้า
ทาลายไม่หมดก็ตกไปอยู่ในมือของ ขศ.เสียอีกมี การขาดการติดต่อประสานงานที่ดีและขาดการสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน เป็นผลให้กาลังรบที่มีอยู่มากกลายเป็นกาลังน้อยไป ขศ.สามารถที่จะเข้าทาการรบต่อฝ่ายเรา ด้วย
การทุ่มกาลังเข้าทาลายเป็นจุด ๆ หรือเป็นตาบล ๆ โดยที่ฝ่ายเรามิได้ให้การสนับสนุนหรือดาเนินกลยุทธ
ช่วยเหลือหน่วยที่ถูกเข้าตีเลย เหตุนี้จึงปรากฏว่า ขศ.สามารถทาลายกาลังฝ่ายเราที่มีอยู่เป็นจานวนมากได้
อนึ่งในการส่งกาลังไปวางกาลังยึดรักษาภูมิประเทศ โดยมีกาลังของพันธมิตร คือ ทชล.อยู่เป็นกาลังให้แก่
หน่วย ทสพ.ก็ดี เมื่อหน่วย ทชล.ถูกเข้าตี หน่วย ทสพ.ซึ่งวางกาลังอยู่ในพืน้ ที่สาคัญก็ไม่สามารถให้การ
สนับสนุนด้วยอาวุธหนักที่มีอยู่ได้ ทั้งนี้เพราะขาดการติดต่อประสานงานซึ่งกันและกันอยู่ก่อนแล้ว การ
อานวยการรบโดยมิได้ควบคุมประสานงานหน่วยในสนามรบให้อยู่ในความควบคุมอันเดียวย่อมทาให้หน่วย
ขาดการประสานงานที่ดี ดังนั้น เมื่อ ทชล.ถอนตัวไม่ยอมปะทะกับ ขศ. กว่าหน่วย ทสพ.ซึ่งวางกาลังใน
พื้นที่สาคัญจะได้ทราบ ขศ.ก็เข้าเกาะหรือประชิดตัวกับฝ่ายเรา สามารถตรวจการณ์เห็นที่ตั้งฝ่ายเราได้ตลอด
และขอการยิงด้วย อวน.ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงเข้าทาลายกาลังหน่วย ทสพ.ได้เสียแล้ว ฉะนั้น จึงเห็นได้ว่าใน
บางพื้นที่หน่วย ทสพ.นั้น ๆ ยังไม่มีโอกาสได้ปะทะกับกาลังส่วนใหญ่ของ ขศ.เลย แต่ถูกฝ่าย ขศ.ระดมยิงด้วย
ป.,ค. และจรวด อย่างแม่นยา (เพราะมีการตรวจการณ์ที่ดี) ต่อทหารฝ่ายเรา จนกระทั่งไม่สามารถยึดรักษา
ภูมิประเทศอยู่ต่อไปได้ และต้องถอนตัวเสียก่อนที่จะได้มีการปะทะด้วยซ้าไป ปัญหาข้อนี้นับว่าเป็นบทเรียนที่
สาคัญยิ่งในการปฏิบัติการรบ
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กองกาลังเฉพาะกิจผาสุก ( ในเขตพื้นที่ ทชล.ภาค ๔ )
๑. การยึดรักษาเมืองห้วยทราย การใช้ภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์ในการเลือกพื้นที่เป็นฐาน
ปฏิบัติการ ซึ่งมีลาห้วยเป็นเครื่องกีดขวางทั้ง ๒ ด้าน ทาให้จากัดต่อการดาเนินกลยุทธ ขศ.นับเป็น
ความสาเร็จในการวางแผนการปฏิบัติขั้นตอนหนึ่ง เพราะเมื่อ ขศ.เพลี่ยงพล้าย่อมถูกฝ่ายเราซ้าเติมได้ง่าย โดย
ขศ. ไม่มีทางแก้ไขได้
การรบใน ๘ ม.ค. ๒๕๑๕ เป็นการแสดงให้เห็นความสามารถของ ทสพ.ในการรักษาความลับ
การใช้การจู่โจม หรือความฉับพลันเข้าปฏิบัติการต่อ ขศ.การมีวินัยการยิง และการทาแผนการยิงอย่างปราณีต
จึงทาให้ได้รับชัยชนะ สามารถทาลายล้าง ขศ.ได้มาก
๒. การเข้าตียึดเนินเกษตรกรรม ในสถานการณ์เป็นฝ่ายรุกหรือเข้าตี การเคลื่อนที่อย่างเชื่องช้า
และอุ้ยอ้าย เนื่องจากทหารต้องขนยุทโธปกรณ์และสัมภาระที่จาเป็นติดตัวไปด้วยทาให้มีสภาพคล้ายกับการ
อพยพหรือเคลื่อนย้ายฐานปฏิบัติการ มิใช่เป็นการเคลื่อนที่เข้าตี ขศ. เป็นเหตุให้ทหารเกิดความเหน็ดเหนื่อย
เมื่อยล้าและขาดความคล่องตัวในการยุทธ ผู้บังคับบัญชาที่ขาดลักษณะของผู้นาที่ดี และไม่เอาใจใส่ดูแล
ความเป็นอยู่ของทหาร ทาให้ทหารไม่เคารพและไม่มีความเชื่อมั่นในตัว ผบ.หน่วย เมื่อหน่วยเผชิญหน้ากับ
สถานการณ์ที่คับขันจริงไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับบัญชาทหารได้ ทาให้เกิดความระส่าระสายขึ้นภายใน
หน่วย
การไม่พยายามชี้แจงสถานการณ์ที่เป็นจริงในขณะนั้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบสภาพแท้จริงว่า
เป็นอย่างไร และทหารจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร (WHO. WHAT. WHERE. WHEN. WHY. HOW) ย่อมทาให้
เกิดผลเสียหายอย่างยิ่ง เพราะทาให้ทหารเกิดความประมาทและขาดการระมัดระวังตนเอง ดังนั้นเมื่อถูก ขศ.
จู่โจมอย่างฉับพลันทันใดโดยที่ทหารไม่คาดคิดมาก่อน จึงทาให้เกิดโกลาหลขึ้น ความไม่คุ้นเคยกับภูมิประเทศ
และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทาให้ยากลาบากต่อการเคลื่อนที่เพราะภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบ ทาให้การปฏิบัติ
ตามขั้นตอนต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
เครื่องมือสื่อสารโดยเฉพาะวิทยุมักจะติดขัดและติดต่อกันไม่ได้ขณะที่หน่วยแยกกันอยู่และ
ปฏิบัติการในป่าทึบ การขาดความชานาญในการใช้วิทยุตลอดจนภูมิประเทศเช่นความรกทึบของป่า น่าจะเป็น
ปัจจัยที่ทาให้ลดประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสารลง เป็นผลให้การสั่งการและการควบคุมบังคับบัญชาของ
หน่วยเหนือที่ทาต่อหน่วยรองช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
๓. การเข้ายึดรักษาและถอนตัวจากเมืองปากช่อง ( ปากซอง )
การปฏิบัติการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศต้องการผลในการจู่โจมข้าศึก ฉะนั้นหน่วยปฏิบัติการเข้า
ตีจะต้องไปลงในพื้นที่ใกล้เคียงเป้าหมาย และใช้เวลาในการรุกเข้าสู่ที่หมายไม่นานนัก ในการปฏิบัติการที่ใช้
เวลาหลายวัน หากข้าศึกมีขีดความสามารถในการเพิ่มเติมกาลังเข้าทาลายแผนการปฏิบัติของฝ่ายเรา จะทา
ให้ฝ่ายเราประสพความลาบากในการเข้าสู่ที่หมายเป็นอันมาก แผนการปฏิบัติอาจประสพความล้มเหลวได้
และการเคลื่อนที่ยิ่งนานวันยิ่งทาให้กาลังพลเกิดความอ่อนเพลีย นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง
การปฏิบัติการรุกครั้งใด ๆ ก็ตามหากต้องการการจู่โจมแล้ว การเคลื่อนที่ในภูมิประเทศนับว่า
เป็นการรักษาความลับได้อย่างมาก ยากแก่การตรวจพบและนอกจากนั้นยังได้รับอันตรายจากการระดมยิงของ
ข้าศึกน้อยกว่าการเคลื่อนย้ายทางอากาศ ซึ่งเป็นเป้าหมายเด่นให้ ขศ.ต้านทานได้ง่าย
การปฏิบัติการในระยะไกลควรวางมาตรการเกี่ยวกับระบบการติดต่อสื่อสารอย่างแน่นแฟ้น
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า หากเกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้นหน่วยจะสามารถร้องขอการสนับสนุนได้ทันท่วงที แต่
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การปฏิบัติการณ์ครั้งนี้การติดต่อสื่อสารจากหน่วยปฏิบัติการส่วนหลังเป็นไปอย่างขลุกขลักไม่ต่อเนื่องต้องใช้
วิธีส่งต่อทาให้เกิดความล่าช้า และบางครั้งเกิดความเข้าใจผิดพลาด
การปฏิบัตใิ นพื้นที่ห่างไกลในดินแดนที่อยู่ในอิทธิพลของข้าศึก และต้องการจู่โจม วินัยการเดิน
เกี่ยวกับเรื่องแสงและเสียงนับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งการที่ ขศ.สามารถระดมยิงด้วยอาววุธวิถีโค้งจนฝ่ายเรา
ต้องสูญเสียกาลังพลเป็นจานวนไม่น้อยกว่าการปะทะ ก็เนื่องจากไม่รักษาวินัยเรื่องแสงและเสียง การส่งกาลัง
บารุงจะต้องมีแผนโดยสมบูรณ์ สามารถกระทาได้อย่างต่อเนื่องและไม่สับสน การปฏิบัติการส่งกาลังบารุงที่
ล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง บางครั้งอาจทาให้กาลังพลซึ่งอิดโรยจากการเคลื่อนที่ในภูมิประเทศอยู่แล้วเสียขวัญได้
การเตรียมการตั้งรับอย่างพรักพร้อมและไม่ประมาทมีการจัดกาลังออก ลว.กวาดล้างและซุ่ม
โจมตีกาลัง ขศ.อยู่เป็นประจา ย่อมทาให้ฝ่ายตั้งรับทราบกาลังของข้าศึก และสามารถเสริมสร้างที่มั่นตั้งรับได้
เข้มแข็งสามารถทาลายการเตรียมการปฏิบัติการเข้าตีของ ขศ.และรักษาที่มั่นไว้ได้ การประสานแผนการยิง
และการวางกาลังยิงในทางลึกย่อมสามารถทาลายการเตรียมการเข้าตีของ ขศ.ได้แต่เนิ่นและเป็นผลดีต่อฝ่าย
เรา
วินัยและการปลุกปลอบขวัญแก่ทหาร นับว่ามีความสาคัญมากในระยะที่เผชิญกับเหตุการณ์
สูญเสียซึ่งย่อมต้องเกิดขึ้นตามธรรมดาของการรบ แต่การจะสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ใต้บังคั บบัญชานั้น
ย่อมต้องยึดถือไว้ตลอดเวลาจึงจะสามารถนาชัยชนะมาสู่หน่วยทหารนั้น ๆ ได้
อนึ่ง การถอนตัวแต่ละครั้ง ทสพ.ส่วนใหญ่มักจะระส่าระสาย เพราะขาดเครื่องยึดเหนี่ยว ผบ.
หน่วยระดับกองพัน และกองร้อย จะต้องใช้ความเป็นผู้นาหน่วยอย่างสูงโดยจะต้องไม่แสดงให้เห็นถึงความ
หวั่นไหวในสถานการณ์ เพื่อป้องกันมิให้ขวัญของผู้ใต้บังคับบัญชาตกต่า
การตั้งฐานปฏิบัติการเป็นหน่วย
ระดับกองพัน ย่อมเป็นที่หมายใหญ่และคุ้มค่าแก่การระดมยิงจากอาวุธหนักของข้าศึก ควรจะได้แยกเป็น
หน่วยกองร้อยสนาม ฮ. ของแต่ละฐานปฏิบัติการ ควรจะทาไว้อย่างน้อย ๒ แห่งเพื่อความสะดวกแก่การ
ส่งกลับและการร่อนลงของ ฮ.ที่ตั้งยิงอาวุธหนักของกองพัน จะต้องจัดให้มีที่ตั้งยิงสารอง และที่ตั้งยิงเพิ่มเติม
ไว้เสมอเท่าที่ปรากฏหน่วยมักมีที่ตั้งยิงแห่งเดียว เป็นผลให้ข้าศึกสามารถค้นหาที่ตั้งได้ง่าย และฝ่ายเราไม่
สามารถที่จะใช้ตอบโต้ได้เมื่อมีเหตุการณ์ การถอนตัวอย่างมีแผนและมีระเบียบ จะลดการสูญเสียได้มาก
หากไม่มีแผนและไม่เป็นระเบียบก็เปรียบเหมือนวิ่งหนีข้าศึก ทาให้ข้าศึกเลือกปฏิบัติต่อฝ่ายเราได้อย่างเสรี
ที่ตั้ง บก.ควบคุม และฐานยิงสนับสนุน อาจอยู่ในย่านกลางไม่ล่อแหลมต่อการที่ ขศ.จะใช้กาลัง
จานวนมากเข้ากดดันได้ เพื่อสะดวกในการควบคุมและสนับสนุนด้วยการยิงให้แก่หน่วยรองได้อย่างทั่วถึง จะ
เห็นได้ว่า การตั้งรับที่มีที่ตั้ง บก.ส และฐานยิงล่อแหลมต่อการเข้าตีด้วยกาลังของข้าศึกมาก เมื่อข้าศึกส่งกาลัง
เข้าตีทางด้านซึ่งเป็นจุดอ่อนของฝ่ายเรา ก็สามารถเข้าประชิด บก. ฐานยิงได้ ทาให้การควบคุมประสานงานแก่
หน่วยรองติดขัดและฐานยิงไม่สามารถสนับสนุนหน่วยอื่นได้
การตั้งรับประจาที่ในสงครามปัจจุบัน เสี่ยงต่อการถูกระดมยิง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสูญเสียเป็น
จานวนมากได้ จึงควรเคลื่อนที่และย้ายที่ตั้งตลอดเวลา เพื่อมิให้ข้าศึกสมารถกาหนดที่ตั้งที่แน่นอนของฝ่ายเรา
และหาหลักฐานการยิงได้โดยสะดวก
๔. การรุกโต้ตอบเข้าสู่ กม.ที่ ๒๑
การปฏิบัติการเป็นหน่วยกองร้อย หรือกองพัน ในภูมิประเทศยากลาบาก โดยมีการเปลี่ยนที่ตั้ง
ทุกวัน หรือทุกสองวัน ก่อให้เกิดผลดี ๒ ประการ คือ จากัดเสรีในการปฏิบัติของข้าศึก และข้าศึกไม่มีเวลา
เตรียมการพอที่จะกระทาต่อฝ่ายเรา แต่ถ้าตั้งฐานปฏิบัติการเกินกว่า ๒ วัน จะเปิดโอกาสให้ข้าศึกเข้า
ปฏิบัติการต่อฝ่ายเรา ซึ่งอาจทาให้เพลี่ยงพล้าต่อ ขศ.ได้ หน่วยที่ออกปฏิบัติการลาดตระเวนในเวลากลางวัน
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ในห้วงเวลาที่กลับฐานปฏิบัติการมักไม่ค่อยสนใจต่อหน่วยของข้าศึกขนาดเล็กที่เกาะเข้ามา เป็นผลให้ข้าศึก
สามารถค้นหาที่ตั้งของฝ่ายเราได้อย่างแน่นอน การปฏิบัติที่ควรกระทาคือ ทิ้งกาลังเป็นจุด ๆ คอยซุ่มโจมตี
ข้าศึกที่เกาะเข้ามาระยะ ๑,๐๐๐ หรือ ๕๐๐ ม. จากฐานปฏิบัติการ ฝ่ายเรามักจะละเลยต่อการพรางแนวที่
มั่น เป็นผลให้ข้าศึกสามารถสังเกตเห็นแนวฝ่ายเราได้ง่าย แม้จะเป็นเวลากลางคืนข้าศึกมักจะฉวยโอกาสตอบ
โต้ที่ได้ผลก็คือ การที่ฝ่ายเราไม่ไปวางกาลังซุ่มโจมตี ณ จุดที่คาดว่าเป็นจุดที่เหมาะที่ข้าศึกจะมาซุ่มโจมตีฝ่าย
เราเสียก่อนที่ข้าศึกจะเข้ามา
การวางแผนใช้อานาจการยิงของปืนใหญ่อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการยิงขัดขวางและรบกวน
จะทาให้ข้าศึกขาดเสรีในการปฏิบัติในเวลากลางคืน การผลาญกระสุนของฝ่ายเรา และระดมยิงด้วยเครื่อง
ยิงลูกระเบิดของข้าศึก ข้าศึกมักจะใช้การหลอกล่อฝ่ายเราด้วยการทาให้เกิดแสงเสียง หรือการยิงเข้ามาด้วย
ปืนเล็ก จากทิศทางหนึ่งแล้วเข้าที่กาบังเสีย หากฝ่ายเราตอบโต้ด้วยการยิงด้วยกระสุนปืนเล็ก อาวุธกล หรือ
อาวุธประจาหน่วยก็ตาม ข้าศึกมักจะฉวยโอกาสขณะที่ฝ่ายเราทาการยิงนั้น ระดมยิงฝ่ายเราด้วย ค.จากอีก
ทิศทางหนึ่งเป็นผลให้เราต้องเสียกระสุนในการโต้ตอบจานวนมาก และไม่สามารถตรวจหาทิศทางยิงของ ค.
ข้าศึกได้เหตุการณ์เช่นนี้มักจะเกิดจากหน่วยหรือกาลังพลที่เข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติการใหม่ ๆ
บทเรียนจากการรบ
จากผลการปฏิบัติการรบในลาวของหน่วย ทสพ.ดังที่ได้กล่าวมาแล้วพอสรุปได้แม้หน่วย ทสพ.
จะเป็นหน่วยทหารอาสาสมัคร แต่กาลังประเภทนี้ก็นับว่ามีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบได้ตามความ
มุ่งหมาย และเป็นกาลังที่มีคุณค่าที่จะสามารถใช้แก้ปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงได้ อย่างไรก็ดี ประสบการณ์
จากการใช้กาลัง ทสพ.เท่าที่ผ่านมา ยังมีข้อบกพร่องและจุดอ่อนที่สมควรปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป เพื่อให้
เกิดผลดียิ่งขึ้นดังนี้
ด้านกาลังพล
๑. การทดแทนกาลังพล เมื่อเริ่มต้นโครงการ ทสพ.นั้น เรามีการฝึกเป็นหน่วย ฉะนั้น ย่อม
เกิดความคุ้นเคยระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา และรู้จิตใจซึ่งกันและกัน ซึ่งทาให้การรบได้ผล
ค่อนข้างดี และการรบเป็นชุดดี หลังจากการรบผ่านไปชั่วระยะหนึ่ง ในตอนหลัง ๆ การสูญเสียมากขึ้น จึงได้มี
การทดแทนกาลังพล เป็นชุดยิง ต่อเมื่อชุดยิงใดมีกาลังพลเหลือน้อย(เช่น 40% หรือต่ากว่านี้) ก็ให้ชุดยิงนั้น
ไปปรับกาลังพลใหม่ และเปลี่ยนชุดยิงใหม่ทดแทน
๒. ขวัญ ในตอนเริ่มต้นการบารุงขวัญทหารเกือบกล่าวได้ว่า ไม่มีอะไรเลยนอกเหนือไปจาก
พักผ่อนตามระยะเวลาเท่านั้น แต่ต่อมาได้มีการแก้ไข โดยให้มีการพักผ่อนพิเศษสาหรับผู้ปฏิบัติงานดีเด่น มี
การขอเหรียญพิทักษ์เสรีชน ก็เป็นการช่วยเพิ่มพูนในเรื่องขวัญมากขึ้น และที่สาคัญคือเงินโบนัส หลังจาก
ปฏิบัติครบภารกิจเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้มากในเรื่องขวัญของทหาร นอกจากนั้นยังมีการพิจารณาเลื่อนฐานะ
เจ้าหน้าที่ชั้นประทวน ขึ้นเป็นสัญญาบัตรในกรณีพิเศษ สาหรับ อส.ก็มีการปรับอัตราเงินเดือนให้สูงขึ้นทุกปี
นับว่าได้พยายามบารุงขวัญและกาลังพลดีอยู่พอสมควร
๓. วินัย ในตอนเริ่มต้นของการรบด้วยโครงการ ทสพ.นี้ มีทหารเป็นจานวนไม่น้อยที่เคยผ่าน
การรบในเวียตนามมาแล้ว พวกเหล่านี้เคยปฏิบัติการในสนามรบที่การสนับสนุนดีเลิศมาแล้ว ข้าศึกไม่เข้มแข็ง
นัก และภูมิประเทศไม่ยากลาบากเช่นการรบในสนามรบนี้ ฉะนั้น พวกนีก้ ็ตั้งความหวังกันไว้ก่อนว่าการรบคง
สบาย และทุกสิ่งทุกอย่างคงคล้ายคลึงกับเวียตนาม ต่อมาเมื่อพบสภาพการณ์ที่ลาบากยากยิ่งกว่าที่ตนเคย
คาดหวังไว้จึงทาให้กาลังพลเหล่านี้คิดผละออกจากสนามรบ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในหลายสาเหตุ และกาลังพล
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พวกนี้ถึงกับจี้ บ. ให้ส่งกลับประเทศไทย แต่ปัจจุบันนี้คงเป็นที่ทราบกันแพร่หลายแล้วว่า การรบที่นี้เป็น
อย่างไร เรื่องทานองดังกล่าวจึงไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก
๔. การลงฑัณฑ์
ในตอนต้น ผบ.หน่วย ไม่มีอานาจลงโทษ จึงทาให้การสั่งการของ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยบางครั้งล้มเหลวลง บางครั้งทหารอาสาสมัครไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาเสีย เฉย
ๆ และบางครั้งทหารหนีออกจากสนามรบโดยที่ไม่ต้องรับโทษ ก็ยังผลให้การปฏิบัติครั้งสาคัญ ๆ ล้มเหลวลง
แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันทางหน่วยเหนือได้แก้ไขแล้ว โดยการจัดตั้งศาลทหารและกฏหมายทหาร สามารถ
นามาใช้ลงโทษอาสาสมัครได้ ซึ่งเป็นเครื่องช่วยอีกทางหนึ่ง
ด้านการข่าว
๑. ข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง ขศ.มีการรักษาความลับที่ดีมาก โดยเฉพาะการ
เคลื่อนย้าย ถ. และ ป.เข้ามาในพื้นที่การรบ ฝ่ายเราได้รับทราบเฉพาะสถานการณ์ด้านการข่าวจากสกายเพื่อ
ใช้ในการวางแผนยุทธการ แต่ขาดข้อมูลข่าวกรองทางยุทธวิธีในแนวรบจึงตกเป็นฝ่ายรับคอยให้ ขศ.เป็นฝ่าย
ริเริ่มเข้าโจมตีเป็นส่วนใหญ่ ทาให้ฝ่ายเราเสียเปรียบ สมควรปรับปรุงระบบเฝ้าตรวจและมาตรการด้านการข่าว
ให้รู้การเคลื่อนไหวของ ขศ.อย่างต่อเนื่อง
๒. การวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ การปฏิบัติการในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยทาให้ฝ่ายเราสูญเสียจานวน
มาก ดังนั้นฝ่ายเราสมควรตรวจสอบและวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการอย่างถ่องแท้ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลข่าว
กรองของฝ่ายข้าศึกที่เป็นกาลังเผชิญหน้าและการรายงานสถานการณ์ ขศ.จากแนวหน้าที่เกินความจริง ทาให้
ฝ่ายเราประเมินสถานการณ์ผิดพลาด และละทิ้งที่มั่นก่อนเวลาอันควร ทาให้ระบบการตั้งรับเป็นแนวของฝ่าย
เราส่วนใหญ่ประสบความล้มเหลว อีกทั้งข้าศึกได้เลือกเวลาปฏิบัติการในทัศนวิสัยจากัดที่เกื้อกูลต่อฝ่ายข้าศึก
และส่งกาลังจานวนมากเข้าเกาะที่มั่นฝ่ายเราทาให้ทราบการเคลื่อนไหวของฝ่ายเราโดยตลอด เป็นเหตุให้กาลัง
ทางอากาศของฝ่ายเราไม่สามารถปฏิบัติการโจมตีอย่างได้ผล หรือไม่สามารถปฏิบัติการสนับสนุนกาลังฝ่ายเรา
ทางพื้นดินได้เลย
ด้านยุทธการ
๑. การใช้กาลังรบที่เหมาะสมและถูกต้อง
การใช้กาลังรบที่มีความชานาญกับภูมิประเทศ และมีอาวุธทันสมัยเหนือกว่าข้าศึกย่อมสามารถ
เอาชนะข้าศึกที่มีกาลังมากกว่าได้ การจะสู้รบกับข้าศึกต้องรู้สมรรถภาพของกาลังรบข้าศึก และอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ที่ข้าศึกใช้อยู่ ตลอดจนยุทธวิธีที่ข้าศึกใช้อยู่ อุปสรรคจากธรรมชาติ อาทิเช่น ลมฟ้าอากาศหาก
สามารถแก้ไขได้โดยแท้จริงแล้ว ย่อมเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้สามารถเอาชนะข้าศึกที่ขาดแคลนกว่าได้
คุณภาพของกาลังรบอีกประการหนึ่งที่นับว่าสาคัญ กาลังรบน้อยแต่มีคุณภาพดี ย่อมดีกว่ากาลัง
รบที่มีมากแต่ขาดสมรรถภาพหรือไม่มีคุณภาพ บทเรียนในข้อนี้จึงพึงสังวรณ์ไว้เสมอในการพิจารณาจัดตั้ง
กาลังและการใช้กาลัง
ตามหลักการรบหรือการทาสงคราม ไม่ว่าจะเป็นการรบตามแบบหรือนอกแบบ จาเป็นต้อง
ยึดถือหลักการทาสงครามไว้เสมอ แม้จะไม่เป็นไปทุกข้อ แต่ก็ต้องใช้ อาทิเช่น หลักการรุก หลักการจู่โจม
หลักการระวังป้องกัน หลักการอ่อนตัว ฯลฯ การปฏิบัติการต่อหน้าข้าศึก ย่อมเป็นการยากที่กระทาได้สาเร็จ
หากขาดการใช้หลักการทาสงคราม การนากาลังส่งลงทางอากาศในพื้นที่ข้างหน้า ซึ่ง ขศ.สามารถตรวจการณ์
ได้ย่อมเป็นอันตรายอย่างมาก การขัดแย้งกันในเรื่องการกาหนดพื้นที่ส่งลงทางอากาศ โดยที่พิจารณาเรื่อง
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การรักษาความปลอดภัยหรือการระวังป้องกันน้อยเกินไป หรือประมาณค่าขีดความสามารถของ ขศ.ต่าไป
ย่อมทาให้กาลังพลที่ใช้ส่งลงทางอากาศถูกทาลาย นับเป็นการใช้กาลังที่ไม่เหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งควรจะได้
พิจารณาระมัดระวังและยึดถือเป็นบทเรียนต่อไป
๒. อานาจกาลังยิงของหน่วย เท่าที่ผ่านมาแล้วปรากฏว่า หน่วยไม่ใคร่มีความเชื่อมั่น มว.อวน.
ของกองพันและก็มักเป็นเช่นนั้นจริง ๆ เพราะส่วนใหญ่แล้วการยิงอาวุธวิถีโค้ง ตั้งแต่ ค. ๖๐ จนถึง ค. ๔.๒
นิ้ว มักไม่ใคร่ได้ผลเนื่องจาก มว.อวน.ขาดความชานาญที่เพียงพอ ฉะนั้น จึงทาให้อานาจกาลังรบของหน่วย
ด้อยลงไป ส่วนใหญ่แล้วหน่วยหวังพึ่งปืนใหญ่เป็นอันดับแรก ซึ่งผิดหลัก เพราะกว่าปืนใหญ่จะยิงได้ทาให้
เสียเวลาเป็นอย่างมาก หรือ ป.อาจจะยิงให้ไม่ได้เนื่องจากติดภารกิจอื่น นอกจากนั้นในภูมิประเทศที่เป็นภูเขา
ชันแล้วในบางจุด ป.ไม่สามารถยิงได้ ทาให้เสียเวลาและลดอานาจยิงลงเป็นอย่างมาก อีกประการหนึ่งทหาร
มักไม่ใคร่กล้ายิง ปรส.เพราะกลัวเปิดเผยที่ตั้ง ข้อแก้ไขสาหรับเรื่องนี้ควรจะเน้นหนักการฝึกอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้พลยิงมีความชานาญมากขึ้นและถ้าทาได้ควรจะมีการฝึกพลประจาปืนให้ยิงปืนได้ตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไป
เพื่อทดแทนกันได้
๓. การใช้หน่วยสนับสนุนการรบไม่ทันต่อเหตุการณ์
นอกจากการใช้หน่วยรบที่เหมาะสม และถูกต้องดังกล่าวแล้ว ในด้านการใช้หน่วยสนับสนุน
การรบก็เช่นเดียวกัน จากเหตุการณ์รบที่ผ่านมา ฝ่ายข้าศึกมีอาวุธหนักสนับสนุนหน่วยรบได้ต่อเนื่องทันต่อ
เหตุการณ์และเหนือกว่าหน่วยทหารเสือพรานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี ปก.๑๒.๗ ยิงช่วยทหารราบ
ในการเข้าตี มีปืนใหญ่และกระสุนวิถีราบขนาด ๘๕ มม., ๑๒๒ มม., และ ๑๓๐ มม. ซึ่งมีระยะยิงไกลกว่าปืน
ใหญ่กระสุนวิถีโค้งขนาด ๑๐๕ มม. และ ๑๕๕ มม. ที่ฝ่ายรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรลาวที่ใช้อยู่ เหตุนี้จึงทาให้
กาลังทหารฝ่ายรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรลาวต้องเพลี้ยงพล้าต่อฝ้ายข้าศึกอยุ่เสมอ มีหลายครั้งที่ทหารเสือ
พรานและทหารลาวฝ่ายรัฐบาลถูกข้าศึกโอบล้อมไม่สามารถถอนตัวได้ เนื่องจากขาดอาวุธหนักยิงสนับสนุน
หน่วยทหารทางภาคพื้นดินได้ นอกจากนี้ความแม่นยาในการทาลายข้าศึกก็ดี การขอใช้เครื่องบินทาการโจมตี
ข้าศึกก็ดี มักจะไม่ทันต่อเหตุการณ์ซึ่งกล่าวได้ว่า กว่าจะได้รับการสนับสนุนจากกาลังทางอากาศก็มั กจะสายไป
เสียแล้ว การใช้หน่วยสนับสนุนการรบที่มีคุณภาพและทันต่อเหตุการณ์เท่านั้นจึงจะสามารถแก้ไขสถานการณ์
ที่กาลังเลวร้ายให้กลับกลายเป็นดีได้
๔. การปฏิบัติการเป็นชุดเล็ก ๆ และการรบในเวลากลางคืน
เกือบจะกล่าวได้ว่าหน่วย ทสพ.ไม่สามารถปฏิบัติการณ์เป็นชุดเล็ก ๆ ซึ่งมีกาลัง ๓ - ๔ คน ถึง
ระดับชุดยิง รวมทั้งไม่สามารถปฏิบัติการรบในเวลากลางคืนได้อย่างข้าศึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าตีและ
การ ลว.ในเวลากลางคืน หาก ทสพ.สามารถปฏิบัติได้แล้วก็จะเป็นการออมกาลังได้อย่างดียิ่ง การแก้ไขอันแรก
ที่จะต้องกระทาคือการเน้นหนักเรื่องการฝึก และต้องปฏิบัติบ่อย ๆ เพื่อให้เกิดความเคยชิน เรื่องนี้นับว่าเป็น
เรื่องสาคั ญ อีก เรื่อ งหนึ่ งซึ่งต้อ งแก้ไข ด้านการรับ สมัค รและฝึก สอนอบรม กล่ าวคือ จะต้อ งมีก ารคัดเลือ ก
กลั่นกรอง (SCREEN) ตัวบุคคลระดับเจ้าหน้าที่โครงให้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ของตนที่จะได้รับอย่าง
แท้จริง่ (คัดเลือกให้ตรงตาม ชกท.) หรือมิฉะนั้นก็ต้องมีความรู้ความสามารถในระดับเดียวกันเพื่อนามาทาการ
ฝึกสอนอบรมเป็ นหลักแก่ อส. และทาหน้าที่เป็น ผู้นา อส.ได้ เวลาในการฝึกต้ องมีมากพอที่ จะทาการฝึ ก
อาสาสมัครให้สามารถทาการรบตามตาแหน่งหน้าที่ได้และมีความเป็นอยู่ร่วมกันนานพอสมควรซึ่งถ้าสามารถ
กระทาได้เช่นนี้คุณค่าของกาลังรบจะมีมากขึ้น สามารถทาการรบได้ทุกการรบ และทหารเกิดความชานาญ
สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เสมอเมื่อต้องเผชิญหน้ากับ ขศ.
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๕. การติดต่อสื่อสาร
การติดต่อสื่อสาร เมื่อเริ่มรบเครื่องมือสื่อสารที่หน่วย ทสพ.ได้รับนั้นมีประสิทธิภาพค่อนข้างต่า
มาก และบางหน่วยได้รับเครื่องมือสื่อสารความถี่เดียวกันทั้งกองพัน ในภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาอย่างนี้ควรใช้
เครื่องมือสื่อสารที่มีคุณภาพ เมื่อเป็นดังนี้การสื่อสารจึงยุ่งยากสับสนและติดต่อกันไม่ใคร่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระหว่างหน่วยทหารราบระดับกองร้อย กับหน่วยปืนใหญ่ไม่สามารถติดต่อกันได้โดยตรง ต้องส่งข่าวผ่านทาง
กองพันจึงทาให้อานาจการยิงสนับสนุนขาดประสิทธิภาพลงไปเป็นอย่างมาก ต่อมาภายหลังตั้งแต่ปลาย ธ.ค.
๒๕๑๔ - ม.ค.๒๕๑๕ จึงได้แจกจ่ายเครื่องมือสื่อสาร เอเอ็น/พีอาร์ซี-๒๔ ใน ระดับกองร้อยจึงทาให้
ประสิทธิภาพดีขึ้นแต่ยังไม่เพียงพอควรจะมีกองพันละ ๙ เครื่อง คือ บก.พัน. ๒ เครื่อง มว.อวน. ๑ เครื่อง
กองร้อยละ ๒ เครื่อง เพื่อจัดข่ายบังคับบัญชากองพันได้ ส่วนอีก ๑ เครื่อง ของกองร้อยอาจใช้สาหรับชุด ลว.
ของกองร้อย และข่ายติดต่อกับปืนใหญ่
ในเรื่องวินัยการสื่อสารก็เช่นกัน พนักงานวิทยุมักไม่ใคร่มีวินัยในเรื่องการรักษาความลับในการ
ส่งข่าว และผู้บังคับหน่วยไม่ใคร่มองเห็นความสาคัญในเรื่องนี้ จึงไม่ใคร่กวดขันพนักงานวิทยุ ซึ่งเป็นผล
เสียหายเป็นอย่างมากเพราะ ขศ.มักจะทราบความเคลื่อนไหวของฝ่ายเราตลอดเวลา
ด้านการส่งกาลังบารุง
๑. กล่าวทั่วไปเกือบจะกล่าวได้ว่าการส่งกาลังไม่อยู่ในกามือของเรา ส่วนใหญ่แล้วการ
ส่งกาลัง ไม่สามารถตามยุทธการได้ทัน ทาให้การปฏิบัติการชงักลง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่ง
กาลังเพิ่มเติมถ้าการรบติดพันกันอยู่ ส่วนมากทาไม่ใคร่ได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะภูมิประเทศและลมฟ้า
อากาศเป็นอุปสรรค นอกจากนี้เครื่องมือขนส่งทางอากาศจะใช้ได้เฉพาะตอนกลางวันเท่านั้น กลางคืนจะใช้ได้
โดยการ DROP แต่ก็ทาได้ไม่มากนัก บางครั้งก็เป็นอันตรายต่อฝ่ายเดียวกัน และบางครั้งก็ตกลงในเขตยึด
ครองของ ขศ.
๒. การส่งกาลังทางอากาศในเขตหน้า
ในสภาพที่ข้าศึกมีอาวุธหนักสนับสนุนการรบอย่างมากมายเช่นนี้ ย่อมมีอันตรายมากเพราะเป็น
การส่งกาลังทางอากาศต่อหน้า ขศ. หรือ ขศ.สามารถตรวจการณ์เห็นได้อย่างง่ายดาย สามารถยิงถล่มทาลาย
กองทหารฝ่ายเราได้ และสามารถใช้อาวุธยิงขัดขวางไม่ให้ฝ่ายเราลงส่งกาลังได้โดยสะดวกอีกด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการปฏิบัติการใด ๆ ของฝ่ายเราที่กระทาเป็นความลับ เมื่อมีความต้องการทางการส่งกาลังบารุงก็ทา
ให้หน่วยนั้นต้องเปิดเผยความลับ ไม่สามารถปกปิดต่อไปอีกได้ อันเนื่องมาจากการส่งกาลังในเขตหน้านี้
นับเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทาให้ ขศ.แก้ปัญหาของฝ่ายเราที่ตั้งขึ้นได้สะดวก และยังสามารถหาวิธีการยิงฝ่ายเรา
ด้วย อวน.ทาลายกาลังเป็นกลุ่มก้อนฝ่ายเราได้อีกด้วย
การส่งกาลังบารุงทางอากาศได้เพียงอย่างเดียว
ย่อมทาให้หน่วยเผชิญหน้ากับข้าศึกได้รับ
อุปสรรคในการรับสิ่งอุปกรณ์ทั้งปวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่กาลังทาการรบติดพันอยู่ เครื่องบินหรือเฮลิ
คปบเตอร์ขนส่งมักจะไม่กล้านาเสบียงอาหารหรือกระสุนไปส่งให้หน่วยในแนวหน้า เพราะหน่วยทีป่ ฏิบัติการ
รบในแนวหน้าไม่มีตาบลส่งกระสุนและเสบียงในพื้นที่ข้างหลัง เนื่องจากปฏิบัติการรบเป็นแบบกองโจร ไม่ มี
การจัดหน่วย กาลังกองหนุนไว้สนับสนุนหน่วยในแนวหน้าในระยะใกล้ชิด เหตุนี้จึงทาให้หน่วยในแนวหน้าเกิด
การขาดแคลนกระสุนหรือเสบียงอาหาร เมื่อปฏิบัติการรบไปนาน ๆ จึงทาให้สถานการณ์รบที่กาลังได้เปรียบ
อยู่ไม่สามารถขยายผลการรบรุกไล่ข้าศึกต่อไปได้ และถ้าสถานการณ์รบกาลังเสียเปรียบก็มักจะถูกข้าศึกเข้า
โอบล้อมด้วยการยิงทาให้ฝ่ายเรา ซึ่งกาลังขาดแคลน เกิดการเสียขวัญและเพลี่ยงพล้าต่อข้าศึกได้ง่ายยิ่งขึ้น
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อุปสรรคจากการส่งกาลังบารุง เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศ (เพราะฝ่ายเราใช้การส่งกาลังบารุง
ทางอากาศเพียงอย่างเดียว) เป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งข้าศึกมักจะอาศัย ก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการรบต่อฝ่าย
เรามาตลอด โดยที่ทางฝ่ายเรามิได้จัดการแก้ไขอย่างใด จึงนับว่าเป็นบทเรียนที่สาคัญต่อฝ่ายเราเป็นอย่างยิ่ง
๓. การส่งกลับสายแพทย์
ในตอนเริ่มต้นการส่งกลับสายแพทย์ค่อนข้างล่าช้า และกระทาไม่ใคร่ได้เนื่องจากจานวน ฮ.มีไม่
เพียงพอหรือ ฮ.แต่ ฮ.ไม่ยอมไปรับเพราะการรบยังติดพันกันอยู่ซงึ่ เป็นสาเหตุใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลา
เย็นทาให้ผู้บาดเจ็บต้องค้างคืน เรื่องนี้นับว่ากระทบกระเทือนขวัญของทหารเป็นอย่างยิ่งทาให้ทหารเกิดความ
หวาดวิตก และเกิดความถ้อถอยในการสู้รบ แต่อย่างไรก็ตามในตอนหลังได้พยายามแก้ไขโดยให้ ฮ.พยายามไป
รับผู้บาดเจ็บ บางครั้งแม้จะมืดค่าแล้วก็ไปรับและสามารถส่งกลับไปยัง รพ.ในเขตภายในได้ ทั้งนี้แม้ว่าเราจะมี
นักบินไทยร่วมปฏิบัติการด้วย แต่ก็ไม่ได้ใคร่ได้ช่วยเหลือการส่งกลับ เพราะทั้งหมดเป็นนักบิน ฮ.ติดอาวุธ
สาหรับ ฮ.รับคนเจ็บเป็นของ สกาย ซึ่งไม่มีขีดความในการปฏิบัติงานกลางคืน ดังนั้นถ้าเรามี ฮ.รับคนเจ็บของ
เราเอง และสามารถรับผู้บาดเจ็บในเวลากลางคืนได้ด้วยแล้วก็จะเป็นการดียิ่ง
ด้านกิจการพลเรือน
๑. นโยบายทางการเมือง
ความผันผวนไม่แน่นอนของการเมือง อาจเป็นผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจของบรรดาเหล่า
นักรบอาสาสมัคร อาทิ เช่น สภาพของการปฏิบัติการ ต้องทาการรบโดยปกปิด นอกจากนี้ยังจากัดพื้นที่การใช้
ในราชอาณาจักรลาวอีกด้วย การเปิดฉากรบรุกในพื้นที่ใหม่เพื่อสกัดกั้นหรือยับยั้งข้าศึก จะต้องได้รับการ
เห็นชอบทั้งฝ่ายลาวไทย และสหรัฐฯ เป็นผลให้เกิดวามล่าช้า และเกิดการขัดแย้งกันในพื้นที่ที่ฝ่ายเราเห็นว่า
จาเป็นจะต้องเข้ายึดไว้ให้ได้โดยเร็วที่สุด แต่ สกาย ไม่เห็นชอบด้วย และไม่สนับสนุนเพราะเกรงจะ
กระทบกระเทือนถึงสัมพันธภาพกับ จด. มัวแต่รีรอจนในที่สุด ขศ.ก็สะสมกาลังและกลับเป็นฝ่ายทาให้เราต้อง
แก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจทาให้เสียผลต่อการดาเนินกลยุทธอีกด้วย ในประวัติศาสตร์การยุทธก็เคยมี
ตัวอย่างมาแล้ว ที่ความไม่แน่นอนทางการเมือง ทาให้ผลการปฏิบัติการทหารต้องเสียโอกาสในชัยชนะได้ จึง
สมควรระลึกถึงในข้อนี้ให้จงหนักเช่นกัน
๒. การปลูกฝังอุดมการณ์ให้แก่ ทสพ.
เรื่องนี้นับได้ว่าเป็นจุดใหญ่ที่สุดสาหรับอาสาสมัคร และแม้ว่าได้มีประจาการมาบางส่วนทหาร
ของเรายังไม่เข้าใจว่าเขามารบเพื่ออะไร นอกจากว่าจะรบเพื่อ เงิน เท่านั้น และประจาการบางส่วนก็คิดว่า
รบเพื่อ พ.ส.ร.พวกเขาหาได้เข้าใจเจตนาของทางราชการไม่ว่าที่พวกเขามารบนี้รบเพื่อป้องกันประเทศชาติ
ด้วย เพราะเขายังหลับตามองภาพไม่เห็นว่า เขาควรจะเสียสละเพื่อรักษาเอกราชของชาติไทยของเขาอย่างไร
ในเมื่อแผ่นดินที่เขากาลังยืนหยัดต่อสู้นี้ เป็นเพียงแผ่นดินของประเทศเพื่อนบ้านชีวิตของเขาจึงมีค่าสูง เขาคิด
แต่เพียงว่าการที่สมัครมาครั้งนี้เพื่อรายได้เพื่อการยังชีพ มิใช้ปฏิบัติเพื่อมาตุภูมิของเขา ฉะนั้น น้าใจในการสู้
รบจึงต่า เพราะเงินย่อมตีค่ากับชีวิตไม่ได้ทหารไทยตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษมาแล้ว ถ้ารู้ว่าพวกเขาจะต้องรบเพื่อ
รักษาไว้ซึ่งแผ่นดินไทยไม่ให้ใครมาครอบครอง เขาทุกคนจะเสียสละได้แม้แต่ชีวิต ยิ่งทหารของเรามองเห็นการ
ปฏิบัติของหน่วยท้องถิ่นที่เมื่อถึงคราวคับขันแล้ว พวกหน่วยท้องถิ่นมักจะหายไปไม่ได้รบเคียงบ่าเคียงไหล่ ทา
ให้ทหารเกิดความคิดว่า “ทหารของประเทศชาติเขาเองยังไม่รบแล้ว ไม่ทราบว่าตัวเราเองจะรบทาไม” ฉะนั้น
จึงทาให้ทหารเกิดความท้อแท้ และคิดอยู่อย่างเดียวว่า ขออยู่ให้หมดไปวันหนึ่ง ๆ ปัญหาจึงมีว่า ทาอย่างไรจึง
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จะทาให้ทหารเกิดความเข้าใจที่แท้จริงว่า เขารบเพื่ออะไร ไม่ใช่เพื่อเงินที่เป็นรายได้เท่านั้น ทางหนึ่งที่จะทาได้
คือ ต้องอธิบายซ้าซากอยู่เสมอตั้งแต่เริ่มการฝึกว่า เขารบเพื่อป้องกันประเทศชาติในทางอ้อมด้วย และเมื่อ
เขาได้เข้ามาอยู่ในสนามแล้ว ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นก็จะต้องอบรมปลูกฝังให้เกิดจิตสานึกอยู่เสมอด้วย
ลักษณะผู้นา
๑. ความเป็นผู้นา
เนื่องจากหน่วย ทสพ.ส่วนใหญ่แล้วเป็นอาสาสมัครและมีประจาการเป็นจานวนน้อยมาก ฉะนั้น
การนาหน่วยของ ผบ.ทุกระดับชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับผู้บังคับหมวดจึงมีความสาคัญมาก เพราะเป็นผู้ที่
ใกล้ชิดกับทหาร ที่เกิดเป็นปัญหาอยู่จนถึงปัจจุบัน ในระดับ ผบ.มว.ของเราเป็นนายสิบ และบางคนเป็นนาย
สิบที่ไม่ค่อยมีคุณภาพ ภาระหนักจึงตกอยู่กับผู้บังคับ กองร้อย เราสามารถที่จะเปรียบเทียบระหว่างหน่วยที่มี
ผู้นาดี กับหน่วยที่มีผู้นาไม่ดีได้อย่างชัดเจน ทั้ง ๆ ที่สภาพการณ์เหมือน ๆ กัน แต่ผลการปฏิบัติออกมาต่างกัน
มาก ฉะนั้น จุดแรกที่จะแก้ไขเรื่องความเป็นผู้นาก็คือ ผบ.มว. ครั้งหนึ่งเราเคยทดลองเอาทหารอาสาสมัครที่มี
ผลการปฏิบัติงานดีเด่น มีลักษณะเป็นผู้นาไปฝึกอบรมและนากลับมาใช้ ปรากฏว่าได้ผลดีพอสมควร ถ้าได้
ผบ.ร้อย ที่ดีแล้ว การนาหน่วยก็จะยิ่งดีขึ้นอีก
๒. ความรักหมู่คณะ และผู้บังคับบัญชา
หลายครั้งในการปฏิบัติการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเข้าตี พวกทหารมักจะต้องให้บังคับบัญชา
(ส่วนมาก ผบ.ร้อย) นาจึงจะไปด้วย และเมื่อมีการปะทะหนักทหารมักจะหนีเอาตัวรอดทิ้งผู้บังคับบัญชา ทิ้ง
เพื่อน ผบ.หน่วย ที่มีลักษณะผู้นาสูงจึงมักต้องนาหน้าทหารเสมอ ในการตั้งรับก็เช่นกันเมื่อข้าศึกระดมยิงหนัก
หรือเข้าตีหนัก ทหารมักจะร่นมารวมกับผู้บังคับบัญชาของตนเอง และบางคนก็หลบหนีออกจากแนว หรือ
ชักชวนให้ ผบ.หน่วยถอนตัว ถ้าหาก ผบ.หน่วยที่ใจคอไม่มั่นคงแล้ว ก็มักจะทาตามคาแนะนาของทหาร ดัง
ปรากฏในการรบหลายครั้ง เป็นที่น่าสังเกตว่า ในการรบพื้นที่ทุ่งไหหินนี้เราต้องสูญเสียนายทหารทุกระดับสูง
กว่าพื้นที่อื่น ๆ เนื่องจาก ผบ.หน่วยนัน้ ๆ มักจะต้องนาหน้าเสมอไป
๓. ความเชื่อมั่นของหน่วยต่อหน่วยเหนือ
เท่าที่ปฏิบัติการผ่านมาแล้ว หลายหน่วยและหลายครั้งขาดความเชื่อมั่นต่อหน่วยว่าไม่สามารถ
ช่วยเหลือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาวิกฤติ ซึ่งทั้งนี้เราต้องยอมรับว่าบางอย่างนั้น เป็นความจริง เช่น เรื่อง
การสนับสนุนทางอากาศ การส่งกาลังบารุง เป็นต้น ซึ่งในเรื่องเหล่านี้ได้ได้อยู่ในกามือของเราเลย แต่อยู่ในกา
มือของผู้สนับสนุน ซึ่งหน่วยเหนือสั่งไม่ได้ เพียงแต่ขอร้องการสนับสนุนให้ซึ่งบางครั้งก็ได้ และบางครั้งก็ล่าช้า
ไม่ทันเหตุการณ์ บทเรียนที่เราได้รับในการยุทธที่ทุ่งไหหินเป็นตัวอย่างที่ดีที่หน่วย ทสพ.จะต้องจดจาไปอีก
นาน ฉะนั้น บางครั้งหน่วยจึงตัดสินใจ ทาบางอย่างไปโดยไม่ได้รับคาสั่งจากหน่วยเหนือซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ส่วนรวม
.
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การป้องกันประเทศของ ทภ.๑ - ๒
ในอดีตที่ผ่านมาทหารหาญของไทยได้สู้รบกับผู้รุกล้าอธิปไตยของไทยมาโดยตลอดเพื่อปกป้อง
ผืนแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานทหารหาญคนแล้วคนเล่า ที่ยอมเสียสละ เลือด เนื้อ และชีวิต เพื่อปกป้องผืน
แผ่นดินไทยให้เราลูกหลานได้อยู่สุขสบายและคงความเป็นไทยอยู่ได้จนตัวเราถึงทุกวันนี้แต่จะมีบ้างไหมที่
ลูกหลานไทยได้จดจาวีรกรรมที่ผ่าน ๆ มา และยกย่อง เล่าขาน ศึกษา วีระกรรมในอดีตเพื่อความภาคภูมิใจใน
วีรกรรม มาตุภูมิ และเอกราชของชาติไทย ปี พ.ศ.๒๕๒๙ การรบที่ช่องบก ทหารหาญได้เสียสละ เลือด เนื่อ
และชีวิต เป็นจานวนมากแต่นับวันก็จะลืมเลื่อนกันไปผมจึงขอนาบทความ ที่เล่าถึงการรบที่ช่องบก (ที่จะ
นาเสนอต่อไป) มาถ่ายทอด ณ ที่นี้เพื่ออนุชนรุ่นหลังได้รับทราบ และเล่าขานสืบไป

การรบที่ บ.โนนหมากมุน่

อ.ตาพระยา จว.ปราจีนบุรี ในปี ๒๕๒๓

กล่าวทัว่ ไป
สถานการณ์ในประเทศกัมพูชา ภายหลังทหารเวียดนามได้ส่งกาลังทหารรุกเข้ายึดครองกัมพูชา
ได้ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๒๑ เป็นต้นมา ทาให้ดินแดนกัมพูชาเกือบทั้งหมด อยู่ภายใต้การปกครองของทหาร
เวียดนามและทหารกัมพูชา เฮง ซัมริน แต่สหประชาชาติ และประเทศส่วนใหญ่ในโลกไม่รับรองรัฐบาลเฮง
ซัมริน โดยให้การรับรองรัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตย ซึ่งประกอบด้วยเขมร ๓ ฝ่าย ซึ่งนาโดยเจ้าสีหนุ, นาย
ซอนซาน และนาย เขียว สัมพัน ในขณะนั้นเขมร ๓ ฝ่าย ได้นากาลังติดอาวุธเข้าต่อสู้กับทหารเวียดนาม
และ ทกพ. เฮง ซัมริน โดยมีพื้นที่การรบทั้งตอนในของกัมพูชา และตามบริเวณแนวชายแดนไทย – กัมพูชา
จากการสู้รบระหว่างทหารเวียดนาม/ทกพ.เฮง ซัมริน กับกาลังเขมร ๓ ฝ่าย บริเวณแนวชายแดนไทย –
กัมพูชาทาให้ทหารเวียดนาม/ทกพ.เฮง ซัมริน ถือโอกาสกล่าวหาไทยว่าให้การสนับสนุนเขมร ๓ ฝ่าย และ
ใช้เป็นเงื่อนไขในการใช้กาลังทหารเข้ายึด บ.โนนหมากมุ่น อ.ตาพระยา จว.ปราจีนบุรี ด้วยกาลังประมาณ ๑
กองพัน ตัง้ แต่เวลา ๐๔๕๐ ของวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๓ ทาให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจานวนมาก
กาลังฝ่ายเราและราษฎรได้รับการสูญเสียจานวนหนึ่ง จากเหตุการณ์ในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นบทเรียนที่ดีในด้าน
การระวังป้องกันและการรักษาความลับของฝ่ายตรงข้าม
สถานการณ์และการปฏิบตั ิ
๑. กาลังฝ่ายเรา คือ ร.๒ พัน.๒ มีกาลัง ๕ กองร้อย และได้รับการสมทบกาลังจาก ร.๓๑ พัน.๑
จานวน ๑ กองร้อย, หน่วยปฏิบัติการพิเศษของ ร.๒ จานวน ๗ ชุดปฏิบัติการพิเศษ, ม.พัน๑๑ จานวน ๑ ร้อย
ลว. และจาก ม.พัน.๒ จานวน ๑ มว.ถ.
๒. กาลังฝ่ายตรงข้าม คือ ทหารเวียดนามและ ทกพ.เฮง ซัมริน จานวน ๑ กองพันประมาณ
๕๐๐ คน สนับสนุนด้วย ป. และ ค. ได้เข้ายึด บ.โนนหมากมุ่น โดยวางกาลังปิดล้อมหมู่บ้านเป็นวงรอบ
๓. ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ปฏิบัติการมีลักษณะเป็นป่าโปร่งสลับทุ่งนา พื้นดินเป็นดินปน
ทราย เป็นพื้นราบ มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นบ้างเป็นระยะ ๆ และบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการ มีเครื่องกีดขวางเป็นคันคลอง
ยุทธวิธี ซึ่งสามารถกีดขวางการเคลื่อนย้ายกาลังพล ยานยนต์ล้อและสายพานได้เป็นอย่างดี
๔. เมื่อ ๒๓๐๓๔๕ มิ.ย.๒๓ ทหารเวียดนาม/ทกพ.เฮง ซัมริน จานวน ๑ กองพัน ประมาณ
๕๐๐ คน ได้เข้ายึด บ.โนนหมากมุ่น (ทีเอ ๕๓๕๒๕๓) ต.โคกสูง อ.ตาพระยา จว.ป.จ. โดยกระจายกาลังปิด
ล้อมและควบคุมราษฎรไทยในหมู่บ้านรวมทั้งกระจายกาลังระวังป้องกันหมู่บ้านเป็นวงรอบ
ต่อมาเมื่อ
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๒๓๐๕๓๐ มิ.ย.๒๓ ชุดเฝ้าตรวจและคุ้มครองหมู่บ้านได้จัดกาลัง ๑ ชุดปฏิบัติการ เข้าพิสูจน์ทราบ บริเวณ บ.
โนนหมากมุ่น ได้ปะทะกับกาลังทหารเวียดนาม/ทกพ.เฮง ซัมริน ที่บริเวณพิกัด ทีเอ ๕๓๔๒๕๕ ประมาณ
๕๐๐ เมตร ทางทิศเหนือของ บ.โนนหมากมุ่น ฝ่ายตรงข้ามได้วางกาลังซุ่มโจมตีตามแนวถนน บ.โนนหมากมุ่น
ไปทางหลักเขตแดนที่ ๔๔ (พิกัด ทีเอ ๕๕๑๒๓๓) และวางกาลังอีกส่วนหนึ่งโอบล้อมกาลังฝ่ายเราไว้ ทาให้
กาลังของชุดเฝ้าตรวจเสียเปรียบ และเคลื่อนที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่สังหาร ผลการปะทะ ผบ.มว.และกาลังพล
เสียชีวิตทันที รวม ๗ นาย ถูกจับกุม ๘ นาย และหนีรอดมาได้ ๒ นาย สรุปผลการปะทะในครั้งนั้น กาลัง
พลฝ่ายเราเสียชีวิต ๑๔ นาย ( น.๑, ส.๑๓) กาลังฝ่ายตรงข้ามยังคงยึด บ.โนนหมากมุ่น อยู่ต่อไป
๕. เมื่อ ๒๓๐๕๕๐ มิ.ย.๒๓ ผบ.ร.๒ พัน.๒ ได้สั่งการให้ กองหนุนของ ร.๒ พัน.๒ จานวน ๑
กองร้อย และชุดปฏิบัติการพิเศษของ ร.๒ เข้าคลี่คลายสถานการณ์โดยจัดกาลัง ๒ มว.ปล. เคลื่อนที่ไปวาง
กาลัง บริเวณทางทิศใต้ของ บ.โคกสูง (พิกัด ทีเอ ๕๒๒๒๗๒) ระหว่างแนวถนน บ.โคกสูง – บ.โนนหมากมุ่น
กับแนวคันคลองยุทธวิธีเพื่อทาการรั้งหน่วงการรุกเข้ามาของกาลังทหารเวียดนาม/ทกพ.เฮง ซัมริน และรอ
เวลาให้กองหนุนอีก ๑ กองร้อย ชุดรบ ร. – ถ. เข้าคลี่คลายสถานการณ์ในพื้นที่ปะทะ
๖. เมื่อ ๒๓๐๘๐๐ มิ.ย.๒๓ หน่วยปฏิบัติการพิเศษของ ร.๒ ได้รับคาสั่งให้ไปสนับสนุนการ
ปฏิบัติของ ร.๒ พัน.๒ ผบ.ร.๒ พัน.๒ จึงสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษ ประกอบด้วยกาลังพล ๗ ชุด
ปฏิบัติการ เข้าตีผ่านแนววางกาลังของฝ่ายเรา เพื่อกวาดล้างกาลังฝ่ายตรงข้ามบริเวณทิศใต้ของ บ.โคกสูง
มายัง บ.โนนหมากมุ่น ในขณะเข้าปฏิบัติการ ได้รับการสนับสนุนด้วยการยิงจาก ป., ค.และกาลังทางอากาศ
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง แต่เนื่องจากพื้นที่ปฏิบัติการเป็นทุ่งนาโล่งสลับป่าโปร่ง มีน้าท่วมขัง ทาให้ยากต่อ
การดาเนินกลยุทธ อีกทั้งกาลังฝ่ายตรงข้ามได้มีเวลาดัดแปลงที่มั่นแข็งแรงตามแนวคันคลองยุทธวิธี กาลังฝ่าย
ตรงข้ามได้ต้านทานการเข้าตีของชุดปฏิบัติการพิเศษของฝ่ายเรา ด้วยการยิงสนับสนุนจาก ป. และ ค.สกัดกั้น
เป็นระยะ ๆ อย่างเหนียวแน่น กาลังฝ่ายเราพยายามเข้าตีต่อไปเพื่อต้องการให้ฝ่ายตรงข้ามเปิดเผยที่ตั้ง
จากนั้นจึงร้องขอการยิงจาก ป., ค. และกาลังทางอากาศเข้าทาลายกาลังของฝ่ายตรงข้าม รวมทั้งใช้ ป.ยิงสกัด
กั้นการเพิ่มเติมกาลังของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งวางกาลังกองหนุนอยู่ในเขตกัมพูชา เป็นผลให้กาลังฝ่ายตรงข้าม
สูญเสียเป็นจานวนมาก จากนั้นชุดปฏิบัติการพิเศษได้เคลื่อนกาลังเข้าเกาะติดที่หมาย บ.โนนหมากมุ่น เพื่อรอ
การเข้าตีจากชุด ร. – ถ. ต่อไป
๗. เมื่อ ๒๓๑๐๐๐ มิ.ย. ๒๓ ร.๒ พัน.๒ ได้จัดกาลังกองหนุน จานวน ๑ กองร้อย สนับสนุน
ด้วย มว.ถ.ร้อย ถ.๒๑ ม.พัน.๒ จานวน ๓ คัน โดยปรับกาลังเป็นชุดรบ ร. – ถ. โดยมี ร้อย ลว.ที่ ๒ ม.พัน.๑๑
ม.๑ รอ.สนับสนุนการเข้าตีด้วยการวางกาลังป้องกันปีกซ้ายของกาลังชุดรบ ร. – ถ. กาลังชุดรบ ร. – ถ.
เคลื่อนที่เข้าตีทางปีกซ้ายของที่หมาย บริเวณ บ.โนนหมากมุ่น ใช้แนวทางเคลื่อนที่จาก บ.โคกสูงไปยัง บ.โนน
หมากมุ่น เมื่อกาลังชุดรบ ร. – ถ. เคลื่อนที่มาถึงบริเวณ บ.โคกสูง ได้ทาการปรับรูปขบวน เพื่อให้ ๒ มว.ปล.
ที่วางกาลังอยู่ที่ บ.โคกสูง เข้าร่วมปฏิบัติการด้วย ระหว่างการเข้าตีของชุดรบ ร. – ถ. ได้รับการสนับสนุนการ
ระวังป้องกันจากชุดปฏิบัติการรบพิเศษ ซึ่งวางกาลังอยู่ใกล้ที่หมาย อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนการยิงจาก ป.,
ค., ถ. และกาลังทางอากาศของ บ.ทบ. ในการทาลายกาลังทหารเวียดนาม/ทกพ.เฮง ซัมริน ในที่มั่น
ดัดแปลง จากการปฏิบัติการด้วยความรวดเร็วและรุนแรง ทาให้กาลังทหารเวียดนาม/ทกพ.เฮง ซัมริน ต้อง
ถอนตัวไปยังบริเวณแนวชายแดนไทย – กัมพูชา และทิ้งศพทหารเวียดนาม/ทกพ.เฮง ซัมริน ไว้เป็นจานวน
มาก เมื่อ ๒๓๑๕๐๐ มิ.ย.๒๓ กาลังฝ่ายเราสามารถยึด บ.โนนหมากมุ่น กลับคืนมาอยู่ในความคุ้มครองของ
ฝ่ายเราได้ และหน่วยได้นากาลังเข้าเสริมความมั่นคงบริเวณแนวคันคลองยุทธวิธี
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๘. เมื่อ ๒๔๑๔๐๐ มิ.ย. ๒๓ กาลังฝ่ายตรงข้ามได้เริ่มระดมยิง ป. และ ค. มายังพื้นที่ปฏิบัติการ
ตามแนวคันคลองยุทธวิธีเป็นจานวนมาก ฝ่ายเราได้ตอบโต้ด้วยการยิงทาลายที่ตั้งยิง ป. และ ค. ของฝ่ายตรง
ข้ามอย่างรุนแรง ขณะเดียวกันฝ่ายตรงข้ามยังพยายามเข้าตีโอบกาลังฝ่ายเรา ซึ่งวางกาลังบริเวณแนวคันคลอง
ยุทธวิธี จากทางด้านทิศใต้ ไปยังทิศเหนือ แต่ฝ่ายเราได้จัดกาลังเข้าตีโต้ตอบต่อที่หมาย บริเวณด้านทิศเหนือ
ของช่องทางหลักเขตที่ ๔๔ และอีก ๑ กองร้อยของ ร.๓๑ พัน.๓ กับชุดปฏิบัติการพิเศษของ ร.๒ เข้าตีทาง
ทิศใต้โดยได้รับการยิงสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากกาลังทหารอากาศ และ ป., ค. อย่างต่อเนื่อง จึงสามารถ
ผลักดันกาลังทหารเวียดนาม/ทกพ.เฮง ซัมริน ออกไปนอกเขตแดนไทยได้สาเร็จ จากการตรวจค้นพื้นที่
ปะทะ พบศพทหารเวียดนาม/ทกพ.เฮง ซัมริน จานวน ๘๕ ศพ พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ และเวชภัณฑ์อีก
เป็นจานวนมาก
๙. สรุปผลการสูญเสีย
ฝ่ายเรา
- เสียชีวิต ๒๒ นาย
- บาดเจ็บ ๑๔ นาย
- ฮ.ท.๑/๑ เครื่อง และ บ.ต. ๑๙/๑ เครื่อง ถูกยิงตก
- อาวุธยุทโธปกรณ์เสียหายจานวนหนึ่ง
ฝ่ายตรงข้าม
- เสียชีวิต ๑๑๑ คน
- ถูกจับเป็นเชลย ๑ คน
- คาดว่าได้รับบาดเจ็บเป็นจานวนมาก
- ยึดอาวุธยุทโธปกรณ์และเวชภัณฑ์ได้เป็นจานวนมาก
วิเคราะห์ผลการปฏิบตั ิของทัง้ สองฝ่าย
๑. ฝ่ายตรงข้ามได้ลักลอบนากาลังเข้ามาในขณะพลบค่า และทาการดัดแปลงภูมิประเทศเป็น
อย่างดี การปฏิบัติการเข้ายึดที่หมาย บริเวณ บ.โนนหมากมุ่น และบริเวณใกล้เคียง เป็นการปฏิบัติอย่างจู่โจม
ขณะเข้าปฏิบัติการบริเวณ บ.โนนหมากมุ่นใช้การติดต่อทางสายซึ่งสามารถรักษาความลับได้เป็นอย่างดี กับ
ได้รับการสนับสนุนอาวุธต่อสู้อากาศยานที่มีประสิทธิภาพสูง ในการทาลายให้การปฏิบัติเข้ายึด
บ.โนนหมากมุ่น ในห้วงแรกประสบผลสาเร็จ โดยทาให้กาลังฝ่ายเราต้องสูญเสียจานวนหนึ่ง
๒. ระบบข่าวกรองของฝ่ายเราไม่สามรถแจ้งเตือนถึงสิ่งบอกเหตุการณ์ปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามได้
กลังจากทราบว่าฝ่ายตรงข้ามได้เข้ายึด บ.โนนหมากมุ่นไว้แล้ว ฝ่ายเราไม่สามารถแยกแยะได้ว่า เป็นกาลัง
ของฝ่ายใดและมีจุดประสงค์ในการปฏิบัติการอย่างใดเนื่องจากในขณะนั้นมีกาลังหลายฝ่ายสู้รบกันในเขต
กัมพูชา การเข้าพิสูจน์ทราบโดยชุดเฝ้าตรวจคุ้มครองหมู่บ้านซึ่งมีกาลังไม่มากนักจึงเป็นฝ่ายได้รับการ
สูญเสียในครั้งนั้น
๓. การประกอบกาลังฝ่ายเราในการเข้าตีกาลังฝ่ายตรงข้าม ในเวลาต่อมากระทาได้เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติ ชุดปฏิบัติการพิเศษ ได้นาอาวุธเสริม (อาร์พีจี -๒, ๗) มาใช้ในการปฏิบัติครั้งนี้ ทาให้เพิ่มอานาจ
การทาลายกาลังฝ่ายตรงข้ามซึ่งอยู่ในที่มั่นดัดแปลงอย่างได้ผล การดาเนินกลยุทธของฝ่ายเราโดยใช้กาลัง
หลักเข้าตีทางด้านข้างของที่หมาย ทาให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดจุดอ่อนและเสียเปรียบต่อการปฏิบัติการของฝ่ายเรา
กาลังฝ่ายเราได้ใช้ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว และความชานาญในพื้นที่ปฏิบัติการ กับ
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ได้รับการสนับสนุนจากกาลังทางอากาศ, ป. และ ค. อย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ทาให้กาลัง
ฝ่ายเราสามารถผลักดันกาลังฝ่ายตรงข้ามให้ออกนอกเขตไทยได้สาเร็จ
๔. การเข้ายึด บ.โนนหมากมุ่น ของทหารเวียดนาม/ทกพ.เฮง ซัมริน ไม่มีกาลังทางอากาศใน
การสนับสนุนการปฏิบัติซึ่งเป็นข้อเสียเปรียบกาลังฝ่ายเรา คลองยุทธวิธี เป็นเครื่องกีดขวางการถอนตัวของ
ฝ่ายตรงข้าม การเคลื่อนที่เข้าปะทะของฝ่ายตรงข้ามมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนทาให้เกิดการสูญเสียจานวนมาก
จากการทาลายของฝ่ายเรา รสะบบอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามถูกฝ่ายเราทาลายเป็นจานวนมาก ทาให้
ฝ่ายตรงข้ามขาดความต่อเนื่องในการยิงสนับสนุน ระบบการติดต่อสื่อสารของฝ่ายตรงข้าม ไม่สามารถ
ติดต่อกันได้กับหน่วยเหนือขณะมีการปฏิบัติ ฝ่ายตรงข้ามไม่มีความคุ้นเคยพื้นที่ปฏิบัติการทาให้การวางแผน
ขาดความสมบูรณ์ การส่งกาลังบารุงของฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนือ่ งจากฝ่าย
เราได้ใช้ ป., ค. และกาลังทางอากาศ ตัดการสนับสนุนอย่างได้ผล
บทเรียนจากการรบ
จากการที่ทหารเวียดนาม/ทกพ.เฮง ซัมริน เข้ายึด บ.โนนหมากมุ่น ต.โคกสูง อ.ตาพระยา
จว.ป.จ. ครั้งนี้ ทาให้เกิดบทเรียนที่สาคัญในด้าน การข่าว, ยุทธการ และกิจการพลเรือน ดังนี้.๑. ด้านการข่าว การที่ทหารเวียดนาม/ทกพ.เฮง ซัมริน สามารถยึด บ.โนนหมากมุ่นได้อย่าง
รวดเร็วและวางแผนซุ่มโจมตีกาลังฝ่ายเราอย่างได้ผลนั้น แสดงให้เห็นว่าฝ่ายตรงข้ามต้องมีการข่าวที่ดีพอ โดย
อาจทราบความเคลื่อนไหวของกาลังฝ่ายเราล่วงหน้า ในกรณีนี้ หากกาลังชุดเฝ้าตรวจและคุ้มครองหมู่บ้าน
ของฝ่ายเรา ได้มีการตรวจสอบข่าวสารให้แน่ชัดเสียก่อนโดยไม่นากาลังเข้าพิสูจน์ทราบในทันทีแล้วก็อาจจะ
ลดการสูญเสียของฝ่ายเราลงได้
๒. ด้านยุทธการ
การที่ทหารเวียดนาม/ทกพ.เฮง
ซัมริน สามารถยึด บ.โนนหมากมุ่นได้นั้นเป็นบทเรียน
ทางด้านยุทธการที่แสดงให้เห็นว่าระบบเฝ้าตรวจและการระวังป้องกันของฝ่ายเราในพื้นที่ชายแดนยังขาด
ประสิทธิภาพ ไม่สามารถเชื่อมต่อการแจ้งเตือนการเข้ามาของฝ่ายตรงข้าม และทาให้ฝ่ายตรงข้ามมีเวลาใน
การดัดแปลงภูมิประเทศเป็นที่มั่นแข็งแรงได้ การเฝ้าตรวจและระวังป้องกันชายแดนซึ่งมีที่กว้างด้านหน้ามาก
ฝ่ายเราจาเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เพื่อวางน้าหนักการเฝ้าตรวจให้เหมาะสมในทิศทางที่
ล่อแหลมต่อการคุกคาม
การปฏิบัติเพื่อตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามอย่างฉับพลัน จาเป็นต้องเตรียมแผนเผชิญเหตุและซักซ้อม
การปฏิบัติไว้ก่อนเป็นอย่างดี การใช้ชุดรบ ร. – ถ. ของฝ่ายเราในครั้งนี้หน่วยต้องใช้เวลานานเนื่องจากต้องรอ
พัน.ถ ซึ่งวางกาลังเป็นกองหนุนของกองพล
การใช้ ฮ.ท.๑ และ บ.ต.๑๙ ของฝ่ายเราล่อแหลมต่อการขัดขวางจากฝ่ายตรงข้ามเนื่องจาก
ฝ่ายตรงข้ามมีอาวุธจรวดต่อสู้อากาศยาน การปฏิบัติทางอากาศของฝ่ายเราทุกครั้ง จะต้องคานึงถึงขีด
ความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศของฝ่ายตรงข้ามเสมอ
๓. ด้านกิจการพลเรือน ในกรณีที่ทหารเวียดนาม/ทกพ.เฮง ซัมริน สามรถยึด บ.โนนหมากมุ่น
ได้โดยง่ายนั้น แสดงให้เห็นว่า ฝ่ายเราไม่ทราบข่าวสารใด ๆ จากราษฎรในพื้นที่ ทั้ง ๆ ที่มีราษฎรอาศัยอยู่
การปฏิบัติทุกครั้งหน่วยจะต้องใช้มาตรการทางด้านกิจการพลเรือนในการแสวงประโยชน์จากราษฎรหรือ
ทรัพยากรในพื้นที่ ในการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามตลอดจนแสวงประโยชน์ในด้านอื่น ๆ
เพื่อให้เกื้อกูลต่อการปฏิบัติทางยุทธวิธี ของฝ่ายเราได้มากที่สุด
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การต่อสูเ้ พือ่ เอาชนะคอมมิวนิสต์ในพืน้ ที่ ทภ.๒
๑. การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑.๑ ความเป็นมา
คอมมิวนิสต์ในประเทศไทยเริ่มขึ้นประมาณปี ๒๔๗๐ เป็นต้นมา และสามารถจัดตั้ง “พรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย” (พคท.) ได้สาเร็จเมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๔๘๕ จากนั้นก็ทาการเคลื่อนไหว
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องจนมีกาลังกล้าแข็งและเป็นองค์กรที่ท้าทายต่อเสถียรภาพของรัฐบาล ไม่ว่าวิถีทาง
การเมืองภายในประเทศจะผันแปรไปในรูปใด ในขณะที่การดาเนินงานของพรรคการเมืองอื่น ๆ ที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย กลับขาดตอนเป็นช่วง ๆ ตามวิกฤติการณ์ทางการเมืองภายในประเทศแต่ละยุคสมัย ลักษณะ
ที่น่าสนใจประการหนึ่งของ พคท. คือเป็นพรรคที่มีลักษณะเป็นมวลชนมากกว่าพรรคการเมืองอื่น ๆ
กล่าวคือ พคท.มีฐานมวลชนที่แน่นหนา มีโครงสร้างที่หยั่งรากลึกและแผ่สาขาไปสู่ประชาชนในชนบท
กว้างขวาง ขณะเดียวกันก็มีสมาชิกและผู้ปฏิบัติงานที่มีอุดมการณ์อุทิศตนให้กับงานของพรรคอย่างจริงจังโดย
ไม่สนใจกับสภาพส่วนตัวและสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวทาให้ พคท.เติบโตอย่างรวดเร็วและพัฒนาขึ้นเป็น
ลาดับ โดยยึดคาขวัญที่ว่า “ จากไม่มีสู่มี จากเล็กสู่ใหญ่ และจากอ่อนสู่แข็ง “ จนในที่สุด พคท.สามารถจับ
อาวุธขึ้นต่อสู้กับรัฐบาลเป็นครั้งแรกเมื่อ ๗ ส.ค. ๐๘ ซึ่ง พคท. ถือเป็น “วันเสียงปืนแตก” เหตุเกิดที่บ้าน
นาบัว ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
วิกฤติการณ์การต่อสู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับ พคท.ในช่วงนั้นปรากฏว่ายิ่งต่อสู้กันยืดเยื้อ
ยาวนานเท่าไร กองกาลังติดอาวุธของ พคท.ที่มีอยู่ในป่ากลับเพิ่มจานวนและเข้มแข็งเป็นลาดับยังความ
เสียหายให้ทั้ง ๒ ฝ่าย เป็นอันมาก ประชาชนเกิดการหวาดกลัวและมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ขณะเดียวกัน พคท.ก็โหมกระหน่าทางการเมืองอย่างได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนบางคน
หลงเชื่อและบางคนที่อยู่ในฐานะร่ารวยมั่งคั่งก็เริ่มนึกถึงการที่จะหลบหนีภัยคอมมิวนิสต์ไปอยู่ต่างประเทศบาง
คนถึงกับลงทุนส่งบุตรหลานไปศึกษาในต่างประเทศ
และได้เตรียมซื้อบ้านไว้สาหรับการหลบหนีภัย
คอมมิวนิสต์เพื่อเอาตัวรอด ก็มี
เงื่อนไขจากภายนอกพรรคที่สาคัญคือ ปัญหาการปราบปรามของฝ่ายรัฐบาลในสมัยนั้น โดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทาการจับกุมสมาชิก พคท., ปัญญาชน และนักหนังสือพิมพ์ฝ่ายซ้ายจานวนหนึ่งกับ ทั้งได้
สั่งลงโทษประหารชีวิต พคท.ระดับนา ๒ คน คือ นายครอง จันดาวงษ์ กับนายรวม วงศ์พันธ์ การ
ปราบปรามอย่างเฉียบขาดดังกล่าวดังกล่าวก่อให้เกิดผล ๒ ด้าน คือ ด้านหนึ่ง สมาชิก พคท.ที่ปฏิบัติงาน
ในเมืองจานวนมากหลบหนีการจับกุมเข้าไปฝังตัวและเคลื่อนไหวในท้องถิ่นชนบท ทาให้งานของ พคท.ใน
ชนบทขยายตัวอย่างรวดเร็ว อีกด้านหนึ่งคือ ทาให้ พคท.เห็นความจาเป็นที่จะต้องเริ่มดาเนินการตอบโต้
การปราบปรามด้วยวิธีรุนแรง ประกอบกับเงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจของไทยในขณะนั้นเอื้ออานวยต่อ
ความเติบใหญ่ของ พคท.อย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน
และยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นได้เท่าที่ควร
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนบางกลุ่มไม่เข้าใจ
ระบอบคอมมิวนิสต์ได้กลายเป็นแนวร่วมของ พคท. โดยทางอ้อมหรือที่เรียกว่า “แนวร่วมมุมกลับ” เงื่อนไข
ภายในพรรคที่สาคัญคือ บุคคลระดับนาของ พคท.ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศได้กลับเข้ามาในประเทศ
ไทย ทาให้ พคท.มีผู้นาที่มีประสิทธิภาพและมีอุดมการณ์ในการต่อสู้สูง สามารถขยายงานไดอย่างกว้างขวาง
ทั้งในด้าน พรรค แนวร่วม และกองกาลังติดอาวุธ จนในที่สุด พคท.สามารถประกาศจัดตั้งกองกาลัง
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ปกครองตนเอง (อานาจรัฐซ้อน) เกือบจะเรียกได้ว่าครอบคลุมพื้นที่ภาค ตอ./น. มีเขตงานหลัก รวมทั้งสิ้น
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. มีกาลังเข้มแข็งที่สุด มีกองกาลังติดอาวุธทั้งสิ้น ประมาณ
๔,๐๘๐ คน ทั้งนี้ ไม่นับรวมมวลชนพื้นฐานและแนวร่วมอีกประมาณ ๑๐,๐๐๐ คนเศษ
จากสถานการณ์ก่อการร้ายของ ผกค.ที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า พคท.นั้นสามารถขยายอานาจ
ได้อย่างกว้างขวางจนรัฐบาลในบางยุคสมัยแทบจะไม่สามารรถควบคุมสถานการณ์ในบางพื้นที่เอาไว้ได้
สถานการณ์ก่อการร้ายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความมั่งคงของประเทศทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และจิตวิทยา เป็นอย่างมาก รัฐต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการปราบปราม ผกค.จานวนมหาศาล
เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งประชาชนต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากภัยคอมมิวนิสต์ไม่ใช่น้อย
องค์ประกอบที่สาคัญของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ ๆ
ได้ ๓ ส่วน คือ พรรค, แนวร่วม และกองกาลัง

การรบทีช่ อ่ งบก

จว.อุบลราชธานี ในปี ๒๕๒๙ – ๒๕๓๐

กล่าวทัว่ ไป
๑. ลักษณะของพื้นที่ปฏิบัติการ : พื้นที่บริเวณช่องบก อยู่ในเขต อ.น้ายืน จว.อ.บ.เป็นพื้นที่
ซึ่งมีเขตติดต่อกันทั้ง ๓ ประเทศ คือ ไทย – ลาว – กัมพูชา โดยมีทิวเขาพนมดงรักกั้นเป็นเขตแดนระหว่าง
ไทย – ลาว และไทย – กัมพูชา ช่องบกเป็นช่องซึ่งประชาชนทั้ง ๓ ประเทศ ใช้เป็นเส้นทางติดต่อเดินข้ามไป
มาได้ในสมัยก่อน และหากได้มีการดัดแปลงปรับปรุงเพียงเล็กน้อยยานพาหนะก็จะสามารถวิ่งไปมาได้สะดวก
บริเวณที่เป็นทิวเขานี้จะมีความสลับซับซ้อน เป็นป่ารกทึบ ยากต่อการตรวจการณ์ ทั้งทางพื้นดินและทาง
อากาศ สามารถใช้เป็นแหล่งซ่อนพรางและกาบังเป็นอย่างดี ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะเกื้อกูลอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติ
ของหน่วยทหารขนาดเล็ก โดยเฉพาะการแทรกซึมเข้า-ออกตามแนวชายแดน แต่ตรงกันข้ามลักษณะภูมิ
ประเทศดังกล่าว จะเป็นเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ ในการเคลื่อนที่ของหน่วยทหารขนาดใหญ่ตามแนวทิว
เขาส่วนมากจะอยู่ในประเทศไทยจะมียอดเขาสูงชันทอดต่อกันเป็นแนวยาวทางลึกตั้งฉากกับเส้นเขตแดนยอด
เขาต่าง ๆ เหล่านี้มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติทางยุทธวิธี หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยึดรักษาไว้ได้แล้วจะ
เกื้อกูลต่อการปฏิบัติเป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถควบคุมแนวทางเคลื่อนที่บริเวณช่องบกและสามารถใช้เป็น
จุดตรวจการณ์ไปยังพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามได้อย่างทั่วถึงยอดเนินเหล่านี้สามารถแบ่งเป็นแนวสาคัญได้ ๓ แนว คือ
แนวที่ ๑ ซึง่ ถือเป็นแนวยอดเนินสุดท้าย ห่างชายแดนเข้ามาในเขตประเทศไทย ๓ -๕ กม.มี
ยอดเนินทอดติดต่อกันจากซ้ายไปขวาคือ ยอดเนิน ๔๕๓, ๓๕๒, ๓๖๑, ๓๖๒ และ ๔๓๖
แนวที่ ๒ เป็นแนวยอดเนินซึง่ ห่างจากแนวชายแดนเข้ามาในเขตไทย ๑-๓ กม. ทอดติดต่อกัน
จากซ้ายไปขวา คือ ยอดเนิน ๔๙๗, ๕๐๐, ๔๐๘, ๓๘๒ และ ๓๙๖
แนวที่ ๓ เป็นแนวยอดเนิน ซึ่งได้แก่ ยอดเนิน ๕๖๕, ๔๖๙, ๔๙๕, ๔๗๗, ๕๐๒ และ ๕๐๐
จนถึงช่องโป่งแดง
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ลักษณะของทิวเขาที่กล่าวมาแล้ว จะก่อให้เกิดต้นลาธารเป็นห้วยต่าง ๆ ซึ่งหล่อเลี้ยงประชาชน
ในพื้นที่ อ.น้ายืน และ อ.นาจะหลวย จว.อ.บ. ซึ่งได้แก่ ห้วยจันลา, ห้วยลอดพื้น, ห้วยบอนห้วยพญาเสือ, ห้วย
โป่งลิง, ห้วยผึ้ง และ ห้วยผึ้งนอก เป็นต้น ลาห้วยเหล่านี้จะก่อให้เกิดแหล่งน้าต่าง ๆ ในพื้นที่ตอนล่างในเขต
ประเทศไทย ซึ่งหากได้จัดระบบชลประทานที่ดีแล้ว จะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างดียิ่ง แม่น้าสายสาคั ญที่มี
ต้นน้าอยู่บริเวณนี้ คือ ห้วยลาโดมใหญ่ สาหรับพื้นที่บริเวณช่องบกที่อยู่ในเขตกัมพูชา และลาวนั้น จะมียอด
สูงสุดตามแนวชายแดน แล้วลาดลงไปยังเขตภายใน ซึ่งต่อจากลาดเนินแล้วจะเป็นพื้นที่ราบตลอดในเขต
กัมพูชา และลาว มีถนนซึ่ง กัมพูชาและลาว ได้สร้างขึ้นจากเขตภายในประเทศเข้าสู่ช่องบก และสร้าง
ติดต่อกันขนานกับแนวชายแดนไปยังยอดเนินต่าง ๆ ซึ่งกาลังของฝ่ายตรงข้ามได้วางอยู่ถนนสายนี้จะเป็น
เส้นทางหลักในการเคลื่อนย้ายกาลังไปสู่เนินต่าง ๆ ซึ่งหมายรวมถึงยอดเนินที่อยู่ในเขตประเทศไทยด้วยดังนั้น
ลักษะภูมิประเทศดังกล่าวแล้ว จึงเกื้อกูลต่อการปฏิบัติทางทหารของฝ่ายตรงข้ามและดูเสมือนว่าฝ่ายเวียดนาม
ได้เตรียมการเพื่อที่จะใช้กาลังทหารรุกล้าเข้ามาในเขตไทยเฉพาะ
ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีประชาชนอยู่ในพื้นที่
ถนนที่มีอยู่จึงไม่ได้ใช้เพื่อความสะดวกของประชาชน
๒. สาถานการณ์ทั่วไป : ในสมัยก่อนที่ ไทย – ลาว –กัมพูชา เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นมิตร
ต่อกันการไปมาหาสู่ของประชาชนทั้งสามประเทศ จะเข้ามาในลักษณะที่ดี เป็นไปตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการรุกล้าอธิปไตยต่อกัน ครั้นเมื่อลาว และกัมพูชา แสดงความไม่เป็นมิตรต่อไทย มี
การลักลอบแทรกซึมเข้ามาในเขตประเทศไทย โดยเฉพาะกาลังติดอาวุธ ฝ่ายเราถือว่าการเข้ามาในลักษณะ
เช่นนี้เป็นการรุกล้าอธิปไตย เหตุการณ์เช่นนี้ได้เกิดขึ้นรุนแรงเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๒๑ ซึ่งในสมัยนั้นคอม
มิวมิสต์องค์การเซียม ซึ่งเขมรแดงสนับสนุนอยู่ ได้นากาลังจากภายนอกประเทศรุกล้าเข้ามาในบริเวณช่องโอ
บก อ.บ้านกรวด จว.บ.ร.ทาให้ฝ่ายเราได้รับความเสียหายเป็นจานวนมาก นอกจากนี้ ยังใช้กาลังรุกล้าเข้ามา
บริเวณช่องบก อ.น้ายืน จว.อ.บ.มากวาดต้อนราษฎรไทย ที่ บ.แปดอุ้มเก่า อ.น้ายืน จว.อ.บ.ไปฝึกอบรมลัทธิ
คอมมิวนิสต์แล้วส่งกลับเข้ามาเผยแพร่ และทาลายความมั่นคงในเขตไทย โดยเฉพาะพื้นที่สามอาเภอของ
จว.อ.บ. บริเวณเขตรอยต่อสามประเทศคือ อ.น้ายืน, อ.นาจะหลวย อ.บุญฑริก
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เวียดนามเข้ามามีอิทธิพลในกัมพูชา เขมรแดง หรือกลุ่มเขมรเขียวสัมพันธ์
ซึ่งไม่นิยมชมชอบเวียดนาม จึงได้หลบหนีมาอยู่ตามแนวเขตแดนไทยตั้งแต่ จว.อ.บ. ในพื้นที่ ทภ.๒ จนถึง
ทภ.๑
สาหรับพื้นที่ ทภ.๒
มีเขมรหลายกลุ่มหลบหนีเข้ามาตั้งรวมกลุ่มอยู่ตลอดแนวชายแดน
โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณตรงข้ามช่องบกกลุ่มเขมรแดงหรือเขมรเขียว สัมพันธ์
ได้มาตั้งรวมกลุ่มเป็น
กองบัญชาการในการต่อต้านเวียดนามในกัมพูชา และใช้เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนที่อพยพหนีมา ประมาณ
๑๓,๐๐๐ คน เขมรกลุ่มนี้ได้ซ่อมสร้างทางไปสู่ช่องบกและเลยเข้าไปในเขตกัมพูชา เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการ
ส่งกาลังไปต่อต้านและทาลายทหารเวียดนาม ซึ่งเข้ามาอยู่ในกัมพูชา นอกจากนี้ บริเวณนี้ยังเป็นคลังเก็บสิ่ง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของกลุ่มกองกาลังรักชาติกัมพูชา (กรช.) ฝ่ายเขมรแดง เป็นจานวนมาก มีการวางกับระเบิด/
ทุ่นระเบิดเพื่อป้องกันตนเองจากการเข้าตีของทหารเวียดนามทั่วพื้นที่ กรช.กลุ่มนี้ได้ส่งกาลังเข้าปฏิบัติการ
แบบกองโจรต่อทหารเวียดนามในพื้นที่ ภายในกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นบริเวณนี้จึงเป็นเป้าหมายสาคัญต่อ
การโจมตีของทหารเวียดนาม
๓. สถาการณ์เฉพาะ : เมื่อ ๔ ม.ค. ๒๘ ทหารเวียดนาม (ทวน.) ได้ใช้กาลังจาก ๓ พล.ร. คือ
พล.ร.๓๑๕, พล.ร.๒ และบางส่วนของ พล.ร.๓๐๗ เข้ากวาดล้าง กรช.กลุ่มนี้ใช้เวลาปฏิบัติอยู่ประมาณ ๗ วัน
ปรากฏว่า สามารถกวาดล้าง กรช. กลุ่มนี้ได้สาเร็จ หลังจากนั้นแล้ว กาลังบางส่วนของ พล.ร.๓๑๕ ได้วาง
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กาลังปิดกั้นแนวชายแดนโดยตั้ง บก.หน่วย ระดับ กรม คือ กรม ร.๗๓๓ อยู่บริเวณเนิน ๓๐๖ ในเขตกัมพูชา
ห่างจากแนวชายแดน ประมาณ ๑ กม.เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ต่า ซึ่งล่อแหลมต่อการถูกตรวจพบและ
ทาลายได้ง่าย ฉะนั้น ทวน.จึงได้ส่งกาลังบางส่วนมายึดภูมิประเทศในที่สูง ซึ่งเป็นภูมิประเทศสาคัญที่สามารถ
ตรวจการณ์ และควบคุมช่องบกได้ดี คือเนิน ๓๖๑ (ภูถ้าเจีย), เนิน ๓๕๒ และเนิน ๔๕๓ (ภูปาดช้าง) ซึ่งลึก
เข้ามาในเขตประเทศไทย ประมาณ ๕ กม. นอกจากนี้ ทวน.ยังได้ซ่อมสร้างและปรับปรุงเส้นทางบริเวณช่อง
บก เข้าไปยังเขตกัมพูชา ให้สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล พร้อมทั้งดัดแปลงฐานที่มั่นให้แข็งแรงพอป้องกันการเข้า
ขับไล่ ทาลาย ผลักดันของฝ่ายเรา ในต้นปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ทภ.๒ โดย กกล.สุรนารี จึงได้วางแผนในการใช้
กาลังผลักดัน โดยใช้ชื่อแผนว่า “ แผนยุทธการดี – ๘ “
การปฏิบัติตามแผนยุทธการดี – ๘ ปรากฏว่า ฝ่ายเราประสบกับความยากลาบากในการ
ปฏิบัติใช้กาลังเป็นอย่างมาก เนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันป่ารกทึบ มีทุ่นระเบิด และกับระเบิดใน
พื้นที่เป็นจานวนมาก ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนที่ และมีพื้นที่ดาเนินกลยุทธที่จากัด ฝใยเราต้องสร้าง
เส้นทางขึ้นใหม่ เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายกาลัง และส่งกาลังบารุง โดยเฉพาะเส้นทางจาก บ.โนนสูง ไปยัง
ภูถ้าเจีย หลังจากฝ่ายเราได้ใช้เวลาปฏิบัติตามแผนอยู่ ประมาณ ๓ เดือนเศษ ปรากฏว่าสามารถผลักดัน
ทวน.ที่ภูปาดช้าง, เนิน ๓๕๒ และภูถ้าเจีย ออกไปได้ หลังจากนั้นฝ่ายเราได้วางกาลังรักษาพื้นที่เสริมความ
มั่นคงบริเวณดังกล่าว เพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นในการขยายผลการปฏิบัติในโอกาสต่อไป สรุปการปฏิบัติตามแผน
ยุทธการดี – ๘ นี้ ฝ่ายเราเสียชีวิต ๒๘ นาย, บาดเจ็บ ๘๒ นาย
เนื่องจาก ทวน.ที่หลบหนีการกวาดล้างของฝ่ายเรา ยังคงมีการเคลื่อนไหวอยู่ตามเนินต่าง ๆ ที
พื้นที่บริเวณช่องบก ในเขตไทย ซสึ่งได้แก่ เนิน ๕๐๐, ๔๐๘, ๓๘๒ และ ๓๙๖ ฉะนั้น เพื่อเป็นการขยายผล
การปฏิบัติต่อจากแผนยุทธการดี – ๘ กกล.สุรนารี จึงได้ออกแผนยุทธการดี – ๘ กกล.สุรนารี จึงได้ออกแผน
ยุทธการดี – ๙ เพื่อใช้กาลังทหารเข้าผลักดัน ขับไล่ และทาลายกาลัง ทวน.ที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ในเขตไทยต่อไป
โดยได้กาหนดเป้าหมายการปฏิบัติที่เนิน ๕๐๐, ๔๐๘, ๓๘๒, และ ๓๙๖ ซึ่ง กกล.สุรนารี ได้พิจารณว่าหาก
สามารถยึดรักษาเนินเหล่านี้ได้แล้วก็จะสามารถควบคุมช่องบกได้โดยสมบูรณ์
การปฏิบัติตามแผนยุทธการดี – ๙ ของ กกล.สุรนารี ได้เริ่มตั้งแต่เดือน ธ.ค. ๒๙ โดยในขั้นต้น
เป็นการปฏิบัติการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับราษฎรในพื้นที่รวม ๑๕ หมู่บ้าน และได้ใช้กาลังทหารเข้า
ปฏิบัติการอย่างจริงจังในเดือน ม.ค. – ก.พ. ๓๐ ซึ่งปรากฏว่าสามารถขับไล่ ทวน. และยึดที่หมายเนิน ๓๙๖
ได้ สาหรับเนิน ๕๐๐, ๔๐๘, และ ๓๘๒ นั้น ฝ่ายเราได้ใช้กาลังเข้าตีถึง ๓ ครั้ง ภายในเดือน ม.ค. – ก.พ. ๓๐ (
๑ พัน.ร.) และรวมกาลังเข้าตีเป็นกลุ่มก้อนอีก ๑ ครั้ง ในเดือน มี.ค.๓๐ ( ๒ พัน.ร.) ปรากฏว่า ได้รับการ
ต้านทานจากฝ่ายตรงข้ามอย่างหนัก โดยฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมถอนกาลังออกไปจากจุดเหล่านี้ และยังได้
ดัดแปลงที่มั่นแข็งแรงเพิ่มขึ้น มีการเพิ่มเติมกาลังบางส่วนคาดว่า ทวน.จะไม่ละทิ้งจุดนี้อย่างเด็ดขาด การ
ปฏิบัติตามแผนยุทธการดี – ๙ ฝ่ายเราเสียชีวิต ๓๖ นาย, บาดเจ็บ ๒๕๒ นาย, ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต ๑๗
นาย(นับศพได้) มอบตัว ๒ นาย คาดว่ายังมี ทวน.อีกบางส่วนที่ได้รับความเสียหายจานวนมาก
แผนยุทธการเผด็จศึกของ ทภ.๒ ทกย.ทภ.๒ ได้กาหนดแผนยุทธการเผด็จศึก เพื่อให้หน่วยรอง
ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติในรายละเอียด ซึ่งตามแผนนี้ ฝ่ายเราได้ระดมกาลังเกือบทุกชนิดเข้า
มาร่วมกัน และประสานการปฏิบัติ รวมทั้งการใช้การโจมตีทางอากาศ และการปฏิบัติของหน่วยพิเศษ
เป้าหมายในการดาเนินการคือ ใช้กาลังเข้าทาลาย ผลักดันและขับไล่ข้าศึก บริเวณเนิน ๕๖๕, ๕๐๐, ๔๐๘,
๓๘๒ และ ๓๗๖ หลังจากนั้น จะสถาปนาความมั่นคงตามแนวชายแดน เพื่อควบคุมช่องบก พร้อมทั้งพัฒนา
พื้นที่บริเวณนี้ให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้โดยปกติสุขต่อไป
180

181
สรุปกาลังที่ฝ่ายเราใช้ทั้งสิ้น จานวน ๕ พัน.ร. ( ๑๙ ร้อย ร. ), ๑ ร้อย ถ.(-), ๙ร้อย ป., ๑ ร้อย
ลว.ไกล และ ๓๗ กองร้อยทหารพราน นอกจากนี้ยังมีกาลังสนับสนุนการรบ และสนับสนุนการช่วยรบอื่น ๆ
ได้แก่ ชุดสัตว์ต่าง, ชุดสุนัขทหาร, กาลังราษฎรอาสาสมัคร ซึ่งจะใช้ในการคุ้มกันเส้นทางส่งกาลังบารุงระวัง
ป้องกันพื้นที่ส่วนหลัง และช่วยดัดแปลงฐานที่มั่นของกาลังทหารฝ่ายเรา
หลังจากฝ่ายเราได้เตรียมการต่าง ๆ ให้พร้อม ซึ่งได้แก่ การเตรียมหน่วยให้พร้อมรบ, การศึกษา
ภูมิประเทศ, การ ลว.พิสูจน์ทราบเป้าหมายอย่างละเอียดแล้วจึงได้กาหนด วัน ว. ในการปฏิบัติคือ ๑๔
เม.ย. ๓๐
ใน ๑๔ เม.ย. ๓๐ ฝ่ายเราใช้กาลังเข้าตีที่หมายพร้อมกันทั้ง ๕ ที่หมายในขั้นต้น ฝ่ายเรา
สามารถเข้าสู่ที่หมายเนินต่าง ๆ ได้ คือ เนิน ๕๖๕, ๕๐๐, ๓๘๒,และ ๓๗๖ โดยได้รับการต้านทานจากข้าศึก
ในลักษณะเบาบาง ส่วนเนิน ๔๐๘ ได้รับการต้านทานด้วยการระดมยิงจากฝ่ายตรงข้ามอย่างหนัก จึงไม่
สามารถเข้าสู่ที่หมายได้ แต่ขณะที่ฝ่ายเรากาลังเสริมความมั่นคงบริเวณที่หมาย ฝ่ายตรงข้ามได้พยายามตี
โต้ตอบ เพื่อยึดที่หมายคืนด้วยการระดมยิงจาก ป., ปรส., ค. พร้อมทั้งใช้กาลังภาคพื้นดินเข้าตีฝ่ายเราอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากฝ่ายเรามีเวลาจากัดในการดัดแปลงที่มั่น ขาดความหนุนเนื่องในการส่งกาลัง และเส้นทาง
ยากลาบาก เมื่อเห็นว่าไม่สามารถยึดรักษาที่หมายเหล่านี้ต่อไปได้ฝ่ายเราจึงถอนกาลังมาอยู่ตาม แนวเนิน
๔๙๗, ๓๔๐, ๓๘๓, และ ๓๙๖ ใน ๑๘ เม.ย. ๓๐ พร้อมทั้งทิ้งกาลังบางส่วนกดดันต่อที่หมายเหล่านั้นไว้
เพื่อรอปรับแผนใหม่
สรุปแล้วในการปฏิบัติแผนยุทธการเผด็จศึก เราสามารถควบคุมพื้นที่ช่องบกได้ในระดับหนึ่ง
ตั้งแต่ ๑๘ เม.ย. ๓๐ แต่การส่งกาลังเข้าสถาปนาความมั่นคงทั้งหมดตามแนวชายแดน ต้องใช้ระยะเวลา
หนึ่งเนื่องจากบางพื้นที่เป็นจุดระดมยิงของข้าศึก ซึ่งอยู่ภายนอกประเทศ สาหรับที่หมายเนิน ๓๘๒ เรา
สามารถยึดได้ส่วนหนึ่ง และสามารถยึดและควบคุมได้โดยเด็ดขาด เมื่อ ๒๕ พ.ค. ๓๐ พร้อมกับเนิน ๔๐๘
ส่วนเนิน ๕๐๐ สามารถควบคุมด้วยการยิง และการตรวจการณ์ ฝ่ายข้าศึกปรากฏการสูญเสียเป็นจานวนมาก
โดยได้รับรายงานข่าวที่เชื่อถือได้ว่า ฝ่ายข้าศึก จานวน ๑ กรม ได้รับการสูญเสียจนต้องมีการปรับกาลัง
ใหม่ สาหรับฝ่ายเรา ตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๓๐ จนถึง ๑๖ พ.ค. ๓๐ เสียชีวิต ๔๕ นาย บาดเจ็บ ๓๓๐ นาย (
๑๕ เม.ย. ๓๐ )
อุปสรรคประการหนึ่งที่ฝ่ายเราไม่สามารถยึดรักษาเนินได้ นอกจากเหตุผลดังกล่าวแล้ว คือ การ
ที่ฝ่ายเราต้องเคลื่อนที่ผ่านภูมิประเทศที่ยากลาบาก เป็นป่าทึบ ภูเขาสูงชัน มีทุ่นระเบิด/กับระเบิดเป็น
จานวนมาก มีเส้นทางในทางลึกจากัดขาดเส้นทางในทางกว้างที่จะเกื้อกูลต่อการโยกย้ายกาลัง, การส่งกาลัง
บารุง กระทาได้ในห้วงเวลาจากัด ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดความไม่หนุนเนื่องในการปฏิบัติ สาหรับฝ่ายข้าศึก
นั้นได้เตรียมพื้นที่การรบไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยจัดสร้างที่มั่นแข็งแรง, วางจุดระดมยิง, เตรียมอาวุธยิงสนับสนุนไว้
อย่างแน่นอน มีเส้นทางข่ายถนน บริเวณแนวชายแดน ทั้งทางกว้างและทางลึก ทาให้มีความคล่องแคล่วใน
การเคลื่อนที่สูง สามารถรวมกาลังเข้าปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว การส่งกาลังบารุงกระทาได้อย่างต่อเนื่องฉะนั้น
ฝ่ายข้าศึกจึงชิงความได้เปรียบปฏิบัติการโต้ตอบฝ่ายเราในทันทีทันใด
จนฝ่ายเราต้องถอนกาลังมาปรับ
แผนการปฏิบัติใหม่
ทกย.ทภ.๒ ได้พิจารณาว่า หากฝ่ายเรายังคงใช้กาลังเข้าตีที่หมายเหล่านี้โดยตรง น่าจะไม่
บรรลุภารกิจโดยเร็ว
ฉะนั้นจึงได้กาหนดแนวความคิดในการปฏิบัติขึ้นใหม่ด้วยการใช้กาลังในลักษณะชุด
ปฏิบัติการขนาดเล็ก ลิดรอนกาลังข้าศึก ณ บริเวณที่หมายให้อ่อนกาลังลงก่อน แล้วจึงใช้กาลังเป็นกลุ่ม
ก่อนเข้าตีทาลาย และยึดที่หมายต่อไป
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การปฏิบัติตามแนวความคิดดังกล่าว ทกย.ทภ.๒ ได้กาหนดให้มีการปฏิบัติการรบแบบกองโจร
หลังแนวข้าศึก โดยใช้หน่วยปฏิบัติการพิเศษ และ ชป.ขนาดเล็ก พร้อมทั้งดัดแปลงฐานที่มั่นบริเวณเนิน
๔๙๗,๓๔๐,๓๘๒ และ ๓๙๖ ให้แข็งแรง สามรถใช้เป็นฐานปล่อยและฐานส่งกาลังในการปฏิบัติแบบกองโจร
และการปฏิบัติด้วยกาลังเป็นกลุ่มก้อนเพื่อทาลายที่มั่นต่อไป
แนวความคิดนี้ ได้กระทาควบคู่ไปกับการพัฒนาตามแนวความคิดทางยุทธศาสตร์พัฒนาด้วย
เพื่อให้ประชาชนสนับสนุนการปฏิบัติของทหาร และสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ และความ
ปลอดภัยแก่ประชาชน ซึ่งขณะนี้ได้ดาเนินการแล้วหลายโครงการ เช่น การสร้างอ่างเก็บน้าที่ห้วยจันลา, การ
ฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัคร, การปรับปรุงหมู่บ้านตามโครงการ ปชด. ให้เป็น
หมู่บ้านยุทธศาสตร์ป้องกันตนเอง เป็นต้น
ตามแนวความคิดในการปฏิบัติของ ทกย.ทภ.๒ ใหม่นี้ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
แผนการปฏิบัติ จึงได้มีการปรับกาลังและแบ่งมอบความรับผิดชอบพื้นที่ให้หน่วยกาลังต่าง ๆ ใหม่ ดังนี้.กรม ทพ.๒๑ ประกอบด้วย กาลัง ๗ กองร้อยทหารพราน, ๑ บก.ควบคุมรับผิดชอบพื้นที่ด้าน
ปีกตะวันออกปฏิบัติการ ลว.สกัดกั้น และทาลายกาลัง ทวน.ที่แทรกซึมเข้ามาทางบริเวณช่องโป่งแดง
ฉก.ร.๓ ประกอบด้วยกาลัง ๑ พัน.ร.(+) (๔ ร้อย ร.) และกาลังทหารพราน ซค.๕๑๓ สย.๑๗
( ๕ กองร้อยทหารพราน ) รับผิดชอบทางพื้นที่ทางทิศตะวันออก ที่หมายสาคัญได้แก่ เนิน ๔๗๗ และ ๔๙๕
ฉก.ร.๖ ประกอบด้วยกาลัง ๒ พัน.ร.(+) ( ๘ ร้อย ร.) และกาลังทหารพราน ซค.๕๑๓ สย.๑๖ (
๔ กองร้อยทหารพราน ) รับผิดชอบพื้นที่ย่านกลางตรงช่องบกที่หมาย คือ เนิน ๔๐๘ และ ๓๘๒ ที่หมายขั้น
ต่อไป คือ บก.พัน.๙ ของ ทวน. บริเวณปากช่องบก และเนิน ๔๖๙
ฉก.ร.๒๓ ประกอบด้วยกาลัง ๑ พัน.ร.(+) ( ๕ ร้อย ร. ) และกาลังกรม ทพ.๒๖ ( ๖ กองร้อย
ทหารพราน ) รับผิดชอบพื้นที่ทางทิศตะวันตก ที่หมายสาคัญได้แก่เนิน ๕๐๐, ๕๖๕ และ ๖๒๒
หน่วยระดับ ฉก.ร. ทั้ง ๓ หน่วยนี้ จะจัดกาลังเป็น ชป.ขนาดเล็ก ออกปฏิบัติการจากฐานที่
มั่นได้สร้างไว้แล้ว ไปปฏิบัติการแบบกองโจรหลังแนวข้าศึก ตั้งแต่แนวชายแดนเข้ามาในเขตไทย เพื่อลิดรอน
กาลังต่าง ๆ ณ ที่หมายที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งพิสูจน์ทราบเป้าหมายเหล่านี้ เมื่อเห็นว่ากาลังข้าศึกบนที่
หมายได้อ่อนกาลังลงแล้ว จึงจะใช้กาลังเป็นกลุ่มก้อนเข้าทาลาย และยึดรักษาที่หมาย จะกระทาเฉพาะพื้นที่
สาคัญ ซึ่งจะทาให้บรรลุภารกิจการควบคุมช่องบกเท่านั้น ส่วนที่หมายอื่น ๆ จะทาลายและควบคุมด้วยการ
ยิงและการตรวจการณ์
สถานการและการปฏิบัตติ ามแผนยุทธการเผด็จศึก
ฝ่ายตรงข้าม
๑. ทวน.พล.ร.๓๑๕ ได้จัดตั้ง บก.สน.ขึ้นที่ บ.เดิมไร (ดับบลิวเอ ๓๘๖๑)เพื่อควบคุมกาลังที่
ปฏิบัติการบริเวณพื้นที่รอยต่อ ๓ ประเทศ ภารกิจสกัดกั้นการแทรกซึมของ กรซ.ในพื้นที่รับผิดชอบกาลัง
เผชิญหน้าของฝ่ายเรา มีกาลังทั้งสิ้น ๕ พัน.ร. โดยใช้กาลัง ของ กรม ร.๗๓๓ เป็นกาลังหลัก ได้วางกาลัง
ไว้ดังนี้.ก) บก.กรม ร.๗๓๓ ตั้งอยู่ใต้ช่องบก ประมาณ ๑.๕ กม. (ดับบลิวเอ ๒๒๖๘๘๓)
ประกอบด้วย หน่วยรองหลัก ได้แก่ ร.พัน.๓ ตั้งอยู่ระหว่างเนิน ๔๗๗ กับเนิน๔๙๕ (ดับบลิวเอ ๒๔๖๘๘๓)
ร.พัน.๘ ตั้งอยู่ระหว่างเนิน ๔๖๙ กับเนิน ๕๖๕ (ดับบลิวเอ ๒๐๓๘๕๒) และ ร.พัน.๙ ตั้งอยู่
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เหนือช่องบก ประมาณ ๕๐๐ เมตร (ดับบลิวเอ ๒๒๕๘๖๐ ) นอกจากนั้น ยังมีหน่วยขึ้นตรงระดับกองร้อย
สนับสนุนเต็มอัตรา
ข) นอกจากกาลังของ กรม ร.๗๓๓ ก็ยังมีกาลังอีก ๒ พัน.ร. ปฏิบัติการทางปีกของ กรม
ร.๗๓๓ คือ ร.พัน.๒ กรม ร.๑๔๓ ปฏิบัติต่อจาก ร.พัน.๗ กรม ร.๗๓๓ ไปทางทิศตะวันออก (พื้นที่บริเวณ
ช่องโป่งแดง) และ ร.พัน.๖ กรม ร.๑๔๒ ปฏิบัติการต่อจาก ร.พัน.๘ ร.๗๓๓ ไปทางทิศตะวันออก (พื้นที่
บริเวณรวงผึ้ง) ซึ่งแต่ละกองพันยังได้รับการสมทบอาวุธหนักในอัตราของ กรม ร.๑๔๒ และ กรม ร.๑๔๓
เข้ามาปฏิบัติในพื้นที่เป็นจานวนมาก
ค) อาวุธยิงสนับสนุนที่มีอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ ป., ปรส., ค., ปตอ. และจรวด ขนาด ๑๐๗
มม. สาหรับ ป.นั้น จัดจาก กรม ป.๗๒๙ และ ปตอ.พัน.๑๔
๒. กาลัง ทวน.ซึ่งเป็นกาลังเผชิญหน้าของฝ่ายเรานั้น คือ กรม ร.๗๓๓ ของกองพล ๓๑๕ ซึ่ง
ตั้งอยู่ใต้ช่องบก ลงไปในเขตกัมพูชา ประมาณ ๑ กม. โดยได้วางกาลังระดับกองพัน ตามแนวชายแดนและใน
เขตไทย ดังนี้.ก) ร.พัน.๘ ตั้งอยู่บริเวณชายแดน ใต้เนิน ๕๐๐ และได้วางกาลังระดับ มว.รุกล้าเข้ามา
ในเขตไทย คือ เนิน ๕๐๐ ไว้เป็นที่ตรวจการณ์ และฐานส่งกาลังในการปฏิบัติในเขตไทย
ข) ร.พัน.๙ ตั้งอยู่เหนือช่องบก เข้ามาในเขตประเทศไทยประมาณ ๖๐๐ เมตร และได้
วางกาลัง ๑ กองร้อย คือ ร้อย.๙ ไว้ระหว่าง เนิน ๔๐๘ และ ๓๘๒ กองร้อยนี้ได้ส่งกาลังระดับ มว. ไปอยู่บน
เนิน ๔๐๘ และ ๓๘๒ กาลัง ร.พัน.๙ นี้ เป็นกาลังสาคัญในการควบคุมช่องบก
ค) ร.พัน.๗ ตั้งอยู่บริเวณเนิน ๕๐๒ และ ๕๐๐ รับผิดชอบพื้นที่ช่องโป่งแดง ส่วนใหญ่จะ
วางกาลังบนเนินต่าง ๆ ตามแนวชายแดน มีหน้าที่สกัดกั้น และแทรกซึมเข้ามาปฏิบัติการในเขตไทย โดยใช้
พื้นที่บริเวณช่องโป่งแดงเป็นเส้นทางแทรกซึมเข้า – ออก
ง) นอกจากนี้ ยังมีอาวุธยิงสนับสนุนและหน่วยอืน่ ๆ ตั้งอยู่ตามแนวชายแดน ลึกเข้าไป
ในเขตกัมพูชา และลาว เพื่อเป็นส่วนสนับสนุน และเพิ่มเติมกาลังของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งวางกาลังเผชิญหน้ากับ
ฝ่ายเรา ได้มีการเพิ่มเติมกาลังในบางส่วน โดยเฉพาะอาวุธยิงสนับสนุน เช่น ปตอ., ป., ค. มีการเพิ่มเติม
กาลัง 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 ได้เคลื่อนย้ายกาลัง ร.พัน.๖ เข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่บริเวณช่อง
บก ด้วย
ภารกิจ
ทภ.๒ ได้รับมอบภารกิจสาคัญให้ปฏิบัติในพื้นที่ช่องบก อ.น้ายืน จว.อ.บ. ๒ ประการ คือ
- ผลักดัน ทาลาย ขับไล่ ทวน.ที่รุกล้าเข้ามาในเขตไทย ให้ออกพ้นชายแดนโดยเร็วและ
สถาปนาความมั่นคง เพื่อควบคุมช่องบก ต่อไป
- พัฒนาพื้นที่บริเวณช่องบก ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ทุกแห่งในลักษณะ
ยุทธศาสตร์พัฒนา ซึ่งสอดคล้อง และเป็นไปตามพระราชดาริใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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แนวความคิดในการปฏิบตั ติ ามแผนยุทธการเผด็จศึก
ทภ.๒ ปฏิบัติภารกิจ โดยใช้กาลังทั้งกาลังรบหลัก กาลังประจาถิ่น กาลังประชาชนร่วมปฏิบัติ
ในลักษณะการต่อสู้เบ็ดเสร็จด้วยการใช้กาลังรบหลัก และกาลังทหารพราน เป็นหน่วยหลักในการโจมตี
ผลักดัน ทาลายฝ่ายตรงข้าม ใช้กาลังประจาถิ่น และกาลังประชาชนคุ้มกันเส้นทาง สนับสนุนการ
ปฏิบัติการทางทหาร และช่วยเหลือกาลังทหารในการก่อสร้างที่มั่นแข็งแรง
การพัฒนานัน้ จะกระทาควบคู่ไปกันกับการขับไล่ ผลักดันฝ่ายตรงข้ามโดยหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง ทั้งนี้ ทภ.๒ จะเป็นหน่วยประสานการปฏิบัติเป็นส่วนรวม โครงการเหล่านี้ได้แก่ โครงการ
สร้างอ่างเก็บน้าห้วยจันลา , ห้วยพญาเสือ, โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ปชด. และโครงการจัดที่ทากินให้ราษฎร
เป็นต้น
การจัดและการประกอบกาลัง
๑. ทภ.๒ ได้จัด ทกย.ทภ.๒ เมื่อขึ้น ๑ เม.ย.๓๐ เพื่อควบคุมการปฏิบัติเป็นส่วนรวมและได้
จัดตั้ง ทกย.ทภ.๒ ส่วนแยกขึ้น เพื่อควบคุม และสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ผบ.
ทกย.ทภ.๒ ส่วนแยก จะจัดจาก ผบ.หน่วย ระดับ กรม ร. และกรม ทพ. ที่มีขีดความสามารถ และ
ประสบการณ์ในด้านการรบสูง ควบคุมการปฏิบัติในแต่ละหน่วย และแต่ละพื้นที่โดยตรง
๒. กาลังรบที่เข้าปฏิบัติการจัดเป็นหน่วยระดับ ฉก. ซึ่งมีทั้งหมด ๙ ฉก. แต่ละ ฉก.จะมี
ทกย.ทภ.๒ สย. ควบคุมอานวยการปฏิบัติในนามของ ทกย.ทภ.๒ อีกครั้งหนึ่ง
๓. การจัดเฉพาะกิจของ ทภ.๒
ฉก.เพิม่ ศักดิ์
ฉก.สุเทพ
๑ ชป. จาก ร้อย ลว.ไกล กกล.สุรนารี
กรม ทพ.๒๑
เจ้าหน้าที่ นปพ.๘๓๘
( ๕ ร้อย ทพ. (๑๒ ชป.)
กาลังรบพิเศษ
ฉก.ประจักษ์
กรม ทพ.๒๒ ( ๕ ร้อย ทพ.)
กรม ทพ.๒๓ ( ๕ ร้อย ทพ.)
การปฏิบตั ิของหน่วยตามแผนยุทธการเผด็จศึก
๑. วันที่ ๑ – ๓ เม.ย. ๓๐ หน่วยตามแผนยุทธการเผด็จศึก เคลื่อนย้าย เข้าที่รวมพลขั้นต้นที่
บริเวณพื้นที่ อ.น้ายืน จว.อ.บ. ผบ.ทกย.ทภ.๒/มทภ.๒ ให้โอวาทกาลังพลเป็นส่วนรวม และตรวจเยี่ยมหน่วย
ในพื้นที่
๒. วันที่ ๔ เม.ย. ๓๐ ทกย.ทภ.๒ ประชุม ผบ.หน่วย และนายทหาร เพื่อชี้แจงสถานการณ์
ปัจจุบันในพื้นที่ทั้งฝ่ายเรา และฝ่ายตรงข้าม ชี้แจงสถานภาพด้านกาลังพลการส่งกาลังบารุงและชี้แจง
แผนการปฏิบัติของ ทกย.ทภ.๒
๓. วันที่ ๕ – ๖ เม.ย. ๓๐ สาธิตและฝึกกาลังพลให้มีความคุ้นเคยกับอาวุธของหน่วยและอาวุธ
พิเศษ ซึ่งได้รับจาก ทบ.

184

185
๔. วันที่ ๗ – ๑๓ เม.ย. ๓๐ เป็นการเตรียมหน่วยให้พร้อมรบ, การฝึกหน่วยให้คุ้นเคยกับภูมิ
ประเทศ การฝึกเข้าตีต่อที่หมาย ซึ่งจาลองจากที่หมายจริง การ ลว. และตรวจภูมิประเทศ การกาหนด
แผนในรายละเอียด การสืบสภาพเป้าหมายการประสานการปฏิบัติขั้นสุดท้าย และการเตรียมปฏิบัติในวัน ว.
๕. วัน ว. ในการเข้าตีที่หมาย คือ วันที่ ๑๔ เม.ย. ๓๐ โดยกาหนดความรับผิดชอบ ดังนี้.ก) ฉก.จุรินทร์
เข้าที่หมายเนิน ๔๐๘
ข) ฉก.สุชาติ
เข้าที่หมายเนิน ๓๘๒
ค) ฉก.ทองแก้ว
เข้าที่หมายเนิน ๓๗๖
ง) ฉก.สุเทพ
รับผิดชอบป้องกันปีกด้านตะวันออก และลิดรอนทาลาย
ข้าศึก บริเวณเนิน ๕๐๒
จ) ฉก.ไกรศักดิ์
เข้าที่หมายเนิน ๕๐๐, เนิน ๕๖๕
ฉ) ฉก.ประจักษ์
รับผิดชอบคุ้มกันเส้นทางในพื้นที่เขตหน้า
ช) ฉก.นิคม
รับผิดชอบคุ้มกันเส้นทางในพื้นที่เขตหลัง และระวัง
ป้องกันพื้นที่เขตหลัง
ซ) ฉก.เพิ่มศักดิ์
รับผิดชอบในการพิสูจน์ทราบเป้าหมาย และประสาน
การปฏิบัติกับ จนท.นปพ.๘๓๘
ด) ฉก.นิพนธ์
เป็นกองหนุน
๖. การปฏิบัติในวันที่ ๑๔ เม.ย. ๓๐ หน่วยต่าง ๆ สามารถเข้าถึงได้โดยได้รับการต้านทานจาก
การยิงของฝ่ายตรงข้ามอย่างหนัก แต่เพื่อเป็นการออมกาลัง ทกย.ทภ.๒ จึงสั่งการให้หน่วยถอนกาลังมาตั้ง
ฐานที่มั่นในพื้นที่ ซึ่งสามารถควบคุมเป้าหมายเหล่านี้ไว้ได้ ทั้งการตรวจการณ์ และการยิงสาหรับ
รายละเอียดการปฏิบัติต่อที่หมายเนินต่าง ๆ นั้น ให้ศึกษาได้จากการปฏิบัติสาคัญและบทเรียนจากการรบใน
การปฏิบัติของหน่วยต่อที่หมายเหล่านั้นในตอนต่อไป
ผลการปฏิบตั ิ
ผลการปฏิบัติเป็นส่วนรวมของฝ่ายเรา ปรากฏว่า สามารถทาลายและผลักดันฝ่ายตรงข้าม
บริเวณที่หมายต่าง ๆ ในขั้นต้นได้ในระดับหนึ่ง และสามารถควบคุมที่หมายต่าง ๆ ได้ทั้งหมด ด้วยการตรวจ
การณ์ และการยิง ตั้งแต่ ๑๘ เม.ย. ๓๐ เป็นต้นไป
ผลต่อฝ่ายตรงข้าม ทาให้ฝ่ายตรงข้ามขาดเสรีในการปฏิบัติ สูญเสียที่มั่น ยุทโธปกรณ์ และกาลัง
พลได้รับความสูญเสียเป็นจานวนมาก ประมาณร้อยละ ๒๐ ของกาลังพลที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการ จนต้องมี
การปรับกาลังในหน่วยระดับกรมขึ้นไป พร้อมทั้ง เพิ่มเติมกาลังเข้ามาในพื้นที่
การสูญเสียและความเสียหาย ( ตั้งแต่ ๑ เม.ย. – ๒๕ พ.ค.๓๐ )
ฝ่ายเรา
- เสียชีวิต
๔๕ นาย
- บาดเจ็บสาหัส
๔๐ นาย ( ไม่สามารถกลับเข้าทาการรบได้ )
- บาดเจ็บเล็กน้อย
๒๘๔ นาย ( สามารถเข้าทาการรบได้ )
ฝ่ายตรงข้าม
- เสียชีวิต และบาดเจ็บ ประมาณ ๕๓๘ คน (เสียชีวิตประมาณ ๙๐-๑๒๐ คน)
- ถูกจับกุม และเข้ามอบตัว ๕ คน
- ยุทโธปกรณ์ถูกทาลาย และยึดได้เป็นจานวนมาก
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วิเคราะห์ผลการปฏิบตั ขิ องทัง้ สองฝ่าย
ฝ่ายเรา
๑. บทเรียนจากการเข้าตีต่อที่หมายเนิน ๔๐๘ และเนิน ๓๘๒ ในห้วงแรกไม่สามารถบรรลุ
ภารกิจได้ เนื่องจากฝ่ายเราเข้าตีในเวลากลางวัน เส้นทางเคลื่อนที่จากัด และการเข้าตีไม่เป็นความลับ ข้าศึก
สามารถตรวจการณ์เห็น และยิงทาลายด้วยอาวุธยิงสนับสนุน ทั้ง ค., ปรส., ป. นอกจากนี้ข้าศึกอยู่ในพื้นที่ตั้ง
รับที่เป็นที่มั่นดัดแปลงแข็งแรง ถึงแม้ว่าฝ่ายเราจะใช้ บ.โจมตีทางอากาศ และใช้ ป.ทาการยิง แต่ก็ไม่
สามารถรวมอานาจการยิง ณ ตาบลใดตาบลหนึ่งได้เต็มที่ เนื่องจากเป้าหมายมีหลายแห่ง
๒. บทเรียนจากการสูญเสียจากการตีโต้ตอบของข้าศึก ก็คือ การดัดแปลงที่มั่นตั้งรับโดย การ
ขุดคูยิง หลุมบุคคล และบังเกอร์ จะต้องรีบกระทาในทันทีเมื่อยึดที่หมายได้ แต่เนื่องจากหน่วยมีเวลาน้อย
และขาดวัสดุป้อมสนาม เช่น กระสอบทราบ ขอนไม้ที่จะใช้ทาบังเกอร์หลังคาปิด ดังนั้นหน่วยจึงควร
เตรียมการตั้งรับด้วยเครื่องกีดขวาง และกับระเบิดแนวหน้า ต้องรีบกระทาตั้งแต่ยังไม่มือค่า เพราะโดยปกติ
แล้วข้าศึกมักจะเข้าตีในเวลากลางคืน โดยมีอาวุธหนักยิงสนับสนุนการเข้าตีทุกครั้ง
๓. ปรส. เป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพในการรบบนภูเขา เพราะบนสันเขาแคบ ๆ หรือในพื้นที่อับ
กระสุนนัน้ ป. ไม่สามารถทาการยิงได้อย่างแม่นยา นอกจากนั้น ปรส. ยังมีขีดความสามารถในการทาลายสิ่ง
กีดขวาง และบังเกอร์ได้เป็นอย่างดี การลดอันตรายจาก ปรส. กระทาได้โดยการสร้างบังเกอร์ให้เสมอกับพื้น
และการต่อสู้ในคูยิงจะได้รับอันตรายจาก ปรส. น้อยมาก บังเกอร์ที่สูงจากพื้นดินโดยใช้กระสอบทรายก่อ
ขึ้นมาจะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง
๔. หน่วยไม่ได้คานึงถึงความสาคัญของการระวังป้องกัน การจัดที่ฟังการณ์ และการจัดกาลัง
ซุ่มโจมตีรอบฐานที่มั่นในเวลากลางคืน ทาให้ข้าศึกสามารถเข้าถึงฝ่ายเราได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ฝ่ายเราไม่
สามารถทราบการเข้ามา และรั้งหน่วงการเข้ามาของข้าศึกได้
๕. การปฏิบัติในครั้งนี้ ทุกหน่วยทาการตั้งรับอยู่ในฐานที่มั่นทั้งหมด ไม่มีหน่วยเคลื่อนที่ทาให้
เสมือนทุกหน่วยติดอยู่กับที่ จึงเกิดมีช่องว่าง ข้าศึกสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเสรีในพื้นที่นอกเหนือไปจากที่
มั่นของฝ่ายเรา โดยเฉพาะในเวลากลางคืน หรือในเวลาที่มีทัศนวิสัยเลว ซึ่งข้าศึกมีขีดความสามารถสูงในการ
ปฏิบัติในห้วงระยะเวลาดังกล่าว
๖. การขาดการติดต่อประสานงานที่ดี และขาดการสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นผลทาให้กาลัง
มากที่ใช้รบ กลายเป็นกาลังน้อยไป ข้าศึกที่จะเข้าทาการรบต่อฝ่ายเราด้วยการทุ่มเทกาลังเข้าทาลายเป็นจุดๆ
หรือ เป็นตาบล ๆ โดยที่ฝ่ายเรามิได้ให้การสนับสนุน หรือดาเนินกลยุทธช่วยเหลือหน่วยที่ถูกข้ าศึกตีเลย
๗. ในสถานการณ์ที่เป็นฝ่ายรุก หรือเข้าตี การเคลื่อนที่อย่างเชื่องช้า และอุ้ยอ้ายเนื่องจาก
ทหารต้องขนยุทโธปกรณ์และสัมภาระที่ไม่จาเป็นติดตัวไปด้วยเป็นเหตุให้ทหารเกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า
และขาดความคล่องตัวในการยุทธ
๘. ผู้บังคับบัญชาขาดลักษณะผู้นาที่ดี และไม่เอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ของทหาร ทาให้ทหาร
ไม่เคารพ และไม่มีความเชื่อมั่นในตัว ผบ.ร้อย เมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่คับขัน จึงไม่สามารรถที่จะ
ควบคุมบังคับบัญชาทหารได้ ทาให้เกิดความระส่าระสายขึ้นภายในหน่วย
๙. การไม่พยายามชี้แจงสถานการณ์ที่เป็นจริงในขณะนั้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบสภาพที่
แท้จริงว่าเป็นอย่างไร และทหารทุกนายจะต้องจะต้องปฏิบัติอย่างไร ย่อมจะทาให้เกิดความเสียหายอย่างยิ่ง
เพราะจะทาให้กาลังพลเกิดความประมาท และขาดความระมัดระวังตนเอง ดังนัน้ เมื่อถูกข้าศึกจู่โจมอย่าง
ฉับพลันทันใด โดยที่ทหารไม่คาดคิดมาก่อน จึงทาให้เกิดความวุ่นวายสับสนขึ้น อีกประการหนึ่ง ความไม่
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คุ้นเคยต่อภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทาให้ยากลาบากต่อการเคลื่อนที่ เพราะภูมิประเทศเป็นป่ารก
ทึบทาให้การปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
๑๐. วินัย และการปลุกปลอบขวัญทหาร นับว่ามีความสาคัญมากในระยะที่เผชิญกับเหตุการณ์
การสูญเสียย่อมต้องมีเป็นของธรรมดาของการรบ
ดังนั้น ผบ.หน่วยควรจะสร้างขวัญ และกาลังใจแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จึงจะสามารถนาชัยชนะมาสู่หน่วยได้
๑๑. ฝ่ายเรามักจะละเลยการพรางแนวที่มั่น เป็นผลให้ข้าศึกสามารถสังเกตเห็นแนวฝ่ายเราได้
ง่าย แม้จะเป็นเวลากลางคืน และอีกประการหนึ่งหน่วยที่ออกปฏิบัติการ ลว.ในเวลากลางวัน ในขณะที่กลับ
เข้าฐานปฏิบัติการมักไม่ค่อยสนใจต่อกาลังของข้าศึกขนาดเล็กที่เกาะเข้ามา เป็นผลให้ข้าศึกสามารถ
ค้นหาที่ตั้งของฝ่ายเราได้อย่างแน่นอน การปฏิบัติที่ควรกระทาก็คือ เมื่อกลับเข้าฐานปฏิบัติการ ควรที่จะทิ้ง
กาลังไว้เป็นจุด ๆ คอยซุ่มโจมตีข้าศึกที่เกาะเข้ามาในระยะ ๑,๐๐๐ หรือ ๕๐๐ เมตร จากฐานที่มั่น
๑๒. หน่วยและกาลังพลที่เข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่ใหม่ ๆ มักจะยังไม่คุ้นเคยกับยุทธวิธีของ
ข้าศึก ดังนั้น ข้าศึกมักจะหลอกล่อฝ่ายเราด้วยการทาให้เกิดเสียง หรือการเข้ามายิงรบกวนฐานด้วยปืนเล็ก
จากทิศทางหนึ่งแล้วเข้าที่กาบังเสีย หากฝ่ายเราตอบโต้ด้วยอาวุธปืนเล็ก อาวุธกล หรืออาวุธประจาหน่วยก็
ตาม ข้าศึกมักจะฉวยโอกาสที่ฝ่ายเราทาการยิงนัน้ ระดมยิงที่มั่นฝ่ายเราด้วย ค. จากอีกทางด้านหนึ่งทาให้
เราต้องเสียกระสุนในการตอบโต้จานวนมาก และไม่สามารถตรวจหาทิศทางยิง ค. ของข้าศึกได้
๑๓. การฝึกก่อนเข้าทาการรบนับว่าเป็นมูลฐานสาคัญยิ่ง ปัจจุบันการฝึกกาลังพลของฝ่ายเราจะ
มุ่งเน้นในการฝึก เพื่อการตรวจสอบตามวงรอบการฝึกประจาปีซึ่งเป็นหลักนิยมและยุทธวิธีที่ยังไม่เหมาะสม
หรับหรับการรบกับกองโจร หรือกาลังรบของเวียดนาม จึงทาให้ประสิทธิภาพในการรบเป็นหน่วยและเป็น
บุคคลของฝ่ายเราด้อยกว่าข้าศึกอย่างเห็นได้ชัด การแก้ปัญหา “ ฝึกอย่างที่ไม่นาไปรบแต่รบอย่างที่ไม่ได้
ฝึก” นั้น จะต้องเน้นหนักในเรื่องบุคคลทาการรบ การปฏิบัติการของหน่วยขนาดเล็ก การวางทุ่นระเบิด/กับ
ระเบิด และการรื้อถอน การ ลว. การซุ่มโจมตี และการต่อต้านการซุ่มโจมตี สิ่งที่ต้องเน้นหนักก็คือ การ
ปฏิบัติในเวลากลางคืน
๑๔. แนวความคิดในการฝึกที่สาคัญประการหนึ่ง คือ การฝึกทางด้านจิตใจเพราะหน่วยรบหรือ
พลรบในสงครามแบบนี้ การฝึกอบรมทางด้านจิตใจให้มีความเข้มแข็งอดทน และกล้าหาญ ย่อมมี
ความสาคัญอย่างยิ่งยวด เพราะเป็นพลังที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และจิตใจในการสู้รบ
๑๕. การปฏิบัติการเป็นชุดเล็ก ๆ และการรบในเวลากลางคืน กาลังพลของเราไม่สามารถ
ปฏิบัติการเป็นชุด ๆ ซึ่งมีกาลัง ๓ – ๔ คน ถึงระดับชุดยิงได้อย่างข้าศึก และการปฏิบัติการรบในเวลา
กลางคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าตี และการ ลว.ฯ ในเวลากลางคืนกระทาไม่ค่อยได้ การแก้ใขในสิ่งนี้ก็คือ
การเน้นหนักเรื่องการฝึกและต้องปฏิบัติบ่อย ๆ เพื่อให้เกิดความเคยชิน
๑๖. การติดต่อสื่อสาร พนักงานวิทยุมักไม่ค่อยมีวินัยในเรื่องการรักษาความลับในการส่งข่าว
และผู้บังคับหน่วยไม่ค่อยมองเห็นความสาคัญในเรื่องนี้ จึงไม่ค่อยกวดขันพนักงานวิทยุ ทาให้เกิดผลเสียหาย
เป็นอย่างมาก เพราะข้าศึกมักจะทราบความเคลื่อนไหวของฝ่ายเราตลอดเวลา
๑๗. บทเรียนที่สาคัญประการหนึ่งก็คือ การใช้กาลังรบในลักษณะอาสาสมัครจากประชาชนซึ่ง
มิใช่กองทัพทหารประจาการมาแต่ยามปกตินั้น จะสามารถใช้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประหยัดมาก การที่
จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นได้จะต้องมีการเตรียมการวางแผนไว้ล่วงหน้า ในการจัดตั้งกาลังอาสาสมัครเพื่อ
สู้รบทั้งในแบบกองโจร และกองทัพประจาการ โดยจัดให้มีการฝึก การสร้างหน่วยรบ การเตรียมผู้นาหน่วย
ในทุกระดับ การสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์ และการสนับสนุนที่จาเป็นรวมทั้งการจัดสายการบังคับบัญชาที่
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เข้มแข็ง ซึ่งสามารถกระทาได้ไม่ยากนัก เนื่องจากคนไทยมีจิตใจในการสู้รบเป็นพื้นฐานอยู่ในสายเลือด ใน
ยามคับขันจะรวมกันอยู่ต่อสู้เพื่อรักษาอธิปไตยของชาติไว้จนถึงที่สุด
บทเรียนจากการรบ
จากผลการปฏิบัติตามแผนยุทธการเผด็จศึกโดยส่วนรวม สามารถรวบรวมบทเรียนจากการรบ
ในสายงานต่าง ๆ ได้ดังนี้
ด้านกาลังพล
จากการปฏิบัติการรบในห้วงที่ผ่านมา ทาให้สามารถประเมินค่าของกาลังพลทั้งฝ่ายข้าศึก
(ทวน.) และกาลังพลของฝ่ายเรา ได้ดังนี้
ฝ่ายข้าศึก
ก) ผู้บังคับหน่วยทหาร และกาลังพลหลัก (เจ้าหน้าที่โครง) ทาการรบอย่างต่อเนื่องมาเป็น
เวลานาน มีอุดมการณ์ในการสู้รบสูง มีประสบการณ์ และขีดความสามารถในการรบสูง
ข) กาลังของ ทวน. เมื่อได้รับเกณฑ์เข้ามาเป็นทหารแล้ว จะได้รับการฝึกเบื้องต้นและเมื่อได้
ออกปฏิบัติการรบก็จะมีการฝึกอย่างสม่าเสมอ และตลอดเวลา ทาให้กาลังพลเกิดความมั่นใจและมี ความ
ชานาญในการปฏิบัติการรบ
ค) ในการปฏิบัติการรบ จะปฏิบัติการรบด้วยความทรหดอดทน ดังจะเห็นได้จากในการปฏิบัติ
แต่ละครั้ง จะนาอาหารติดตัวมาน้อยมาก แต่จะเอาอาวุธ กระสุนมาเป็นจานวนมาก คืออาหารจะมีเกลือ
และข้าวตากแห้งติดตัวมาเพียงเล็กน้อย และสามารถอยู่ได้หลายวัน
ง) กาลังพลที่ออกทาการรบจะเป็นกาลังพลที่อาสาสมัคร จึงปฏิบัติการรบด้วยความกล้าหาญ
โดยเฉพาะหน่วยจู่โจมระลอกแรกของเวียดนาม จะทาการรบอย่างบ้าคลั่ง เพราะถือว่าเป็นเกียรติที่เข้าเป็น
หน่วยนา ก่อนที่จะออกปฏิบัติภารกิจมีการกล่าวสาบาน และปฏิญาณกับผู้บังคับหน่วย มักจะยอมตายถ้าไม่
สามารถปฏิบัติภารกิจให้สาเร็จ เพราะถ้ากลับไปจะเสียหน้า หรือมีการประจานหรืออาจจะได้รับโทษอย่าง
หนัก
ฝ่ายเรา
ก) การสรุปยอดกาลังพล และการรายงานการสูญเสีย หน่วยยังไม่มีความเข้าใจไม่เคร่งครัด
การรายงานประจาวัน และการรายงานสูญเสีย ซึ่งหน่วยระดับสูงให้ความสนใจ และติดตามการปฏิบัติโดย
ใกล้ชิด การแก้ไข คือ การเร่งรัดการรายงานให้เป็นไปตาม รปจ. ที่กาหนด
ข) วินัย กฎข้อบังคับ คาสั่ง วินัยถือเป็นหัวใจหลักในการรบทุกหน่วย และกาลังพลทุกนาย
จะต้องมีวินัยเคร่งครัด ยึดถือคาสั่งปฏิบัติโดยไม่มีข้อแม้ หรือปัญหา ที่จะทาให้เสียผลในการรบเป็นส่วนรวม
ค) การปฏิบัติต่อเชลยศึก ทุกหน่วยปฏิบัติต่อเชลยศึกที่จับได้ หรือที่มอบตัวอยู่ในเกณฑ์ดีตาม
ระเบียบราชการสนามที่กาหนด
ง) การทะเบียนศพ การดาเนินการต่อศพ ปัญหาหลักที่เกิดคือ ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตไม่มีหลักฐาน
ข้อมูล ประวัติย่อประจาตัว ทาให้ยุ่งยากในการค้นหารายละเอียด ข้อแก้ไข การทา
บัตรประจาตัวเฉพาะกิจ หรือป้ายแขวนข้อมือ หรือสร้อยคอ อันจะทาให้การค้นหารายละเอียดในขั้นต้นได้
ทันที
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จ) ขวัญและการบริการ ขวัญกาลังพลของหน่วยที่ตรากตราการรบมาเป็นเวลานานโดยต่อเนื่อง
มักขวัญตก จะแก้ไขได้โดยให้มีการฟื้นฟูหน่วย มีการลาพักผ่อนเพิ่มขึ้น เพิ่มการบริการความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
ฉ) การดาเนินการกาลังพลในการปูนบาเหน็จความชอบหรือการทดแทน เช่น ผู้บาดเจ็บ
เสียชีวิต หน่วยระดับสูงควรเร่งรัดให้ได้ผลตอบแทนในเวลาที่รวดเร็ว
ด้านการข่าว
ฝ่ายข้าศึก
ก) การรบครั้งนี้ทาให้ทราบขีดความสามารถของฝ่ายข้าศึก และหลักนิยมของ ทวน. ดังนี้.๑) การติดต่อสื่อสารจาก กรม ร.๗๓๓ สน. ไปยัง นขต. คือ ร.พัน.๗ ( ระหว่างเนิน ๔๗๗และ
๔๙๕), ร.พัน.๙ (เหนือช่องบก) และ ร.พัน.๘ (ตะวันตกช่องบก) จะใช้การสื่อสารทางสายและการนาสารเป็น
หลัก โดยไม่ใช้วิทยุทาให้ฝ่ายเราไม่สามารถดักรับฟังการติดต่อสื่อสารระหว่าง กรม ร.๗๓๓ สน. กับ นขต.ได้
เลย
๒) ร.๒๓ การติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุ 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) สาหรับการสั่งการทางด้านยุทธการ 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 จะเดินทางไปรับคาสั่งด้วยตนเองจาก
หน่วยเหนือ
๕) จากการปิดลับทางการสื่อสารของฝ่าย ทวน. ทาให้ฝ่ายเราไม่ทราบแผนการปฏิบัติและ
การสั่งการด้านยุทธการของ กรม ร.๗๓๓ ต่อหน่วยรอง
ข) หลักนิยมและยุทธวิธีของหน่วยดั๊กกง
๑) การจัดกาลังในการออกปฏิบัติงานของหน่วย จะประกอบด้วยกาลังพล ๘ คน
๒) หน่วยดั๊กกง เป็นหน่วยเฉพาะกิจ ปฏิบัติภารกิจในการ ลว.หาข่าวโดยเฉพาะ สามารถ
ทาการรบได้อย่างทหารราบเมื่อจาเป็น แต่ตามปกติแล้วจะพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะสามารถเกาะติดข้าศึก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) การปฏิบัติภารกิจมีการปิดลับได้เป็นอย่างดี กาลังพลจะทราบเฉพาะในสิ่งที่ควรทราบ
เท่านั้น ในแต่ละภารกิจก่อนจะปฏิบัติจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพียง ๑ ชั่วโมง เพื่อให้ชุดปฏิบัติการจัดเตรียม
สิ่งของ เครื่องใช้ และรับฟัง ศึกษาเป้าหมาย เส้นทางและการปฎิบัติจนเข้าใจแจ่มชัด
๔) ผู้บงั คับบัญชาหน่วยดั๊กกง เป็น เจ้าหน้าที่โครง ของกองทัพ ได้รับการศึกษาอบรมมา
เป็นพิเศษ สามารถปกครองกาลังพลได้เด็ดขาด เข้มงวด
ฝ่ายเรา
ก) การรวบรวมข่าวสารเพื่อดาเนินกรรมวิธีให้เป็นข่าวกรองทางการรบ ไม่สามารถกระทาได้
เนื่องจากข่าวสารสาคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการจากหน่วยเหนือ เช่น ข่าวดาวเทียม หน่วย
ข้างเคียง และหน่วยรองได้รบน้อยมาก
ข) เนื่องจากพื้นที่นี้เป็นพื้นที่อันตรายมีทุ่นระเบิด/กับระเบิดจานวนมาก ไม่มีประชาชนเข้าไป
ทามาหากิน ทาให้ไม่ได้รับข่าวสารของข้าศึกจากประชาชน
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ค) ข้าศึกใช้การติดต่อสื่อสารทางสายเป็นหลัก การส่งข่าวทางวิทยุนั้น จะใช้เฉพาะข่าวทาง
ธุรการเท่านั้น ทาให้ฝ่ายเราได้ข่าวสารจากการดักรับฟังการติดต่อสื่อสารของข้าศึกน้อย
ง) เครื่องมืออีเลคโทรนิคที่มีอยู่คือ เครื่องมือเฝ้าตรวจเป็นพื้นที่ระยะไกล(RAM) ไม่สามารถ
นามาใช้ในพื้นที่นี้อย่างได้ผล เพราะไม่สามารถนาไปวางในพื้นที่เหมาะสม เช่น บริเวณช่องบกได้เลย
จ) การใช้ บ.ลว. ตาวจการณ์ทางอากาศด้วยสายตา ได้ผลน้อยเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามมีการ
ป้องกันภัยทางอากาศที่ดี ในที่ตั้งสาคัญ ๆ จะมีรวดนาวิถีแบบ เอสเอ-๗ และ ปตอ.๗๓ มม. ตั้งอยู่สาหรับ
ที่ตั้งทางทหารบนเนินสาคัญ ๆ จะมี ปตอ.๑๒.๗ ตั้งอยู่
ฉ) ข่าวสารที่มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง คือ ข่าวที่ได้จากการถ่ายภาพทางอากาศของ ทอ.เพราะ
ทาให้ทราบถึงที่ตั้งของการวางกาลัง และ อวน. แต่เนื่องจากสภาพอากาศในห้วงที่ฝ่ายเราเข้าปฏิบัติการนั้น
มีทัศนวิสัยเลว ทาให้ข่าวสารที่ได้รับจากการถ่ายภาพทางอากาศนั้น ขาดความต่อเนื่อง
ช) การต่อต้านข่าวกรอง
ซ) การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยระดับกองร้อยขึ้นไปใช้ทางสายเป็นหลัก ทาให้มีการ รปภ.
ทางการสื่อสารที่ดี แต่การติดต่อระหว่างชุดปฏิบัติการขนาดเล็ก ไปยังหน่วยควบคุมใช้ทางวิทยุทาให้การ
สื่อสารไม่ดีเท่าที่ควร
ด้านยุทธการ
ฝ่ายเรา
ก) การควบคุมและอานวยการยุทธ ทภ.๒ ได้จัดตั้ง ทกย.ทภ.๒ ขึ้นควบคุมเป็นส่วนรวมโดยมี
ทภ.๒ เป็น ผบ.ทกย.ทภ.๒ และจัดตั้ง ทกย.ทภ.๒ ส่วนแยก เพื่อควบคุมการปฏิบัติของหน่วย
ในพื้นที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยจัด ผบ.หน่วยระดับ กรม ร., กรม ทพ. ซึ่งมีขีดความสามารถและประสบการณ์ใน
การรบสูงเป็น ผบ.ทกย.สย. การจัดหน่วยเช่นนี้ ถึงแม้จะมีหน่วยควบคุมและบังคับบัญชามากขึ้นเล็กน้อยแต่ก็
ทาให้การควบคุมการปฏิบัติ มีประสิทธิภาพ และใกล้ชิดมากขึ้น สามารถแก้ปัญหาให้กับหน่วยดาเนินกล
ยุทธได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังใช้ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถของ ผบ.ทกย.ทภ.๒ สย. ต่าง ๆ มา
ปรับปรุงแก้ไข และฝึกอบรมแนะนาหน่วยก่อนการปฏิบัติการอีกด้วย
ข) การประกอบกาลังของหน่วยดาเนินกลยุทธ คงใช้ตาม อจย.ซึ่งเป็นการจัดระบบสามตาม
หลักนิยมของ ทบ.ไทย การประกอบกาลังเช่นนี้ จะเหมาะสมกับการรบตามแบบในลักษณะการใช้กาลังขนาด
ใหญ่ ไม่เหมาะสมกับการรบในพื้นที่ป่าเขา ซึ่งมีพื้นที่ดาเนินกลยุทธจากัด ฉะนั้นในการรบในพื้นที่บริเวณช่อง
บกนี้ ควรจะพัฒนาการจัดกาลังเข้าทาการรบที่เหมาะสม โดยเฉพาะการจัดชุดปฏิบัติการที่มีขีดความสามารถ
และคล่องตัวสูง ซึ่งหน่วยนี้จะเป็นกาลังสาคัญในการเป็นหน่วยเคลื่อนที่นาทะลุทะลวงเป้าหมาย เพื่อให้หน่วย
เคลื่อนที่ตามระดับ มว.ปล.เข้าสู่ที่หมาย
ค) การจัดอาวุธให้หน่วยดาเนินกลยุทธโดยเฉพาะระดับ มว., หมู่ และชุดปฏิบัติการต้องมีอานาจ
การยิงเหนือกว่าฝ่ายตรงกันข้าม ซึ่งนิยมใช้การทาลายด้วยระเบิดขว้าง และอาร์พีจี ฉะนั้นอาวุธตามอัตรา
ของหน่วยจะไม่เพียงพอ จึงควรเสริมด้วยอาวุธพิเศษ เช่น อาร์พีจี. ลย./ค. จาก ปล., ลูกระเบิดขว้าง, ค. และ
ปรส. เป็นต้น อาวุธที่จะทาลายหรือหยุดข้าศึกนั้น อานาจจากสะเก็ดระเบิดจะมีผลสูงกว่าการยิงจาก ปล.
ง) การแต่งกายของกาลังพลในการเข้าทาการรบนั้น จากผลการปฏิบัติของหน่วยปรากฏว่า
การใช้หมวกเหล็ก เสื้อเกราะ จะลดอันตรายจากการยิงของฝ่ายตรงข้ามได้ดี โดยเฉพาะสะเก็ดระเบิดจาก
อาวุธวิถีโค้ง และทุ่นระเบิด/กับระเบิด รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ายาง จะลดการบาดเจ็บเมื่อกาลังพลเหยียบ
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กับระเบิด ขาจะถูกตัดในระดับข้อเท้าเป็นส่วนมาก แต่หากสวมรองเทาคอมแบทจะถูกตัดขาในระดับเข่าขึ้น
ไป การใช้เสื้อเกราะ หมวกเหล็ก ถึงแม้จะทาให้ขาดความคล่องตัวไปบ้าง โดยเฉพาะชุดปฏิบัติการขนาดเล็ก
แต่ก็สามารถลดอันตรายจากการยิงของฝ่ายตรงข้ามได้
จ) อุปกรณ์พิเศษในการรบในพื้นที่สภาพป่าและเขา ควรจะได้จัดเตรียมให้เหมาะสมและควรจะ
จัดให้มีในอัตราของหน่วยทุกระดับ
ฉ) จุดตรวจการณ์ สาหรับการรบในพื้นที่ป่าเขา มีความจาเป็นยิ่ง ซึ่งสามารถใช้ปรับ ป. และ
ค. ไปยังที่ตั้งข้าศึก ใช้เป็นที่ฟังการณ์ในเวลากลางคืน แจ้งเตือนการเข้ามาของฝ่ายตรงข้ามได้ ควรจะกาหนด
ไว้หลาย ๆ จุด หากไม่มีพื้นที่ตรวจการณ์เหมาะสม ควรตั้งจุดตรวจการณ์บนต้นไม้ ซึ่งในพื้นที่ช่องบก การใช้
จุดตรวจการณ์บนต้นไม้ได้ผลดียิ่ง
ช) การป้องกันในการเกาะของข้าศึก นอกจากกระทาได้โดยการจัดตั้งจุดตรวจการณ์ที่ฟังการณ์
การใช้กาลังขนาดเล็ก ลว.รอบ ๆ ฐานปฏิบัติการณ์ในเวลากลางคืน และซุ่มโจมตีในเวลา
กลางคืน เป็นการปฏิบัติซึ่งหน่วยใช้ได้ผลตลอดมานอกจากนี้แล้วการปฏิบัติดังกล่าว ยังป้องกันการแทรกซึม
ของฝ่ายตรงข้ามเข้ามาสืบสภาพ หรือปฏิบัติการในพื้นที่ข้างหลังของฝ่ายเราด้วย
ซ) ข่าวสารทางยุทธวิธีเกี่ยวกับการปฏิบัติการของข้าศึก เพื่อใช้ในการวางแผนมีรายละเอียดไม่
เพียงพอ หน่วยดาเนินกลยุทธควรจะวางแผนรบให้มีรายละเอียดมากที่สุด นาหลักนิยมของข้าศึกมาเป็น
ข้อมูลในการวางแผน และชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจทุกขั้นตอน ควรนาหลักการสงครามมาใช้ให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด เช่น การออมกาลัง การรวมกาลัง และการจู่โจม เป็นต้น
ด) การดาเนินกลยุทธ มักเคยชินต่อการเข้าตีที่หมายตรงหน้า หรือที่มั่นข้าศึก ซึ่งเป็นทิศทางที่
ข้าศึก วางอานาจการยิง และวางฉากขัดขวาง สนามทุ่นระเบิดไว้ การเข้าตีจึงประสบความต้านทานอย่าง
รุนแรง จะต้องปรับแนวความคิดในการใช้กาลังเข้าดาเนินกลยุทธทางข้างและทางหลัง ผบ.หน่วย ระดับ มว.,
กองร้อย ต้องอยู่กับกาลังพลในแนวหน้าเพื่อทราบสถานการณ์ที่ถูกต้อง ชุดเคลื่อนที่นาซึ่งเป็นหน่วยกล้าตาย
คัดเลือกบุคคลที่มีความกล้าหาญ เสียสละ มีปฏิภาณไหวพริบสูง เนื่องจากเป็นหน่วยแรกที่เปิดทางเข้าสู่ที่
มั่นข้าศึก เพื่อทาลายเครื่องกีดขวาง และทาลายข้าศึกในระยะประชิดด้วย ลข., เจาะที่มั่นแข็งแรงด้วย อาร์พี
จี., จร.๗๓ ให้ได้ และต้องกระทาด้วยความรวดเร็วรุนแรงในลักษณะจู่โจมจะต้องจัดกาลังสกัดกั้นการเพิ่มเติม
กาลังของข้าศึก เพื่อป้องกันการตีโต้ตอบ การเข้าตีในหลายทิศทาง หลายระลอก กาหนดทิศทางเข้าตีหลัก
ทิศทางเข้าตีรองให้เด่นชัด รักษาเวลาการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนเมื่อยึดที่หมายได้แล้ว ต้องเร่งดัดแปลง
วางกาลังป้องกันการตอบโต้ให้ได้โดยเร็วที่สุด ควรจะได้มีการริเริ่มในการปฏิบัติ หรือเข้าตีในเวลากลางคืน ซึ่ง
ฝ่ายเราไม่เคยกระทาเลย
ต) การยิงสนับสนุน การยิงเตรียม การวิงฉากป้องกันขั้นสุดท้าย การยิงต่อต้านการยิงอาวุธ
ข้าศึก การวางแผนการยิงป้องกันที่ตั้ง เป็นสิ่งจาเป็นในการปฏิบัติของหน่วยดาเนินกลยุทธ การรวมอานาจ
การยิงไปยังที่หมายด้วยกระสุนชนวนที่เหมาะสมกับลักษณะเป้าหมาย จะช่วยในการทาลายที่หมายได้ การยิง
รบกวน ขัดขวาง จะทาให้ข้าศึกอ่อนกาลังขวัญตก เกิดความหวาดระแวงตลอดเวลา จึงควรกระทาตลอดเวลา
ถ) การโจมตีทางอากาศ จะมีผลในการทาลายสูง ข่มขวัญข้าศึกได้ดีและเพิ่มขวัญให้ฝ่ายเรา การ
โจมตีหากได้มีการใช้อาวุธได้เหมาะสมกับเป้าหมาย การโจมตีแม่นยา จะเป็นการริดรอนทาลายข้าศึกได้มาก
ท) การลวง และ/หรือการแสดงลวง เป็นวิธีการหนึ่งที่ทาให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจผิด แต่ฝ่ายเราไม่
ค่อยนามาใช้ ฉะนั้นในการปฏิบัติเพื่อหวังผลสาเร็จ ควรจะวางแผนการลวง หรือแสดงลวงไว้ด้วย
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น) การทาลายข้าศึกด้วยการวางกาลังฝ่ายเรา เพื่อบังคับข้าศึกให้เข้าสู่พื้นที่สังหารแล้วทาลาย
ด้วยการยิงหรือด้วยวิธีอื่น ๆ เป็นกลยุทธที่ฝ่ายเราไม่คานึงถึง ควรจะกาหนดการปฏิบัติไว้ในแผน
ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติเช่นนี้ จะสามารถทาลายข้าศึกได้มาก อีกทั้งยังเป็นการลดขวัญและกาลังใจของ
ข้าศึก
บ) การเฝ้าตรวจสนามรบ เป็นกลยุทธประเภทหนึ่งเพื่อป้องกันการสืบสภาพที่ตั้งของฝ่ายเราจาก
ข้าศึก เป็นการแจ้งเตือนฝ่ายเรา จึงควรกระทาอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืน หากตั้งรับต้อง ลว.
ป้องกันตนอยู่เสมอ
จากการปฏิบัติที่ผ่านมาปรากฏว่าข้าศึก สามารถเกาะติดฐานที่มั่นของฝ่ายเราได้
ตลอดเวลา
ป) กาลังทหารหลักและทหารพราน หรือกาลังกึ่งทหารอื่น ๆ หากได้มีการปฏิบัติร่วมกัน ควร
กาหนดภารกิจให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของหน่วย โดยวางแผนการปฏิบัติให้สอดคล้องกัน การปฏิบัติ
ร่วมกันอาจจะเกิดปัญหา ข้อเปรียบเทียบต่าง ๆ ซึ่งทาให้เกิดผลเสียได้
ผ) การดาเนินกลยุทธ นิยมใช้ชุดปฏิบัติการในการ ลว.เกาะฝ่ายเรา ใช้สงครามทุ่นระเบิด
ประกอบแผนดาเนินกลยุทธ หากเป็นการใช้กาลังเข้าตีจะนิยมใช้ยุทธวิธีโอบทางข้าง ทางหลังของที่หมาย ใช้
สงครามจิตวิทยา เช่น การขู่ การโห่ร้อง ขับไล่ให้ฝ่ายข้าศึกตื่นตระหนก เมื่อมีภารกิจเข้าตีจะทาซ้าแล้วซ้า
อีกจนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง หากตั้งรับจะดาเนินกลยุทธตั้งรับเชิงรุก ด้วยการ ลว.เฝ้าตรวจจัดตั้งจุด
ตรวจการณ์เพื่อปรับ ป.ในสนามรบอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ชุด ลว. เมื่อโอกาสอานวยจะลอบซุ่มโจมตี ยิง
รบกวนฝ่ายข้าศึกทันที การตั้งรับจะใช้กาลังส่วนน้อยยึดรักษาพื้นที่ มีการดัดแปลงที่มั่นแข็งแรงหลาย ๆ แห่ง
ตามลักษณะภูมิประเทศที่เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ดี วางฉากขัดขวางด้วยทุ่นระเบิด รวมทั้ง พยายาม
ใช้กาลังพลที่มีความชานาญในภูมิประเทศมากที่สุด
ฝ) การยิงสนับสนุน นิยมใช้อาวุธผสม ประกอบด้วย ค., ปรส. และ ป. พร้อม ๆ กันจากหลาย
ที่ตั้ง หากต้องการยิงหวังผลในการทาลายจะรวมอานาจการยิงครั้งละประมาณ ๑๐๐ – ๒๐๐ นัด ฉากการยิง
ป้องกันที่ตั้งจะทาการยิงจากอาวุธภายในที่มั่นแข็งแรง อาวุธยิงสนับสนุนจะมีการกาบังซ่อนพรางเป็นอย่างดี
และมีการตั้งสารองหลายแห่ง พร้อมทั้งสะสมกระสุนไว้ ณ ที่ตั้งแห่งนั้น โดยเฉพาะ ค. และ
ปรส. เมื่อทาการยิงแล้วจะเปลี่ยนที่ตั้งยิงทันที เพื่อป้องกันการตอบโต้ และเป็นการลวงว่าอาวุธยิงสนับสนุนมี
เป็นจานวนมาก
พ) อาวุธสนับสนุนป้องกันภัยทางอากาศจะมีประจาให้กับกองร้อยอิสระใช้ตอบโต้ ป.ได้ รวมทั้ง
จัดให้มีจรวดที่จะใช้ป้องกัน บ.โจมตี ไว้ในระดับกองร้อย ในแนวหน้าด้วย
ด้านการส่งกาลังบารุง
กล่าวทัว่ ไป
ตามที่ ทภ.๒ ได้จัดตั้ง ทกย.ทภ.๒ และใช้กาลังตามแผนยุทธการเผด็จศึก เพื่อผลักดัน ขับไล่
ทวน. ที่รุกล้าอธิปไตยของไทย ในบริเวณพื้นที่ช่องบก อ.น้ายืน จว.อ.บ. ตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๓๐ เป็นต้นมานั้น
ปัจจัยเวลาในขั้นเตรียมการมีผลต่องานการส่งกาลังบารุงบ้าง เพราะมีเวลาในการเตรียมการน้อย แต่ก็มิได้
ทาให้การส่งกาลังบารุงในการสนับสนุนหน่วยกาลังรบต้องหยุดชะงักลง ทั้งนี้ เพราะหน่วยส่งกาลังส่วนใหญ่
คงใช้หน่วยที่สนับสนุน กกล.สุรนารี ตามแผนยุทธการ ดี – ๙ ต่อเนื่องมา คงมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง
ทางการส่งกาลังบารุงไปจากเดิมบ้าง เพื่อให้เหมาะสมสะดวก รวดเร็วต่อการส่งกาลังบารุงสนับสนุน หน่วย
ส่งกาลังบารุงอื่น ๆ ที่ได้จัดเพิ่มเติม ก็สามารถเคลื่อนย้ายหน่วยเข้าที่ตั้งที่กาหนดได้ทันเวลา
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ด้านกิจการพลเรือน
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.ที่ ๒๒)
๔) ชุดพัฒนาที่ ๗,๘ สนง.พชต.กกล.สุรนารี
๕) ชุด ขสท. (พ.๒) กอ.รมน.จว.อ.บ.
๖) ร้อย อส.จ.อ.บ.ที่ ๑๕
๗) ร้อย อส.จ.อ.บ.ที่ ๑๙
๘) ศอป.รมน.อ.น้ายืน, อ.นาจะหลวย และ บ.บุณฑริก
ค) กอ.รมน.จว.อ.บ.
ง) ชุดวิทยุเคลื่อนที่ ฉก.ทภ.๒
๒. แนวความคิดในการปฏิบัติ
ก) การดาเนินงานด้านกิจพลเรือนในการปฏิบัติการครั้งนี้ มีงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้.๑) การฝึกอบรมและการเยี่ยมราษฏรอาสมัคร กลุ่มพลังประชาชนและกาลังกึ่ง
ทหารทุกรูปแบบ สนับสนุนการปฏิบัติทางทหารด้านการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง, การคุ้มครองเส้นทางการส่ง
กาลัง, การสนับสนุนด้านการข่าวและการส่งกาลังบารุง ตลอดจนการ รปภ.สถานที่ราชการในเขต อ.น้ายืน, อ.
นาจะหลวย และ อ.บุณฑริก จว.อ.บ.
๒) การพิทักษ์รักษาประชาชนในพื้นที่ให้พ้นจากผลกระทบของการสู้รบด้วย
การซักซ้อมระบบ รปภ.ประจาหมู่บ้าน การสร้างพื้นที่หลบภัยส่วนรวมประจาหมู่บ้าน
๓) สนับสนุนโครงการพัฒนาเสริมความมั่นคงพื้นที่ยุทธศาสตร์ชายแดน อ.น้า
ยืน จว.อ.บ. บริเวณช่องบก ด้วยการใช้ยุทธศาสตร์พัฒนาตามแนวพระราชดาริ เพื่อให้หมู่บ้านเป้าหมายมี
ความมั่นคงในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา และการทหาร ให้สามารถต้านการรุกรานของ
ศัตรูในระดับหนึ่ง
๔) ดาเนินการ ปจว.ต่อฝ่ายเราและประชาชนในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างขวัญและ
กาลังใจและความสามัคคี ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถ
๕) ดาเนินการ ปชส.ทางสื่อมวลชนทุกประเภท เพื่อให้ประชาชนในชาติและ
ส่วนราชการทุกหมู่เหล่า มีความเข้าใจและเลื่อมใสต่อการเสียสละของทหารที่เข้าปฏิบัติงาน ตลอดจนระดม
การสนับสนุนจากมวลชนและส่วนราชการต่าง ๆ ต่อการปฏิบัติงานในครั้งนี้
การปฏิบตั ิทสี่ าคัญและบทเรียนจากการรบ
การปฏิบัติตามแผนยุทธการเผด็จศึก มีการรบที่สาคัญหลายครั้ง ซึ่งฝ่ายเราได้ใช้กาลังเข้า
ปฏิบัติการต่อที่หมายต่าง ๆ และสามารถนามาพิจารณาเป็นบทเรียนจากการรบได้ โดยจะกล่าวถึง
รายละเอียดในตอนไป ดังนี้.๑. การเข้าตีที่ตั้งทหารเวียดนาม 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. การรบที่เนิน ๔๐๘ เมื่อ ๑๔ เม.ย.๓๐
๔. การรบที่เนิน ๓๘๒ เมื่อ ๑๔ เม.ย.๓๐
๕. การรบที่เนิน ๓๗๖ เมื่อ ๑๔ – ๑๘ เม.ย.๓๐
๖. การรบที่เนิน ๕๐๒ เมื่อ ๑๔ เม.ย.๓๐
๗. การรบที่เนิน ๕๐๐ เมื่อ ๑๔ เม.ย.๓๐
๘. การใช้ ป.สนาม ตามแผนยุทธการเผด็จศึก เมื่อ ๑๔ – ๑๕ เม.ย.๓๐
๙. การรบที่เนิน ๔๓๖ เมื่อ ๑ – ๔ พ.ค.๓๐
๑๐. การฝึกและการใช้ชุดปฏิบัติการขนาดเล็กตามแผนยุทธการเผด็จศึก

การเข้าตี บก.ร้อย ๙ พัน.๙ กรม ร. ๗๓๓ เมื่อ ๒๕ มี.ค.๓๐
ที่หมาย
ที่มั่น ทวน.บริเวณพิกัด ดับบลิวเอ ๒๓๐๘๗๐ อ.น้ายืน จว.อ.บ. มีกาลังประมาณ ๓๐ – ๔๐
คน ของหน่วย ร้อย.๙ กรม ร. ๗๓๓ กองพล ๓๑๕
สถานการณ์และการเคลือ่ นไหวของฝ่ายตรงข้าม
๑. ลักษณะที่หมาย เป็นพื้นที่โล่งดัดแปลงคล้ายหลังเต่าคล่อมอยู่บนถนนสายช่องบกแปดอุ้ม
พื้นที่ทางด้านตะวันตกของถนนเป็นพืน้ ที่ดัดแปลง ขนาด ๑๒๐ – ๒๐๐ เมตร มีคูสนามเพลาะทางด้านเหนือ
และด้านใต้ มีอาคารขนาด ๖ X ๑๐ เมตร จานวน ๕ หลัง ปลูกกระจายอยู่ตามขอบที่โล่ง แต่หลังจาก
การโจมตีทางอากาศแล้วอาคารถูกทาลายหมด พื้นที่ทางตะวันออกเป็นพืน้ ที่ดัดแปลง ขนาด ๑๒๐ X ๑๒๐
เมตร ประกอบด้วยอาคารขนาด ๘ X ๑๐ เมตร จานวน ๔ หลัง ขนาด ๘ X ๕ เมตร จานวน ๑ หลัง
สรุปลักษณะโดยทั่วไปของ บก.ร้อย เป็นที่ราบในร่องเขาระหว่างยอดเนิน ๔๐๘ กับเนิน ๓๘๒ และจากพื้นที่
นี้จะมีถนนเชื่อมติดต่อกับ ๒ เนิน ดังกล่าว กว้างประมาณ ๑.๕ – ๒ เมตร
๒. ที่ตั้งของ ร้อย.๙ จะแบ่งเป็น ๒ ส่วน ตั้งอยู่ทั้ง ๒ ข้างของลาห้วย ก่อนการปฏิบัติของฝ่าย
เราคาดว่าฝ่ายตรงข้ามซึ่งอยู่เชิงเนิน ๔๐๘ ได้โยกย้ายกาลังไปอยู่ ณ ที่ตั้งฐานทางฝั่งของลาห้วย (เชิงเนิน
๓๘๒) และคาดว่ามีกาลังประมาณ ๒๐ คน
๓. ฝ่ายตรงข้ามได้เตรียมป้องกันที่มั่นจากการโจมตีของฝ่ายเรา ทั้งจากทางอากาศและทาง
ภาคพื้นดิน ด้วยการสร้างบังเกอร์ปิด มีคูติดต่อระหว่างบังเกอร์ และมีมูลดินเป็นที่กาบัง กาหนดแผนการยิง
คุ้มกันไว้รอบฐานที่ตั้ง ทั้งจากอาวุธยิงภายในฐานที่มั่น และจากฐานที่มั่นอื่น
๔. การเพิ่มเติมกาลังของฝ่ายตรงข้าม สามารถทาได้ทันทีด้วยการเดินเท้า และทางรถยนต์จาก
หน่วยในพื้นที่ภายในกัมพูชา
๕. อาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามประกอบด้วย ค., ปรส. และ ป. ซึ่งส่วนมากจะมีที่ตั้งอยู่
ตามเนินต่าง ๆ ตามแนวชายแดนที่ฝ่ายตรงข้ามยึดครองอยู่ เช่น เนิน ๕๐๐, ๔๖๙,๔๙๕ และ ๔๗๗ เป็นต้น
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ผลการปฏิบตั ิ
๑. การปฏิบัติของหน่วยสามารถยึดที่หมาย บก.ร้อย.๙ ได้สาเร็จตามภารกิจที่ได้รับมอบ แต่
จากการพิสูจน์ทราบคาดว่าที่หมายที่ยึดได้นี้ เป็นส่วนหนึ่งของที่ตั้ง บก.ร้อย.๙ เท่านั้นโดย บก.ร้อย.๙ อีก
ส่วนหนึ่งจะอยู่ห่างจากที่หมายนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ ๓๐๐ เมตร
๒. จากการที่สามารถยึดที่หมายดังกล่าวได้ และทาให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับการสูญเสียจานวนหนึ่ง
อันจะเป็นผลดีต่อฝ่ายเราในการสนับสนุนที่จะให้กาลังส่วนอื่น ๆ เข้าตีที่หมายบริเวณ เนิน ๔๐๘ ได้ในระดับ
หนึ่ง แต่การที่ฝ่ายเราไม่สามารถรักษาที่หมายไว้ได้ เนื่องจากถูกระดมยิงด้วย ค., ป. และ ปรส.อย่าง
หนาแน่น ประกอบกับกาลังส่วนอื่นไม่สามารถยึดที่หมายไว้ได้ตามกาหนด เช่น เนิน ๔๐๘, ๓๘๒ เป็นต้น
จึงทาให้กาลังส่วนนี้ต้องถอนตัวออกไปรวมกับกาลังส่วนใหญ่
๓. ข้าศึกที่หลบหนีจากการเข้าตีของฝ่ายเราบริเวณ บก.ร้อย.๙ ได้เข้ามาในพื้นที่สังหารซึ่งฝ่าย
เราได้เตรียมไว้ ทาให้ฝ่ายเราสังหารข้าศึกได้ ๑๐ คน
๔. ผลที่เกิดจากการยึดที่หมายได้ของฝ่ายเรา ทาให้เป็นการเพิ่มขวัญ กาลังใจต่อกาลังพลของ
ฝ่ายเรามากขึ้น เนื่องจากใช้เวลาเพียง ๓๐ นาที ก็สามารถยึดที่หมายได้ โดยในการเข้าตีเพื่อยึดที่หมาย
ฝ่ายเราไม่ได้รับการสูญเสีย ฝ่ายข้าศึกหลบหนีการปะทะกับฝ่ายเราได้ไปรวมกันอยู่กับ บก.ร้อย.๙ อีกส่วน
หนึ่ง ซึ่งทาให้ฝ่ายเราประมาณการได้ว่า หากฝ่ายเราสามารถเข้าถึงฐานที่มั่นข้าศึกได้แล้ว ฝ่ายข้าศึกมีขีด
ความสามารถที่จะเผชิญหน้าโดยตรงกับฝ่ายเราน้อยมาก ผลที่เกิดต่อฝ่ายข้าศึกในครั้งนี้ คือ ทาให้ข้าศึกเสีย
ขวัญ ที่ได้สูญเสียที่ตั้ง บก.ร้อย.๙ ส่วนหนึ่งไป จนต้องมีการเพิ่มเติมกาลังเพื่อยึดที่หมายคืน การสูญเสียของ
ฝ่ายเราส่วนใหญ่จะเป็นการสูญเสียจากการยิงด้วยอาวุธหนักของข้าศึก หลังจากฝ่ายเราถอนตัวจากที่หมาย
แล้ว
๕. จากการที่ข้าศึกได้วางแผนการยิง ณ บริเวณ ร้อย.๙ ไว้แล้ว ทาให้ข้าศึกระดมยิงด้วย ค.,
ปรส., ป. มายัง ร้อย.๙ อย่างหนาแน่น ประกอบกับฝ่ายเราต้องเข้าตีที่หมายเนิน ๔๐๘ ต่อไป กาลังส่วนนี้
ซึ่งได้ถอนตัวไปรวมกับกาลังส่วนเข้าตีเนิน ๔๐๘ ของ ฉก.จุลินทร์เพื่อเข้าตียึดที่หมายเนิน ๔๐๘ ต่อไป
บทเรียนจากการรบ
๑. การจัดกาลังเข้าดาเนินกลยุทธต่อที่หมายนั้น จัดเป็น ชป.เล็ก ๆ (ชป.ละ ๑๒ นาย) ซึ่ง
เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการเข้าตีที่หมาย ซึ่งไม่มีพื้นที่ดาเนินกลยุทธ เนื่องจากเป็นป่ารกทึบ โดย ชป.เหล่านี้
จะสนับสนุน และหนุนเนื่องซึ่งกันและกัน
๒. การคัดเลือก ผบ.หน่วย ที่ควบคุม ชป.เหล่านี้ ใช้บุคคลที่มีลักษณะผู้นาที่ดี มีขีด
ความสามารถสูง มีปฏิภาณไหวพริบดี มีความกล้าหาญ เสียสละ และมีจิตใจรุกรบพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ
ให้สาเร็จลุล่วง
๓. หน่วยได้มีการหาข่าวเป้าหมายมาก่อน วัน ว. จนทราบที่ตั้งของส่วนต่าง ๆ ภายในฐานพบ
จุดอ่อนจุดแข็งของข้าศึกว่าอยู่บริเวณพื้นที่ใด โดยใช้ ชป.ขนาดเล็ก ลว.หาข่าวและเกาะติดเป้าหมาย
๔. หลังจากได้ข่าวสารเป้าหมายแล้ว ได้มีการจาลองภูมิประเทศ ชี้แจงกาลังพล และฝึกกาลัง
พลในการเข้าตี โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคลให้แน่ชัด
๕. การเข้าตีที่หมาย ได้วางแผนอย่างรอบคอบ และประสานการปฏิบัติกับส่วนอื่น ๆ อย่าง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะ ชป.ของ ร้อย ลว.ไกล กกล.สุรนารี ที่ได้รับมอบภารกิจในการตัดเส้นทางการส่งกาลัง
ระหว่าง บก.ร้อย.๙ กับ บก.พัน.๙
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๖. การที่ฝ่ายเราไม่ยึดรักษาที่หมายไว้ เนื่องจากกาลังส่วนนี้ต้องถอนตัวไปกับกาลังส่วนใหญ่ใน
การเข้าตีที่หมายเนิน ๔๐๘
สรุป
การปฏิบัติของ ฉก.จุลินทร์ ในการเข้าตี บก.ร้อย.๙ ครั้งนี้นับว่าได้บรรลุภารกิจตามที่ได้รับ
มอบ บทเรียนที่สาคัญที่ได้รับ คือ การใช้ ชป.ขนาดเล็ก หลาย ชป.ปฏิบัติภารกิจโดยหนุนเนื่องจู่โจมและ
สอดคล้องกันอย่างมีระบบ ลักษณะผู้นาหน่วย การ ลว.หาข่าวเป้าหมายและการเกาะติด จนถึงขั้นการ
ปฏิบัติใน วัน ว. ทาให้สามารถบรรลุภารกิจได้อย่างรวดเร็ว

การต่อสูเ้ พือ่ เอาชนะคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย
๑. ประวัตกิ ารเกิดลัทธิคอมมิวนิสต์
ลัทธิคอมมิวนิสต์ มีกาเนิดมาจากปรัชญาของคาร์ลมาร์กที่กล่าวไว้ว่า การกระทาของมนุษย์
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเหตุผลทางเศรษฐกิจแต่เพียงประการเดียวเท่านั้น
ฉะนั้นมนุษย์จะต้องปฏิวัติระบบ
เศรษฐกิจไปสู่ยุคคอมมิวนิสต์ให้ได้ ซึ่งการปฏิวัตินี้จะต้องมีการต่อสู้ระหว่างชนชั้นต่าง ๆ จะต้องใช้กาลังเข้า
ล้มล้างรัฐบาลที่ครอบครองอานาจการปกครองอยู่ในพินาศสิ้น และชนชั้นกรรมาชีพทั่วทุกมุมโลกจะต้องลุก
ขึ้นร่วมกันต่อต้านรัฐบาลของตน
วิลาดีเมีย อิลยิส อุลยานอฟ เลนิน ชาวรัสเซีย มีความเลื่อมใสปรัชญาของคาร์ลมาร์กอย่าง
จริงจัง และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทาให้ปรัชญาของคาร์ล มาร์ก เป็นจริงโดยเร็วที่สุด แต่เลนิน
เห็นว่าการเปลี่ยนสังคมไปสู่ยุคคอมมิวนิสต์นั้น ต้องรอคอยเป็นเวลายาวนาน จึงสมควรมีการปฏิวัติขึ้น
โดยเร็ว พร้อมกันนี้ ยังได้โจมตีพวกจักรวรรดินิยมว่า เป็นผู้กดขี่ข่มเหงและบีบบังคับเอาผลประโยชน์จาก
แรงงานและทรัพยากรของพวกเมืองขึ้น และกึ่งเมืองขึ้น ไปเป็นของตน ทาให้เกิดความไม่เสมอภาคขึ้น
วิถีทางที่จะแก้ความไม่เสมอภาค คือ การยุยงชาวเมืองขึ้นให้ก่อการปฏิวัติ ทาสงครามปลดแอกจาก
ประเทศจักรวรรดินิยม และประกาศอิสรภาพเป็นประเทศเอกราชให้จงได้ จากแนวความคิดนี้ เลนินจึงได้
สถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๔๖ เรียกว่า “บอลเชวิค” และในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ก็ปฏิวัติ
รัสเซียได้สาเร็จ
หลังการปฏิวัติรัสเซีย สภาพสังคมและการเมืองเปลี่ยนไปมากและเป็นไปอย่างรวดเร็วรุนแรง
พรรคบอลเชวิคมีอานาจเด็ดขาดในการปกครองประเทศ แนวความคิดที่จะให้ชนชั้นกรรมาชีพทั่งโลกลุกขึ้น
ต่อต้านพวกนายทุนเป็นเรื่องพ้นวิสัยเสียแล้ว ในระยะนี้เองปรัชญาของสตาลินจึงได้เกิดขึ้น เขาเห็นว่า
จะต้องสร้างการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ให้เกิดขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งก่อน แล้วขยายไปทั่วทุก
มุมโลก ซึ่งต่อมารัสเซียกลายเป็นฐานทัพสาหรับคอมมิวนิสต์สากลเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการขยายอิทธิพลไป
ยังประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกโดยองค์การคอมมิวนิสต์สากลได้ตั้งหน่วยบัญชาการขององค์การที่กรุงมอสโคว์ ในปี
พ.ศ. ๒๔๖๗
เมาเซตุง ประธานพรรคคอมมิวนิสต์ของจีน เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ได้นาวิธีการของเลนิน และ
สตาลินมาใช้ โดยใช้จีนเป็นศูนย์กลาง เพื่อขยายอิทธิพล และสถาปนาระบอบคอมมิวนิสต์ให้มั่นคงในเอเชีย
ด้วยการเอาชนะจิตใจของประชาชน และจัดตั้งเป็นกองโจรคอมมิวนิสต์ร่วมกับทหารคอมมิวนิสต์เข้าทาการ
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ต่อประเทศเป้าหมายโดยฉับพลันและรุนแรง เพื่อเปลี่ยนระบอบการปกครองไปสู่ระบอบคอมมิวนิสต์ ซึ่ง
วิธีการนี้เรียกว่า “ แนวความคิดเมาเซตุง”
จากวิวัฒนาการของลัทธิคอมมิวนิสต์ จึงกล่าวได้ว่า คาร์ล มาร์ก เป็นผู้ต้นคิดปรัชญาของ
คอมมิวนิสต์ เลนินเป็นผู้นามาใช้ และสตาลินมีส่วนแก้ไข ฉะนั้นจึงเรียกขบวนการนี้ว่า ลัทธิมาร์กซิสต์ –
เลนิน – สตาลิน โดยมีเมาเซตุงนาไปประยุกต์ เป็นแนวความคิดของเมาเซตุง
๒. การเผยแพร่ลทั ธิคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย
การขยายตัวของคอมมิวนิสต์เข้าสู่ประเทศไทย ได้เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๖๙
โดยพรรค
คอมมิวนิสต์จีนได้สถาปนา “พรรคคอมมิวนิสต์ทะเลใต้” ขึ้น เพื่อติดต่อกับนักปฎิวัติในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย ต่อมาพรรคนี้ถูกยุบ และให้พรรคคอมมิวนิสต์มลายูดาเนินการแทน ซึ่งต่อ มา
ก็ได้มีการแยกตัวเป็นพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งประเทศสยาม
ในระยะแรกการดาเนินการของพรรคคอมมิวนิสต์ มุ่งเผยแพร่ และปลุกระดมมวลชนในหมู่
กรรมกรชาวจีน ตามท่าเรือ โรงสี โรงเลื่อย และครูในโรงเรียน ต่อมาขบวนการกู้อิสรภาพญวนนาโดยโฮ
จิมินต์ได้หลบหนีการกวาดล้างของฝรั่งเศส มาตั้งสานักงานใหญ่ของพรรคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้
โฆษณาเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์หาความร่วมมือในกลุ่มคนญวนในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ คอมมิวนิสต์ได้ถือโอกาสที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทย
โฆษณาชวนเชื่ออย่างกว้างขวางว่า พวกตนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ด้วยการใช้ใบปลิวแจกจ่ายทั้ง
ในกรุงเทพฯ และในบางจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในเหตุการณ์นี้ พวกคอมมิวนิสต์นอก
ประเทศก็ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทย ด้วยการที่ องค์การคอมมิวนิสต์สากล ได้ส่งสาส์นแสดง
ความยินดีต่อคณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครอง
ต่อมาได้มีการปลุกระดม
และโฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชนมองเห็นความดีงามของประเทศ
คอมมิวนิสต์ โดยเฉพาะโครงการเศรษฐกิจของรัสเซีย และได้มีใบปลิวกระจายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระบุความมุ่งหมายว่า จะสถาปนาระบบการปกครองแบบรัสเซียขึ้นในประเทศไทย
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ องค์การคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย ได้ส่งผู้แทนไปประชุมคอมมิวนิสต์สากล
ที่มอสโคว์ เพื่อแสวงหาแนวทางให้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วย คอมมิวนิสต์ ที่ประเทศไทย
ประกาศใช้ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ และปี พ.ศ. ๒๔๗๘ เพื่อสกัดกั้นการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ พร้อมกันนัน้
ก็ได้เพิ่มการเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้น ด้วยการเดินขบวนอย่างเปิดเผยครั้งแรกที่จังหวัดขอนแก่น
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ พวกคอมมิวนิสต์ได้ฉวยโอกาสจากการเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาขยาย
อิทธิพลของตนเอง โดยการแทรกซึมเข้าร่วมกับขบวนการเสรีไทยเคลื่อนไหวต่อต้านญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการปฏิบัติ
เพื่อสร้างความเป็นแนวร่วมอีกกลุ่มหนึ่ง
และในห้วงนี้เอง พวกคอมมิวนิสต์ก็ได้ประกาศตั้ง “พรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย” ขึ้นเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๘๕ โดยได้มีการประชุมพรรคเป็นครั้งแรกใน
วันนี้
การเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในระยะนี้ ไม่ปรากฏความรุนแรง และ
ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงมากนัก
มีเหตุการณ์สาคัญเพียงฉวยโอกาสในระยะที่ประชาชนใน
ท้องถิ่นต่าง ๆ กาลังตื่นตัวในเรื่องการต่อต้านญี่ปุ่น เข้าเผยแพร่อิทธิพล ปลุกระดม โฆษณาชวนเชื่อ เพื่อใช้
เป็นกาลังต่อต้านรัฐบาลต่อไป
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๓. ความเคลือ่ นไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย จนถึงวันเสียงปืนแตก
หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไทยตกอยู่ในฐานะพ่ายแพ้ต่อฝ่ายสัมพันธมิตร รัสเซียได้ใช้อิทธิพล
ทางอ้อมบีบบังคับไทย ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยคอมมิวนิสต์ ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ และ พ.ศ. ๒๔๗๘ ทั้งนี้
รัสเซียอ้างว่า กฎหมายดังกล่าวขัดต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
หลักจากยกเลิกกฎหมายนี้แล้ว พรรคคอมมิวนิสต์จีน และพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้
ดาเนินการทางการเมืองอย่างเปิดเผย
ด้วยการหาทุนเพื่อสนับสนุนการปฏิวัติ ของพวกคอมมิวนิสต์ใน
ประเทศจีน ทาให้มีอิทธิพลเหนือหนังสือพิมพ์จีน โรงเรียนจีน กรรมกรจีนในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง
จนกระทั่งเกิดรัฐประหารขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๐ จอมพล ป.พิบูลสงคราม หัวหน้ารัฐประหาร
ได้ดาเนินการกวาดล้างคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยอย่างจริงจัง ทาให้คอมมิวนิสต์ต้องหลบลงดาเนินงานใต้ดิน
ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ จีนคอมมิวนิสต์ได้รับชัยชนะในประเทศจีน และได้ครอบครองผืนแผ่นดินใหญ่
โดยสมบูรณ์ หลังจากที่ได้จัดระเบียบภายในประเทศของตนให้เรียบร้อยแล้วจึงได้เริ่มสนับสนุนการดาเนินงาน
ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอย่างจริงจัง ในขณะเดียวกันก็ได้จัดตั้งรัฐไทยอิสระขึ้นที่มณฑลยูนาน
เพื่อบ่อนทาลายความสามัคคีในชาติไทยให้เห็นว่าประเทศไทยมีการแตกแยกออกเป็นหลายฝ่าย พร้อมกันนี้
ก็ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะแทรกซึมเข้ามาในประเทศไทย โดยคัดเลือกสมาชิกไปฝึกอบรมวิธีการทาสงคราม
จรยุทธในโรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่เวียดนามเหนือ
การขยายตัวของคอมมิวนิสต์ในห้วงนี้
เป็นไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องจนมีแนวร่วมและ
สมาชิกร่วมอุดมการณ์มากมาย มีการจัดตั้งขบวนการ สมาคมองค์การและสหพันธ์ต่าง ๆ หลายแห่ง ซึ่ง
ส่วนมากเป็นองค์กรบังหน้าของพรรคคอมมิวนิสต์ทั้งสิ้น ทั้งนี้ได้กาหนดเอาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ไทย เป็นพื้นที่ดาเนินการก่อการร้ายแห่งแรกในประเทศไทย โดยเฉพาะหลังการประหารชีวิตนาย ครอง จัน
ดาวงศ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ แล้ว พคท.ได้ใช้โอกาสนี้โฆษณาชวนเชื่อ และสร้างภาพให้ประชาชนเกลียดชัง
รัฐบาล จนมีมวลชนสนับสนุน และมีสมาชิกมากมาย
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งกองกาลังติดอาวุธขึ้น เป็น
หน่วยกองโจรกลุ่มเล็ก ๆ โดยได้รับการสนับสนุนอาวุธจากจีน และรัสเซียกาลังเหล่านี้เรียกตัวเองว่า กอง
กาลังติดอาวุธประชาชน กองทหารประชาชน หรือหน่วยจรยุทธ พื้นที่การเคลื่อนไหวมากที่สุดอยู่ในเขต
จังหวัดนครพนม, อุบลราชธานี, สกลนคร และอุดรธานี
ปลายปี พ.ศ. ๒๕๐๗ คอมมิวนิสต์ได้แสดงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ที่จะเริ่มสงครามปลดแอก
ขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้ จากคาแถลงของวิทยุปักกิ่ง และวิทยุประชาชนแห่งประเทศไทย ที่พยากรณ์ว่า
คอมมิวนิสต์จะต้องเข้ายึดครองประเทศไทยในที่สุด และหลังจากนั้น ก็ได้ประกาศก่อตั้ง “แนวร่วมรักชาติ
แห่งประเทศไทย” ขึ้น เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๘ ต่อมาประมาณอีกหนึ่งสัปดาห์ นายเซนยี บุคคล
ชั้นนาของจีนคอมมิวนิสต์ ได้แถลงการณ์ว่า สงครามปลดปล่อยชาติอาจจะเริ่มขึ้นในประเทศไทยในปลายปีนี้
หลังจากการประกาศของ นายเซนยี พวกคอมมิวนิสต์ ก็ได้โหมโฆษณาชวนเชื่อ ปลุกระดม
มวลชนอย่างกว้างขวางต่อเนื่อง พร้อมทั้งดาเนินการเกี่ยวกับเงินทุนเพื่อใช้ในการบ่อนทาลายประเทศไทย มี
การแถลงการณ์วิทยุฮานอย และประเทศลาวบ่อยครั้ง รวมทั้ง การเผยแพร่ทางใบปลิว โดยพวก
คอมมิวนิสต์ให้คามั่นสัญญาว่าจะโค่นรัฐบาล
และขับไล่จักรวรรดินิยมอเมริกาให้ออกไปจากประเทศไทย
ในขณะนั้นสหรัฐอเมิรกาได้ขอใช้ประเทศไทยเป็นฐานทัพเพื่อทาสงครามต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในเวียตนามโดยมี
ฐานทัพเรืออู่ตะเภา ๑ แห่งฐานทัพอากาศ ๗ แห่และมีทหารอยู่ในประเทศไทยตลอดเวลาประมาณ ๖๐,๐๐๐
คน จึงเป็นผลทาให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย มีมติที่จะใช้กาลังเข้าปฏิบัติการต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาล
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เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ กองโจรคอมมิวนิสต์ได้ซุ่มโจมตีขบวนของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ที่ บ.นาบัว ต.เรณูนคร อ.ธาตุพนม จว.นครพนม ทาให้ พ.ต.อ.สงัด โรจนภิรมย์ ผกก.ภ.จว.น.พ.ได้รับ
บาดเจ็บสาหัส นับเป็นครั้งแรกที่พวกคอมมิสนิสต์ได้ใช้อาวุธทาร้ายเจ้าหน้าที่รัฐบาล ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทย ได้ถือโอกาสนั้น ประกาศว่า วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๐๘ เป็นวันที่ทางพรรคเปิดสงครามจร
ยุทธ และพวกเขาเรียกวันนี้ว่า “วันเสียงปืนแตก” จากวันนั้นประเทศไทยก็ตกอยู่ในสถานการณ์ก่อการร้าย
เป็นต้นมา
๔. การป้องกันและปราบปราม ผกค.ด้วยมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางทหาร
รัฐบาลไทย ทุกยุคทุกสมัยได้ดาเนินนโยบายในการต่อต้านคอมมิวนิสต์เสมอมาตั้งแต่เกิดลัทธิ
คอมมิวนิสต์ขึ้นในโลก และต่างเชื่อมั่นว่า ราษฏรไทยคงไม่นิยมชมชอบลัทธิดังกล่าว เนื่องจากความเป็นผู้รัก
สงบยึดมั่นอย่างเคร่งครัดในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และขนบธรรมเนียมประเพณี ฉะนั้น รัฐบาลใน
สมัยที่เริ่มเกิดลัทธิคอมมิวนิสต์ จึงมิได้กาหนดวิธีการป้องกันและปราบปรามอย่างแน่ชัด
พวกคอมมิวนิสต์ได้พยายามใช้จุดอ่อนในเรื่องความอดอยาก
และความไม่เป็นธรรมของ
ประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกล ประกอบกับความสัมพันธ์ด้านเชื้อชาติขนบธรรมเนียมประเพณีกับประเทศ
ใกล้เคียง คือ ลาว และเขมร เป็นจุดปลุกระดม โฆษณาชวนเชื่อเพื่อเพาะเชื้อคอมมิวนิสต์ขึ้น แล้วขยาย
กว้างออกไปเรื่อย ๆ จนประชาชนในพื้นที่ห่างไกลยอมเข้าร่วมอุดมการณ์
การดาเนินการของคอมมิวนิสต์
เริ่มทาให้เกิดความไม่มั่นคงขึ้นในประเทศซึ่งหากปล่อยให้
เป็นไปโดยอิสระเสรีแล้ว อาจทาให้ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้ลัทธิคอมมิวนิสต์ในที่สุด ฉะนั้น รัฐบาลจึงได้
ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๔๗๖ ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปราม
คอมมิวนิสต์ วิธีการตามกฎหมายนี้ คือการสืบสวน สอบสวน จับกุมนามาลงโทษ คุมขัง ตามแต่กรณี
จนถึงขั้นประหารชีวิต และได้แก้ไขเรื่อยมาจนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ต้องถูกยกเลิกเพื่อแลกกับการเข้า
เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของประเทศไทย
แต่รัฐบาลก็ต้องนากลับมาใช้ใหม่
โดยตราเป็น
พระราชบัญญัติป้องกันการกระทาอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๔๙๕ ขึ้น เนื่องจากมีคนไทยแตกแยกกัน
เพื่อล้มล้างสถาบันของประเทศถึงแม้รัฐบาลจะได้นากฎหมายดังกล่าวมาใช้ใหม่ แต่พวกคอมมิวนิสต์พยายาม
ซุ่มซ่อนเผยแพร่ลัทธิของตน และปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อความมั่นคงมากขึ้น ฉะนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๐๑
รัฐบาลจึงได้ประกาศกฎอัยการศึกทั่วประเทศ เพื่อสกัดกั้นการขยายตัวของลัทธิอุบาทว์นี้ และได้กาหนดให้
เจ้าพนักงานสอบสวนมีอานาจควบคุมผู้ต้องหาการกระทาอันเป็นคอมมิวนิสต์ได้ตลอดเวลาที่มีการสอบสวน
โดยให้อยู่ในอานาจของศาลทหาร ทั้งนี้ให้ลงโทษผู้กระทาผิด ตามพระราชบัญญัติป้องกันการกระทาอันเป็น
คอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๔๙๕ อย่างเฉียบขาด และรุนแรง จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ รัฐบาลได้สั่งประหาร
ชีวิต นายศุภชัยศรีสติ ที่ จว.น.ม. และในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้ประหารชีวิต นายครอง จันดาวงศ์ หัวหน้า
คอมมิวนิสต์เขตสว่างแดนดิน ณ อ.สว่างแดนดิน จว.ส.น.
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ รัฐบาลได้จัดตั้ง กองอานวยการรักษาความปลอดภัยส่วนกลาง ( กรป.กลาง)
เพื่อรับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะ โดยใช้นโยบายการพัฒนาควบคู่ไปกับ
การป้องกัน พร้อมกันนั้น ก็ได้ออกพระราชบัญญัติเพื่อควบคุมผู้ต้องหาการกระทาอันเป็นคอมมิวนิสต์
เพิ่มเติม โดยให้อานาจพนักงานสอบสวนควบคุมผู้ต้องหาได้โดยไม่มีกาหนด และให้อานาจแก่ผู้บังคับหน่วย
ทหารในการควบคุมผู้ต้องหาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน
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ภายหลังการเริ่มต่อสู้ด้วยอาวุธของ พคท.ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ รัฐบาลก็เริ่มใช้กาลังเป็นปึกแผ่นเข้า
ปราบปราม กล่าวคือ ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๐๘ พตท.๑ ซึ่งรับผิดชอบป้องกันและปราบปราม ผกค.ในพื้นที่
รอยต่อ จว.น.พ.และ จว.อ.บ. ได้ใช้กาลังจาก ผส.๓๑ ร่วมกับกาลัง ศสพ. สนับสนุนด้วยกาลังทางอากาศเข้า
กวาดล้าง ผกค.ถือวาวุธ บริเวณหลุมอีเลิศ อ.นาแก จว.น.พ. ใช้เวลาปฏิบัติอยู่ ๑ เดือน ไม่สามารถทาลาย
กาลัง ผกค.ได้ เนื่องจากกาลัง ผกค.ได้แยกเป็นส่วนย่อย ๆ หลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าลึกและหลังจากถอนกาลัง
ปราบปรามกลับไปแล้ว ผกค.ก็เข้ามามีอิทธิพลในหมู่บ้านอีก
ในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ถึง ๒๕๐๙ นี้ รัฐบาลได้ใช้นโยบายการปราบปรามโดยเน้นหนักในการใช้
กาลังเข้ากวาดล้าง ผกค. จนกระทั่งในปลายปี พ.ศ. ๒๕๐๙ รัฐบาลได้เริ่มทบทวนนโยบาย โดยนา
ประสบการณ์ที่ผ่านมา กาหนดเป็นแนวความคิดในการระดมพลัง อาศัยความร่วมมือและประสานงานอย่าง
ใกล้ชิดระหว่าง พลเรือน ตารวจ ทหารโดยยึดถือเอาประชาชนเป็นเป้าหมาย คอยให้ความคุ้มครอง
ประชาชน ควบคุมทรัพยากรเสบียงอาหาร อภัยโทษผู้หลงผิด (โครงการการุณยเทพ) พัฒนาส่งเสริมอาชีพ
และปฏิบัติการจิตวิทยา
การปฏิบัติตามแนวความคิดข้างต้นนั้น จะเริ่มด้วยแผนคุ้มครองหมู่บ้าน เป็นโครงการหลักใน
การต่อสู้กับ ผกค. โดยจัดตั้ง บก.ควบคุม มีกาลังทหาร ชุดคุ้มครองหมู่บ้าน หมวดโจมตี ทาหน้าที่ในการให้
ความปลอดภัยแก่ประชาชน และกวาดล้าง ผกค.ในพื้นที่ป่าเขา ซึ่งเรียกแผนนี้ว่า ๐๙๑๐ ( เริ่มปฏิบัติระหว่าง
ปี ๒๕๐๙ – ๒๕๑๐)
เนื่องจากผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ ยังเข้าใจเรื่องคอมมิวนิสต์ไม่
เพียงพอ มองปัญหาคอมมิวนิสต์อย่างสับสน โดยมองว่า เป็นพวกมีจิตใจเหี้ยมโหด ทารุณ ที่จะมาทาลายล้าง
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและลิดรอนเสรีภาพของประชาชนและยังคิด
ว่าปัญหาของ ผกค.ก็คือปัญหาที่หน่วยติดอาวุธของคอมมิวนิสต์ที่มีฐานปฏิบัติการหรือที่หลบซ่อนอยู่ในป่าเขา
เข้ามาคุกคามข่มขู่บีบบังคับ และ/หรือหลอกลวงประชาชนเอาไปเป็นพวก ฉะนั้นจึงต้องใช้มาตรการทาง
ทหารมุ่งกาจัดหน่วยติดอาวุธของ ผกค.ให้หมดไปโดยเร็ว แต่ปรากฏว่า การใช้กาลังเข้าปราบปรามโดยไม่
รู้จักโครงสร้าง รูปร่าง หน้าตา และไม่มีความเข้าใจเกี่ยววิธีการของ ผกค. ทาให้ เจ้าหน้าที่เข้าทาลายล้าง
ด้วยความเกลียดชัง โดยขาดการประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และไม่กาหนดยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีที่
แน่นอน เป็นการปราบปรามแบบเหวี่ยงแห ไม่มเี ป้าหมายเด่นชัด บางครั้งการปราบปรามผิดเป้าหมาย ผิด
ตัวบุคคลทาให้เกิดเดือดร้อนทั่วไป จนมีประชาชนจานวนไม่น้อยแตกหนีเข้าป่า เพราะตื่นกลัวเจ้าหน้าที่
หรือหันไปให้ความนิยมกับ ผกค. เพราะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ให้ความเป็นธรรมและทารุนแรงเกินไป จนเป็น
เหตุให้มีผู้สนับสนุน ผกค.เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การต่อสู้ด้วยอาวุธเริ่มรุนแรงขึ้นตามลาดับ พื้นที่การ
เคลื่อนไหวขยายไปเกือบทั่วทุกจังหวัด
๕. การทาสงครามปฏิวตั ขิ องพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
การขยายตัวของ พคท. ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง แนวร่วมเกิดขึ้นทั้งใน
ชนบทและในเมือง มีการประสานการปฏิบัติกันอย่างแน่นแฟ้น จากในเขตป่าเขา เขตชนบท เขตในเมือง
และพื้นที่สนับสนุนในต่างประเทศ เขตฐานที่มั่นได้ถูกจัดตั้งขึ้นในพื้นที่หลายแห่ง
ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๐๘ กองกาลังติดอาวุธได้ขยายจาก กองโจรก่อการร้ายเป็น “พลพรรค
ประชาชนต่อต้านอเมริกาแห่งประเทศไทย” โดยมีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อ.อานาจเจริญ จว.อานาจเจริญ
(จว.อ.บ.)และในห้วงนี้เอง รัฐมนตรีต่างประเทศจีนแดง ได้ประกาศให้ประเทศไทยเป็นเป้าหมายทาสงคราม
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กองโจร หลังจากนั้นกองกาลังติดอาวุธได้เพิ่มความรุนแรงในการโจมตีที่ตั้งรัฐบาล ปิดล้อมหมู่บ้านลอบสังหาร
สายลับ ก่อวินาศกรรม และโฆษณาชวนเชื่ออย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๑๒ พคท.
ได้ประกาศจัดตั้ง “ กองบัญชาการสูงสุด กองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย” ขึ้นโดยมีภารกิจใน
การสู้รบ ทางานมวลชน และติดอาวุธให้มวลชน
การต่อสูเ้ พือ่ เอาชนะคอมมิวนิสต์ ในประเทศไทย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๒๕๒๘ ที่คนไทยด้วยกันได้ถือ อาวุธต่อสู้กันเอง โดย
ต่างก็อ้างว่ากระทาไปเพื่อชาติ ฝ่ายหนึ่งนาโดยกองทัพไทยของ ฝ่ายรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย อีกฝ่ายหนึ่งนา
โดยกองทัพปลดแอกประชาชนแห่ง ประเทศไทย (ทปท.) ที่มีพลพรรคและกองกาลังเรียกว่าผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
(ผกค.) ในที่สุด ก็ยุติลงด้วยการกลับมาร่วมพัฒนาชาติไทยตามนโยบายของรัฐบาล
วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ บรรดาผู้เลื่อมใสลัทธิคอมมิวนิสต์ได้ประกาศจัดตั้ง พรรคคอมมิวนิสต์ไทย
หลังจากที่ได้เผยแพร่ลัทธิมาตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยใน ขั้นต้นเป็นพรรคเล็กๆ ประกอบด้วย คนจีน และเคลื่อนไหวอยู่ในหมู่คนจีน
ส่วนน้อย ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.)
พคท. เริ่มจัดตั้งกองกาลังติดอาวุธมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพืน้ ที่ที่
ราษฎรมีความยากจนค้นแค้นมากที่สุดของประเทศ
สาหรับในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ ลาว และ เมียนมาร์ นั้น มีภูมิประเทศที่
เป็นป่าเขาและทุรกันดาร ยากต่อการเข้าถึง จึงเป็นการง่ายต่อการที่ ฝ่ายคอมมิวนิสต์จะปลุกระดมโฆษณาชวนเชื่อ
แก่บรรดาชาวเขาเป็นอย่างยิ่ง การขยายงานด้านมวลชนของ พคท. จึงเป็นไปอย่างกว้างขวางในเวลาไม่นานนัก พคท.
ก็สามารถรวบรวม ชาวเขาในเขต จ.เชียงราย จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ และ จ.ตาก เข้าไว้ในอิทธิพล ได้เป็นจานวน
มากในปี พ.ศ. ๒๕๑๐
วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ กองกาลังติดอาวุธ คอมมิวนิสต์ได้ซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ บ.นาบัว ต.
เรณูนคร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม อันเป็นการแสดงเจตนารมย์ อันเด่นชัดว่า ต่อไปนี้จะดาเนินการสงครามกองโจร
ต่อสู้กับฝ่ายรัฐบาล ขยายผลแห่งสถานการณ์ก่อการร้ายเพื่อยึดครองประเทศไทยต่อไป โดยให้ เรียกในหมู่พวกตนเอง
ว่าเป็น วันเสียงปืนแตกมีฐานที่มั่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลายแห่ง เช่น ที่บริเวณเทือกเขาภูพาน เป็นต้น
ส่วนในพื้นที่ภาคเหนือ หลังจากขยายฐานมวลชนในกลุ่มชาวเขาได้เป็นจานวน มากแล้ว พคท. ได้เปิด
การต่อสู้ด้วยอาวุธกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลอย่างเปิดเผย เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๐ ที่ บ.น้าปาน ต.นาไร่หลวง
อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน เหตุการณ์ในวันนั้น เป็นวันเสียงปืนแตก ในภาคเหนือ โดยฐานที่มั่นของ พคท. หลายแห่งในพื้นที่ จ.
เชียงราย จ.น่าน จ.ตาก และรอยต่อระหว่าง จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ และ
จ.เลย
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๒ พคท. ได้ประกาศจัดตั้ง กองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย
(ทปท.) หลังจากที่ได้ขยายการจัดตั้งกองกาลังติดอาวุธมากขึ้นตามลาดับ และกระจายฐานที่มั่นดาเนินการก่อการร้าย
ไปทั่วทุกภาคอันเป็น การแสดงความมุ่งหมายขยายตัวจากการก่อการร้ายเป็นสถานการณ์สงคราม และได้เรียก ว่า
เป็น สงครามประชาชน หรือสงครามปฏิวัติ ดาเนินการตามแนวทางยุทธศาสตร์ ป่าล้อมบ้าน บ้านล้อมเมือง เพื่อ
ยึดครองประเทศด้วยกาลังอาวุธ ล้มล้างการปกครองปัจจุบัน ด้วยความรุนแรง โดยใช้อานาจจากปากกระบอกปืน
สถานการณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นต้นมา รุนแรงมากขึ้นตามลาดับ ประกอบกับ สถานการณ์ของ
ประเทศเพื่อนบ้านในระยะต่อมาที่ถูกคอมมิวนิสต์ยึดครองทีละประเทศ
จนได้รับการปรามาสจากต่างชาติว่า
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ประเทศไทยคงจะไม่รอดพ้นจากการยึดครองของคอมมิวนิสต์ เป็นไปตามลาดับของโดมิโน
ในห้วงระยะเวลาที่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสาคัญในประเทศไทย
เมื่อตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ และ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ บรรดานักศึกษาและผู้ที่ต่อต้านรัฐบาล เกิดความหวาดกลัวต่อ
การถูกกวาดล้างจับกุมของเจ้าหน้าที่ ได้พากันหลั่งไหลเข้าป่าไป ร่วมการต่อสู้กับ พคท.ทาให้สมาชิก พคท.ในป่า
เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย สถานการณ์อานวย ต่อการดาเนินงานของ พคท. ในการก้าวจากขั้นรับ ขึ้นสู่ขั้นยัน และขั้นรุก
ตามลาดับ
การต่อสูเ้ พือ่ เอาชนะคอมมิวนิสต์ในพืน้ ที่ ทภ. ๓
การรบทีฐ่ านปฏิบตั ิ บ.ห้วยโก๋น อ.ทุง่ ช้าง จว.น่าน ในปี ๒๕๑๘
กล่าวทัว่ ไป
หมู่บ้านห้วยโก๋น เป็นหมู่บ้านชายแดนเขตติดต่อระหว่าง อ.ทุ่งช้าง จว.น่าน กับแขวงไชยบุรี
ราชอาณาจักรลาว ในปี ๒๕๑๘ ราษฏร บ.ห้วยโก๋น มีทั้งสิ้น ๕๑ หลังคาเรือน ราษฏรแบ่งเป็น ๒ พวก
ใหญ่ ๆ ได้แก่ ชาวไทยลื้อ ซึ่งอพยพมาจาก เมืองเงินราชอาณาจักรลาว และชาวเขาเผ่าถิ่น รวมทั้งสิ้น
๒๗๓ คน เป็นชาย ๑๔๐ คน หญิง ๑๓๓ คน ที่ตั้งของหมู่บ้านห้วยโก๋นไม่มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับตัว
อ.ทุ่งช้าง เส้นทางในภูมิประเทศไปยังหมู่บ้านห้วยโก๋น เป็นป่าทึบ และเขาสูงชัน ดังนั้น การเดินทางไปมา
ระหว่างตัวอาเภอและหมู่บ้านจึงกระทาได้ยาก และทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกับ
ราษฏรบ้านห้วยโก๋น มีน้อยมาก
ทางเหนือของบ้านห้วยโก๋น ขึ้นไปประมาณ ๒.๕ กม. เป็นเขตแดนของราชอาณาจักรลาว ซึ่งมี
เมืองเงิน ตั้งอยู่จากแนวชายแดนประมาณ ๕ กม. ลักษณะภูมิประเทศระหว่าง บ.ห้วยโก๋น – เมืองเงิน เป็น
ที่ราบระหว่างหุบเขา สามารถเดินทางติดต่อกันได้โดยสะดวก โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ ชม. ๓๐ นาที
ดังนั้น ราษฎร บ.ห้วยโก๋น จึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเมืองเงิน ราชอาณาจักรลาวสูงกว่า อ.ทุ่งช้าง
จว.น.น. เนื่องจากระหว่าง เมืองเงิน และ บ.ห้วยโก๋น มีเส้นทางติดต่อกันได้สะดวก พคท. จึงได้ใช้เส้นทาง
นี้ในการส่งกาลังพลและอาวะยุทโธปกรณ์จากฐานส่งกาลังในแขวงไชยบุรี เข้ามาสนับสนุน ผกค.ในประเทศ
ไทยที่บริเวณผาแดง บ.น้าช้าง และดอยภูแว ซึ่งอยู่ทางใต้ของบ้านห้วยโก๋น ได้อย่างสะดวกอีกด้วย
เนื่องจากหมู่บ้านต่าง ๆ ใน จว.น.น. บริเวณตามแนวชายแดนไทย – ลาว โดยเฉพาะในพื้นที่
อ.ทุ่งช้าง และ อ.ปัว ส่วนใหญ่ยังขาดเส้นทางคมนาคมติดต่อซึ่งกันและกัน การไปมาหาสู่กันระหว่างราษฎร
ในท้องถิ่นกระทาได้ด้วยความยากลาบาก ตลอดจนความต้องการของทางราชการที่จะขยายความเจริญจาก
ตัวเมืองไปสู่ชนบท ทางราชการจึงได้มีโครงการสร้างทางสาย อ.ทุ่งช้าง – บ.ปอน – บ.กิ่วจันทร์ – บ.ห้วย
โก๋น – บ.บวกหญ้า – บ.บ่อเกลือเหนือ – บ.บ่อเกลือใต้ – บ.ผักเฮือก – บ.หลักลาย – บ.น้ายาว – อ.ปัว
เส้นทางสายนี้เมื่อสร้างเสร็จตามโครงการแล้ว จะเลียบตามแนวชายแดนไทย – ลาว ทางทิศตะวันออกของ
อ.ทุ่งช้าง และ อ.ปัว จว.น.น.
ฐานปฏิบัตกิ าร บ.ห้วยโก๋น
๑. การจัดตัง้ ฐานปฏิบตั กิ าร เมื่อ ต.ค. ๑๔ บก.พล.ม.สน. ซึ่งเข้ารับผิดชอบในการปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปราม ผกค. ในพื้นที่ จว.น.น. และ อุตรดิตถ์ได้เล็งเห็นความสาคัญของหมู่บ้านห้วยโก๋นและช่องทาง
จากเมืองเงินราชอาณาจักรลาวเข้าสู่ประเทศไทย จึงได้ส่งกาลังไปตั้งฐานปฏิบัติการที่บริเวณ บ.ห้วยโก๋น มี
กาลังทหาร ๑ มว.ปล. (-) โดยมีความมุ่งหมายดังนี้
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- สกัดกั้นเส้นทางในการส่งกาลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ์ของ ผกค.จากภายนอกประเทศตาม
เส้นทางเมืองเงิน – บ.ห้วยโก๋น เพื่อสนับสนุน ผกค.ที่บริเวณผาแดง บ.น้าช้าง ดอยภูแว ซึ่งเป็นที่ตั้ง บก.เขต
๑๔ ของ ผกค.
- ให้ความคุ้มครองราษฎร บ.ห้วยโก๋น รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยา และช่วยเหลือ
ประชาชนให้สามารถดารงชีพอยู่ด้วยความผาสุข
- ให้ความคุ้มครองการสร้างทางจาก บ.ปอน – บ.กิ่วจันทร์ – บ.ห้วยโก๋น ซึ่งกาลังสร้างทาง
คืบหน้าเข้าหาหมู่บ้านห้วยโก๋น ตามลาดับ
๒. ความสัมพันธ์ระหว่างราษฎร บ.ห้วยโก๋น กับ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐบาล
เนื่องจากราษฎร บ.ห้วยโก๋น เป็นชาวเขาเผ่าถิ่น และชาวไทยลื้อ ซึ่งอพยพมาจาก
ราชอาณาจักรลาว ประกอบกับ การที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองไม่สามารถเดินทางเข้าไปดูแลทุ กข์สุขของ
ราษฎรในหมู่บ้านนี้ได้จึงทาให้ขาดความสัมพันธ์ระหว่างราษฎรกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองเสมือนถูกทอดทิ้งให้
อยู่ตามลาพังเนื่องจากลักษณะที่ตั้งและ ความสัมพันธ์ดั้งเดิม บีบบังคับให้ราษฎร บ.ห้วยโก๋น ต้องติดต่อกับ
เมืองเงิน และเมืองหงสา ในราชอาณาจักรลาว มากกว่าทางประเทศไทย เพราะการไปมาติดต่อกระทาได้
สะดวกและรวดเร็วกว่า ดังนั้น ชีวิตประจาวันของราษฎร บ.ห้วยโก๋น จึงมีความสัมพันธ์กับฝ่าย
ราชอาณาจักรลาวมากกว่าประเทศไทย
ตั้งแต่ บก.พล.ม.สน ได้ส่งกาลังทหารไปตั้งฐานปฏิบัติการที่ บ.ห้วยโก๋น ตั้งแต่ปี ๒๕๑๔ หน่วย
ทหารได้พยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีและปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนอยู่ตลอดเวลา อาทิเช่น สร้าง
โรงเรียนและจัดครูทหารเข้าไปทาการสอนหนังสือและแจกสิ่งของต่าง ๆ ที่ราษฎรมีความจาเป็นและต้องการ
เป็นต้น แต่ไม่ปรากฏว่าท่าทีของราษฎรไม่มีความกระตือรือร้น และไม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยทหารเท่าที่ควร
๓. ทีต่ งั้ และกาลังของฐานปฏิบตั กิ าร
๓.๑ ฐานปฏิบัติการ บ.ห้วยโก๋ เป็นฐานปฏิบัติการขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเนินเตี้ย ๆ ห่างจาก
หมู่บ้านไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๕๐๐ เมตร พื้นที่ระหว่างฐานปฏิบัติการกับหมู่บ้านเป็นที่ราบ
สามารถเดินทางติดต่อกันได้สะดวก ส่วนทางด้านทิศตะวันตก และทิศใต้ เป็นที่สูงชันเล็กน้อย และมีภูมิ
ประเทศสูงข่มทั้งทางทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตก
๓.๒ กาลังของฐานปฏิบัติการเป็นกาลัง ขนาด มว.ปล.(-) วันเกิดเหตุการณ์ มีกาลัง 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. จานวน ๒ กระบอก ตั้งอยูท่ างทิศ
เหนือของ บ.สบปืน ซึ่งอยู่ห่างจาก บ.ห้วยโก๋น ไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๗ กม.ยิงคุ้มครองให้ได้
๔. การดัดแปลงฐานปฏิบัตกิ าร
๔.๑ เนื่องจากฐานปฏิบัติการตั้งอยู่บนเนินเล็ก ๆ ดังนั้นกาลังที่อยู่ภายในฐาน
จึงจากัด
ให้อยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างแออัด และสามารถเป็นอันตรายร่วมกันได้ง่ายเมื่อถูกโจมตีหรือถูกอาวุธยิงจากฝ่าย
ตรงข้าม
๔.๒ บริเวณรอบฐานปฏิบัติการ หน่วยได้ทาคูติดต่อไว้รอบฐาน และได้มอบเขต
รับผิดชอบให้แก่หน่วยรองในการระวังป้องกันที่ตั้งโดยถูกต้อง
โดยแต่ละหน่วยได้สร้างคูยิงขึ้นในเขต
รับผิดชอบด้วย
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๔.๓ การสร้างที่พักบนฐานปฏิบัติการ เนื่องจากสถานที่คับแคบ ดังนั้นที่พักบางแห่งหน่วย
จึงสร้างคร่อมคูติดต่อ สาหรับการสร้างที่พักนั้น ได้สร้างแบบหลังคาปิดโดยใช้ไม้ปูข้างบนและใช้ดินวางทับ
อีกชั้นหนึ่ง ชั้นบนสุดใช้หญ้าคา ตั้งอยู่หลายแห่งโดยรอบ
๔.๔ สนาม ฮ. อยู่นอกฐานปฏิบัติการทางด้านทิศตะวันออก
๕. การระวังป้องกันและการวางเครือ่ งกีดขวาง
๕.๑ ในเวลากลางวันหน่วยจะวางยามไว้ ๓ จุด สาหรับเวลากลางคืนวางไว้ ๘ จุด รอบ
ฐานปฏิบัติการ การระวังป้องกันนอกฐานฯ ในเวลากลางวันได้ส่งหน่วย ลว.ออกปฏิบัติการรอบฐาน
ปฏิบัติการเป็นประจาทุกวัน สาหรับในเวลากลางคืนนาน ๆ ครั้ง จึงจะส่งกาลังออกไปซุ่มโจมตีกาลังของ
ผกค. ตามข่าวที่ได้รับ
๕.๒ บริเวณรอบฐานปฏิบัติการ ไม่มีการวางลวดหนามและลวดหีบเพลง ทั้งที่ฐานฯ นี้เป็น
ฐานฯ ประจาและสร้างมาหลายปีแล้ว และหน่วยเหนือก็ได้สนับสนุนลวดหนาม และลวดหีบเพลงให้แก่ บก.
พล.ม.สน.จานวนหลายครั้งแล้ว
๕.๓ การวางเครื่องกีดขวาง หน่วยได้วางกับระเบิดชนิดต่าง ๆ ไว้รอบฐานฯ แต่มีจานวนน้อย
มาก เครื่องกีดขวางที่วางได้แก่กับระเบิด แบบ เอ็ม.๑๔, เอ็ม.๑๖, พลุสดุด, เคลโม และกับระเบิดแสวง
เครื่อง ทาด้วย กระสุน ค.๘๑ ซึ่งวางไว้ชนิดละประมาณ ๒ แท่งเท่านั้น
๕.๔
การเข้าออกบริเวณฐานปฏิบัติการหน่วยเคยปล่อยให้ราษฎรขึ้นไปบนฐานฯ ได้
นอกจากนั้นชาวเขาเผ่าถิ่น จานวน ๓ นาย ซึ่งเป็นคนนาทางของหน่วยได้เข้าออกฐานฯ เป็นประจา ทาให้
ราษฎรทราบที่ตั้งและจุดสาคัญ ๆ ของฐานฯ หมด เป็นต้นว่าที่ตั้ง บก.มว. ที่ตั้งยิง ค. และคลังกระสุนวัตถุ
ระเบิด เป็นต้น
เหตุการณ์กอ่ นวันปะทะ
๑. เมื่อ ๒๓ มี.ค. ๑๘ เวลาใกล้ค่า ขณะที่พนักงานวิทยุที่ฐานฯ บ.ห้วยโก๋น กาลังใช้วิทยุ
ติดต่อกับหน่วยต่าง ๆ ตามปกตินั้น ได้มีสถานีวิทยุสัญญาณเรียกขานว่า “ทอง” สาเนียงพูดเป็นคนไทยได้ขอ
พูดด้วยและแจ้งว่าตนอยู่ห่างจาก บ.ห้วยโก๋น ประมาณภูเขา ๖ ลูก และได้แจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้
ผู้บังคับบัญชาตน
ได้เตรียมกาลังไว้ที่จะเข้าโจมตี บ.ห้วยโก๋น หรือฐานฯ สนามบิน ตนเองมีความห่วงใยจึงแจ้งให้ทราบ
นอกจากนั้นได้พูดคุยถึงสถานการณ์ในเขมร กรณี บ.นาทราย และวิจารณ์รัฐบาลไทย ฯลฯ หลังจาก ๒๓
มี.ค. ๑๘ สถานีวิทยุแห่งนี้ได้ลักลอบผู้บังคับของตน ใช้วิทยุพูดคุยกับพนักงานวิทยุฐานฯ บ.ห้วยโก๋น เป็น
ประจา
๒. ก่อนที่ ผกค. จะเข้าตีฐานฯ บ.ห้วยโก๋น ประมาณ ๑ – ๒ วัน บก.ทภ.๓ สน. ทราบข่าว
ว่ามีกาลัง ปทล.กลุ่มหนึ่ง ประมาณ ๓๐๐ คน เตรียมการที่จะเข้าตี ม.หงสา ประเทศลาว แต่กาลังส่วนนี้
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 ส่งกาลังออก ลว. โดยมีกาลังจากฐาน ฯ กม.๒๑ จานวน ๒๑ นาย และ
204

205
ฐานฯ บ.สบปืน จานวน ๑๐ นาย รวมทั้งสิ้น ๓๑ นาย แต่ละหน่วย ลว. มี ผบ.มว.เป็น ผบ.หน่วย ลว.
ได้ออก ลว. ตามเส้นทางเข้าสู่ฐานฯ บ.ห้วยโก๋น(เพื่อเตรียมการร่วมกันต่อสู้)
เหตุการณ์ในวันปะทะ ( ๙ เม.ย. ๑๙ )
เวลาประมาณ ๐๔๕๐ ยามผลัดสุดท้าย ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ได้ฉายไฟกราดไป
ยังบริเวณทางขึ้นฐานและสนาม ฮ. ทาให้ ผกค. ซึ่งวางตัวอยู่บริเวณนั้นหลบหลีกแสงไฟจนทาให้พลุสดุดที่วาง
ไว้แตกขึ้น ยามจึงเข้าใจว่า ผกค.เข้ามาสดุดพลุสัญญณแล้ว จึงได้ใช้อาวุธยิงไปที่บริเวณนั้น พร้อมกับรัว
ระฆังให้สัญญาณขึ้นเป็นการให้ทุกคนเข้าประจาแนว ในทันทีที่พลุสดุดแตกขึ้นนั้น ผกค.ก็ได้เริ่มเปิดฉากยิง
ด้วยอาวุธทุกชนิดได้แก่ ปรส.๕๗, ค.๖๑, จรวดอาร์พีจี และ ปลย.เอ.เค.๔๗ เข้ามาในฐานฯ อย่างรุนแรง
จากทุกทิศทาง พื้นที่ที่ถูกระดมยิงอย่างรุนแรงมากที่สุดได้แก่พื้นที่ทางทิศตะวันออกของฐานฯ และที่ตั้งยิง ค.
พร้อมกันนัน้ กาลังของ ผกค.ก็ได้เคลื่อนที่เข้ามาประชิดฐานฯ ทุกทิศทางอย่างรวดเร็ว
ในขณะที่ ผกค.เริ่มเข้าโจมตีฐานฯ นั้น ร.ต.พงษ์ศักดิ์ ขันธวิธี ผบ.ฐานฯ บ.ห้วยโก๋น ได้วิ่ง
ออกมาจาก บก.มว.เพื่อสั่งการในการต่อสู้ ขณะที่วิ่งออกมานั้นก็ถูก 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 ทาการยิงต่อสู้ไป
ประมาณ ๔ นัด ก็ถูกยิงด้วยจรวดอาร์พีจีเสียชีวิตทันที ร.ต.กาพล แจ่มมิน ผบ.หน่วย ลว.จากฐานฯ บ.
สบปืน ซึ่งอยู่ใน บก.มว.ด้วย จึงได้เข้าทาหน้าที่ควบคุม และอานวยการสู้รบต่อไป
ในการเข้าตี ผกค. ใช้หมู่บ้านเป็นแนวออกตี และดาเนินกลยุทธโดยอาวุธหนักประเภท ค. และ
ปรส. ยิงข่มไว้ กาลังที่เข้าประชิดที่ตั้งฝ่ายเราใช้การโจมตีด้วยจรวดอาร์พีจีและอาวุธประจากาย หัวหน้า
ผกค. สั่งการเป็นภาษาลาวและภาษาต่างประเทศซึ่งไม่ทราบว่าเป็นภาษาอะไร โดยสั่งการให้ทางซ้ายเคลื่อนที่
ทางขวายิงอยู่กับที่ แบบทาการรบตามแบบ กาลังส่วนใหญ่ของ ผกค.เข้าประชิดฐานฯ ได้อย่างรวดเร็ว
เนื่องจากเส้นทางการเคลื่อนที่สะดวกและไม่มีเครื่องกีดขวางมากนัก
สาหรับ ค.๔.๒ และ ค.๖๐ ไม่สามารถทาการยิงตอบโต้ได้เลย เพราะว่า ผบ.หมู่ ค.ถูกยิง
เสียชีวิตในระยะเริ่มแรก ประกอบกับที่ตั้งยิง ค. ถูกยิงกดอย่างหนัก พลประจาปืนไม่สามารถไปประจาที่ตั้ง
ยิงได้ฝ่ายเราจึงหมดโอกาสใช้ ค.ยิงตอบโต้การเข้าตีของ ผกค.ได้
ที่ฐานยิงปืนใหญ่ กม.๒๑ ซึ่งอยู่ห่างจาก บ.ห้วยโก๋น ไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๗ กม.
ได้สังเกตเห็นแสงไฟและเสียงปืนขึ้นทางฐานฯ บ.ห้วยโก๋น และได้รับการติดต่อแต่เพียงว่า ฐานฯ ถูกเข้าตี
แล้วก็เงียบหายไป โดยยังมิได้ถูกร้องขอให้ทาการยิงสนับสนุน แต่ ผบ.ฐานฯ ปืนใหญ่ ก็ใช้ความริเริ่มยิงปืน
ใหญ่ไปยังจุดระดมยิง ซึ่งได้วางไว้ล่วงหน้าแล้ว หลังจากนั้นพนักงานวิทยุของฐานฯ บ.ห้วยโก๋น ก็ได้ปรับการ
ยิงให้โดยทาการยิงไปทางทิศตะวันออกของฐานฯ ซึ่งเป็นทิศทางเข้าตีของ ผกค.
ในระยะเริ่มแรก ของการเข้าตี ฝ่ายเราเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจานวนมาก การควบคุม
และอานวยการรบกระทาได้ยาก เพราะว่า ผบ.ฐานฯ เสียชีวิต กาลังบางส่วนต้องถอนตัวออกจากที่มั่น
อย่างกระทันหัน แต่ ร.ต.กาพล ฯ ผบ.หน่วย ลว.จากฐานฯ บ.สบปืน ก็พยายามเข้าควบคุมอานวยการ
อย่างใกล้ชิด กาลังที่ยังสามารถทาการต่อสู้ได้มีประมาณ ๔๐ คน ได้เข้าประจาที่มั่นและทาการต่อสู้ต่อไป
โดยที่ ร.ต.กาพล ฯ สามารถควบคุมได้ประมาณ ๗ – ๑๐ คน เท่านั้น
หลังจากที่ ผบ.ร.๒๑๒ ร้อย ๓ ฐาน กม.๒๑ ได้รับรายงานจากหน่วยว่า ถูกเข้าตี จึงได้รายงาน
ไปยัง พัน.ร.๒๑๒ ซึ่งตัง้ อยู่ที่ อ.ทุ่งช้าง และได้รายงานตามลาดับไปยัง 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 จะไม่ทาอันตรายแก่ผู้ไม่มีอาวุธ” บ้างก็ได้ยินทหาร
ลาวพูดกันว่า “ทหารไทยนี่แน่เหมือนกันโว้ย” และมีภาษาต่างประเทศอีกมากซึ่งฝ่ายเราฟังไม่เข้าใจ แต่
ฝ่ายเราก็ได้ต่อสู้อย่างเหนียวแน่นต่อไป
เวลา ๐๕๓๐ พล.ม.สน. ได้สั่งการให้หน่วยเกี่ยวข้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
- ให้ พัน.ร.๒๑๒ จัดกาลัง ๑ มว.ปล. พร้อมที่จะออกปฏิบัติการ
- ให้ พัน.ม.๒๖๗ อ.เชียงกลาง จัดกาลัง ๑ กองร้อย พร้อมที่จะออกปฏิบัติการ
- ให้ ตอนการบิน ฯ เตรียม บต.๑๙ ติดจรวดขึ้นสนับสนุนทันที
- ขอ บ.จธ.๒ จากฐานบินน่านขึ้นสนับสนุนทันที
- ให้ ชปบ.ทบ.๓๒ จัดเตรียม ฮ.พร้อมที่จะส่งกลับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ตลอดจนส่งกาลัง
บารุงเพิ่มเติม
- รายงานเหตุการณ์ไป บก.ทภ.๓ สน. และขอรับการสนับสนุน ฮ.ติดอาวุธและการโจมตีทาง
อากาศเพิ่มเติม
เวลา ๐๕๕๕ ร.ต.กาพล ฯ เข้าใจว่าฝ่ายเราเหลือไม่ถึง ๑๐ นาย ในขณะที่ ผกค.ที่เข้าตีมี
จานวนมาก (ไม่ต่ากว่า ๒๐๐ คน ) และยังคงใช้ความพยายามที่จะเข้ายึดฐานฯ บ.ห้วยโก๋นให้ได้ ร.ต.กาพล ฯ
จึงได้ตัดสินใจขอให้ ป.ยิงกระสุนแตกอากาศเหนือฐานฯ ทางทิศตะวันออกเพื่อที่จะทาลายการเข้าตีของ ผกค.
จากผลของการยิงทาให้ ผกค.ต้องหยุดชะงักการเคลื่อนที่อย่างได้ผล และกาลังบางส่วนต้องถอนตัวกลับไป
เวลา ๐๗๑๕ บ.จธ.๒ จานวน ๑ เครื่อง อยู่เหนือเป้าหมาย และสนับสนุนด้วยการโจมตีทาง
อากาศ แต่ปฏิบัติงานได้ ๑๐ นาที ปืนติดขัดต้องกลับไปเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ที่ฐานบินน่านแล้วกลับมา
สนับสนุนต่อไป
เวลา ๐๘๓๐ ฮ.ท.๑ จานวน ๔ เครื่องเดินทางถึง บก.พัน.ร.๒๑๒ อ.ทุ่งช้าง และส่งกระสุน
ป. ให้ฐาน ฯ กม.๒๑ แล้วเตรียมส่งกาลังเพิ่มเติมให้แก่ฐานฯ บ.ห้วยโก๋นตลอดจนรับผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
กลับ ต่อมา ฮ.ขัดข้อง ๑ เครื่อง คงเหลือใช้การได้ ๓ เครื่อง
เวลา ๐๙๔๐ – ๑๑๒๐ บ.จธ.๒ ขึ้นสนับสนุนทางอากาศต่อไป
เวลา ๑๐๐๐ – ฮ.ติดอาวุธ จานวน ๒ เครื่อง เดินทางจาก ฉก.พล.๔ อ.เชียงคา จว.ช.ร. ถึง
บก.พล.ม.สน. รับฟังสถานการณ์และข่าวสารขั้นต้น แล้วเดินทางถึง อ.ทุ่งช้าง ขึ้นสมทบ พัน.ร.๒๑๒
เตรียมการเพิ่มเติมกาลังให้ฐานฯ บ.ห้วยโก๋น ต่อไป
เวลา ๑๐๕๐ พัน.ร.๒๑๒ ส่งกาลัง ๑ มว.ปล. โดย ฮ.ท.๑ จานวน ๓ เครื่องเพื่อไปลงทาง
ทิศตะวันตกของฐานฯ แต่ไม่สามารถลงได้เพราะ ผกค.ยิงต้านทานอย่างหนัก จึงต้องเดินทางกลับ อ.ทุ่งช้าง
เวลา ๑๒๐๐ ฮ.ท.๑ จานวน ๓ เครื่อง ได้พยายามนากาลังไปลงทางทิศตะวันตกของฐานฯ
บ.ห้วยโก๋น อีก ภายใต้การยิงสนับสนุนของ ฮ.ติดอาวุธ แต่ขณะ ฮ.ลาแรกร่อนลงใกล้จะถึงพื้น ก็ถูกยิง
อย่างหนัก ทหารบาดเจ็บ ๓ นาย ฮ.ทั้งหมดจึงต้องเดินทางกลับ อ.ทุ่งช้างอีก เพื่อวางแผนใหม่
เวลา ๑๒๔๕ – ๑๕๐๐ บ.โอวี – ๑๐ อยู่เหนือเป้าหมายและสนับสนุนการโจมตีทางอากาศ
เวลา ๑๓๐๐ – ๑๔๔๐ บ.จธ.๒ อยู่เหนือเป้าหมายและสนับสนุนการโจมตีทางอากาศ
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เวลา ๑๓๐๐ เนื่องจากฝ่ายเราได้รับการสนับสนุนจากกาลังทางอากาศและปืนใหญ่อย่าง
สมบูรณ์ และต่อเนื่อง ผกค. ที่เกาะอยู่รอบฐานฯ ถอนตัวห่างออกไปทาให้การปะทะเบาบางลง หน่วยจึงได้
ส่งกาลังเข้าตรวจค้นและสามารถควบคุมฐานฯ ทั้งหมดไว้ได้เช่นเดิม
เวลา ๑๕๒๕ – ๑๖๐๐ บ.จธ.๒ อยู่เหนือเป้าหมายและสนับสนุนการโจมตีทางอากาศ
เวลา ๑๕๓๕ พัน.ร.๒๑๒ ส่งกาลัง พัน.ม.๒๖๗ ร้อย ๓ ไปลงที่ฐานฯ บ.ห้วยโก๋น ภายใต้
การคุ้มกันของกาลังทางอากาศ และสามารถส่งกาลังลงได้ในเที่ยวแรกพร้อมกับรับผู้บาดเจ็บ จานวน ๑๖
นาย ออกมาได้ หลังจากนั้นก็ได้ทยอยส่งกาลังไปเพิ่มเติมจนครบ ๑ มว.ม. การรับผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่ง
รพ.น่าน เรียบร้อย เมื่อเวลา ๑๙๓๐
เวลา ๑๖๐๐ – ๑๘๐๐ บ.โอวี – ๑๐ อยู่เหนือเป้าหมายและสนับสนุนการโจมตีทางอากาศ
สรุปผลการปฏิบตั ิ
- เหตุการณ์ใน ๙ เม.ย. ๑๘ กาลัง ผกค. ไม่สามารถยึดฐานปฏิบัติการ บ.ห้วยโก๋นได้ เพราะ
ฝ่ายเรา ต่อสู้อย่างเหนียวแน่น ภายใต้การสนับสนุนด้วยการโจมตีทางอากาศ และการยิงของปืนใหญ่อย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากานั้น บก.พล.ม.สน. ยังสามารถส่งกาลังเพิ่มเติมให้แก่ฐานฯ รับผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
กลับมาได้ในเวลาต่อมา
- สาหรับราษฎร บ.ห้วยโก๋น ได้เดินทางอพยพหนีไปอยู่ที่เมืองเงิน ราชอาณาจักรลาวทั้ง
หมู่บ้านเมื่อ ๐๙ เม.ย. ๑๘
- จากแหล่งข่าว ทาให้ทราบในภายหลังว่า กาลังของ ผกค.ที่เข้าโจมตีฐานปฏิบัติการ บ.ห้วย
โก๋นประกอบด้วย ชาวเขาเผ่าถิ่น, แม้ว และไทย สาหรับกาลังส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าถิ่น แต่งกายด้วยชุด
เขียวและชุดเขียวพราง และคาดว่ากาลัง ผกค.กลุ่มนี้ น่าจะเป็นกาลังที่มาจาก ดอยภูแว หรือผาแดง
สาหรับการสูญเสียของ ผกค.นั้น แหล่งข่าวได้เห็น ผกค.ลาเลียงศพ ผกค.ที่เสียชีวิตประมาณ ๓๐ คน ผ่าน
หมู่บ้านทางทิศตะวันออก และยังมีผู้บาดเจ็บอีกประมาณ ๕๐ คน ตามรายละเอียดในท้ายเรื่อง
- ในระหว่างการปะทะกันถึงขั้นตะลุมบอนนัน้ ฝ่ายเราจาได้ว่ากาลังของ ผกค.ที่เข้ามายึดฐานฯ
นั้น มีราษฎร บ.สบปืน และห้วยโก๋นร่วมด้วย
- จากการจัดกาลังตรวจค้นบริเวณรอบฐานปฏิบัติการเมื่อ ๑๐ เม.ย. ๑๘ พบศพผู้เสียชีวิต
ฝ่ายเราอีก ๑ นาย และอาวุธยุทโธปกรณ์อื่น ๆ จานวนมาก
การสูญเสีย
ฝ่ายเรา
เสียชีวิต ๑๗ นาย
บาดเจ็บ ๒๔ นาย
ผกค.
กาลังพล
- เสียชีวิตนับศพได้
๑
คน
- เสียชีวิตจากการเห็นของแหล่งข่าวประมาณ
๓๐ คน
- บาดเจ็บจากการเห็นของแหล่งข่าวประมาณ
๕๐ คน
อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ฝ่ายเรายึดได้
- ปลย.เอเค๔๗
จานวน ๔
กระบอก
- เครื่องยิงจรวดอาร์พีจี
จานวน ๑
กระบอก
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- ธงแดงรูปค้อนเคียว
จานวน ๑
- กระสุนและวัตถุระเบิดตลอดจนสิ่งอุปกรณ์

ผืน
จานวนหนึ่ง

วิเคราะห์ผลการปฏิบตั กิ ารของทัง้ สองฝ่าย
๑. การเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการ บ.ห้วยโก๋น ของ ผกค.ครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ ผกค.ใช้กาลัง
อย่างเป็นปึกแผ่นเข้าปฏิบัติการในลักษณะการรบตามแบบ แม้ว่า ผกค.จะไม่สามารถยึดและทาลายฐาน
ปฏิบัติการของฝ่ายเราได้ตามความมุ่งหมาย แต่ก็สามารถทาความสูญเสียให้แก่ฝ่ายเราได้เป็นอันมาก ในส่วน
ที่เป็นความสาเร็จของ ผกค.เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้.๑.๑ ผกค.มีการเตรียมการล่วงหน้า ได้แก่ การขนย้ายอาวุธหนักมาใช้ และมีการสืบ
สภาพภายในที่ตั้งของฝ่ายเราโดยอาศัยชาวบ้าน ซึ่งเคยเข้าไปขายของในฐานฯ นอกจากนี้การที่ฝ่ายเราเคย
โต้ตอบทางวิทยุกับ ผกค.ก่อนหน้าเหตุการณ์ ก็อาจเป็นการลวงและทาให้ ผกค.ได้ทราบข่าวสารเกี่ยวกับฝ่าย
เราเพิ่มขึ้น รวมทั้งสามารถรบกวนความถี่ของฝ่ายเราได้ถูกเมื่อเกิดเหตุการณ์
๑.๒ ผกค.รวมกาลังได้เหนือกว่าฝ่ายเรา และปฏิบัติการเข้าสู่ที่มั่นฝ่ายเราอย่างจู่โจมโดย
ใช้อาวุธยิงสนับสนุนอย่างรุนแรง ซึง่ ทาให้ฝ่ายเรามีผู้เสียชีวิตถึง ๑๐ นาย บาดเจ็บกว่า ๒๐ นาย ในห้วง
ระยะเวลาเพียง ๓๐ นาทีแรก
๑.๓ มีราษฎรในพื้นที่บางส่วนให้การสนับสนุน
๒. การปฏิบัติของฝ่ายเราในการต่อสู้กับการเข้าตีของ ผกค.ครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นไปอย่างทรหด
แม้ว่าจะเสียเปรียบในด้านอานาจกาลังรบที่มีอยู่ขณะนั้น สาหรับปัจจัยเกี่ยวข้องที่ทาให้ฝ่ายเรามีการสูญเสีย
มากในการรบเพื่อป้องกันรักษาที่มั่น คือ
๒.๑ ระบบการป้องกันฐาน ได้แก่ เครื่องกีดขวาง เครื่องเตือนภัย กฏการ รปภ.ที่ตั้ง
และการเฝ้าตรวจ ขาดประสิทธิภาพทาให้ ผกค. เข้าถึงที่มั่นได้อย่างรวดเร็วเมื่อเริ่มการปฏิบัติ และโจมตี
จุดสาคัญได้อย่างถูกต้อง
๒.๒ สภาพที่ตั้งเสียเปรียบ เนื่องจากมีที่สูงข่มอยู่รายล้อมและราษฎรในพื้นที่ไม่สนับสนุน
ฝ่ายเราเท่าที่ควร
๒.๓ ปัจจัยสาคัญซึ่งทาให้ฝ่ายเรารอดพ้นจากการถูกยึดครองที่มั่น จนสถาปนาการป้องกัน
และตอบโต้ได้ในเวลาต่อมา คือ การติดต่อสื่อสารซึ่งยังพอใช้การได้, ที่ตั้งฐานอยู่ในระยะยิงของ ป., ฐาน
ป. ไม่ถูกรบกวน, กาลังพลที่เหลืออยู่ และผู้ทาหน้าที่ ผบ.หน่วย มีขวัญกาลังใจการต่อสู้อย่างดีเยี่ยมแม้จะ
อยู่ในสภาพที่ถูกกดดัน
บทเรียนจากการรบ
การปฏิบัติของฝ่ายเราในการต่อสู้เพื่อป้องกันฐานปฏิบัติการ ทาให้ได้รับบทเรียนที่
เกี่ยวข้องกับระบบการป้องกันฐาน และการปฏิบัติขณะเผชิญสถานการณ์ ดังนี้.๑. ระบบป้องกันฐาน
๑.๑ ฐานปฏิบัติการห้วยโก๋น ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่เสียเปรียบ เนื่องจากมีที่สูงข่มหลาย
แห่งและเป็นพื้นที่แคบ เพราะฉะนั้น ฝ่ายเราจาเป็นต้องมีระบบป้องกันที่เพียงพอเพื่อชดเชยความเสียเปรียบ
ของสภาพที่ตั้ง โดยใช้มาตรการเชิงรุกและเชิงรับ
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๑.๒ ระบบป้องกันเชิงรับ เช่น ลวดหนาม พลุสดุด และทุ่นระเบิด กับระเบิดหากมีการ
ผสมผสานใช้อย่างสมบูรณ์โดยรอบ และมีระยะห่างจากฐานเพียงพอ ก็จะทาให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเข้าถึง
ที่ตั้งได้อย่างรวดเร็ว ฝ่ายเราจะได้รับการแจ้งเตือนได้ทัน ก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะเข้าประชิดถึงตัว
๑.๓ ระบบป้องกันเชิงรุก ได้แก่ การควบคุมภูมิประเทศสาคัญ และการ ลว. เฝ้าตรวจ
จะต้องเพิ่มความถี่ในการปฏิบัติเมื่อมีสิ่งบอกเหตุหรือได้รับการแจ้งเตือน ในวันที่เกิดเหตุการณ์ กาลังที่ฐาน
ไม่ได้ออก ลว.รอบฐานเช่นที่เคยปฏิบัติทุกวัน เนื่องจากทราบว่ากาลังที่ฐานฯ กม.๒๑ และ ฐาน ฯ สบปืน
จะเดินทางมาเพิ่มเติมกาลัง ทาให้ฝ่ายเราพลาดโอกาสในการพิสูจน์ทราบความผิดสังเกตในพื้นที่หากฝ่ายตรง
ข้ามมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นแล้ว
๑.๔ กฏการรักษาความปลอดภัยของฐานฯ ซึ่งมีจุดอ่อนเนื่องจากเคยมีชาวบ้านเข้าไปขาย
ของในฐาน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากราษฎร บ.ห้วยโก๋น ให้เป็นคนนาทางทั้งสองกรณีนี้ น่าจะเป็นเหตุ
ให้ ผกค.อาศัยสืบสภาพภายในที่ตั้งของฝ่ายเราได้ การที่คนนาทางของหน่วยจานวน ๒ คน หายไปจาก
หมู่บ้านประมาณ ๒ วัน ก่อน ผกค.เข้าโจมตีเป็นกรณีที่ยืนยันได้ทางหนึ่ง
๑.๕ การวางตาบลยิงป้องกันฐานของ ป.ไว้ล่วงหน้า และการมีความคิดริเริ่มของหน่วยยิง
สนับสนุนโดยไม่ต้องรอให้มีการร้องขอการยิง เป็นการเสี่ยงที่คุ้มค่าเพราะช่วยให้ฝ่ายเรายับยั้งการหนุนเนื่อง
ของ ผกค.ได้อย่างรวดเร็ว และทาให้กาลังพลในฐานฯ มีขวัญกาลังใจดีขึ้น
๒. การปฏิบตั ขิ ณะเผชิญสถานการณ์
๒.๑ ขวัญและกาลังใจในการสู้รบของกาลังพลเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง เพราะจะ
แสดงออกได้อย่างชัดเจนเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขัน การที่ฝ่ายเราสามารถยืนหยัดต่อสู้ถึงขั้นประชิดตัวได้อย่าง
เหนียวแน่น แม้จะมีกาลังน้อยกว่า, การดารงการติดต่อสื่อสารกับหน่วยเหนือไว้ได้ และการปรับการยิง
สนับสนุนเพื่อยับยั้งฝ่ายตรงข้าม ในสภาวะที่มีการกดดันอย่างรุนแรง ย่อมจะเป็นสิ่งชี้วัดได้เป็นอย่างดี
๒.๒ กาลังพลทุกระดับจะต้องมีลักษณะผู้นา เพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์
และ ทาการต่อสูเ้ ป็นหน่วยต่อไปได้ทกุ โอกาส โดยเฉพาะในยามทีม่ กี ารสูญเสียผูบ้ งั คับบัญชา เหตุการณ์
ครั้งนี้หาก ผบ.หน่วย ลว.ของฐานฯ บ.สบปืน ไม่เข้าทาหน้าที่แทนโดยปล่อยให้ต่างคนต่างต่อสู้ ก็อาจจะ
ไม่สามารถต้านทาน ผกค. ได้
๒.๓ หน่วยไม่ได้ใช้อาวุธ ค.๔.๒ และ ค.๖๐ ตอบโต้เนื่องจาก ผบ.หมู่ เสียชีวิต
รอง ผบ.หมู่ ลาพัก และพลประจาปืนถูกกดดันด้วยการยิงจากฝ่ายตรงข้าม นอกจากนี้ทุ่นระเบิดเคลโมที่วาง
ดักไว้ก็ไม่ได้ใช้เนื่องจากกาลังพลไม่ทราบจุดกด ผู้ที่ทราบจุดกดได้แก่ ผบ.มว. และ ผบ.หมู่ ซึ่งเสียชีวิ ตไป
แล้ว ประเด็นดังกล่าวนี้ หน่วยน่าจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความ
ปลอดภัยของหน่วย, การรักษาความลับของระบบป้องกัน, การกระจายความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม
และการทาหน้าที่ทดแทนซึ่งกันและกันในยามฉุกเฉิน
๒.๔ ระบบการยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้ายล้มเหลว เนื่องจากฝ่ายตรงข้ามเข้าประชิดถึง
ที่มั่นแล้วและแต่ละคนต้องต่อสู้กับกาลัง ผกค.ที่เผชิญหน้า
๒.๕ แผนการติดต่อสื่อสารขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่ได้เตรียมความถี่สารองไว้
ล่วงหน้า ทาให้เกิดปัญหาเมื่อถูกรบกวน และเมื่อมีหลายหน่วยใช้การติดต่อสื่อสารในข่ายเดียวกัน หลังจาก
หน่วยเหนือได้รับรายงานแล้ว

209

210
รายงานข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้อง
หน่วยรายงาน
ศปก.ทบ.๓๑๑
วันของข่าว
๙ เม.ย. ๑๘
เรื่อง
ข่าวการโจมตีฐาน บ.ห้วยโก๋น จากราษฎร บ.หล่ายทุ่ง
แหล่งข่าว ราษฎร บ.หล่ายทุ่ง ( คิวบี ๐๒๖๐ ) พักแรมที่บ้านญาติที่ บ.ห้วยโก๋น ในคืนที่ ๘
เม.ย. ๑๘ เชื่อได้ พบเห็นด้วยตนเอง
๑. เมื่อ ๐๙ เม.ย. ๑๘ ขณะที่ แหล่งข่าวกาลังหลับอยู่นั้น ก็ต้องตกใจตื่น เมื่อได้ยินเสียง
คนเดินจานวนมาก บนเส้นทางทิศตะวันตกของ บ.ห้วยโก๋น ( คิวบี ๑๘๖๕ ) หลังจากนั้นสักครู่ แหล่งข่าวได้
พากันไปตักน้าที่ลาห้วยกิ้ง อยู่ห่างจากหมู่บ้านทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ ๓๐๐ เมตร และได้พบ
ผกค.กาลังตั้งปืน ค.อยู่ที่ริมลาห้วย แหล่งข่าวจึงเดินทางกลับที่พัก จากนั้นอีกไม่นาน แหล่งข่าวก็ได้ยินเสียง
ปืนดังบนฐาน ทหารเป็นจานวนมาก และในเวลาต่อมา ก็ได้มีกระสุนปืนมาตกในบริเวณหมู่บ้านหลายลูก มี
ลูกหนึ่งตกบนบ้านของนายทองดี ทาให้เกิดไฟไหม้ เป็นเหตุทาให้ นายทองดี และบุตรชายอีก ๒ คน
เสียชีวิต อนึ่งการต่อสู้ก็ยังดาเนินอยู่ต่อไป
๒. ประมาณ ๐๗๐๐ ของวันเดียวกัน แหล่งข่าวได้ออกจากที่พักมาดู เห็น ผกค. ประมาณ
๑๕๐ คน ประกอบด้วยถิ่น, แม้ว และไทย ส่วนใหญ่เป็นถิ่น สาหรับจานวน ผกค.ไทย และแม้วนั้น มี
กาลังก้ากึ่งกันแต่งกายชุดเขียว และเขียวพราง อาวุธปืน ประกอบด้วย เอเค.๔๗, ปสบ. และอาร์พีจี (สาหรับ
ค.นั้น แหล่งข่าวเห็นเพียงกระบอกเดียว) กาลังลาเลียงศพเพื่อน ผกค.ประมาณ ๓๐ ศพ ซึ่งกองอยู่ข้าง
สะพานข้ามลาห้วย (ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของฐานประมาณ ๒๐๐ เมตร) โดย หน.คนไทยเป็นคนสั่งการ
ด้วยการให้นาเสื่อและผ้าห่มของชาวบ้านห่อ ๆ ละ ๒ ศพ มัดเข้าด้วยกัน ลาเลียงผ่านหมู่บ้านไปทางทิศ
ตะวันออกนอกจากนี้ยังสังเกตเห็นว่ามี ผกค.ได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ ๕๐ คน ซึ่งช่วยกันหาม และพยุง
ผ่านหมู่บ้านไปทางทิศตะวันออกเช่นเดียวกัน ในขณะที่ ผกค.กาลังลาเลียงศพ และผู้บาดเจ็บไปนั้นได้มี
เครื่องบิน ๒ ลา บินวนเวียนอยู่บริเวณนั้น (ทีมเคยได้รับทราบว่าเป็น บ.จธ.๒ แต่ไม่ได้ทาการยิงลงไปเพราะ
เกิดขัดข้อง) หน.ผกค.ไทยได้ตะโกนสั่งให้ทาการยิง
แต่ขณะเดียวกันแหล่งข่าวและชาวบ้านได้ยกมือไหว้
ขอร้องไม่ให้ยิง โดยให้เหตุผลว่าถ้ายิงแล้วเครื่องบินก็จะต้องโจมตีลงมาในหมู่บ้านแน่ และพวกตนก็จะต้อง
ได้รับอันตราย หน.ผกค.จึงสั่งระงับการยิง อย่างไรก็ตาม การลาเลียงดังกล่าวของ ผกค.นั้น ได้กระทากัน
อย่างธรรมดา ไม่ได้เร่งรีบเลย อนึ่งหลังจากนั้น ทางฝ่ายเราได้ไปปฏิบัติการทางอากาศอยู่เกือบตลอดเวลา
จนกระทั่ง ประมาณ ๑๗๐๐ จึงได้ยุติการปฏิบัติการทางอากาศ และเมื่อ ๐๙ เม.ย. ๑๘ แหล่งข่าวพร้อม
ด้วยราษฎร บ.ห้วยโก๋น จึงอพยพไปที่เมืองเงิน ประเทศลาว สาหรับความเสียหายของหมู่บ้านนั้นปรากฏว่า
เสียหายประมาณ ๓๐ หลังคาเรือน ( บ.ห้วยโก๋น มีประมาณ ๕๐ หลังคาเรือน เป็นถิ่นประมาณ ๓๐
หลังคาเรือน ที่เหลือเป็นของผู้ที่มาจากเขตลาว )
๓. ข้อคิดเห็น
แหล่งข่าวคาดว่า ผกค.คงจะถอนกาลังไปอยู่ที่บริเวณเขา (มีถ้าเล็ก ๆ
ประมาณ ๕ แห่ง แต่ละแห่งจุได้ประมาณ ๒๐ – ๓๐ คน) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านประมาณ ๓
กม.เป็นการชั่วคราว และคาดว่า ผกค.กลุ่มนี้น่าจะเป็นกาลังที่มาจากภูแว หรือผาแดง
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กล่าวทัว่ ไป
จากการพิสูจน์ทราบของฝ่ายเราโดยต่อเนื่องได้พบว่า พื้นที่บริเวณเขาค้อ, เขาย่า, ห้วงสะเดาะ
พง และ บ.หนองแม่นา นั้น เป็นที่ตั้ง บก.เขตใต้ หรือ บก.เขต ๑๕ และหน่วยใน บก.เขตใต้ของ พคท.
มีอิทธิพลครอบคลุมทั่วบริเวณหมู่บ้านชาวเขาโดยรอบ
และเป็นฐานที่มั่นซึ่งอยู่ลึกเข้ามาในตอนกลางของ
ประเทศมากที่สุด จากพื้นที่ดังกล่าวนี้ พคท.สามารถแผ่อิทธิพลลงมาทางใต้และทางตะวันตกเพื่อลงสู่พื้นราบ
ในบริเวณใกล้เคียงได้ตามลาดับ จึงนับว่าพื้นที่นี้มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์อย่างยิ่งต่อฝ่ายเรา
ในห้วงระยะเวลาสิบกว่าปีก่อนหน้านี้ ทภ.๓ สน. ได้เคยส่งกาลังเข้าปฏิบัติการในพื้นที่นี้มาแล้ว
หลายครั้ง แต่ก็เป็นการปฏิบัติการในรูปของการค้นหา, พิสูจน์ทราบและการล้อมปราบในระยะเวลาอันสั้น
ด้วยกาลังค่อนข้างจากัด ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวนี้ มีลักษณะภูมิประเทศที่เกื้อกูลต่อการหลบซ่อนซ่องสุม
กาลังของ พคท.อย่างดียิ่ง ในขณะเดียวกันก็เป็นอุปสรรคขัดขวาง และสร้างความยากลาบากในการเข้า
กวาดล้างของฝ่ายเรา จึงทาให้การปฏิบัติดังกล่าวได้ผลน้อย และไม่สามารถทาลายขุมกาลังหรือขจัดอิทธิพล
ของฝ่ายตรงข้ามให้ลดลงได้ทางราชการจึงได้เล็งเห็นความสาคัญของพื้นที่นี้ และมีแนวความคิดว่าการที่จะใช้
การปฏิบัติการทางทหารแต่อย่างเดียวย่อมจะสาเร็จได้ยาก
ฝ่ายเราจาเป็นจะต้องใช้การพัฒนาซึ่งเป็น
มาตรการทางการเมืองเข้าดาเนินการควบคู่กันไป ซึ่งแม้จะเห็นผลช้าและต้องสิ้นเปลืองมากแต่ก็คงจะได้ผล
แน่นอนกว่า
ทบ.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจึงได้กาหนดโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาขึ้นเรียกว่าโครงการ
พัฒนาลุ่มน้าเข็ก โครงการนี้เริ่มต้นดาเนินการตั้งแต่ปลายปี ๒๕๑๙ สาหรับในพื้นที่เขาค้อนี้ มีเป้าหมายที่
จะสร้างทางจาก บ.ทุ่งสมอ และ บ.นางั่ว ผ่านทุ่งสะเดาะพงไปยัง บ.หนองแม่นา และนาราษฎรอาสาสมัคร
เข้าทากินในพื้นที่สองข้างทางจนถึง บ.หนองแม่นา ซึ่งจะสร้างเป็นชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นในขั้นสุดท้ายของ
โครงการ
การดาเนินการตามโครงการนี้ถูก ผกค. ขัดขวางอย่างรุนแรงมาตั้งแต่เริ่มต้น แต่ฝ่ายเราก็ได้
พยายามต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ จนสามารถสร้างทางและนาราษฎรอาสาสมัครเข้าไปทากินได้ถึงบริเวณเขา
ค้อ (เขาปางก่อ) เมื่อประมาณเดือน พฤษภาคม ๒๕๒๒ และทางด้าน บ.นางั่ว เราสามารถสร้างทางเข้าไป
ได้ ๑๕ กม. แม้ว่าโครงการนี้ยังไม่สาเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมาย แต่ผลงานเท่าที่ผ่านมาจนถึง ก่อนยุทธการนี้
ได้ เป็นที่ประจักษ์ว่าฝ่ายเราสามารถลดอิทธิพลของ ผกค.ลงอย่างเห็นได้ชัด โดยจะเห็นได้จากการที่ฝ่ายเรา
สามารถเดินทางจาก บ.ทุ่งสมอ ไปจนถึงเชิงเขาค้อได้อย่างปลอดภัย ส่วนทางด้าน บ.นางั่ว ก็เช่นเดียวกัน
ซึ่งก่อนเริ่มโครงการนี้เราไม่สามารถเข้าไปได้ จึงเป็นสิ่งพิสูจน์ว่าฝ่ายเราได้ดาเนินการมาถูกทางแล้ว หากได้
ดาเนินการต่อไปจนถึง บ.หนองแม่นา ตามโครงการเมื่อใดเราก็จะสามารถขยายพื้นที่อิทธิพลของฝ่ายเราให้
กว้างขวางออกไปได้ตามลาดับ และในขณะเดียวกันฝ่ายตรงข้ามก็ย่อมจะต้องถูกจากัดพื้นที่และอิทธิพลลง
ตามลาดับ
การสร้างทางนี้ต้องไปหยุดชะงักอยู่ที่เชิงเขาค้อด้านเหนือนั้น
เกิดจากปัญหาภายในบริษัท
ผู้รับเหมาสร้างทางสายนี้ ซึ่งทาให้โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้าเข็กต้องพลอยหยุดชะงักไปด้วยเป็นเวลานานเกือบ
๒ ปี ทางด้าน พตท.๑๖๑๗ ก็ไม่สามารถปฏิบัติงานคืบหน้าต่อไปได้ตามลาพังเพราะมีกาลังจากัดมากต่อมา
ในเดือนมกราคม ๒๕๒๔ ทางราชการได้โอนการสร้างทางมาให้ ทภ.๓ ดาเนินการต่อไปประกอบกับในห้วง
ระยะเวลานี้ทาง ศปก.ทบ.ได้เร่งรัดและสนับสนุนให้ ทภ.ต่าง ๆ ปฏิบัติการเชิงรุกต่อที่หมายจากัดทุกพื้นที่
พตท.๑๖๑๗ จึงได้ผสมผสานการปฏิบัติที่จะดาเนินการตามโครงการพัฒนาลุ่มน้าเข็กให้คืบหน้าต่อไป และ
ทาการรุกต่อที่หมายจากัดตามนโยบายของ ทบ. ในพื้นที่เขาค้อ, เขาย่า และ บ.หนองแม่นา โดยให้ชื่อแผน
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ว่า “แผนยุทธการผาเมืองเผด็จศึก” การปฏิบัติการรบในครั้งนี้มีแนวความคิดในการปฏิบัติแตกต่างจากการ
ปฏิบตั ิการกวาดล้างครั้งอื่น ๆ ในประเด็นสาคัญคือจะต้องยึดที่หมายต่าง ๆ ไว้อย่างถาวรเพื่อดาเนินการ
พัฒนาต่อไปตามโครงการพัฒนาลุ่มน้าเข็ก มิใช่เป็นการกวาดล้าง แล้วถอนกาลังเช่นที่เคยปฏิบัติมาแล้วซึ่ง
เป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามหวนกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เดิมได้อีก และจะทาให้ฝ่ายเราต้องใช้เวลา
กวาดล้างครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างไม่มีวันจบสิ้น
ความสาคัญของพืน้ ทีแ่ ละภูมปิ ระเทศสาคัญ
พื้นที่เขาค้อ – หนองแม่นา เป็นพื้นที่การสู้รบมานานตั้งแต่ปี ๑๒ คอมมิวนิสต์ได้เคลื่อนย้าย
กาลังเข้ามาซ่องสุมอยู่ตั้งแต่ปี ๑๑ การปะทะครั้งแรกเกิดขึ้นที่บริเวณ บ.ทุ่งสมอ (คิวยู ๑๘๘๗) ใน มี.ค.
๑๒ โดยกาลังของพันพิเศษ ค่ายสฤษดิ์เสนา ซุ่มโจมตีขบวนลาเลียงของ ผกค. ตามฐานข่าวที่ได้รับ การ
ปฏิบัติในครั้งนั้น ข่าวสารถูกต้องแต่กาลัง ผกค.มีมากกว่าข่าวที่ได้รับคือ ผกค.มี ๓๐ – ๔๐ คน (ฐานข่าวมี
๑๕ คน) ผลการปฏิบัติ ผกค.เสียชีวิต ๑๑ คน ฝ่ายเราเสียชีวิต ๔ นาย, บาดเจ็บ ๑ นาย จากนั้นก็มีการ
สู้รบเรื่อยมามีการสูญเสียเครื่องบิน, อาวุธยุทโธปกรณ์ และกาลังพลเป็นจานวนมาก แต่ฝ่ายเราก็ยังไม่
สามารถกวาดล้างอิทธิพลของ ผกค.ได้หมดไปจากพื้นที่ได้ กองทัพบกและกองทัพภาคที่ ๓ ได้พิจารณาเห็น
ความสาคัญทางพื้นที่เขาค้อ – หนองแม่นา และได้กาหนดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายซึ่ง พตท.๑๖๑๗ จะต้อง
กวาดล้างและเอาชนะคอมนิวนิสต์ให้ได้อย่างเร่งด่วน โดยมีเหตุผลดังนี้.๑. พื้นที่เขาค้อ – หนองแม่นา มีภูเขาสูง ๆ ล้อมรอบ มีแม่น้าไหลผ่านกลางคือแม่น้าเข็ก
และมีพื้นที่ราบบนภูเขาอยู่กลางพื้นที่ไม่มีถนน แต่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่กว้างนับร้อยตารางกิโลเมตร
จึงยากแก่การนากาลังเข้าไปกวาดล้าง
๒. เขาค้อเป็นพื้นที่อยู่กลางใจประเทศ กล่าวคืออยู่ห่างจาก อ.แม่สอด จว.ตาก ประมาณ
๔๐๐ กม. และอยู่ห่างจาก กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – นครพนม ประมาณ ๔๐๐ กม. เท่า ๆ กัน
๓. พื้นที่ติดต่อระหว่าง ทภ.๑, ทภ.๒ และ ทภ.๓ เมื่อพ้นเทือกเขาใหญ่ทางใต้ของเขาค้อไป
แล้วก็จะลงสู่ภาคกลาง เทือกเขาลพบุรี – สระบุรี ไปจนถึง อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ฉะนั้นหากเราไม่
สามารถขับไล่ ผกค.ออกจากพื้นที่ได้ และหาก ผกค. สามารถเชื่อมโยงเขตงานระหว่างภาคอีสานและภาค
กลางได้แล้ว ความมั่นคงของชาติจะอยู่ในสภาวะที่ล่อแหลมอย่างยิ่ง
๔. ภูมิประเทศสาคัญ
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 แม่น้าเข็ก ซึ่งไหลจากใต้ไปทางเหนือ
นอกจากนั้นยังมีพื้นที่ที่เหมาะแก่การเพราะปลูก ๓ พื้นที่ คือ พื้นที่ระหว่างเขาค้อ – เขา
ตะเคียนโง๊ะ, พืน้ ที่ บ.หนองรางช้าง – บ.หนองแม่นา – ทุ่งแสลงหลวง และพื้นที่ด้านใต้เขาย่า บริเวณ บ.
เล่าลือ –เล่าเน้ง
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ความมุง่ หมาย ยุทธการผาเมืองเผด็จศึก มีความมุ่งหมายดังนี้.๑. เพื่อทาลายกองบัญชาการสู้ศึกแนวหน้าของ ทปล.เขตงานที่ ๑๕ กองกาลังติดอาวุธ รร.
การเมืองการทหาร, โรงพยาบาล, สานักทหารช่าง, สานักอานาจรัฐและสานักนาเคลื่อนที่
๒. เพื่อลดขวัญและกาลังใจในการสู้รบของ ผกค. ด้วยการจู่โจมเข้าทาลายด้วยกาลังรบควบคู่
ไปกับการพัฒนาทางยุทธศาสตร์ ทั้งนี้เนื่องจากยังไม่เคยมีฝ่ายเราเข้าไปถึง ใจกลางกองบัญชาการของ ผกค.ได้
เลย และ ผกค.ได้โฆษณาไว้ว่าหากกาลังฝ่ายเราเข้าถึงเขาย่าและหนองแม่นาได้แล้ว พวกเขาจะยอมแพ้เพราะ
เท่ากับเขาได้สูญเสียที่มั่นสาคัญ ซึ่งเขาคาดว่าเราไม่สามารถเข้าไปถึงได้
๓. ผลทางยุทธศาสตร์ที่ขจัดอิทธพล ผกค. ให้ได้อย่างเด็ดขาดจากพื้นที่ก็คือ ต้องยึดภูมิ
ประเทศสาคัญ ๓ แห่ง ได้แก่ เข้าค้อ – เขาย่า – หนองแม่นา และป้องกันมิให้ ผกค.เข้าทากินได้เพราะจะ
ทาให้ ผกค.ประสบความลาบากในการเลี้ยงดูมวลชนและกาลังรบหลักของ ผกค. กับมวลชนจะเข้ามอบตัวเป็น
จานวนมาก เนื่องจากขาดแคลนเสบียงอาหาร
๔. เพื่อเกื้อกูลและสนับสนุนโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาลุ่มน้าเข็กของฝ่ายเราให้บรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้าหมาย ๕ ปี ครั้งที่ ๒ ที่ได้กาหนดไว้ ( ปี ๒๕๒๔ – ๒๕๒๘ )
การวางกาลังของ ผกค.
๑. พืน้ ทีเ่ ขาค้อ - สะเดาะพง
๑.๑ ฐานที่มั่นเขาค้อ เนิน ๑๑๗๔, เนิน ๑๑๒๒ คิวยู ๑๑๓๖
๑.๒ ฐานที่มั่น เนิน ๙๓๕
คิวยู ๑๓๓๗
๑.๓ ฐานที่มั่น 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. พืน้ ทีเ่ ขาห้วยทราย
๒.๑ ฐานที่มั่น เข้าห้วยทราย
คิวยู ๑๖๒๙
๒.๒ ฐานที่มั่น เขากวาง
คิวยู ๑๗๔๒๙๐
๒.๓ ฐานที่มั่น เนิน ๑๐๓๔
คิวยู ๑๖๑๒๙๗
๒.๔ ฐานที่มั่น เนิน ๘๘๓
คิวยู ๑๖๗๓๒๐
๒.๕ ฐานที่มั้น เนิน ๘๔๑
คิวยู ๑๓๘๓๐๓
๓. พืน้ ทีเ่ ขาย่า
๓.๑ ฐานที่มั่น เขาย่าเหนือ
คิวยู ๐๘๘๓๒๒
๓.๒ ฐานที่มั่น เขาย่าใต้
คิวยู ๑๒๒๒๙๕
๓.๓ พลาธิการกองร้อย
คิวยู ๐๘๔๒๘๘ ( ๐๘๕๒๙๕ )
๓.๔ โรงพยาบาล ผกค.
คิวยู ๐๘๖๒๙๕
๓.๕ บ.ทุ่งแดงชิงชัยใหม่
คิวยู ๐๙๘๒๘๔ ( ๐๘๘๒๘๕ )
๓.๖ สานักพลาธิการเขต
คิวยู ๐๗๓๒๘๕ ( ๐๗๓๒๘๓ )
๓.๗ สานักนาพลาเขต
คิวยู ๐๗๘๒๗๔
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๔. พืน้ ทีห่ นองแม่นา
๔.๑ ฐานที่มั่น หนองแม่นา
คิวยู ๐๒๓๓๑๕
๔.๒ สานักอานาจรัฐ
คิวยู ๐๓๘๒๙๘ ( ๐๓๙๒๗๗ )
๔.๓ สานักทหารช่าง
คิวยู ๐๒๘๓๓๓
๔.๔ สานักนาเคลื่อนที่
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. ขีดความสามารถของ ผกค.
๕.๑ สามารถรวบรวมกาลังซุ่มโจมตีฝ่ายเราได้ ณ ตาบลและเวลาที่ต้องการหวังผล แล้ว
หลบหนีได้อย่างรวดเร็ว
๕.๒ สามารถดารงชีพอยู่ในภูมิประเทศที่ยากลาบากได้เป็นเวลานาน
๕.๓ ชานาญภูมิประเทศป่า เขา และการรบในป่า
๕.๔ สามารถเคลื่อนย้ายด้วยการเดินเท้า ได้รวดเร็วกว่าฝ่ายเรา ๑ - ๒ เท่า ทั้งในเวลา
กลางคืนและในเวลากลางวัน
๕.๕ สามารถหาข่าวของฝ่ายเราจากประชาชนและสร้างข่าวลวง ปล่อยข่าวลือได้อย่าง
กว้างขวาง
๕.๖ สามารถข่มขู่ ทาร้ายประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่และกาจัดสายลับของ
เจ้าหน้าที่ได้
๖. จุดอ่อนของ ผกค.
๖.๑ ขวัญและกาลังใจในการสู้รบจะลดน้อยตามลาดับ ตามระยะเวลาการสู้รบ
๖.๒ การสนับสนุนทางด้านยุทธปัจจัยจากในเมืองหรือรากฐานที่มั่นอื่น ๆ กระทาโดย
ยากลาบาก เนื่องจากการปิดล้อมของฝ่าย เจ้าหน้าที่
๗. ท่าทีของประชาชน
โดยทั่วไปประชาชนพื้นราบที่ทาไร่ ในเขตอิทธิพลของ ผกค.ต้องอยู่ในสภาวะจายอมที่
จะต้องให้การช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ทางราชการให้เร่งดาเนินการด้านการเมืองอย่างกว้างขวาง
แล้วเป็นผลให้การสนับสนุนของ ผกค.ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ยกเว้นบางพื้นที่ซึ่ง ผกค.ยังคงสามารถชี้นา
ประชาชนได้ เช่น บ.วังทอง, ต.วังชมภู อ.เมือง จว.พ.ช., บ.วังยาว – บ.ไทรคงยั้ง – บ.ชมพู กิ่ง อ.เนิน
มะปราง จว.พ.ล.
มวลชนชาวม้งที่อยู่ในความควบคุมของ
ผกค.กับมวลชนในหมู่บ้านจัดตั้ง/ปลดปล่อย
โดยทั่วไปตกอยู่ภายใต้การชี้นาของ ผกค.ซึ่งโฆษณาโจมตีฝ่ายเจ้าหน้าที่ เพื่อหวังผลให้มวลชนเข้าร่วมกับการ
ปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม จากการดาเนินการ ปจว.ของฝ่ายเราต่อมวลชนในฐานที่มั่น ด้วยการกระจายเสีย งทาง
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อากาศ/กระจายเสียงทางสถาสนีวิทยุของหน่วยราชการนับว่ามีผลกระทบต่อแนวความคิดของมวลชน เพราะ
ทาให้มีผู้ออกมามอบตัวจานวนหนึ่ง
๘. สภาพเศรษฐกิจในพืน้ ที่ ฐานทีม่ นั่ เขาค้อ
เนื่องจากพื้นที่ฐานที่มั่นเขาค้อ เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่า เป็นที่ราบบนเขาและเป็นต้น
กาเนิดแม่น้าเข็กดังนั้น การเพราะปลูกพืชการเกษตร เพื่อการเศรษฐกิจจึงเกื้อกูลแก่ฝ่ายตรงข้ามเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนั้นความจาเป็นในการพึ่งพาอาศัยประชาชนพื้นราบในด้านอาหารจึงไม่จาเป็นแต่อย่างใดอาจกล่าวได้
ว่า ผกค.ในพื้นที่เขาค้อไม่อยู่ในเงื่อนไขที่อดอยาก แร้นแค้น เว้นแต่ยุทธปัจจัย, เสื้อผ้าและยารักษาโรค
เท่านั้นที่ต้องอาศัยการสนับสนุนจากแนวร่วมในเมือง
แผนยุทธการผาเมืองเผด็จศึก
๑. แผนยุทธการผาเมืองเผด็จศึก ๑ ห้วงเวลาปฏิบัติการ ๒๐ ม.ค. ๒๔ - ๑๙ ก.พ. ๒๔
ภารกิจคือยึดและรักษาเขาค้อ, เขาห้วยทราย เพื่อเลื่อนฐานยิงสนับสนุนปืนใหญ่ ( ฐยส.ป. ) ไปข้างหน้า
เตรียมสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการในขั้นที่ ๒ (ผาเมืองเผด็จศึก ๒ )
๒. แผนยุทธการผาเมืองเผด็จศึก ๒ ห้วงเวลาปฏิบัติการ ๒๐ ก.พ. ๒๔ - ๑๐ เม.ย. ๒๔
ภารกิจคือกวาดล้างและทาลายฐานที่มั่นกองกาลัง, คลังและแหล่งสะสมเสบียงในพื้นที่เขาค้อ – เขาย่า – บ.
หนองแม่นา
๓. แผนยุทธการผาเมืองเผด็จศึก ๓ ไม่มีการปฏิบัติการ เพราะกาลังที่ได้รับการสนับสนุนไม่
สมดุลย์กับพื้นที่ปฏิบัติการ
๔. แผนยุทธการผาเมืองเผด็จศึก ๓/๑ ห้วงเวลาปฏิบัติการ ๑๑ เม.ย. ๒๔ - ๓๐ พ.ค. ๒๔
ภารกิจคือพัฒนาและเสริมความมั่นคงให้กับพื้นที่
การปฏิบตั ิตามแผนผาเมืองเผด็จศึก ๑. ๒. ๓/๑
๑. พัน.ร.๓๔๔๑
๑.๑ กล่าวทั่วไป พัน.ร.๓๔๔๑ เป็นหน่วยที่เข้าร่วมการปฏิบัติตามแผนเผด็จศึก ตั้งแต่ขั้น
ที่ ๑ จนถึงขั้นที่ ๒ โดยได้รับมอบภารกิจ ดังนี้.ก) กวาดล้างทาลาย ผกค.ในพื้นที่ นางั่ว – สะเดาะพง
ข) คุ้มกันการสร้างจาก กม.๑๕ ถึง บ.สะเดาะพง
ค) คุ้มกัน ฐยส.ในพื้นที่รับผิดชอบ
๑.๒ การปฏิบัติ
พัน.ร.๓๔๔๑ เริ่มปฏิบัติภารกิจโดยเริ่มเคลื่อนย้ายกาลังเข้ายึดเนิน ๖๖๗
( คิวยู ๑๘๖๓๐๔ ) และเขากวาง ( คิวยู ๑๗๓๒๙๐ ) ไว้ได้เมื่อ ๒๔ ม.ค. ๒๔ โดยมีปะทะเล็ก
น้อยใน ๒๖ ม.ค. ๒๔ ได้เคลื่อนย้ายกาลังเข้ายึดเขาห้วยทราย ( คิวยู ๑๖๑๒๙๖ ) เป็นที่หมายต่อไป
เขาห้วยทรายเป็นภูมิประเทศสาคัญสูงข่มพื้นที่ปฏิบัติการในเขตนี้ทั้งหมดแต่จากการที่ยอดเขาห้วยทราย
เป็นที่สูงชันภูมิประเทศรกทึบสลับซับซ้อน ผกค.ได้เตรียมการดัดแปลงที่มั่นตั้งรับมาเป็นเวลานาน หน่วยจึงไม่
สามารถปฏิบัติภารกิจได้สาเร็จแม้จะได้รับการยิงสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากทางพื้นดินและทางอากาศก็ตาม
ผลการปฏิบัติทาให้มีการสูญเสียมาก โดยเสียชีวิต ๓ นาย บาดเจ็บ ๑๔ นาย แต่สามารถยึดส่วนที่เป็น
ไหล่ต่าลงมาไว้ได้ และได้ดัดแปลงที่มั่นเตรียมการเข้าตีต่อไป
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การที่ฝ่ายเราไม่สามารถยึดเขาห้วยทรายได้ ทาให้ไม่สามารถย้าย ฐยส.ป.กองช่างไปเข้าที่ตั้ง
ใหม่ที่เขาห้วยทราย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติแผนขั้นที่ ๒ ได้ตามแผนที่กาหนดไว้
จากการพิจารณาของหน่วยเห็นว่าลักษณะภูมิประเทศเขาห้วยทรายยากแก่การที่จะเข้ายึด
ตรงหน้า หน่วยจึงเริ่มดาเนินกลยุทธอ้อมทางปีกขวาเพื่อกดดัน ผกค.ทางด้านข้าง ในขณะเดียวกันได้สร้าง
ทางลาลองขึ้นหลายสายเพื่อใช้ในการส่งกาลังและเปลี่ยนที่ตั้งอาวุธยิงสนับสนุนหลังจากนั้น พัน.ร.๓๔๔๑ จึง
รวมกาลังเข้ายึดสันเขาห้วยทรายโดยมี ป. และ บ.ทอ.สนับสนุนอย่างใกล้ชิด จนสามารถยึดที่หมายได้เมื่อ
๑๗ ก.พ. ๒๔ โดยมีกาลังพลเสียชีวิต ๔ นาย และ บาดเจ็บ ๑๖ นาย
หลังจากที่ พัน.ร.๓๔๔๑ สามารถยึดสันเขาทรายได้ ผกค.ก็เริ่มลดการต้านทานลง ทาให้การ
ดาเนินการสร้างทางของศูนย์เครื่องมือกลสามารถผ่านช่องเขาทรายมาได้
ผกค.ยังคงใช้การยิงรบกวนและ
วางกับระเบิดขัดขวางการปฏิบัติงานของฝ่ายเรา ซึ่งทาให้ 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. กองช่างไปเข้าที่ตั้งใหม่ที่คิวยู ๑๙๙๒๙๖ ได้เมื่อ ๑ มี.ค. ๒๔
เมื่อ ๒๗ ก.พ. ๒๔ ฮท.๑ ที่ไปส่ง สป. ให้กับหน่วย อส.ท.ได้ร่อนลงฉุกเฉินที่ คิวยู ๑๔๖๓๐๐
หน่วย อส.ท. (บก.๐๔) ได้ทาการคุ้มกันอยู่จนถึง ๕ มี.ค. ๒๔ บก.ควบคุมจึงขอให้ พัน.ร.๓๔๔๑ ส่งกาลังเข้า
รับปฏิบัติหน้าที่แทนและดาเนินการคุ้มกันอยู่จนกระทั่งทาการกู้ ฮ.ชารุดกลับได้สาเร็จใน ๗ มี.ค. ๒๔
ใน ๘ มี.ค. ๒๔ พัน.ร.๓๔๔๑ ส่งกาลังเข้ายึดเนิน ๘๓๘ ( คิวยู ๑๔๓๓๒๙ ) และเนิน ๘๐๗ (
คิวยู ๑๓๐๓๒๖ ) รวมทั้งส่งกาลังออกกวาดล้าง ผกค.ที่หลงเหลือในพื้นที่รับผิดชอบได้สาเร็จทาให้การสร้าง
ทางของศูนย์ฯ สามารถทาได้ถึงเนิน ๘๐๗ และ รยบ. สามารถใช้ผ่านได้โดยสะดวกพอสมควร
จากการที่ พัน.ร.๓๔๔๑ สามารถกวาดล้าง ผกค.ในพื้นที่ บ.สะเดาะพง ได้เรียบร้อยตั้งแต่ ๘
มี.ค. ๒๔ เป็นต้นมา ทาให้การปฏิบัติงานของหน่วย การนาครอบครัวทหารพรานไปลงที่ทากินบริเวณเนิน
๘๓๘ และการปฏิบัติงานของศูนย์ เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว แต่ยังคงมี ผกค.หลงเหลืออยู่เพียงเล็กน้อย
ที่คอยรบกวนการปฏิบัติของฝ่ายเรา ซึ่งต่อมา พัน.ร.๓๔๔๑ ได้ดาเนินการกวาดล้างจนหมดไปได้ในที่สุด
จากการปฏิบัติงานที่กล่าวมาแล้ว นับว่า พัน.ร.๓๔๔๑ และหน่วยที่ขึ้นสมทบได้ปฏิบัติภารกิจ
สาเร็จตามแผนที่กาหนดไว้ทุกประการ นับเป็นผลสาเร็จที่น่าภูมิใจของหน่วยเป็นอย่างยิ่ง
๒. พัน.ร.๓๔๔๒
๒.๑ กล่าวทั่วไป จากการประมาณการใช้กาลังตามแผนผาเมืองเผด็จศึก ๒ ประมาณว่า
จะต้องใช้กาลังในขั้นต้น ๔ พัน.ร. พตท.๑๖๑๗ จึงจาเป็นต้องจัดหากาลังอีก ๑ พัน.ร.เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ให้
ครบ ทภ.๓ สน.ได้จัดส่ง ร.๔ พัน.๒ ให้ตามคาขอ โดยจัดมาให้เป็นรูปกาลังพลออกฝึกกึ่งปฏิบัติการจริง ใช้
นามหน่วยในการปฏิบัติ พัน.ร.๓๔๔๒
๒.๒ ภารกิจ จากแผนผาเมืองเผด็จศึก ๒ ได้มอบภารกิจให้ พัน.ร.๓๔๔๒ เข้ารับผิดชอบ
แทน พัน.ร.๓๔๔๔ เพื่อรักษาพื้นที่ส่วนหลังให้มีความมั่นคงและปลอดภัย แต่จากการปฏิบัติตามผาเมือง
เผด็จศึก ๑ ยังไม่สามารถบรรลุผลได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างสมบูรณ์ จึงเปลี่ยนภารกิจของ พัน.ร.๓๔๔๒
ให้เป็นหน่วยเคลื่อนที่ไปบรรจบกับ พัน.ร.๓๔๔๔ ซึ่งส่งลงทางอากาศที่ บ.หนองแม่นา แทน พัน.ร.๓๔๔๑
ซึ่งกาหนดไว้เดิม
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๒.๓ การปฏิบัติ
พัน.ร.๓๔๔๒ เดินทางเข้าพื้นที่ใน ๑๒ ก.พ. ๒๔ และได้รับหน่วยขึ้นสมทบใน
ขั้นต้น ดังนี้.- ร้อย ร.๔๗๓๑ ( ร้อย ร.เตรียมพร้อม ทภ.๓ สน. จาก ร.๗ พัน.๓ )
- ร้อย ร.๔๓๒ ( กาลังพลฝึกจาก ร.๔ พัน.๓ )
- ๔ หมู่ รสพ.ร.๔
พัน.ร.๓๔๔๒ และหน่วยขึ้นสมทบ เคลื่อนย้ายกาลังออกจากจุดเริ่มต้น คิวยู
๑๒๓๖ ใน ๒๓ ก.พ. ๒๔ โดยจัดส่ง ร้อย ร.๔๗๓๑ เป็นหน่วยนาเข้ายึดภูมิประเทศบริเวณ คิวยู ๐๗๕๓๔๕
ระวังป้องกันด้านหน้า และจากการที่ ร้อย ร.๗๓๕๑ ( ร้อย ร.ของ พัน.ร.๓๔๔๗ ) ไม่สามารถส่งลงทาง
อากาศได้เนื่องจากถูก ผกค.ยิงขัดขวางอย่างหนัก บก.ควบคุม จึงเปลี่ยนแผนให้ ร้อย ร.๗๓๕๑ กลับขึ้น
สมทบ พัน.ร.๓๔๔๒ ด้วยอีกหน่วยหนึ่ง และมอบภารกิจให้เป็นกองร้อยนาหน่วยยุทธบรรจบนี้
สาหรับ ร้อย ร.๔๓๔๒ รับมอบภารกิจให้คุ้มกันการสร้างทางของศูนย์เครื่องมือกลแยกจาก คิวยู
๑๒๓๖ มุ่งลงทางใต้ตามสันเขาค้อ เพื่อไปบรรจบกับเส้นทางสายเขาค้อ – สะเดาะพง ของ ช.๔๔๔ ที่คิวยู
๑๒๖๓๓๘
ผกค.ได้ดาเนินการขัดขวางอย่างรุนแรงทันทีด้วยการระดมยิงและวางกับระเบิดขัดขวางกาลัง
ของทั้งสอง ร้อย ร.และระดมยิงเครื่องจักรด้วย อาร์พีจี. และ ปรส. ถึงแม้ ผกค.จะขัดขวางอย่างหนัก และ
ลักษณะภูมิประเทศรกทึบ แต่ด้วยความเข้มแข็งในการระวังป้องกัน การใช้อาวุธทั้งทางพื้นดินและอากาศ
สนับสนุนอย่างใกล้ชิด การลวง ตลอดจนความมีน้าใจรุกรบของหน่วยปฏิบัติ ทาให้การสร้างทางลาลอง
ดาเนินต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก ซึ่งฝ่ายเราก็ได้รบั ความสูญเสียจานวนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ด้าน ร้อย ร.๔๓๒
การขัดขวางค่อนข้างเบาบาง ภารกิจสาเร็จลงเมื่อ ๒ มี.ค. ๒๔ ผกค.ได้ขัดขวางการปฏิบัติด้าน พัน.ร.
๓๔๔๒ อย่างรุนแรง ทาให้การส่ง สป.การส่งศพและผู้บาดเจ็บกลับทาได้ยากลาบากอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหน่วย ร้อย ร.๔๗๓๑ และ ร้อย ร.๗๓๕๑ ฮ.ต้องถูกยิงชารุดบ่อยครั้ง แต่จากความกล้าหาญทรหด
อดทนของทุกหน่วย จึงทาให้การสร้างทางลาลองคืบหน้าไปเชื่อมต่อกันได้ทุกหน่วยเมื่อ
๒ มี.ค. ๒๔
ทาให้ฝ่ายเราสามารถส่งกาลัง และส่งกลับโดยทางพื้นดินได้จนถึง คิวยู ๐๗๓๔ ทาให้ปัญหาเรื่องการส่งกลับ
และการส่งกาลังของหน่วยหมดไป นับเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่หน่วยอย่างยิ่ง
จากการที่ฝ่ายเราสามารถสร้างทางเชื่อมต่อถึงกัน ทาให้การสร้างทางช่วงต่อไปคืบหน้าไปอย่าง
รวดเร็วใน ๑๐ มี.ค. ๒๔ พัน.ร.๓๔๔๒ ก็ส่ง ร้อย ร. ๔๗๓๑ เข้ายึดเนิน ๙๐๔ ( คิวยู ๐๖๕๓๔๓ ) ซึ่งเป็นภูมิ
ประเทศสาคัญบนเขาตะเคียนโง๊ะไว้ได้ หลังจากที่ ผกค.ต่อต้านอย่างหนักหน่วงที่สุด
จากการที่หน่วย อส.ท.๐๔ สามารถยึดยอดเขาย่าได้ เมื่อ ๘ มี.ค. ๒๔ และจะต้องเคลื่อนย้าย
กาลังกลับ บก.ควบคุม จึงมีแผนจะให้ พัน.ร.๓๔๔๗ เข้าผลัดเปลี่ยน จึงส่ง ร้อย ร. ๗๓๕๑ คืนให้กับ พัน.ร.
๓๔๔๗ และส่ง มว.ม. (จาก ร้อย.ม.๒๑๒) ซึ่งขึ้นสมทบ พัน.ร.๓๔๔๑ ไปทดแทนให้การที่ฝ่ายเรายังคงสามารถ
สร้างเส้นทางลาลองคืบหน้าไปได้เรื่อย ๆ และใกล้ พัน.ร.๓๔๔๔ ที่ บ.หนองแม่นา เข้าไปทุกขณะโดยที่ ผกค.
ไม่สามารถหยุดยั้งการปฏิบัติของเราได้นั้น ทาให้ ผกค.เพิ่มการปฏิบัติโดยส่งกาลังเข้าก่อกวนขัดขวางเส้นทาง
ส่งกาลังทางด้านหลังโดยทาการยิงรบกวน ซุ่มโจมตี และวางกับระเบิด ใน ๑๔
มี.ค. ๒๔ เวลา ๑๒๐๐ ผกค.ประมาณ ๑๕ คน ได้ซุ่มโจมตีขบวนส่ง สป.ที่บริเวณพิกัดคิวยู ๐๘๒๓๔๘ ทา
ให้ รสพ.ที่คุ้มกันถูกยิงไฟไหม้ชารุดเสียหายใช้การไม่ได้ ๑ คัน กาลังพลได้รับบาดเจ็บสาหัส ๗ นาย
ปฏิบัติการรบกวนของ ผกค.ดังกล่าว ซึ่งกระทาอย่างกว้างขวางทั่วไปก็ไม่มีผลต่อฝ่ายเรามากนัก พัน.ร.
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๓๔๔๒ ได้ส่งกาลังออกตอบโต้และซุ่มโจมตี สามารถสังหารและยึดศพ ผกค.พร้อมอาวุธได้ ๑ ศพ เมื่อ
๑๕ มี.ค. ๒๔ และเมื่อ ๑๘ มี.ค. ๒๔ เวลา ๑๐๐๐ ผกค.ได้ลอบเข้ามาวางกับระเบิดที่บริเวณ
พิกัด คิวยู ๐๘๕๓๕๐ ทาให้ รสพ.ที่คุ้มกันขบวนส่ง สป.ได้รับความเสียหาย ผบ.พัน.ร. ๓๔๔๒ และกาลังพล
๗ นาย ได้รับบาดเจ็บ
๒๐ มี.ค. ๒๔ หลังจากที่ซ่อมเครื่องจักรที่ชารุด ทั้งจากการถูกยิงและตามสภาพการใช้งานเสร็จ
พัน.ร.๓๔๔๒ ก็เริ่มสร้างทางลาลองต่อจาก เนิน ๙๐๔ ต่อไป ภูมิประเทศช่วงนี้เป็นป่ารกทึบ ต้นไม้สูงใหญ่
ลักษณะพื้นดินเป็นหุบห้วยสูง ๆ ต่า ๆ นับเป็นช่วงที่ภูมิประเทศยากลาบากมากที่สุด ผกค.ได้ใช้ประโยชน์จาก
ภูมิประเทศช่วงนี้ขัดขวางการปฏิบัติงานของ พัน.ร.๓๔๔๒ อย่างหนักที่สุดอีกครั้งหนึ่ง ภายใน ๓ – ๔ วัน
ฝ่ายเราต้องเสียชีวิตถึง ๖ นาย บาดเจ็บ ๙ นาย จากการสนับสนุนด้วยกาลังอาวุธทั้งทางพื้นดินและทาง
อากาศ และหน่วย ร้อย ร.๔๗๑๑ (ร.๗ พัน.๑) ซึง่ ทภ.๓ สน. ส่งมาสนับสนุนการปฏิบัติ ตั้งแต่ ๒๐ มี.ค. ๒๔
รวมทั้งกาลังใจรุกรบของหน่วย พัน.ร. ๓๔๔๔ ถึงริมแม่น้าเข็ก คิวยู ๐๒๙๓๓๓ ได้สาเร็จ เมื่อ ๓๐ มี.ค. ๒๔
เวลา ๑๖๐๐ นับเป็นความสาเร็จที่น่าภาคภูมิใจแก่หน่วยอย่างยิ่ง ที่สามารถปฏิบัติภารกิจอันเป็นขั้นตอนที่
สาคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งของแผนการปฏิบัติที่วางไว้
จากการที่ พัน.ร.๓๔๔๔ สามารถเข้ายึดที่หมายพื้นที่ บ.หนองแม่นา ไว้ได้นั้น ยังมีกาลังติด
อาวุธและมวลชนของ ผกค.บางส่วนหลบหนีการกวาดล้างไปได้ และกลับมารบกวนขัดขวางการปฏิบัติของ
ฝ่ายเรา เพื่อเป็นการกวาดล้างกาลังดังกล่าวให้หมดไป หน่วยเหนือจึงส่ง พัน.ร.ศร. มาสนั บสนุนการปฏิบัติ
โดยมอบภารกิจให้เป็นหน่วยขยายผลติดตามกวาดล้างที่หมายที่ยังหลงเหลืออยู่ต่อไป โดย บก.ควบคุม ได้
กาหนดแนวความคิดว่าให้ พัน.ร.๓๔๔๒ ดาเนินการสร้างทางกรุยเพิ่มเติมขึ้นให้ขยับเข้าใกล้ที่หมาย เพื่อใช้
เส้นทางดังกล่าวเป็นฐานออกปฏิบัติงาน
และใช้ในการส่งกาลังและส่งกลับแก่ พัน.ร.ศร. เนื่องจาก
สถานการณ์ ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศจะจากัดการใช้ ฮ.
จากการที่ฝนเริ่มตกชุกขึ้น และสภาพของเครื่องจักรเริ่มชารุด และบางส่วนเสียหายจากการยิง
ของ ผกค. ทาให้แผนซึ่งกาหนดให้ พัน.ร.๓๔๔๒ ปฏิบัติมีอุปสรรค อันมีผลกระทบกระเทือนไปถึงภารกิจ
ของ พัน.ร.ศร.ด้วย บก.ควบคุม จึงระงับแผนการขยายผลและให้ พัน.ร.๓๔๔๒ คงยึดรักษาและปรับปรุง
สภาพเส้นทางให้มั่นคงและปลอดภัย รอการปฏิบัติตามแผนที่กาหนดใหม่ต่อไป
แผนที่กาหนดไว้ คือ จะสร้างทางลาดยางจากสะเดาะพง ไปถึง บ.หนองแม่นา เปิดสองข้าง
ทางเป็นที่ทากินและนาราษฎรไปลง เป็นการเสริมสร้างให้พื้นที่นี้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น และเป็นการกาจัด
อิทธิพลของ ผกค. ให้หมดไป ทภ.๓ สน. จึงมอบภารกิจสร้างทางลาดยางให้ ช.๔๔๔ เป็นผู้ปฏิบัติ โดยมี
พัน.ร.๓๔๔๒ และหน่วยสมทบเป็นหน่วยคุ้มกัน
ใน ๒๘ เม.ย. ๒๔ ช.๔๔๔ เริ่มนาเครื่องจักรกลเข้าไปปฏิบัติงาน โดยเริ่มต้นจากเนิน ๙๐๔
ย้อนกลับมาถึงห้วยเสลียงแห้ง ( คิวยู ๐๙๓๕ ) และศูนย์เครื่องมือกลจะทาจาก บ.สะเดาะพง ไปบรรจบกันที่
ห้วยเสลียงแห้ง จากการคุ้มกันอันแข็งแรงของ พัน.ร.๓๔๔๒ และหน่วยสมทบ ทาให้ ช.๔๔๔ สามารถยก
คันทางและเปิด ๒ ข้างทาง จากเนิน ๙๐๔ มาถึงห้วยเสลียงแห้งโดยรวดเร็ว รยบ.สามารถใช้ได้
โดยสะดวกในเส้นทางช่วงนี้ แต่ฝนตกชุกมากยิ่งขึ้น ทาให้สภาพพื้นดินอ่อนและเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
ปฏิบัติงาน ช.๔๔๔ จึงระงับการปฏิบัติงานไว้ชั่วคราว ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ พัน.ร.๓๔๔๒ ครบกาหนดต้องนา
หน่วยกลับที่ตั้งปกติ พัน.ร.๓๔๔๒ และ ร้อย ร.๔๓๗๑ เดินทางกลับที่ตั้งปกติ เมื่อ ๒๙ พ.ค. ๒๔
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๓. พัน.ร.๓๔๔๔
๓.๑ กล่าวทั่วไป พัน.ร.๓๔๔๔ เป็นหน่วยที่เข้าร่วมการปฏิบัติตามแผนผาเมือง
เผด็จศึก ตั้งแต่ขั้นที่ ๑ จนถึงขั้นที่ ๒ โดยได้รับมอบภารกิจในขั้นที่ ๑ ดังนี้.ก) ยึดสันเขาค้อให้ได้ทั้งหมด
ข) คุ้มกัน ฐยส. บนเขาค้อ
ค) คุ้มกันการสร้างทางสายเขาค้อ – สะเดาะพง
๓.๒ การปฏิบัติขั้นที่ ๑
พัน.ร.๓๔๔๔ เริ่มส่งกาลังรุกคืบหน้าจากที่ตั้งที่ยึดไว้ก่อนแล้ว ที่คิวยู
๑๒๑๓๗๔ เมื่อ ๒๐ ม.ค. ๒๔ โดยมีการสนับสนุนทั้งทางอากาศและพื้นดินอย่างใกล้ชิด ผกค.ได้ต่อต้าน
อย่างหนัก โดยได้ดัดแปลงสันเขาค้อที่แคบ รกทึบ ประกอบกับการวางระเบิด เป็นที่มั่นต้านทาน และทา
ให้อาวุธสนับสนุนทุกชนิดของฝ่ายเราได้รับผลไม่เต็มที่ การเคลื่อนที่จึงเสี่ยงอันตรายอย่างยิ่ง พัน.ร.๓๔๔๔
ได้แก้ปัญหาโดยการขุดคูเพื่อกาบังตัวเคลื่อนที่เข้าหาข้าศึก และทาให้ลดอันตรายจากกับระเบิดได้เป็นอย่างดี
บริเวณที่ไม่สามารถขุดได้
ได้ใช้บังกาลอร์ตอปิโดที่ประดิษฐ์ขึ้นเองจุดระเบิดให้เป็นช่องทาลายกับระเบิด
เพื่อให้กาลังพลเคลื่อนที่ วิธีการนี้ทาให้การสูญเสียมีน้อยมาก แต่ก็ทาให้การเคลื่อนที่ล่าช้ามาก ฝ่ายเราจึง
เปลี่ยนวิธีการใหม่ โดยใช้รถถากถางขนาดใหญ่ติดเครื่องกาบังเคลื่อนที่นาประกอบการคุ้มครองของ รสพ.
และทหารราบ เพื่อทาลายกับระเบิด และเจาะเส้นทางโดยให้ รสพ.เคลื่อนที่ไปและใช้อานาจอาวุ ธประจารถ
คุ้มครองการเคลื่อนที่ แต่ ผกค.ได้พยายามขัดขวางอย่างหนัก
เมื่อ ๒๒ ม.ค. ๒๔ ฝ่ายเรารุกเคลื่อนที่ไปถึง คิวยู ๑๒๑๓๗๐ ผกค.ได้วางระเบิดไว้ใน
หลุมบุคคลขนาดใหญ่ที่ฝ่ายเราเข้ายึด และบังคับจุดระเบิด ทาให้ฝ่ายเราเสียชีวิตทันที ๓ นาย และบาดเจ็บ
๗ นาย วิธีการเคลื่อนที่ดังกล่าว นับว่าได้ผลดีมาก กับระเบิดบุคคลไม่สามารถทาอันตรายแก่รถถากถาง
ขนาดใหญ่ได้ ฝ่ายเราสามารถเคลื่อนที่ไปได้อย่างรวดเร็วและสามารถยึดสันเขาค้อได้ทั้งหมด เมื่อ ๒๘ ม.ค.
๒๔ รวมใช้เวลาเพียง ๙ วัน
จากการที่เราสามารถยึดสันเขาค้อได้ และได้ตั้ง ฐยส.อิทธิ ขึ้นบนสันเขาค้อที่ คิวยู
๑๒๒๓๗๗ ได้ทาให้การต้านทานขัดขวางของ ผกค. ต่อการสร้างทางของ ช.๔๔๔ สายเขาค้อ – สะเดาะพง
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากฝ่ายเราสามารถใช้ ป.๑๐๕ และ ป.๑๕๕ ยิงสนับสนุนได้อย่างใกล้ชิด และทา
ให้การสร้างทางดาเนินไปได้รวดเร็วขึ้นนับว่า พัน.ร.๓๔๔๔ ได้ปฏิบัติภารกิจตามแผนผาเมือง ขั้นที่ ๑ ได้
สาเร็จตามแผนทุกประการ
๓.๓ ภารกิจขั้นที่ ๒
ก) เคลื่อนย้ายกาลังพลทางอากาศเข้ายึดและทาลาย รร.การเมือง
การทหาร สานักทหารช่าง สานักนาเคลื่อนที่ และสานักอานาจรัฐ
ข) จัดตั้งฐานปฏิบัติการถาวรในพื้นที่ที่ยึดได้
ค) ปฏิบัติการตามมาตาการทางการเมืองต่อมวลชนและผู้มอบตัว
๓.๔ การปฏิบัติขั้นที่ ๒ พัน.ร.๓๔๔๔ ได้แบ่งขั้นการปฏิบัติเป็น ๒ ตอน
คือ ตอนที่ ๑ การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ และตอนที่ ๒ การยุทธบรรจบ
ตอนที่ ๑ การยึดที่หมายในเช้าตรู่ ๒๐ ก.พ. ๒๔ พัน.ร.๓๔๔๔ ได้เริ่มเคลื่อนย้ายทาง
อากาศโดย ฮ.ท.๑ จานวน ๑๐ เครื่อง ไปลงยังพืน้ ที่ส่งลงบริเวณพื้นที่เป้าหมายโดยไม่มีการโจมตีทาลาย
พื้นที่ส่งลงก่อนตามนโยบาย ของหน่วยเหนือ ทั้งนี้ เพื่อหวังผลการจู่โจม แต่จากการที่ นบ.ฮ.เข้าใจผิ ดบาง
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ประการและจากการต้านทานของ ผกค.ทาให้ ฮ.ส่งลงไม่ตรงสถานที่ตามที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งทาให้หน่วยสับสน
ในการปฏิบัติในระยะแรกที่ลงถึงพื้น แต่ด้วยการศึกษาและเข้าใจในแผนการปฏิบัติของหน่วยโดยละเอียดมา
ก่อนการปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจที่รวดเร็ว ถูกต้องของ ผบ.หน่วย ทุก
ระดับหน่วยจึงสามารถปรับแผนและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และได้ดาเนินการปฏิบัติได้ดังนี้.- บก.พัน. ส่งลงที่พื้นที่ส่งลง ๔๑ ( คิวยู ๐๒๖๒๒๐ ) และพื้นที่ส่งลง
๔๑ เอ ( คิวยู ๐๑๔๓๓๘ ) เข้ากวาดล้าง ผกค. และสามารถยึดพื้นที่ไว้ได้มีการปะทะเล็กน้อย
- ร้อย ร.๔๔๑ ส่งลงที่พื้นที่ส่งลง ๔๑ เอ เข้ากวาดล้างทาลาย ผกค. ที่ บ.
หลักชัย ( คิวยู ๐๒๒๓๕๙ )มีการปะทะเล็กน้อยในวันรุง่ ขึ้นมวลชนประมาณ ๑๐ คน ที่จับได้ได้อาสาจะไป
ชักชวนพี่น้องที่ยังหลบซ่อนอยู่ให้มามอบตัว พัน.ร.๓๔๔๔ จึงส่ง กาลังส่วนหนึ่งควบคุมมวลชนไปดาเนินการ
แต่ขณะเดินทางกลับกาลังพลดังกล่าวได้ปะทะกับ ผกค. ทาให้ ผบ.มว. (ร.ท.ประมุข ตันยะบุตร ) กาลังพล
เสียชีวิต ๖ นาย และได้รับบาดเจ็บ ๙ นาย
- ร้อย ร.๔๔๒ ส่งลงที่สนามส่งลง ๔๑ ( คิวยู ๐๒๖๓๓๐ ) สามารถเข้า
ยึดสานักทหารช่างได้ โดยมีการปะทะเพียงเล็กน้อย ยึดสิ่งของได้หลายรายการ
- ร้อย ร.๔๔๓ ส่งลงที่สนามส่งลง ๔๑ เอ ( คิวยู ๐๑๔๓๓๘ ) สามารถ
เข้ายึดสานักการเมืองได้ โดยมีการปะทะกันอย่างหนักถึง ๒ ชม. ยึดสิ่งของได้หลายรายการ จับ ผกค.หญิงได้
๑ คน พร้อม ปลย. เอเค.๔๗ และสามารถขยายผลยึดสานักนาเคลื่อนที่ได้ในวันต่อมาทาลายข้าวได้ประมาณ
๑๐ เกวียน
- พัน.ร.๓๔๔๔ สามารถปฏิบัติภารกิจตามขั้นการปฏิบัติตอนที่ ๑ ได้
เรียบร้อยเมื่อ ๒๔ ก.พ. ๒๔ ผกค.ยังคงเข้าเกาะและยิงรบกวนอยู่ตลอดเวลาด้วยอาวุธทุกชนิด แต่ฝ่ายเรา
สามารถรักษาสถานการณ์ไว้ได้
ตอนที่ ๒ การยุทธบรรจบ
พัน.ร.๓๔๔๔ เริ่มดัดแปลงและเสริมความมั่นคงพื้นที่ที่ยึดได้ โดยได้รับทหารพรานซึ่งแทรกซึม
มาทางพื้นดินตามทิศทางที่ ๓ , ๔ และ ๕ เข้าสมทบ บก.พัน.ร.๓๔๔๔ ตั้งอยู่ด้านซ้ายของลาน้าเข็ก ( คิวยู
๐๑๔๓๓๘ ) ผกค.ยังคงเข้ารบกวน ขัดขวางการปฏิบัติ โดยการเข้าลอบยิง, การวางระเบิด, การยิง ฮ.ส่ง
กาลัง ตลอดเวลา ทาให้ฝ่ายเราได้รับการสูญเสียจานวนหนึ่งแต่มิได้มีผลกระทบมากนัก ฝ่ายเราได้ออกซุ่ม
โจมตีเพื่อสกัดกั้นการแทรกซึมของ ผกค. ใน ๒๔ ก.พ. ๒๔ ฝ่ายเราสามารถสังหาร ผกค.ได้ ๒ คน คน
หนึ่งชื่อ ส.ขบวน เป็น หน.สานักนาเคลื่อนที่ ฝ่ายเรายังสามารถขยายพื้นที่และเสริมสร้างความมั่นคงได้
อย่างต่อเนื่องต่อไป
ใน ๑๘ มี.ค. ๒๔ พัน.ร.๓๔๔๔ สามารถขยายพื้นที่ข้ามลาน้าเข็กไปทางขวาได้โดยเข้ายึด
เนิน ๗๖๕ ( คิวยู ๐๓๕๓๕๒ ) เนิน ๗๔๒ ( คิวยู ๐๓๙๓๒๓ ) และเคลื่อนย้าย บก.พัน. ร.๓๔๔๔ ข้ามไปตั้ง
ที่ฝั่งขวาของลาน้าเข็ก ที่คิวยู ๐๓๐๓๓๕ ได้สาเร็จ ทั้งนี้ เพื่อเตรียมการที่ขยายกาลังไปทางทิศตะวันออก
เพื่อเชื่อมต่อกับ พัน.ร.๓๔๔๒ ซึ่งกาลังสร้างทางลาลองเข้ามาจากการปฏิบัติครั้งนี้ทาให้พื้นที่ของ พัน.ร.
๓๔๔๔ มีความมั่นคงและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ฮ.ส่ง สป.สามารถปฏิบัติการได้ โดยมีเกณฑ์ปลอดภัยสูง
มาก แต่ฝ่ายเราก็ต้องสูญเสียกาลังพลไปจานวนหนึ่ง
ใน ๒๐ มี.ค. ๒๔ กาลังของ พัน.ร.๓๔๔๔ เริ่มได้ยินเสียงการปะทะและการทางานขน
เครื่องจักรจาก พัน.ร.๓๔๔๒ ทาให้ขวัญและกาลังใจของกาลังพลดีขึ้นมาก พัน.ร.๓๔๔๔ ได้จัดกาลัง
เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออก และได้บรรจบกับกาลังของ พัน.ร.๓๔๔๒ ใน ๒๖ มี.ค.๒๔ และร่วมกันสร้าง
220

221
ทางลาลองจนถึงลาน้าเข็ก ใน ๓๐ มี.ค. ๒๔ แม้ฝ่ายเราจะได้เสริมสร้างความมั่นคงได้มากแล้วก็ตาม ผกค.
ยังเข้ามาลอบยิงและวางกับระเบิดรบกวนอยู่ตลอดเวลาใน ๘ เม.ย. ๒๔ รยบ. ของ พัน.ร.๓๔๔๔ ซึ่งคุ้มกัน
สร้างทางเร่งด่วนภายในที่ตั้งได้ทับกับระเบิด ที่คิวยู ๐๔๒๓๓๖ ทาให้ ร.ท.เฉลิม สรรค์ประสาสน์ รอง ผบ.
ร้อย. เสียชีวิต และกาลังพลอีก ๔ นาย บาดเจ็บสาหัส
จากการที่หน่วยสามารถปฏิบัติการยุทธบรรจบได้เป็นผลสาเร็จและสามารถใช้เส้นทางส่ง
กาลังทางพื้นดินได้ ทาให้หน่วยสามารถขยายพื้นที่และเสริมความมั่นคงขึ้นได้อีกมาก อัตราการสูญเสียของ
หน่วยลดลงเกือบไม่มีเลย และ ฮ.สามารถร่อนลงได้โดยปลอดภัยนับว่าหน่วยประสบผลสาเร็จอย่างน่า
ภาคภูมิใจ ที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้สาเร็จสมบูรณ์ตามแผนทุกประการ
๔. พัน.ร.๓๔๔๗
๔.๑ กล่าวทั่วไป พัน.ร.๓๔๔๗ เป็นหน่วยที่เข้าร่วมการปฏิบัติตามแผนผาเมืองเผด็จ
ศึกเฉพาะขั้นที่ ๒ เท่านั้น โดยได้รับมอบภารกิจให้เคลื่อนย้ายทางอากาศไปลงพื้นที่ส่งลง ๗๑ ( คิวยู
๑๐๑๒๙๔ ) และ ๗๒ ( คิวยู ๐๐๓๒๘๙ ) กวาดล้างทาลาย รพ.เขต ( คิวยู ๐๘๕๒๙๗ ) สานักพลาเขต ( คิวยู
๐๗๘๒๗๕ ) และพลากองร้อย ( คิวยู ๐๘๔๒๙๘ ) รวมทั้งกาเนินการในด้านการเมืองต่อมวลชนและผู้มอบตัว
ในพื้นที่
๔.๒ การปฏิบัติ
พัน.ร.๓๔๔๗ (กาลังพล ๒ ร้อย ร.) กาหนดส่งลงทางอากาศที่จุดส่งลง ๗๑
จานวน ๑ กองร้อย พร้อม บก.พัน. เพื่อยึดและทาลายโรงพยาบาล และพรากองร้อย และจุดส่งลง ๗๒
จานวน ๑ กองร้อย เพือ่ ยึดและทาลายสานักพลาเขต โดยกาหนดปฏิบัติ ๒๐ ก.พ. ๒๔ เวลา ๑๓๐๐
โดย ฮ.ชุดเดียวกัน หลังจากที่สาเร็จภารกิจจาก พัน.ร.๓๔๔๔ ลงแล้ว
จากการปฏิบัติ ฮ.ไม่สามารถส่ง พัน.ร.๓๔๔๔ ลงได้หมดเนื่องจากความเข้าใจผิด
ของ นบ. และการยิงต้านทานอย่างหนักของ ผกค. การปฏิบัติจึงล่าช้าไม่เป็นไปตามกาหนด
การดาเนินการส่ง พัน.ร.๓๔๔๗ เริ่มได้ในเช้าวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๔ แต่เมื่อ ฮ.
ร่อนลงพื้นที่ที่กาหนดได้ถูก ผกค.ยิงต่อต้านอย่างหนัก ฮ.ถูกยิง และไม่สามารถส่งลงได้จึงต้องส่งลงที่พื้นที่
สารอง ๗๒ เอ (คิวยู ๐๘๐๒๖๔ ) ซึ่งได้รับการขัดขวางเช่นเดียวกัน และสามารถทาได้เพียง บก.พัน. และ ๑
กองร้อย อีก ๑ กองร้อย ไม่สามารถทาได้ บก.ควบคุมจึงเคลื่อนย้ายกองร้อยนี้ ( ร้อย ร.๗๓๕๑ ) ไปสมทบ
กับ พัน.ร.๓๔๔๒ (ตามรายละเอียดการปฏิบัติของ พัน.ร.๓๔๔๒) เมื่อ พัน.ร.๓๔๔๗ ลงสู่พื้นได้เริ่มเคลื่อนที่
เข้าหาเป้าหมาย คือ รพ.เขตทันที แต่ได้รับการต่อต้านอย่างหนัก จนไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ ใน
๒๒๑๑๐๐ ก.พ. ๒๔ ผบ.ร้อย. (ร.ท.พรธเณศร์ สุนทรเกส) ถูกยิงบาดเจ็บสาหัส และ มีกาลังพลเสียชีวิต ๒
นาย กับมีผู้บาดเจ็บอีกจานวนหนึ่งจากการปะทะ ฮ.ไม่สามารถลงรับได้เนื่องจากถูกยิงอย่างหนาแน่นแม้จะมี
ฮท.ติดอาวุธสนับสนุนก็ตาม บก.ควบคุมต้องขอให้ บ.ทอ.ช่วยสนับสนุนเพิ่มเติม การส่งกลับจึงทาได้เมื่อ
๑๕๐๐ ซึ่งเกือบทาให้ ผบ.ร้อย. เสียชีวิต
จากการส่งกลับผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บครั้งนี้ ทาให้ ฮ.ถูกยิงชารุด ๑เครื่องต้องร่อน
ลงฉุกเฉินที่ บ.คลองน้าคัน (คิวยู ๐๑๑๑) แต่เจ้าหน้าที่ปลอดภัย
การปะทะยังคงมีตลอดเวลา ทาให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเพิ่มขึ้น การส่งกลับทาได้
ยากลาบากอย่างยิ่งเนื่องจาก ผกค. ระดมยิงต่อต้านอย่างรุนแรง ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเป็นภาระแก่หน่วย
มาก ทาให้หน่วยขาดความคล่องตัว
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ใน ๒๕ ก.พ. ๒๔ ได้รับสมทบหน่วย อส.ท.ชป.๗ ทาให้การระวังป้องกันสนาม ฮ.มีความ
ปลอดภัยมากขึ้น สามารถทาการส่งกลับและรับ สป.ได้
บก.ควบคุม ได้ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดเห็นว่า ผกค.รบต่อต้านอย่างเข้มแข็งแรง
และ ฮ.ถูกยิงชารุดหลายเครื่อง ฝ่ายเราสูญเสียมากไม่สามารถเข้าถึงที่หมายได้ จึงเปลี่ยนแผนการปฏิบัติให้
พัน.ร.๓๔๔๗ เปลี่ยนทิศทางไปสู่เขาย่าเพื่อช่วยลดความกดดัน ผกค. และเพื่อให้ ชป.๘ ของหน่วย อส.ท.
(อดีตทหารจีนชาติ – บก.๐๔) ดาเนินการเข้ายึดเขาย่าต่อไป เมื่อ ๗ มี.ค. ๒๔ พัน.ร.๓๔๔๗ (-) เคลื่อนที่ถึง
คิวยู ๑๒๖๒๘๕ ให้การสนับสนุนการเข้าตีเขาย่าของหน่วย อส.ท. ซึ่งสามารถยึดได้ใน ๘ มี.ค. ๒๔
บก.ควบคุม ได้กาหนดแผนที่จะต้องสร้างทางลาลองขึ้นเขาย่า เพื่อเป็นเส้นทางส่งกาลังให้
หน่วยที่จะยึดรักษาเขาย่าต่อไป ซึ่งกาหนดไว้ คือ พัน.ร.๓๔๔๗ จึงส่ง ร้อย. ร.๗๓๕๑ ซึ่งส่งให้สมทบ พัน.ร.
๓๔๔๒ คืนให้ พัน.ร.๓๔๔๗ ใน ๘ มี.ค. ๒๔
พัน.ร.๓๔๔๗ ดาเนินการฟื้นฟูและปรับกาลังใหม่ และนากาลังขึ้นไปผลัดเปลี่ยน อส.ท.
บนยอดเขาย่าทั้งสองเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๔ เวลา ๐๔๐๐ เนื่องจากในเวลากลางคืน ผกค.
ขัดขวางอย่างหนักจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้
ในระยะแรก ๆ ที่ขึ้นผลัดเปลี่ยน ผกค.เข้ามาเกาะติดยอดเขาย่าทั้งสองตลอดเวลา ฮ.ไม่
สามารถลงส่ง สป.หรือรับผู้บาดเจ็บได้สะดวก เนื่องจาก ผกค.ระดมยิงอย่างหนักต้องส่ง สป.ทั้งอาหารและน้า
ทางร่ม หรือไม่ใช้ร่ม พัน.ร.๓๔๔๗ ได้พยายามขยายกาลังออกยึดไหล่เขาได้ต่าลงมาเรื่อย ๆ ซึ่งทาให้ ฮ.ลง
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ซึ่งต่อมากาลังพลยอดเขาย่าด้านใต้สามารถเดินขึ้นลง และส่ง สป.ทางพื้นดินได้โดย
ปลอดภัย และยอดเขาย่าด้านเหนือ ฮ.สามารถลงส่ง สป.ได้ แต่ยังคงถูกยิงจากระยะไกลบ้างเป็นครั้งคราวใน
พัน.ร.๓๔๔๗ จึงต้องส่งกาลังเข้ายึดส่วนกลางของเขาย่าให้ได้โดยเร็วเพื่อให้ กพ.ทั้งสองส่วนสามารถเดินไปมา
หากันได้และให้ ฮ.สามารถร่อนลงบนยอดเขาได้โดยปลอดภัย
ถึงแม้ว่า พัน.ร.๓๔๔๗ จะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้สาเร็จตามแผนที่กาหนดไว้แต่ต้นได้
แต่ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน พัน.ร.๓๔๔๗ ก็ได้แสดงออกถึงความมานะพยายามในความตั้งใจที่จะ
ปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลสาเร็จอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดี ภารกิจใหม่ที่ บก.ควบคุม มอบหมายให้ พัน.ร.
๓๔๔๗ ก็สามารถปฏิบัติภารกิจได้สาเร็จเรียบร้อยทุกประการ
๕. พัน.ร.ศร.
๕.๑ กล่าวทั่วไป จากผลการปฎิบัติที่ฝ่ายเราได้ปฏิบัติงานตามแผนผาเมืองเผด็จ
ศึก ๒ ตั้งแต่ ๒๐ ก.พ. ๒๔ เป็นต้นมานั้น ฝ่ายเรายังไม่สามารถยึดที่หมายต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ตามแผน
ได้หมดทุกที่หมาย ยังมีที่หมายเหลืออยู่อีก ๒ – ๓ แห่ง เช่น สานักอานาจรัฐ ( คิวยู ๐๓๖๒๙๖ ) ,
โรงพยาบาลเขต และพลาเขต ( คิวยู ๐๗๕๒๗๕) เป็นต้น ซึ่งเป็นที่หมายที่มีความสาคัญ และมีกาลังติด
อาวุธหลบซ่อนอยู่จานวนหนึ่ง ฝ่ายเราจึงวางแผนที่จะขยายผลติดตามทาลายที่หมายที่หลงเหลือนี้อยู่ต่อไปให้
หมดสิ้น
เนื่องจากกาลังของฝ่ายเราที่มีอยู่มีภารกิจที่จะต้องยึดรักษาที่หมายและพื้นที่ที่ควบคุมไว้ให้ได้
ตลอดจนมีภารกิจอื่นที่จะต้องปฏิบัติไม่สามารถดาเนินการขยายผลตามแผนนี้ได้
หน่วยเหนือจึงได้ให้การ
สนับสนุนในการดาเนินการ โดยส่ง พัน.ร.ศร. จากศูนย์การทหารราบ มาสนับสนุนการปฏิบัติตามแผน
ดังกล่าว โดยมีกาหนดการปฏิบัติงาน ๓๐ วัน พัน.ร.ศร. กาหนดเดินทางโดย บ.ทอ. จากที่ตั้งปกติมาลงที่
สนามบิน พ.ล. และเดินทางเข้าพื้นที่ปฏิบัติใน ๑ เม.ย. ๒๔ แต่เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน กทม.
ทาให้การเดินทางต้องเลื่อนไป และเดินทางถึง บก.ควบคุม ใน ๑๒ เม.ย. ๒๔ และเดินทางเข้าพื้นที่ปฏิบัติการ
ในวันต่อมา
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๕.๒ ภารกิจ พัน.ร.ศร. ขยายผลการปฏิบัติ โดยเข้าทาลายและยึดสานักอานาจ
รัฐ, รพ. และ พลาเขต
๕.๓ การปฏิบัติ
พัน.ร.ศร. มีแนวความคิดในการปฏิบัติที่จะเข้ายึดภูมิประเทศสาคัญ คือ
เนิน ๗๔๕ ( คิวยู ๐๗๕๓๒๒ ) เนิน ๘๖๖ ( คิวยู ๐๕๒๓๒๓๐ ) และเนิน ๘๗๕ ( คิวยู ๐๘๙๓๒๐ ) ก่อน
เพื่อให้ พัน.ร.๓๔๔๒ สร้างทางลาลอง
เชื่อมต่อเนินดังกล่าวให้ต่อกับทางลาลองสะเดาะพง – หนองแม่
นา เพื่อใช้เป็นเส้นทางส่งกาลังและการส่งกลับ เนื่องจาก โอกาสใช้
ฮ.จะมีความเป็นไปได้น้อยมาก
หลังจากนั้น จึงจะใช้แนวทางลาลองดังกล่าวเป็นฐานออกตีเพื่อเข้าทาลายและยึดที่หมายดังกล่าวต่อไป
พัน.ร.ศร.เริ่มเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่ปฏิบัติการ ใน ๑๒ เม.ย. ๒๔ โดยตั้ง บก.พัน.ที่ คิวยู
๐๘๙๓๒๒ และกาลัง ร้อย ปล. ตั้งที่ คิวยู ๐๘๙๓๓๒, คิวยู ๐๕๘๓๓๕ และคิวยู ๐๖๒๓๓๓ โดยเริ่มออก
ปฏิบัติการตามภารกิจ และสามารถเข้ายึดเนิน ๘๗๕ และ ๘๖๖ ไว้ได้โดยมีการปะทะเล็กน้อย ในเวลา
เดียวกัน พัน.ร.๓๔๔๒ ได้เตรียมเครื่องจักรกล เพื่อเตรียมสร้างทางลาลองตามแนวความคิดดังกล่าว และ
เช่นเดียวกันในพื้นที่ บ.ทุ่งสะเดาะพง ศูนย์เครื่องมือกลหล่มสัก ก็เตรียมการสร้างทางจาก บ.ทุ่งสะเดาะพงไป
ยังห้วยเสลียงแห้งตามแนวทางเก่า ซึ่งในการนี้ จาเป็นต้องวางกาลังให้การคุ้มกันในพื้นที่ระหว่างเขาย่ากับ
แนวทางเก่า ปรากฏว่าในพื้นที่นี้ ผกค.ขัดขวางอย่างรุนแรง หน่วยรับผิดชอบไม่สามารถให้การคุ้มกัน
เครื่องจักรกลได้พอเพียง ประกอบกับ ความขัดข้องของเครื่องจักรกลของ พัน.ร.๓๔๔๒ และปัญหา
ระยะเวลาปฏิบัติงานอันจากัด รวมทั้งฤดูฝนซึ่งกาลังย่างใกล้เข้ามา บก.ควบคุม จึงระงับแผนการปฏิบัติของ
พัน.ร.ศร.ที่วางไว้และเปลี่ยนภารกิจให้ พัน.ร.ศร.กวาดล้างพื้นที่เหนือเขาย่า เพื่อให้การสร้างทางของศูนย์ฯ
ปลอดภัย ซึ่งจากการปฏิบัติมีการปะทะกับ ผกค.อย่างหนักตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน ๒๑ เม.ย. ๒๔
ขณะที่ร้อย.๒ ได้ส่งกาลังเข้ากวาดล้างบริเวณ คิวยู ๐๖๙๓๓๔ ได้ปะทะกับ ผกค.ประมาณ ๑๒ คน ฝ่ายเรา
สามารถยึดที่หมายได้และยึด ปลย.เอเค.๔๗ และเซกาเซได้อย่างละ ๑ กระบอก, ใบปลิวโฆษณา และ
สิ่งของอื่น ๆ หลายรายการ คาดว่า ผกค.จะต้องเสียชีวิตอย่างน้อย ๒ คน
จากการปฏิบัติอย่างห้าวหาญของ พัน.ร.ศร.นี้ ทาให้ฝ่ายเราสามารถควบคุมพื้นที่นี้ไว้ได้
ทาให้ศูนย์ฯ สามารถดาเนินการสร้างทางลาลองแยกจากบริเวณ บ.สะเดาะพง โดยเริ่มจากสามแยกกระทิง
( คิวยู ๑๒๒๓๒๖ ) ผ่านไปตามลาดหน้าเนินเขาย่า ผ่านเนิน ๘๕๑ ( คิวยู ๐๙๐๓๓๓ ) ไปบรรจบกับเส้นทาง
เดิมที่ คิวยู ๐๙๐๓๕๐ ได้สาเร็จ ซึ่งจะเกื้อกูลให้ ช.๔๔๔ ดาเนินการราดยางถนนสายสะเดาะพง – ห้วย
เสลียงแห้ง – หนองแม่นา ได้อย่างปลอดภัยต่อไป
พัน.ร.ศร.ได้ครบกาหนดปฏิบัติภารกิจตามแผน ใน ๓๐ เม.ย. ๒๔ แต่เนื่องจากภารกิจยัง
ติดพัน บก.ควบคุม จึงร้องขอให้ พัน.ร.ศร.อยุ่ปฏิบัติงานต่ออีก ๑๐ วัน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง
พัน.ร.ศร.ถอนกาลังกลับที่ตั้งปกติ ใน ๙ พ.ค. ๒๔
๖. ทหารพรานจู่โจม
๖.๑ กล่าวทั่วไป ทหารพรานจู่โจม มีกาลังพล ๖ กองร้อย เดินทางถึงพื้นที่
ปฏิบัติการใน ๑๕ ก.พ. ๒๔ และได้มอบภารกิจให้ รวม ๒ ขั้นตอน
๖.๒ ภารกิจขั้นที่ ๑
ก) จัดกาลัง ๓ กองร้อย คุ้มกันการปฏิบัติงานของ หน่วย ช.๔๔๔ ซึ่ง
สร้างทางจากเขาค้อ ถึงสะเดาะพง โดยการ ลว.รบและซุ่มโจมตี อย่างต่อเนื่อง
ข) จัดกาลัง ๒ กองร้อย คุ้มกันการสร้างทางของศูนย์เครื่องมือกล ยึดเนิน
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ปลายเขาค้อ ( คิวยู ๑๒๐๓๕๖ ) และเนิน คิวยู ๑๒๖๓๓๘ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของ พัน.ร.๓๔๔๑
ค) จัดกาลัง ๑ กองร้อย เป็นกองหนุน และป้องกันฐานยิง
๖.๓ การปฏิบัติขั้นที่ ๑ ทพ.จู่โจม จัดตั้ง บก.ของหน่วยที่ คิวยู ๑๓๔๓๘๘
และส่งกาลังเข้าปฏิบัติ ดังนี้.ก) ทหารพรานจู่โจม ๓ กองร้อย เริ่มออกปฏิบัติหน้าที่คุ้มกันการสร้าง
ทางของหน่วย ช.๔๔๔ โดยแบ่งพื้นที่คุ้มกันกับหน่วย กกล.ฯ คุ้มกันการสร้างทางโดยใช้เนิน ๙๓๕ ( คิวยู
๑๓๗๓๗๐ ) เป็นเส้นแบ่งเขต ตอนเหนือเป็นของ กกล.ฯ และตอนใต้เป็นของ ทพ.จู่โจม
ผกค.ได้ยึดเนิน ๙๓๕
เป็นที่มั่นถาวรต่อต้านฝ่ายเราอย่างแข็งแรงเป็นเวลานานตั้งแต่การ
ปฏิบัติงาน ในปีที่ผ่านมา สามารถยับยั้ง กกล.ที่คุ้มกัน บริษัทสร้างทางภาณุมาศ มิให้ปฏิบัติงานได้ทาให้
งานชะงักอยู่ในห้วงเวลาปีที่ผ่านมาในการปฏิบัติงานครั้งนี้เช่นกัน เมื่อ ช.๔๔๔ สร้างทางต่อจากบริษัทได้
สร้างค้างไว้เมื่อปีก่อน มาถึงหน้าเนิน ๙๓๕ ผกค.ได้ดาเนินการต่อต้านอย่างหนักนายทหารที่ควบคุมงาน
ได้รับบาดเจ็บสาหัส กาลังพลได้รับบาดเจ็บหลายนาย ช.๔๔๔ ต้องระงับงานที่ปฏิบัติข้างหน้าชั่วคราว กกล.
ที่คุ้มกันได้ดาเนินการกวาดล้างเนิน ๙๓๕ แต่ต้องเสียชีวิต และบาดเจ็บหลายนาย ยังไม่สามารถกวาดล้าง
ผกค.ออกไปได้, จากการแบ่งงานรับผิดชอบดังกล่าว ทพ.จู่โจมจึงเข้าปฏิบัติ โดยโอบเข้าทางด้านใต้ของเนิน
๙๓๕ และสามารถยึดเนิน ๙๓๕ ตอนใต้ไว้ได้ เมื่อ ๑๙ ก.พ. ๒๔ โดยไม่ได้รับการสูญเสีย และเป็นผลให้
กกล.สามารถเข้ายึดเนิน ๙๓๕ ด้านบนไว้ได้ในเวลาต่อมา จากการตรวจค้นได้พบหลุมบุคคล คูติดต่อทั่วไป
บนเนินซึ่งช่วยให้ ผกค.สามารถใช้เป็นที่มั่นตอบโต้ฝ่ายเราได้อย่างเหนียวแน่น
การยึดเนิน ๙๓๕ ไว้ได้ ทาให้ ช.๔๔๔ สามารถดาเนินการสร้างทางต่อไปได้อย่างสะดวก
ผกค. ถอยไปตั้งรับ และดาเนินการต้านทานใหม่ที่ เนิน ๙๐๙ ( คิวยู ๑๓๒๓๖๐ ) ซึ่ง ทพ.จู่โจม ก็ได้
ติดตามกวาดล้าง และสามารถเข้ายึดเนิน ๙๐๙ ได้ในวันต่อมา โดยได้รับการสูญเสียเพียงเล็กน้อย ผกค.
พยายามเปลี่ยนยุทธวิธีเล็ดลอดเข้ามาขัดขวาง 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 ทาให้ ผกค.ไม่สามารถดาเนินการขัดขวางใด ๆ ได้เลย ช.๔๔๔ สามารถ
ดาเนินการสร้างทางไปได้โดยสะดวกและรวดเร็ว จนถึงห้วยสะเดาะพง อย่างปลอดภัย
ข) ทพ.จู่โจม ๒ กองร้อย เริ่มเคลื่อนที่ออกจากจุดเริ่มต้น คิวยู
๑๒๐๓๖๐ ใน ๑๖ ก.พ. ๒๔ พร้อมด้วยเครื่องจักรกล และ รสพ. ๒ คัน สามารถเคลื่อนที่ไปได้เล็กน้อย
ผกค. เริ่มต่อต้านอย่างรุนแรงจากเนิน คิวยู ๑๑๘๓๕๖ แม้ว่าฝ่ายเราจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก
กาลังทางอากาศและอาวุธสนับสนุนทางพื้นดินก็ตาม ก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ เนื่องจาก ผกค. ได้
ดัดแปลงเนินนี้ไว้เป็นจุดต้านทานอย่างแข็งแรง ทาให้ฝ่ายเราได้รับการสูญเสียค่อนข้างสูง
ทพ.จู่โจม เปลี่ยนยุทธวิธีใหม่ โดยการใช้กาลังส่วนย่อยแทรกซึมเข้า
ยึดเนินดังกล่าว และสามารถปฏิบัติสาเร็จ โดยยึดได้เมื่อ ๑๘ ก.พ. ๒๔ ซึ่ง ผกค.ได้ต่อต้านอย่างรุนแรง
หลังจากที่ ผกค.สูญเสียที่มั่นนี้แล้ว ผกค.ก็เปลี่ยนยุทธวิธีไม่ต้านทาน
เหนียวแน่น หันมาใช้ยุทธวิธีขัดขวาง รบกวนและเพิ่มเติมด้วยการวางกับระเบิด และระดมยิง ด้วยอาวุธ ค.
๖๐ ซึ่งทาให้ฝ่ายเราสูญเสียมาก แต่ฝ่ายเราก็ยังสามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ ใน ๒๒ ก.พ. ๒๔ ทพ.จู่โจม
เคลื่อนที่เข้ายึดเนิน คิวยู ๑๑๕๓๕๐ ได้ โดยมีการต้านทานเล็กน้อย ทพ.จู่โจม ใช้ยุทธวิธีการแทรกซึมและ
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ดาเนินการซุ่มโจมตีอย่างกว้างขวาง ทาให้ ผกค.ไม่สามารถเล็ดรอดเข้ามารบกวนหรือขัดขวางได้ ทาให้การ
ดาเนินงานของศูนย์เครื่องมือกลในการทางานกรุยถึงเนิน คิวยู ๑๒๐๓๕๖ โดยรวดเร็วและปลอดภัย
จากการที่ บก.ควบคุมฯ ได้รับหน่วยใหม่มาเพิ่มเติมตามแผนที่จะให้ ทพ.
จู่โจมคุ้มกันการสร้างทางไปถึงเนิน คิวยู ๑๒๖๓๓๘ จึงระงับ โดยได้มอบให้หน่วยใหม่ปฏิบัติภารกิจแทน
ต่อไป และได้มอบให้ ทพ.จู่โจม รับภารกิจคุ้มครองความปลอดภัยในพื้นที่ส่วนหลัง จากเขาค้อถึง บ.ทุ่งสมอ
จนถึง ๒๐ เม.ย. ๒๔
ก) ทพ.จู่โจม ๑ กองร้อย ได้ให้การสนับสนุนการผลัดเปลี่ยนและ
สนับสนุนการยิงอย่างใกล้ชิด ให้แก่กาลังที่ออกปฏิบัติการ ซึ่งมีผลทาให้ ทพ.จู่โจม สามารถปฏิบัติกิจ ตาม
ข้อ ก) และ ข) ได้ สาเร็จอย่างสมบูรณ์
ใน ๓๐ มี.ค. ๒๔ ทพ. ๓ กองร้อย ได้เดินทางกลับไปฟื้นฟูกาลังและ
พักผ่อน ตั้งแต่ ๒๑ เม.ย. ๒๔ ทพ.จู่โจม ๖ กองร้อย ได้กลับเข้ามาปฏิบัติภารกิจอีก รวมมี ทพ.จู่โจม
ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๙ กองร้อย
๖.๔ ภารกิจขั้นที่ ๒ บก.ควบคุมฯ ได้รับนโยบายจากหน่วยเหนือให้เสริมความ
มั่นคงในพื้นที่ให้มีความมั่นคงและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จึงมอบภารกิจให้ ทพ.จู่โจม ดาเนินการดังนี้.ก) จัดกาลัง ๓ กองร้อย สกัดกั้นการรับ – ส่ง สป.ต่าง ๆ ระหว่าง ผกค.
ในพื้นที่ และผู้สนับสนุนภายนอก ตลอดจนรบกวนขัดขวางการปฏิบัติของ ผกค.เพื่อลดความกดดันที่กระทา
ต่อฝ่ายเรา
ข) จัดกาลัง ๖ กองร้อย คุ้มครองความปลอดภัยตามเส้นทาง บ.สะเดาะ
พง – เขาย่า และ บ.สะเดาะพง – ห้วยเสลียงแห้ง ซึ่งในช่วงนี้จะต้องคุ้มกันการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ในการ
ดาเนินการลาดยางด้วย
๖.๕ การปฏิบัติขั้นที่ ๒
ก) บก.ควบคุมฯ ได้ส่งมอบกาลัง ทพ.จู่โจม ๓ กองร้อย ให้ ฉก.ศสพ.ฯ
ซึ่งรับผิดชอบในการสกัดกั้นดังกล่าว เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบัติดังนี้.ทพ.จู่โจม แบ่งการปฏิบัติเป็น ๓ ทิศทาง ๆ ละ ๑ กองร้อย แทรกซึมจาก
จุดเริ่มต้น บ.คลองน้าคัน ( คิวยู ๐๒๑๑ ) บ.มุง ( พียู ๘๒๓๑ ) และจากฐานปฏิบัติการตากสิน ( พียู
๙๖๖๖ ) เข้าปฏิบัติภารกิจดังกล่าว การปฏิบัติเป็นไปอย่างได้ผล เช่น ๒๓ พ.ค. ๒๔ ทพ.จู่โจม ได้ซุ่ม
โจมตี ผกค.ที่ออกมารับ สป. ที่บริเวณ คิยู ๐๐๑๖๓๐ ทาให้ ผกค.เสียชีวิต ๒ คน สามารถยึดศพได้
คาดว่าบาดเจ็บอีกหลายคน ยึดอาหาร, ยารักษาโรคได้จานวนหนึ่ง
สรุปผลการปฏิบัติตามภารกิจนี้ ทาให้ ผกค.ได้รับความยากลาบาก ทั้งนี้ได้จากคาให้การ
ของผู้มอบตัว ซึ่งออกมาจาก บ.ต่อสู้ ( คิวยู ๐๔๔๒๗๗ ) เมื่อ ๒๒ พ.ค. ๒๔ ทาให้ ผกค. ลดความกดดัน
ต่อหน่วยที่อยู่ภายในลงได้มาก
ข) ในห้วงเวลาการปฏิบัติที่ผ่านมา บก.ควบคุมฯ ได้สร้างเส้นทาง เพื่อใช้ในการ
ส่งกาลังบารุงให้แก่หน่วย พัน.ร.๓๔๔๗ บนเขาย่า และเส้นทางไป พัน.ร.๓๔๔๔ ที่ บ.หนองแม่นา
เนื่องจากหน่วยที่คุ้มกันการใช้เส้นทาง ๒ เส้นนี้ จาเป็นต้องกลับที่ตั้งปกติ บก.ควบคุมฯ จึงได้มอบภารกิจนี้
ให้ ทพ.จู่โจม ปฏิบัติแทน
เส้นทาง ๒ เส้นนี้ คือ ช่วง บ.สะเดาะพง – เขาย่า ระยะทางประมาณ ๒ กม. และช่วง
225

226
บ.สะเดาะพง – ห้วยเสลียงแห้ง ระยะประมาณ ๕ กม. ทพ.จู่โจม ได้ใช้กาลัง ๖ กองร้อย รักษาเส้นทาง
เหล่านี้ไว้ได้ โดยมีเกณฑ์ปลอดภัยสูง แม้บางครั้งจะมี ผกค.ส่งกาลังเข้ามารบกวนขัดขวาง 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 จานวน ๑๐ เครื่อง
ฮ.ท.๑ ติดอาวุธ ๔ เครื่อง และ ฮ.บังคับบัญชา ๑ เครื่อง เพื่อปฏิบัติภารกิจการยุทธส่งทางอากาศ ใน
๒๐ และ ๒๑ ก.พ. ๒๔ ถึงแม้จะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้สาเร็จตามแผนที่วางไว้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจาก
ผกค.ได้ดาเนินการต้านทานอย่างหนักเจ้าหน้าที่ของหน่วยทุกคนก็ได้แสดงออกถึงความกล้าหาญ และความ
รับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี จนถึงกับเจ้าหน้าที่บางนายได้รับบาดเจ็บ และ ฮ.ต้อง
ชารุดจากการถูกยิงหลายเครื่อง
- สาหรับ บ.ต.๑๙ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการคุ้มกัน และสนับสนุนการปฏิบัติแก่
หน่วยทางพื้นดินตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ ผกค.เกรงกลัว และสงบการปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ได้
นา บ.ต.๑๙ ขึ้นปฏิบัติงาน และจากการปฏิบัติอย่างกล้าหาญ เมื่อ ๕ มี.ค. ๒๔ ทาให้ นบ. ( ร.อ.สมเกียรติ
วัฒนวิทย์กิจ ) ได้รับบาดเจ็บสาหัส จากการที่เครื่องบินถูกยิงและต้องร่อนลงอย่างฉุกเฉิน
- ภารกิจทางส่งกาลังและการส่งกลับ หน่วยปฏิบัติตามแผนนี้ ส่วนใหญ่ได้
เคลื่อนย้ายกาลังเข้ากวาดล้างทาลายฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่ป่าเขา และห่างไกลจากตาบลส่งกาลังซึ่งจาเป็นต้อง
รับการสนับสนุนในการส่งกาลังและการส่งกลับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บโดยทางอากาศ ซึ่งเป็นหนทางเดียวที่
สามารถทาได้ในระยะเริ่มต้นของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งในห้วงเวลานี้เป็นห้วงเวลาที่ ผกค.ยังมีความเข้มแข็ง
ได้ตอบโต้ฝ่ายเราอย่างหนัก ทาให้หน่วยพื้นดินประสบกับความสูญเสียและต้องการส่งกลับตลอดเวลา ฮ.ต้อง
ปฏิบัติการอย่างหนักและเสี่ยงอันตรายอย่างยิ่ง แต่ด้วยความกล้าหาญของเจ้าหน้าที่และความมุ่งมั่นในการที่
จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบให้สาเร็จ ซึ่งถึงกับทาให้เจ้าหน้าที่บางนายได้รับบาดเจ็บ ( ร.อ.ล้าทิพย์ ภิรมย์
นา ) และบางครั้ง ฮ.ถูกยิงชารุดต้องร่อนลงฉุกเฉิน จึงทาให้หน่วยสามารถปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบ
ได้สาเร็จ สามารถส่งกาลังให้หน่วยปฏิบัติ และช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บไว้ได้มากมาย นับเป็นการสร้างขวัญและ
กาลังใจให้แก่หน่วยที่ปฏิบัติการทางพื้นดินได้อย่างดียิ่ง
สรุปผลการปฏิบัติ
ก) ฮ.ท.๑
- ภารกิจบินทางยุทธการ
๑,๘๓๐
เที่ยวบิน
- ภารกิจบินทางธุรการ
๘๓
เที่ยวบิน
รวม
๑,๙๑๓
เที่ยวบิน
( ๘๕๗ : ๓๕
ชม. )
ข) บ.ต.๑๙ ( ติดจรวด )
- ภารกิจบินทางยุทธการ
๘๐ เที่ยวบิน
- ภารกิจบินทางธุรการ
๑ เที่ยวบิน
รวม
๘๑ เที่ยวบิน
( ๑๖๐ : ๔๐ ชม. )
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การสูญเสีย
ก) อากาศยานถูกยิง ๖๒ ครั้ง ( เสียหาย ๑๔๐ แห่ง )
ข) อากาศยานประสบอุบัติเหตุ ๒ ครั้ง
การสนับสนุนจากกาลังทางอากาศของ ทอ.
กองทัพอากาศ โดย ศสอต.๓ ได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนผาเมือง
เผด็จศึกอย่างดียิ่งมาโดยตลอด ได้จัดเจ้าหน้าที่ นตต. ของ ศสอต.๓ ไปประจาที่ บก.ควบคุม ตลอดเวลา
เพื่อประสานการปฏิบัติระหว่าง ทอ. และหน่วยรับการสนับสนุน ศสอต.๓ ได้ให้การสนับสนุนแก่การปฏิบัติ
ตามแผนฯ ดังนี้.ด้านยุทธการ ได้ให้การสนับสนุนการโจมตีทางอากาศ, การเตรียมพร้อมในอากาศ
, การยิงรบกวนเวลากลางคืน, การ ลว.ด้วยสายตา, การถ่ายภาพ, การคุ้มกันขบวนเคลื่อนย้าย, การบิน
ลว.พร้อมอาวุธ เป็นต้น ผู้ปฏิบัติงานภารกิจเหล่านี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ อดทน และเสี่ยง
อันตรายตลอดเวลาจากการตอบโต้ของ ผกค. จนเครื่องบินต้องถูยิงชารุดหลายเครื่อง ซึ่งจากผลการปฏิบัติ
ได้อานวยประโยชน์ให้แก่หน่วยปฏิบัติ และ บก.ควบคุม อย่างกว้างขวาง
ด้านปฏิบัติการจิตวิทยา ศสอต.๓ ได้ให้การสนับสนุน บ.ติดเครื่องขยายเสียงแก่
บก.ควบคุม เพื่อปฏิบัติการต่อเป้าหมายที่ บก.ควบคุม กาหนด โดยมีเจ้าหน้าที่ กร.ของ พตท.๑๖๑๗
เป็นผู้ดาเนินการ ซึ่งจากการสอบถามผู้มอบตัวและกาลังของฝ่ายเดียวกัน ปรากฏว่า เสียงที่รับฟังชัดเจน
พอควร สามารถเข้าใจในข้อความที่กระจายเสียงได้ดี
เป้าหมายที่กาหนดมีทั้ง ฝ่ายตรงข้าม ซึ่งฝ่ายเราพยายามชี้แจงความมุ่งหมายของเราทาความ
เข้าใจ เปิดเผยข้อเท็จจริง และชักชวนให้มอบตัว ส่วนเป้าหมายฝ่ายเดียวกันเป็นการกระจายเสียงเพลงเพื่อ
ปลุกปลอบและการบารุงขวัญ
ด้านธุรการ ศสอต.๓ ได้ให้การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายกาลังพลของหน่วย ในการเข้า
ปฏิบัติงานและกลับที่ตั้งปกติ รวมทั้งการส่งกลับผู้บาดเจ็บ ไปรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้าฯ กทม. ซึ่งได้ดาเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันแก่ความต้องการทางยุทธการ และสงวนชีวิต
ผู้ได้รับบาดเจ็บไว้ได้เป็นอย่างดี
สรุปผลการปฏิบัติ
๑. สามารถทาลายฐานที่มั่นของ ผกค.ในพื้นที่ บ.หนองแม่นา, เขาค้อ, บ.สะเดาะ
พง ซึง่ ที่หมายคือ สานักการเมืองการทหาร, สานักนาเคลื่อนที่, สานักทหารช่าง, กองบัญชาการสู้ศึกแนว
หน้า และหมู่บ้านปลดปล่อยของมวลชนบางแห่ง สามารถลดระดับลงเป็นเขตจรยุทธ
๒. สามารถทาลายกาลังติดอาวุธของ ผกค.ลงได้ประมาณ ๑๕ คน (เฉพาะที่มี
หลักฐานยืนยันแน่ชัด) บาดเจ็บไม่ทราบจานวน มวลชนมอบตัวประมาณ ๑๒๐ คน ยึดและทาลายสิ่งของได้
ดังนี้
๒.๑ ทาลายอาคารบ้านพักได้
๘๖ หลัง
๒.๒ ทาลายข้าวเปลือกได้ประมาณ
๖๕ เกวียน
๒.๓ ทาลายสัตย์เลี้ยงได้ หมู ๖๕ ตัว, วัว ๔๑ ตัว, ความ ๓๙ ตัว และไก่ ๒๗๐ ตัว
๓. บุคคลระดับชี้นา - นักศึกษา ต้องหลบหนีกระจัดกระจายไม่สามารถอยู่รวมกันเพื่อ
ปฏิบัติงานได้เป็นปึกแผ่นเหมือนก่อน กาลังติดอาวุธและมวลชนของ ผกค.ต้องถอนตัวออกจากพื้นที่ที่อยู่กัน
มาเป็นเวลานาน ไปอาศัยหลบซ่อนอยู่ในป่าและไม่สามารถทาการเพาะปลูกหรือสะสมเสบียงอาหารได้อย่าง
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สะดวกและมีปริมาณเพียงพอ ทาให้ความเป็นอยู่ได้รับความอดอยากและเดือนร้อน ซึ่งเป็นผลให้มวลชน
ออกมามอบตัวมากขึ้นตามลาดับ เมื่อมวลชนอดอยากและได้รับความลาบากมากยิ่งขึ้นกาลังทหารของ ผกค.
ที่ควบคุมอยู่ก็ไม่สามารถควบคุมไว้ได้
๔. พิสูจน์ทราบได้ว่าในพื้นที่นี้ได้มีการตั้งศาลประชาชนขึ้น ซึ่งนับเป็นฐานที่มั่น
แห่งแรกที่ดาเนินการเรื่องนี้ นับเป็นความก้าวหน้าในการสร้างระบอบการปกครองและการควบคุมมวลชนใน
ฐานที่มั่นของฝ่ายตรงข้าม
๕. ฝ่ายชี้นามีความสามารถสูงในการควบคุมมวลชนให้อยู่ในระเบียบ เห็นได้จากที่มวลชล
ออกมามอบตัวน้อย
๖. ยืนยันฐานข่าวเดิมว่า เขาค้อเป็นจุดศูนย์กลางในการขยายเขตงานเชื่อมต่อกับ
ภาคอิสาน, ภาคกลาง และภาคตะวันตกของประเทศ
๗. จากเอกสารที่ยึดได้ แสดงว่าฝ่ายตรงข้ามได้วิเคราะห์การดาเนินงานของฝ่าย
เรามาโดยตลอดและเตรียมแผนในการต่อต้านการล้อมปราบของฝ่ายเราไว้ล่วงหน้า
๘. ฝ่ายเรามีโอกาสได้ดาเนินการด้าน ปจว. ทั้งทางพื้นดินและทางอากาศ ทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียง ใบปลิว อย่างกว้างขวางซึ่งมีผลทาให้มวลชนมีโอกาสทราบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
รวมทั้งนโยบายของฝ่ายเราในการที่จะสนับสนุนเขาอย่างจริงใจ
ซึ่งการซักถามผู้มอบตัวให้การว่ามวลชน
ส่วนมากต้องการจะออกมามอบตัวแต่ถูกฝ่ายทหารของ ผกค.ควบคุมไว้ฉะนั้นแม้มวลชนจะถูกควบคุมอย่าง
ใกล้ชิด แต่ก็คงหาโอกาสที่จะออกมามอบตัวในโอกาสที่ทาได้ นับเป็นการสร้างปัญหาในการต้องคอยควบคุม
มวลชนแก่ฝ่ายชี้นาด้วย
๙. การสูญเสียฐานที่มั่นเขาค้อและ บ.หนองแม่นา ครั้งนี้จะส่งผลสะเทือนและลด
ขวัญและกาลังใจในการต่อสู้ของ ผกค.ไปยังฐานที่มั่นอื่น ๆ ด้วย
๑๐. สามารถเปิดพื้นที่และสร้างความปลอดภัยช่วยให้ กอ.โครงการพัฒนาลุ่มน้า
เข็กขยายพื้นที่ทากินออกไป ซึ่งฝ่ายเราได้นาราษฎร จานวน ๑๕๐ ครอบครัวเข้าทากินในพื้นที่ด้าน
ตะวันออกและด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขาค้อ นาครอบครัวทหารพราน จานวน ๕๒ ครอบครัวเข้าทา
กินในพื้นที่ บ.สะเดาะพง และนาทหารพรานจานวน ๑ กองร้อย เข้าทากินในพื้นที่ บ.หนองแม่นา
๑๑. ฝ่ายเราสามารถดาเนินการยุทธศาสตร์พัฒนาให้พื้นที่นี้มีความมั่งคงปลอดภัย
ได้ต่อไปซึ่งปัจจุบันเรากาลังดาเนินการสร้างทางลาดยางจาก บ.สะเดาะพง ไปยัง บ.หนองแม่นา ระยะทาง
ประมาณ ๑๖ กม. เพื่อเตรียมเปิด ๒ ข้างทางให้เป็นพื้นที่ทากินของราษฎรต่อไปและในอนาคตหากทาได้
เราจะสร้างทางต่อจาก บ.หนองแม่นา ต่อไปอีกจนถึง บ.มุง หรือ บ.คลองน้าคัน, บ.ซับเปิบ และจะ
ดาเนินการให้เป็นทีท่ ากินของราษฎรเช่นเดียวกัน ซึ่งจะทาให้พื้นที่นี้มีความปลอดภัยและมั่นคงยิ่งขึ้น และจะ
เป็นการจากัดอิทธิพลของ ผดค.ในพื้นที่นี้ให้หมดไปในที่สุด
การสูญเสีย
ฝ่ายเรา - เสียชีวิต
๑๒๕
นาย
- บาดเจ็บ
๔๔๖
นาย
- รยบ.๑/๔ ตัน
เสียหาย ๒ คัน (ขั้นจาหน่าย ๑ คัน)
- รยบ.๒ ๑/๒ ตัน
เสียหาย ๑ คัน
- รสพ.เอ็ม ๑๑๓
เสียหาย ๒ คัน
- รถยนต์บรรทุกน้า
เสียหาย ๑ คัน
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- รถแทรกเตอร์
เสียหาย ๓ คัน
ฝ่าย ผกค.- เสียชีวิตจานวนหนึ่ง (พบศพ ๖ ศพ )
- บาดเจ็บจานวนหนึ่ง
- ยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ได้หลายรายการ
วิเคราะห์ผลการปฏิบตั ขิ องทัง้ สองฝ่าย
๑. ความสาเร็จของฝ่ายเราในการสลายฐานที่มั่นของ ผกค.ในพื้นที่ตอนใต้ของรอยต่อ ๓
จังหวัด ( พิษณุโลก - เพชรบูรณ์ - เลย ) เกิดจากการเลือกแนวทางต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ได้อย่าง
ถูกต้องทั้งในระดับยุทธศาสตร์และยุทธวิธี ฝ่ายเราได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการเอาชนะ ผกค.ในเขตงานนี้
ด้วยการใช้มาตรการพัฒนาเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ ซึ่งเป็นมาตรการทางการเมืองควบคู่กับการ
ปฏิบัติการทางทหาร ตามแนวทางการป้องกันและปราบปรามการต่อความไม่สงบ
๒. มาตรการพัฒนาตามโครงการพัฒนาลุ่มน้าเข็ก ซึ่งดาเนินการก่อสร้างเส้นทาง
เข้าสู่พื้นที่อิทธิพลของ ผกค. แล้วนาราษฎรอาสาสมัครเข้าไปทากิน แม้จะเห็นผลช้า สิ้นเปลืองมากและถูก
ขัดขวางค่อนข้างรุนแรง แต่ได้บังเกิดผลในระยะยาว เนื่องจากฝ่ายเราไม่สามารถวางกาลังจานวนมากไว้ ณ
พื้นที่ปฏิบัติได้ตลอดไป แต่จาเป็นต้องทาให้พื้นที่เกิดความมั่นคงอย่างถาวร พื้นที่ซึ่งฝ่ายเราเข้าถึงแล้วและ
ได้รับการพัฒนาตามโครงการ เป็นการจากัดพื้นที่อิทธิพลของ ผกค.ให้ลดน้อยลงตามลาดับ และยังเป็นการ
เกื้อกูลกับการปฏิบัติทางทหารซึ่งให้ฝ่ายเราไม่ต้องอาศัยการส่งกาลังทางอากาศเพียงอย่างเดียว
๓. การปฏิบัติทางยุทธวิธีในการกวาดล้างอิทธิพลของ ผกค.ให้หมดลงอย่างสิ้นเชิงซึ่งประสบ
ความสาเร็จในครั้งนี้ เกิดจากการเตรียมการปฏิบัติด้านการข่าวมาเป็นเวลานานจนสามารถกาหนด
ที่หมายซึ่งมีความสาคัญต่อความอยู่รอดของ ผกค.ในพื้นที่นี้ และดารงการปฏิบัติเชิงรุกเพื่อกดดัน ผกค.อย่าง
ต่อเนื่องทั้งสองทิศทางคือ ด้านเขาค้อและด้านเขาห้วยทราย (บ.นางั่ว) ในที่สุดเมื่อปัจจัยทุกอย่างเอื้ออานวย
ฝ่ายเราได้ผสมผสานความเหนือกว่าในด้ายอานาจกาลังรบ โดยใช้กาลังรบทุกประเภทเพื่อรักษาความหนุน
เนื่องในการปฏิบัติไว้ให้ได้จนกว่าจะสาเร็จภารกิจ การใช้กาลังเคลื่อนที่ทางอากาศรุกเข้าสู่ใจกลางเขตฐานที่
มั่นแล้วกระจายกาลังออกปฏิบัติการต่อที่หมายสาคัญ
และบรรจบกับกาลังที่แทรกซึมเข้ากดดันทาง
ภาคพื้นดินอีกหลายทิศทางทาให้ขีดความสามารถในการต้านทานของ ผกค. ต้องล้มเหลวแม้ว่าฝ่ายเราจะ
ทาลายกาลังฝ่ายตรงข้ามไม่ได้มากนัก แต่การที่ใช้กาลังเข้ายึดที่หมายหลักและควบคุมพื้นที่ทากินไว้โดยให้
โครงการพัฒนาเข้ารองรับต่อไป ทาให้ ผกค.ไม่สมารถหวนกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อการก่อการร้ายได้อีก
บทเรียนจากการรบ
๑. การวางแผน ขั้นการวางแผน พตท.๑๖๑๗ ใช้หน่วยดาเนินกลยุทธแทรกซึม
ทางพื้นดิน ๘ ทิศทาง เพื่อกระจายกาลังข้าศึกบริเวณที่หมาย คอยสนับสนุนหน่วยเคลื่อนย้ายทางอากาศ
และปฏิบัติการด้านการเมืองด้วยการโฆษณาให้มวลชนบริเวณหมู่บ้านปลดปล่อยมอบตัว หรือแยกออกจาก
ผกค.แล้วใช้กาลังส่วนหนึ่งเคลื่อนย้ายทางอากาศลง ณ ที่หมายเพื่อผลความรวดเร็วในการจู่โจมเข้ายึดและ
ทาลายที่มั่นข้าศึกซึ่งจะทาให้ข้าศึกในพื้นที่และใกล้เคียงเสียขวัญ แต่ผลการปฏิบัติการแทรกซึมทางพื้นดิน ๘
ทิศทางของฝ่ายเรา กลับเป็นการแจ้งเตือนข้าศึกให้เตรียมตัวแต่เนิ่น ข้าศึกสามารถใช้เงื่อนไขในการแทรกซึม
ของฝ่ายเราโฆษณาชวนเชื่อทาให้มีกาลังติดอาวุธเพิ่มขึ้น (ผกค.ติดอาวุธให้กับมวลชนอีก ๑๕๐ คน)
นอกจากนั้นยังประสบปัญหาในเรื่องการส่งกาลังและการส่งกลับสายแพทย์ ทาให้ไม่ทันตามความต้องการ
ของหน่วยปฏิบัติเนื่องจากอากาศยานมีน้อย ทาให้กาลังพลขวัญเสีย ปัญหาการติดต่อสื่อสารก็เป็นอีกเรื่อง
หนึ่งที่เกิดขึ้นคือ หน่วยดาเนินกลยุทธโดยรอบ ๘ ทิศทาง ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ บก.ควบคุม พตท.
229

230
๑๖๑๗ ได้โดยตรงทาให้ไม่สามารถใช้อาวุธยิงสนับสนุนหรือการโจมตีทางอากาศทันเหตุการณ์ เมื่อมีหน่วย
หนึ่งหน่วยใดร้องขอ
๒. การเตรียมการ
๒.๑ พตท.๑๖๑๗ มีเวลาเตรียมการก่อนที่จะปฏิบัติตามแผนฯ ๗๕ วัน
ซึ่งนับว่าน้อยมาก การรุกต่อที่หมายจากัดที่มีการจัดตั้งเป็นเวลานานนับ ๑๐ ปี เวลาเตรียมการหลังจากได้รับ
อนุมัติแผนฯ แล้วไม่ควรน้อยกว่า ๖ เดือน เพราะการเตรียมการในเรื่องต่าง ๆ ทุกสายงานต้องใช้เวลาโดย
เฉพาะงานด้านส่งกาลัง
๒.๒ ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณที่หมาย และเจ้าหน้าที่แปลความภาพถ่าย
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ศสอต.๓ ทาให้ฝ่ายเราวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการตลอดจนเลือกพื้นที่ส่งลงได้เป็น
อย่างดี ทาให้สะดวกรวดเร็วต่อการลาดตระเวนเลือกพื้นที่ส่งลงด้วยสายตาอย่างมาก
๒.๓ หน่วยปฏิบัติการมีเวลาซักซ้อมการปฏิบัติในเรื่องการยุทธเคลื่อนที่
ทางอากาศ, การปรับ ป. และ ค., การปฐมพยาบาล, การข้ามลาน้า, ยุทธวิธีรบร่วม ร./ถ., การปฏิบัติโดย
ฉับพลันและการใช้เครื่องฉีดไฟ หน่วยละ ๓ วัน เฉพาะ ผบ.หน่วยระดับ ผบ.ร้อยจนถึงระดับ ผบ.หมู่ แต่ก็
ต้องหมุนเวียนกันเข้ารับการฝึกเพราะหน่วยยังอยู่ในสนามไม่สามารถผละจากการรบไปเข้ารับการฝึกพร้อมกัน
ได้ทั้งหมด จึงทาให้การปฏิบัติเป็นหน่วยไม่ดี ถ้าสามารถทาได้ การฝึกควรฝึกเป็นหน่วย และควรได้ฝึก
ร่วมกับนักบินที่จะปฏิบัติการยุทธฯ ครั้งนี้ในห้วงเวลาหนึ่ง
๒.๔ การลวงเป็นหนทางหนึ่งที่จะเบนความสนใจของฝ่ายตรงข้าม ก่อน
การยุทธครั้งนี้ฝ่ายเราได้ดาเนินการลวงฝ่ายตรงข้ามด้วยการติดต่อประสานกับ พตท.๑๗๑๘ จว.เลย ขอ
ทราบสถานการณ์ของพื้นที่บริเวณภูหลวง ซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่าง พตท.๑๖๑๗ กับ พตท.๑๗๑๘
นอกจากนั้นได้ใช้พื้นที่ กิ่ง อ.น้าหนาว จว.พ.ช. ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ภูหลวง เป็นพื้นที่ฝึกและซักซ้อมของ
หน่วยที่จะเข้าปฏิบัติการจริง การ ปจว.ทางอากาศได้ดาเนินการในพื้นที่เขตเหนือบริเวณภูหินร่องกล้าและภู
ขัด สาหรับการโฆษณาชวนเชื่อทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเป็นการโฆษณาทั่ว ๆ ไปตามปกติ โดยชี้ถึงภัย
คอมมิวนิสต์ และทางราชการไม่เอาโทษถ้าเข้ามอบตัว
๒.๕ ด้านการข่าวได้ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของ ผกค.ในพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง ทั้งทางข่าวลับ ผู้กลับใจและภาพถ่ายทางอากาศ จนสามารถให้ข่าวที่ตั้งการวางกาลังของ
ผกค.ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องสาหรับข่าวในพื้นที่ฝ่ายเราใช้เวลาในการเตรียมการเป็นเวลานานจากฐานข่าวเดิม
และผู้กลับใจ ผู้กลับใจนอกจากเป็นแหล่งข่าวที่ดีแล้ว ยังสามารถใช้เป็นพลนาทางได้ดีอีกด้วย เพราะทราบ
ที่ตั้งฐานที่มั่น, คลังและเส้นทางต่าง ๆ เป็นอย่างดี ก่อนปฏิบัติการควรให้หน่วยได้สัมผัสและพัฒนาสัมพันธ์
กับพลนาทางให้มาก ๆ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และจิตสานึกในการร่วมปฏิบัติงาน การปฏิบัติการตามแผน
ยุทธการผาเมืองเผด็จศึกฝ่ายเราไม่สามารถจัดหาพลนาทางให้กับหน่วยปฏิบัติได้เพียงพอ เนื่องจากจานวนผู้
มอบตัวจากเขตเขาค้อก่อนการปฏิบัติการตามแผนฯ ที่สามารถจัดเป็นพลนาทางได้มีจานวนน้อย ในขั้น
เตรียมการควรจะได้ให้ ทอ.ได้ร่วมวางแผนในการปฏิบัติด้วย เพื่อเตรียมการให้การสนับสนุนและเสนอแนะใน
เรื่องอาวุธสนับสนุนทางอากาศ และขีดความสามารถอื่น ๆ ของ ทอ.
๒.๖ การศึกษาภูมิประเทศจริงตามแผนยุทธการฯ ครั้งนี้ ฝ่ายเรามีขีดจากัดใน
การศึกษาภูมิประเทศจริง เพราะนับตั้งแต่จบภารกิจตามแผนยุทธการร่วมใจ ๑๐ ของ ทภ.๓ เมื่อปี ๑๙ แล้ว
ฝ่ายเราไม่ค่อยให้ความสนใจพื้นที่นี้มากนัก การลาดตระเวนทางอากาศนาน ๆ จึงจะกระทาสักครั้งหนึ่ง
ดังนั้นก่อนเปิดยุทธการฯ การลาดตระเวนทางอากาศ ฝ่ายเราจึงต้องอาศัยเวลาและโอกาสที่อานวยให้เท่านั้น
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อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งที่ทาให้ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะนักบินไม่สามารถศึกษาภูมิประเทศจริงได้ เพราะติดภารกิจ
อื่น จึงทาให้การปฏิบัติจริงนักบินส่งหน่วยดาเนินกลยุทธลงผิดพื้นที่
๒.๗ การส่งกาลังบารุง ได้วางแผนการช่วยรบโดยมีรายละเอียดน้อยมาก
จึงทาให้เกิดความสับสนในเรื่องการส่งกาลังในระยะแรก สป.ทุกสายยุทธบริการตามที่ พตท.๑๖๑๗ ได้
ประมาณการใช้ หน่วยเหนือไม่สามารถสนับสนุนได้ทันความต้องการโดยเฉพาะเสบียง ค.อสร.ได้อนุมัติ
งบประมาณเมื่อใกล้จะจบภารกิจตามแผนฯ นอกจากนั้นการวางแผนก็ไม่ได้คานึงถึงหน่วยที่มาสนับสนุนอื่น ๆ
จึงทาให้การประมาณการในด้านส่งกาลังบารุงต้องผิดพลาด
๒.๘ ด้านกิจการพลเรือนได้ดาเนินการ ปจว.ในพื้นที่ทั่ว ๆ ไป ของ พตท.
๑๖๑๗ ตั้งแต่ ธ.ค.๒๓ จนถึงเริ่มปฏิบัติการตามแผนฯ โดยใช้ ผกค. ม้ง ที่กลับใจพูดกระจายเสียงทาง
สถานีวิทยุ ทภ.๓ สน. (ค่ายพ่อขุนผาเมือง) เป็นภาษาม้งใช้บทความสั้น ๆ ประมาณ ๑๕ นาที ทุก ๆ วัน
สาหรับการ ปจว.ทางอากาศเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่ ส.ค. ๒๓ เป็นต้นมาโดยการอัดเทปภาษาม้ง ใช้ ผกค.ม้งที่
กลับใจ พูดชักชวนญาติพี่น้องในพื้นที่นอกจากนั้นได้เตรียมการจัดตั้งสถานีแรกรับผู้อพยพรอบ ๆ พื้นที่
จานวน ๕ แห่ง โดยประสานกับศอ.รมน.อ.เมืองเพชรบูรณ์, ศอป.รมน.อ.หล่มสัก, ศอป.รมน.อ.วังทอง
และ ศอป.รมน.อ.ชนแดนเพื่อรวบรวมมวลชนและนาส่งศูนย์รับผู้อพยพ บ.เข็กน้อย
๓. การปฏิบัติ
๓.๑ ด้านการข่าว
ฝ่ายเราได้ติดตามสถานการณ์การสู้รบและซักถามผู้กลับใจที่ยอมจานนเข้ามอบตัวใน
ระหว่างการสู้รบ เพื่อให้ได้ข่าวสารที่อานวยประโยชน์ต่อการปฏิบัติในพื้นที่ หน่วยปฏิบัติจะได้ประโยชน์มาก
ถ้าหน่วยมีความเข้าใจในการรายงานข่าว สิ่งของที่ยึดได้โดยเฉพาะเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ จะต้องรีบ
ส่งกลับไปให้ฝ่ายการข่าวได้วิเคราะห์ เพื่อจะได้ข่าวสารที่ทันเวลาและต่อเนื่อง นอกจากนั้น ฝ่ายการข่าวได้
ติดตามสถานการณ์ข้าศึกโดยรอบที่หมาย อย่างใกล้ชิดและได้เสนอแนะการสกัดกั้นการเพิ่มเติมกาลัง, อาวุธ
ยุทโธปกรณ์จากเขตงานอื่นอยู่ตลอดเวลา
๓.๒ ด้านยุทธการ
ก) การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศของ ทบ.ได้ว่างเว้นมาช้านานตั้งแต่ปี ๑๕
หรือปี ๑๖ แต่ยังสามารถปฏิบัติอย่างได้ผล โดยมีการเชื่อมบรรจบกับหน่วยที่เคลื่อนที่ทางภาคพื้นดิน
อย่างไรก็ดีขบวนการบิน รูปขบวนการร่อนลง ณ พื้นที่ส่งลง การฝึกร่วมกันระหว่างหน่วยภาคพื้นและ
หน่วยบิน เป็นสิ่งจาเป็นอย่างมากเพื่อให้การลงสู่พื้นไม่ผิดพลาดเป็นกลุ่มก้อน และมีน้าหนักกาลังชนที่
พอเพียงจะปฏิบัติภารกิจได้ในการยุทธที่มีกาลังพลหลายหน่วยเข้าปฏิบัติการ
งานด้านยุทธการและการ
ส่งกลับเป็นเรื่องสาคัญ ควรจัด ฮ.ธุรการและส่งกลับแยกไปจาก ฮ.ที่ใช้ในการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ ทั้งนี้
เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจการนากาลังรบจู่โจมลงสู่พื้นได้ทั้งหมดในเวลาอันสั้น เพื่อให้ได้ผลทางการจู่โจม
และไม่เปิดโอกาสให้ ผกค.ตั้งตัวได้
ข) การยุทธคราวนี้ได้มีการทดลองยุทธวิธีแก้การเกาะของ ผกค. โดยการทะลุ
ทะลวงด้วยเครื่องจักรกลหนัก รถแทรคเตอร์ กับ รสพ. และทหารราบอย่างได้ผล โดยเฉพาะในยุทธการผา
เมืองเผด็จศึก ๑ ผกค. ได้ต่อต้านการสร้างทางกรุย บนสันเขาค้อ ฝ่ายเราได้ใช้ยุทธวิธีรบร่วมดังกล่าว
สามารถเปิดพื้นที่ไปได้อย่างรวดเร็ว จนสามารถยึดสันเขาค้อได้ทั้งหมดภายในระยะเวลาอันสั้น จากบทเรียน
นี้ได้ขยายผลโดยนามาใช้กาลังยุทธการผาเมืองเผด็จศึก ๒ คือการจัดหาเครื่องจักรกลพิเศษเจาะทะลุทะลวง
แนวตั้งรับหรือรั้งหน่วง ผกค. บทเรียนนี้สามารถเปลี่ยนโฉมหน้าการสู้รบจากตรึงอยู่กับพื้นที่
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( STATIC WARFARE ) ออกไปเป็นการสู้รบเคลื่อนที่เร็ว ( MOBILE WARFARW) โดยใช้อานาจกาลังรบ
ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ และอานาจการยิงผสมผสานกับยุทธศาสตร์พัฒนาอย่างได้ผล
๓.๔ ด้านการส่งกาลังบารุง
ก) การส่ง สป.ทางอากาศ ต้องกระทาในระยะสูง ชุด พธ.สกอ.มีความ
จาเป็นที่สุดเนื่องจาก ผกค.เกาะติดและขัดขวาง
ทาให้ผิดพลาดที่หมาย สป.ต้องสูญเสียหรือกลับเป็น
ประโยชน์ต่อฝ่ายตรงข้ามนอกจากนั้นกาลังพลที่ไปเก็บ สป.ถูกยิงบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเป็นเรื่องทาลายขวัญแก่
หน่วยอย่างยิ่งจึงควรให้มีการฝึกให้ปฏิบัติได้อย่างแม่นยาหรือผิดพลาดน้อยที่สุด
ข) การที่หน่วยต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลา ร่มและอุปกรณ์ที่หน่วยได้รับจาก
การส่งกาลังทางอากาศ เป็นการเพิ่มน้าหนักและภาระให้กับหน่วยในการนาส่งคืน บางหน่วยไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ และได้ทาลายทิ้งไป ทาให้ร่มและอุปกรณ์หมดไป และไม่สามารถจัดหามาทดแทนได้
ค.) การส่งกาลังและส่งกลับทางพื้นดิน โดยใช้เส้นทางส่งกาลังซึ่งเป็น
ทางกรุยกระทาได้ยากมากในฤดูฝน รถยนต์บรรทุกเล็ก ๒ เพลา (ปิคอัพ) มีประโยชน์รวดเร็วและคล่องตัว
การปฏิบัติครั้งนี้บางหน่วยที่มาสนับสนุนไม่ได้นา รยบ.ในอัตราของหน่วยมาใช้และร้องขอการสนับสนุนจาก
พตท.๑๖๑๗ ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน เพราะหน่วยไม่ได้วางแผนการใช้ล่วงหน้ามาก่อน
ง.) ทุกหน่วยขาดแคลนแบตเตอรี่ โดยเฉพาะ บีเอ ๔๓๘๖ และบีเอ ๓๘๖
ซึ่งใช้กับวิทยุพีอาร์ซี.๒๕ สาหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยต่อหน่วย สาเหตุเพราะไม่ได้ประมาณการ
ไว้ สาหรับหน่วยที่มาสนับสนุนเพิ่มเติม อีกสาเหตุหนึ่งก็คือหน่วยเหนือให้การสนับสนุนโดยใช้เกณฑ์สิ้นเปลือง
เท่ากับการปฏิบัติการในยามปกติ ซึ่งข้อเท็จจริงแล้ว หน่วยปฏิบัติการจะต้องเปิดวิทยุตลอดเวลา เกิดความ
สิ้นเปลืองมากกว่า นอกจากนั้นหน่วยปฏิบัติการไม่ได้นากล่องแบตเตอรี่แห้ง บีเอ ๓๐ มาในสนามด้วยเมื่อ
ขาดแคลนถ่าน บีเอ ๔๓๘๖ หรือ บีเอ ๓๘๖ การติดต่อสื่อสารก็ไม่สามารถติดต่อกันได้
จ) ยาเวชกรรมป้องกันซึ่งเป็น สป.ควบคุม หน่วยไม่ได้นามาจากที่ตั้งปกติ และ
ไม่ได้รับประทานยาก่อนเข้าปฏิบัติการตาม รปจ.ของ ทบ. การเบิกเวชกรรมป้องกันในสนามได้จะต้องมีคาสั่ง
ปฏิบัติราชการในสนามประกอบการเบิก เนื่องจากหน่วยเข้าปฏิบัติการตามแผนครั้งนี้ เข้าปฏิบัติการในพื้นที่
ก่อนคาสั่งปฏิบัติหน้าที่ จึงทาให้เวชกรรมป้องกันขาดแคลนในระยะแรก
ฉ) การส่งกาลังทางอากาศโดยวิธีไม่ใช้ร่ม ( FREE DROP )ด้ผลประมาณ ๓๐%
สูญเสียเป็นส่วนใหญ่ หากสถานการณ์อานวยหรือไม่มีร่มทิ้งของ ควรใช้ ฮ.ส่งลงหรือส่งกาลังโดยใช้ร่ม
สิ่งของที่จะส่งลงจะสูญเสียน้อย
๓.๕ ด้านกิจการพลเรือน
ก) พลังมวลชนทุกรูปแบบรอบ ๆ พื้นที่ที่หมาย ฝ่ายเราไม่ได้มีการเตรียมการที่
จะใช้ให้เป็นประโยชน์ไว้ก่อน เมื่อหน่วยเข้าปฏิบัติการแล้ว จึงส่งกาลังเข้าไปรวบรวมพลังมวลชนในพื้นที่
ล่าช้าเกินไปควรจะกระทาแต่เนิ่น และเร่งปลุกใจให้พลังมวลชนเกิดความชิงชัยและมีจิตใจรุกรบ
ข) การ ปจว.ทางอากาศเมื่อเริ่มปฏิบัติการตามแผนฯ ควรจะใช้วิธีพูดสดไม่ใช่อัด
เทปจะได้พูดให้ตรงเป้าหมาย และควรนาข่าวจากผู้มอบตัวมาวิเคราะห์แล้วนามาตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามทันที
ค) ตามแผนยุทธการครั้งนี้ได้ส่งม้งจาก ร้อย ชขส.๓๑ และ ร้อย ชขส.๓๒
เข้าร่วมปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร อัตราม้ง ๒ นาย ต่อกาลังทหาร ๑ มว.ปล. โดยใช้แมกกาโฟน
ดาเนินการปฏิบัติการจิตวิทยาทางยุทธวิธีซึ่งได้ผลดี เพราะนอกจากจะได้ผลในด้าน ปจว.แล้ว ยังสามารถใช้
เป็นล่ามได้อีก
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ง) เมื่อหน่วยทหารปฏิบัติสถาปนาที่มั่นถาวรในพื้นที่ที่ยึดได้แล้ว เช่น เขาย่า,
เขาตะเคียนโง๊ะ และหนองแม่น่า ได้ส่งชุด ปจว.พร้อมเครื่องกระจายเสียงเข้าโฆษณาซึ่งก็ไม่ค่อยได้ผลนัก
เพราะเครื่องมีกาลังน้อย มวลชนได้อพยพออกห่างฐานที่มั่นของฝ่ายเราคงเหลือแต่กองกาลังติดอาวุธเท่านั้น
การ ปจว.ทางอากาศจะได้ผลกว่า
๓.๖ การยิงสนับสนุนของ ป.
ก) การหาที่ตั้งยิงของ ป.ที่เหมาะสมนั้นหาได้ยาก เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขา
เมื่อมีความจาเป็นต้องสร้าง ฐยส.บนเขาที่มีความสูงมาก ๆ เช่นที่เขาค้อ (ฐยส.อิทธิ) จะมีปัญหาในการส่ง
กาลังโดยเฉพาะ สป.๕ เป็นอย่างมากในฤดูฝน รยบ.ขึ้นไม่ได้และการส่ง สป.๕ ในแต่ละครั้ง บรรทุกได้น้อย
ทาให้สิ้นเปลือง สป.๓ และ รยบ.ชารุดเร็ว
ข) การตรวจการณ์พื้นที่เป็นป่า, ภูเขา มีพื้นที่บางแห่งอับสายตายากต่อการ
ตรวจการณ์ทางพื้นดิน หน่วยปฏิบัติสามารถทราบจาก บ.ต.๑๙ ที่ฝ่ายเราใช้ ลว.ในพื้นที่ทุกวันอย่างต่อเนื่อง
บางครั้งใช้ ผตน.ปรับการยิงต่อที่หมายที่จะได้จากข่าวแล้วใช้ยิงรบกวนในเวลากลางคืน
ค) ก่อนปฏิบัติการได้มีการฝึกทบทวนการใช้ ป.แต่มีเวลาทบทวนน้อยจึงทาให้
บางหน่วยปรับ ป.ไม่ทันต่อเหตุการณ์, บางหน่วยได้รับการสนับสนุน ผตน.ไปแล้วใช้ ผตน.ไม่ถูกต้องปล่อยให้
ผตน.วางแผนไปตามลาพัง และบางหน่วย ผตน.ไม่ทราบสถานการณ์จึงทาให้การวางแผนใช้ ป. ไม่ต่อเนื่อง
นอกจากนั้นจะต้องไม่มอบภารกิจอื่นใดนอกจากภารกิจเกี่ยวกับ ป.ให้กับชุด ผตน.เด็ดขาด
ง) เมื่อหน่วยดาเนินกลยุทธเคลื่อนที่ไปเข้าที่ตั้งใดก็ตามจะต้องส่งตาบลยิงสาคัญ
ๆ ให้กับ ฐยส.ป. เพื่อเตรียมหลักฐานไว้สนับสนุนได้ทันเวลา
จ) เพื่อความปลอดภัยในการใช้ บ. นตต.ทอ.ควรอยู่ที่ ศปย.ด้วยเพื่อความ
รวดเร็วในการตรวจความปลอดภัยในการใช้ บ. และ ฮ.
๓.๗ การสนับสนุนทางอากาศ
ก) การใช้กาลังทางอากาศสนับสนุนการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศลงใน
พื้นที่ปฏิบัติการ ควรจะได้มีการวางแผนร่วมกัน กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่รัดกุม การปฏิบัติตามแผน
ยุทธการผาเมืองเผด็จศึก เกิดความสับสนมาก บ.ทอ.ไม่สามารถใช้อาวุธสนับสนุนหน่วยเคลื่อนย้ายทาง
อากาศได้ เนื่องจากปัญหาการติดต่อสื่อสารระหว่าง บ.ทอ.กับ ฮท.๑ (ขนส่ง)ที่กาลังปฏิบัติภารกิจยุทธ
เคลื่อนที่ทางอากาศ
ข) การเรียก บ.โดยระบบนาฬิกา การกาหนดที่อยู่และชี้เป้า หน่วย
ภาคพื้นบางหน่วยไม่มีความชานาญ อุปกรณ์ในการหมายแนวไม่มี เช่น แผ่นผ้าสัญญาณ, กระจกสัญญาณ,
พลุสัญญาณ และอื่น ๆ ทาให้เสียเวลาในการพิสูจน์ทราบฝ่ายเดียวกัน พลาดโอกาสในการทาลายฝ่ายตรง
ข้ามโดยฉับพลัน
ค) ในภารกิจเตรียมพร้อมในอากาศเมื่อหน่วยภาคพื้นปะทะมักจะไม่ใช้
บ. แต่จะบอกให้ บ.ออกจากพื้นที่เพื่อขอ ป.ยิงสนับสนุน ซึ่งต้องเสียเวลาในการปรับ ป. หน่วยภาคพื้น
น่าจะพิจารณาใช้ บ.ที่เตรียมพร้อมในอากาศทาการโต้ตอบทันที เพื่อจะได้ทันต่อเหตุการณ์
ง) ในภารกิจโจมตีทางอากาศในเวลากลางคืนตามคาขอ ไม่สามารถ
ติดต่อสื่อสารกับหน่วยภาคพื้นได้ เพราะหน่วยภาคพื้นอยู่ในข่ายการติดต่อสื่อสารอื่น ไม่ได้เปิดวิทยุตาม
ความถี่ในคาขอทาให้เสียเวลาในการติดต่อกับหน่วยภาคพื้นมาก ทั้ง ๆ ที่เป็นคาขอตามแผน เพราะฉะนัน้
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เพื่อความสะดวก รวดเร็ว หน่วยภาคพื้นควรจะเตรียมเปิดวิทยุตามความถี่ในคาขอและสัญญาณต่าง ๆ ให้
พร้อมก่อนกาหนด
จ) ภารกิจคุ้มกันขบวนยานยนต์ส่ง สป.ต่าง ๆ ขบวนยานยนต์ไม่ตรง
เวลาการเปลี่ยนแปลงเวลาไม่แจ้งให้ ศสอต.๓ ทราบ ทาให้เสียเวลาและเสียเที่ยวบินโดยไม่เป็นการประหยัด
ฉ) ในพื้นที่ที่ ผกค.มีอิทธิพลหรือครอบครองอยู่เป็นเวลานานแล้ว ผกค.
จะดัดแปลงที่มั่นไว้เป็นอย่างดี เพื่อป้องกันการโจมตีทางอากาศ ซึ่งอาวุธ ทบ. (เว้นระเบิดทาลาย) จะไม่
สามารถทาอันตรายได้
ช) การใช้ บ.จล.๒ (เอ.ซี.๔๗) สปุคกี้ ยิงรบกวนในเวลากลางคืน จะไม่
สามารถทาอันตรายต่อเป้าหมายบุคคลได้ เนื่องจากพื้นที่ดัดแปลงดังกล่าว
ซ) ผกค.เกรงกลัวการปฏิบัติงานของ บ.ทอ. เนื่องจากสามารถเตรียมพร้อมใน
อากาศได้นาน สามารถสนับสนุนการโจมตีได้รวดเร็ว รุนแรง และแม่นยา ฉะนั้นเมื่อมี บ.ทอ.บินคุ้มกันการ
ปฏิบัติงานสนับสนุนหน่วยภาคพื้นอยู่ ผกค. มักจะสงบการปฏิบัติโดยเฉพาะ ผกค.จะไม่กล้าใช้อาวุธหนัก
เช่น ค. และ ปรส.ต่อฝ่ายเราเลย
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การรบที่ บ.ร่มเกล้า

อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลกในปี พ.ศ.๒๕๓๐ – ๒๕๓๑

ภูมหิ ลังความขัดแย้ง และสถานการณ์การสูร้ บ
กล่าวทัว่ ไป
สงครามบ้านร่มเกล้าเกิดจากกรณีพิพาทระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ณ บ้านร่มเกล้า อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก อันเนื่องมาจากปัญหาเส้นเขตแดนที่อ้าง
สนธิสัญญาคนละฉบับ ลาวได้ส่งกาลังทหารเข้ามายึดพื้นที่ส่วนที่เป็นปัญหา ไทยส่งกาลังทหารเข้าผลักดัน เกิด
การปะทะกันด้วยกาลังทหารของทั้ง 2 ฝ่ายอย่างหนักหน่วงในช่วงเดือนธันวาคม 2530 ไปจนถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2531 มีการหยุดยิงเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2531เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงปลายของยุคพล.อ.เปรม
ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้โดยมี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธดารงตาแหน่งผู้บัญชาการทหารบก
๑. ภายหลังจากปี ๒๕๒๕ เป็นต้นมา สถานการณ์ของการสู้รบเพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ใน
พื้นที่ จว.อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และ เพชบูรณ์ ได้ลดระดับความรุนแรงลงตามลาดับและกลับคืนสู่สภาวะ
เกือบเป็นปกติ ภายหลังจากที่ ผกค. จานวนมากได้กลับใจเข้าร่วมพัฒนาชาติไทย ดังนั้น ผอ.ปค. จึงได้
อนุมัติให้ยกเลิกชุดควบคุมที่ ๓๓ (ชค.๓๓) ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ตามนโยบายการลดกาลัง กอ.รมน.ตั้งแต่ ๓๐
เม.ย. ๓๐ เป็นต้นไป โดย ชค. ๓๓ ส่งมอบพื้นที่ในความรับผิดชอบให้กับ กอ.รมน.จว.พ.ล. และ พ.ช.
ดาเนินการต่อไป
๒. อย่างไรก็ดี ทภ.๓/กอ.รมน.ภาค ๓ ได้ตระหนักถึงความจาเป็นที่จะต้องติดตามความ
เคลื่อนไหวภายในพื้นที่ และเร่งรัดการพัฒนาเพื่อความมั่นคง จึงได้จัดตั้งกองอานวยการโครงการพัฒนาเพื่อ
ความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ภูขัด – ภูเมี่ยง – ภูสอยดาว (กอ.พมพ.ภูขัดฯ) ขึ้น เมื่อ ๑ พ.ค. ๓๐ โดยใช้กาลัง ๒
ร้อย ทพ. และ ๒ มว.ตชด. ร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาพืน้ ที่แบบเบ็ดเสร็จ
และเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านต่าง ๆ รวมทั้ง ดาเนินการปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ อ.ชาติตระการ,
อ.น้าปาด และ อ.นครไทย ต่อไป โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.ชาติตระการ กอ.พมพ.ภูขัดฯ ได้คงกาลัง ๒ ร้อย
ทพ. คือ ร้อย.ทพ.๓๔๐๕ ไว้ปฏิบัติการในพื้นที่ บ.ร่มเกล้า ตั้งแต่ พ.ค. ๓๐ เป็นต้นมา
๓. ฝ่ายลาวได้อ้างอธิปไตยเหนือดินแดนของไทยทางด้าน บ.ร่มเกล้า อ.ชาติตระการ จว.
พิษณุโลก ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ฝ่ายเราได้จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อให้ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ซึ่งเป็นม้งเข้าอยู่อาศัย โดย
อ้างสนธิสัญญาไทย – ฝรั่งเศส ปี ๑๙๐๗ ( พ.ศ. ๒๔๕๐ ) และกล่าวว่าเส้นแบ่งเขตที่แท้จริงระหว่างไทย –
ลาว ทางด้านนี้ ได้แก่ ลาน้าเหืองป่าหมัน ไม่ใช่ลาน้าเหืองงา ตามที่ฝ่ายไทยอ้างอิงและยึดถือ ซึ่งเป็นการ
ล้าแดนเข้ามาในเขตไทย ประมาณ ๗๐ – ๘๐ ตาราง กม. และอ้างว่า บ.ร่มเกล้า ซึ่งฝ่ายไทยได้จัดตั้งขึ้น
และเป็นที่ตั้งของ ร้อย.ทพ.๓๔๐๕ อยู่ในดินแดนลาว พร้อมกันนี้ ฝ่ายลาวได้หยิบยกปัญหาการตัดไม้ของ
บริษัทเอกชน ซึ่งได้รับสัมปทานจากทางราชการให้ทากิจการบริเวณ บ.ร่มเกล้า กล่าวหาว่าฝ่ายไทยได้สร้าง
เส้นทางเข้าไปตัดไม้ในดินแดนลาว และให้การสนับสนุนกลุ่มต่อต้านชาวม้งเข้าไปปฏิบัติการในลาว
ลักษณะพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร
๑. บ้านร่มเกล้า เป็นหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย – ลาว ตั้งอยู่ที่พิกัด คิววี ๐๓๔๖
ในพื้นที่ภูสอยดาว ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จว.พ.ล. มีประชาชนอาศัยอยู่ ๑๐๐ ครอบครัว จานวน
๖๘๐ คน เป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยคงได้เผ่าม้งเกือบทั้งหมด หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายหลังการ
ปฏิบัติทางทหาร เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ ตามแผนยุทธการผาเมืองเกรียงไกร ซึง่ ในครั้งนัน้ ฝ่ายเราสามารถสลาย
ฐานที่มั่นของ ผกค.เขตงาน ๒๓๔ ของกลุ่ม ส.พิชัย ได้สาเร็จทุกแห่งและได้สถาปนาความมั่นคงขึ้นในพื้นที่
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ด้วยการพัฒนาด้านต่าง ๆ มีการสร้างถนนต่อจาก อ.นาแห้ว ผ่าน บ.แสงพา – บ.นาเจริญ ใน จว.ล.
เชื่อมต่อบ.ร่มเกล้า ไปยัง บ.ห้วยมุ่น เขต อ.น้าปาด จว.อ.ต. การกาหนดแขตแดนไทย – สปปล. ด้านนี้
กาหนดตามแนวลาน้าเหืองเฉพาะในส่วนของ จว.พ.ล. มีแนวเขตแดนยาว ๒๓ กม. เป็นกรณีพพิ าทปัญหา
พรมแดนระหว่างไทยกับ สปปล. เริ่มเหตุการณ์ตั้งแต่ ๓๑ พ.ค. ๓๐ ฝ่ายลาว ได้อ้างอิงอธิปไตยของตน
เหนือดินแดนพื้นที่ บ.ร่มเกล้า และภูสอยดาว เป็นเนื้อที่ประมาณ ๘๐ ตารางกิโลเมตร โดยอ้างอิงแผนที่
๑ : ๕๐,๐๐๐ ชุด แอล ๗๐๘ ซึ่งหน่วยแผนที่ของสหรัฐอเมริกาได้ทาผิดพลาดขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่ใช้
แนวน้าเหืองป่าหมัน
( หรือปากหมัน) กับแนวสันเขาภูเมี่ยง – ภูสอยดาว เป็นเส้นแบ่งเขตในเรื่องนี้ฝ่าย
ไทย ก็ได้ยืนยันว่าดินแดนส่วนนี้เป็นของไทยอย่างแน่ชัด โดยอาศัยแผนที่เขตแดนไทย – ลาว จานวน ๓
ฉบับ คือ
- แผนที่ประกอบสนธิสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๔๔๗ และ พ.ศ. ๒๔๕๐ ระวางน้าเหือง
มาตราส่วน ๑ : ๒๐๐,๐๐๐
- แผนที่ซึ่งจัดทาจากภาพถ่ายทางอากาศชุด แอล ๗๐๑๗ มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ผลิต
โดย กรมแผนที่ทหาร
- แผนที่ทางการของลาว ซึ่งโซเวียตจัดทาขึ้นมาตราส่วน ๑ : ๕๐๐,๐๐๐
แผนที่ทั้งสามฉบับดังกล่าวนี้ มีความสอดคล้องต้องกันในการกาหนดเขตแดนไทย – ลาว ตาม
ร่องน้าลึกของลาน้าเหืองที่เรียกชื่อว่า น้าเหืองงา
๒. ภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นพื้นที่ป่าภูเขาสูง มีเทือกเขาใหญ่น้อยเชื่อมต่อกันสลับซับซ้อน
ยอดเขาสูงสุดในพื้นที่นี้ คือ ยอดภูสอยดาว ความสูง ๒๑๐๒ เมตร มีแนวสันเขาทอดตามแนวเหนือใต้
เชื่อมต่อยอดภูเมี่ยง (๑๘๒๓) แนวสันเขาดังกล่าวนี้ ใช้เป็นเส้นแบ่งเขตแดนไทย – สปปล. โดยนับต่อมาจาก
ทิวเขาหลวงพระบาง ในเขต จว.อ.ต. และ จว.น.น. ทางตอนเหนือขึ้นไปบริเวณทิศใต้ของภูเมี่ยงเป็นต้น
กาเนิดน้าเหืองที่ไหลลัดเลาะลงไปตามความลาดชันของพื้นที่ ไหลผ่านระหว่าง เนิน ๑๔๒๘ ในเขตไทยกับ
เนิน ๑๓๖๕ ( ภูเวียง เขต สปปล.) ลงไปทางตอนใต้อ้อมภูกงเดิ่น ไปทางตะวันออกลงสู่ลาน้าโขงทางด้ าน
เมืองแก่นท้าว
กาลัง การวางกาลัง และอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้าม
๑. ที่ตั้งและกาลัง ทปล. ซึ่งปฏิบัติการในยุทธการ บ.ร่มเกล้า เท่าที่ได้รับรายงานจาก
แหล่งข่าวทราบว่ามีที่ตั้ง ๕ แห่ง ตามรายละเอียดในแผนที่สังเขปที่แนบ ดังนี้.๑) ฐานปฏิบัติการ บ.นากอก
๒) ฐานปฏิบัติการ บ.บ่อล้าน
๓) ฐานปฏิบัติการ บ.ต้นตาล
๔) ฐานปฏิบัติการภูกงเดิ่น
๕) ฐานปฏิบัติการภูเวียง
ขั้นสูง จะเป็นกาลังของส่วนบัญชาการรบ จะขุดคูไว้โดยรอบ และขุดติดต่อกับขั้น
กลาง นอกจากนั้น ยังขุดอุโมงค์ใต้ดิน เพื่อเป็นที่หลบภัยทางอากาศด้วย
ขั้นกลาง จะเป็นส่วนกาลังรบ มีการขุดคูไว้โดยรอบ และขุดติดต่อกับฐานขั้นสูง
ขั้นแรก จะเป็นส่วนกาลังรบ โดยขุดคูไว้โดยรอบ และขุดคูติดต่อกับฐานขั้นกลาง
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สถานการณ์และการปฏิบตั ิ
๑. เมื่อ ๓๑ พ.ค. – ๒ มิ.ย. ๓๐ ทปล. ประมาณ ๒๐ คน ได้ลอบเข้าเขตแดนเข้ามายิงราษฎร
บ.ร่มเกล้า บุกเข้าทาลายรถแทรกเตอร์ และรถปิคอัพของบริษัททาไม้ ในพื้นที่ ทาง ตอ./น. ของ บ.ร่ม
เกล้า ๓ กม. ตลอดจนปะทะกับ ร้อย.ทพ.๓๔๐๕ ที่ส่งกาลังไปช่วยเหลือ หลังจากนั้น ทปล.ได้เพิ่มกาลัง
เป็น ประมาณ ๕๐ คน แทรกซึมเข้ามายิงรบกวนที่ตั้ง ร้อย.ทพ.๓๔๐๕ ที่ บ.ร่มเกล้า และจับกุมราษฎร
ไทย จานวน ๗ คน พร้อมทั้งปะทะกับกาลังของ ร้อย.ทพ.ดังกล่าว อีกครั้งหนึ่ง ราษฎรที่หลบหนีมาได้
พบว่า ทปล.ได้เข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการขนาดเล็ก จานวน ๔ ฐาน ในบริเวณใกล้ลาน้าเหืองงา ซึ่งแต่ละ
ฐานมีกาลัง ทปล. ประมาณ ๗ – ๘ คน โดยสรุปในห้วงเวลานี้ ฝ่ายเราเสียชีวิต ๕ นาย (ทบ.๑, ทพ.๑,
ราษฎร ๓ ) บาดเจ็บ ๔ นาย (ทพ.๓, ราษฎร ๑ ) หลังจากนั้นมาสถานการณ์ได้สงบเงียบลง แต่ยังคง
ปรากฏการเคลื่อนไหวของ ทปล.ตามสันเนินทาง ตอ./น. ของ บ.ร่มเกล้า เป็นชุดปฏิบัติการเล็ก ๆ ซึ่ง
ร้อย.ท.พ.๓๔๐๕ ได้ส่งชุดลาดตระเวนออกพิสูจน์ทราบอย่างต่อเนื่อง แต่มิได้มีการปะทะกันตลอดห้วง มิ.ย.ที่
เหลือและ ก.ค. ๓๐
๒. ต่อมาเมื่อ ๘ ส.ค. ๓๐ ทปล.รวมกาลังประมาณ ๑ กองพัน หรือ ๒๐๐ – ๓๐๐ คน
ข้ามเขตแดนเข้าโจมตีที่ตั้ง ร้อย.ท.พ.๓๔๐๕ และหมู่บ้าน บ.ร่มเกล้า แต่ฝ่ายเราได้ทราบข่าวความ
เคลื่อนไหวของ ทปล.ก่อนล่วงหน้า จึงได้วางแผนและเตรียมการตอบโต้ไว้เป็นอย่างดี ทาให้สามารถผลักดัน
กาลัง ทปล.ออกไปได้ และจากการไล่ติดตามของฝ่ายเราสามารถตรวจพบร่องรอยการเข้ามาวางกาลังของ
ทปล.ตามสันเนินทาง ตอ./น. ของ บ.ร่มเกล้า และยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ของ ทปล.ได้จานวนหนึ่ง ซึ่งจากการ
เข้าตีของ ทปล.ครั้งนี้ พิสูจน์ทราบภายหลังว่า ทปล.เสียชีวิต ๑๑ คน และบาดเจ็บ ๙ คน สาหรับฝ่าย
เราบาดเจ็บเล็กน้อย ๒ นาย (ทพ.) จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทภ.๓/กอ.รมน.ภาค ๓ จึงได้ ปฏิบัติการตาม
แผนเผชิญเหตุ และเพิ่มเติมกาลัง ๑ ร้อย.ทพ. จาก กรม ทพ.๓๔ กับ ป.ขนาด ๑๕๕ มม. จานวน ๒
กระบอก ไปสนับสนุน ร้อย.ทพ.๓๔๐๕ เพื่อเข้าร่วมผลักดัน ทปล.ให้ออกไปจากเขตไทย แต่กลับปรากฏ
ว่า ในห้วง ส.ค. ๓๐ นี้ ทปล.ได้เพิ่มเติมกาลังเข้ามาตามแนวชายแดน และอ้างอธิปไตยเหนือ บ.ร่มเกล้า
ทภ.๓/กอ.รมน.ภาค ๓ จึงตัดสินใจใช้กาลัง 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 ทาให้สามารถกวาดล้าง และผลักดัน ทปล.ให้ออกไปจากเขตแดนไทยได้พร้อมกันนี้ พัน.ผสม
เตรียมพร้อม ได้วางกาลังเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนทางด้านนี้ต่อไป
๓. ต่อมา เมื่อ ๑ – ๓ ก.ย. ๓๐ เพื่อเป็นการออมกาลังรบหลัก ทบ.จึงได้อนุมัติให้ ชค.๕๑๓
ส่งกาลัง ชค.๕๑๓ สย.๑๘ ประกอบด้วยกาลัง ทพ.จู่โจม จากค่ายปักธงชัยจานวน ๕ กองร้อย และ ๑
ฐานยิง ขึ้นไปผลัดเปลี่ยนกาลัง พัน.ผสมเตรียมพร้อม ของ พล.ม.๑ คงให้ ทก.ยว.พล.ม.๑ ควบคุมการ
ปฎิบัติการในพื้นที่ บ.ร่มเกล้า ต่อไป โดยคงกาลัง ๑ มว.ป.๑๐๕ มม. ไว้สาหรับทาการยิงสนับสนุนให้
หน่วยดาเนินกลยุทธในพื้นที่ ชค.๕๑๓ สย.๑๘ ได้ส่ง กาลัง ๔ กองร้อย เข้ายึดรักษาภูมิประเทศสาคัญ
ตามแนวชายแดนไทย – ลาว ทางด้าน บ.ร่มเกล้า ซึ่งในห้วงเวลานี้ ทปล.ได้เข้าโจมตีที่ตั้ง ร้อย.ทพ.จู่โจม ๒
ครั้ง ยิงรบกวนที่ตั้ง ๓ ครั้ง และชุด ลว.ปะทะกัน ๑ ครั้ง ทาให้ฝ่ายเราเสียชีวิต ๑ นาย (ทพ.) และ
บาดเจ็บ ๔ นาย (ทพ.)
๔. เมื่อต้น ต.ค. ๓๐ ฝ่ายเราได้ตรวจพบ ทปล.จานวนหนึ่ง รุกล้าเขตไทยเข้ามายึดเนิน
๑๔๒๘ ประมาณ ๘ กม. ทาง ตอ./น. ของ บ.ร่มเกล้า ซึ่งเป็นภูมิประเทศสาคัญในเขตไทย และ
ดัดแปลงเป็นฐานที่มั่นแข็งแรง ๒ ฐาน ฝ่ายเราจึงได้พยายามใช้ ป.ยิงทาลาย และจัดกาลังออก ลว.
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เกาะพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เหตุการณ์ได้เริ่มรุนแรงขึ้น ทภ.๓/กอ.รมน.ภาค ๓ จึงได้เพิ่มเติมกาลัง ๑
ร้อย.ร.(-) และ ๑ ร้อย. ป. ๑๕๕ มม.ให้กับ ทก.ยว.พล.ม.๒ เมื่อ ๒๖ ต.ค. ๓๐ ในห้วงเวลานี้ ทปล.โจมตี
และลอบยิงที่ตั้งฝ่ายเรา ๔ ครั้ง ทาให้ฝ่ายเราบาดเจ็บ ๔ นาย (ทบ.๑, ทพ.๓ )
๕. เมื่อ ๑ พ.ย. ๓๐ ทบ.ได้อนุมัติให้ ชค.๕๑๓ สย.๑๘ เพิ่มเติมกาลัง ทพ.จู่โจมจากค่าย
ปักธงชัยอีก ๒ กองร้อย รวมเป็น ๗ กองร้อย และภายหลังการเพิ่มเติมกาลังดังกล่าว ทภ.๓/กอ.รมน.
ภาค ๓ โดย ทก.ยว.พล.ม.๑ ได้จัดกาลัง ๕ ร้อย.ทพ.จู่โจมเข้าตี ทปล.ที่บริเวณเนิน ๑๔๒๘ ได้รับการ
ต้านทานเพียงเล็กน้อยจากส่วนระวังป้องกันของ ทปล. อย่างไรก็ดี ในขณะเคลื่อนที่เข้ายึดเนิน ๑๔๒๘ เมื่อ
๔ พ.ย. ๓๐ ได้ปะทะกับ ทปล. ๒ ครั้ง ฝ่ายเราบาดเจ็บ ๖ นาย (ทพ.) แต่ฝ่ายเราไม่สามารถเข้ายึดที่
หมายเนิน ๑๔๒๘ ได้ เนื่องจากที่ตั้งเป็นเนินสูง และมีการดัดแปลงเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ทปล.ตาย
และบาดเจ็บจานวนหนึ่ง และในห้วง ๕ – ๑๖ พ.ย. ๓๐ ฝ่ายเราได้ปรับแผนการปฏิบัติ โดยจัดกาลังเป็นชุด
ปฏิบัติการขนาดเล็ก เพื่อเฝ้าตรวจความเคลื่อนไหวของ ทปล. สกัดกั้นการส่งเสบียง และเพิ่มเติมกาลัง
พร้อมทั้งใช้ ป.ยิงรบกวน ต่อมาเมื่อ ๑๗ พ.ย. ๓๐ ทก.ยว.พล.ม.๑ จึงใช้ ชค.๕๑๓ สย.๑๘ จัดกาลัง ๗
ร้อย. ทพ.จู่โจม เข้าตีที่หมายเนิน ๑๔๒๘ อีกครั้งหนึ่ง แต่ถูกขัดขวางจาก ทปล. ด้วยการวางทุ่นระเบิด/กับ
ระเบิดอย่างหนาแน่น ทาให้การเคลื่อนที่ด้วยกาลังเป็นกลุ่มก้อนล่าช้า และเหยียบกับระเบิดรวม ๓ ครั้ง
ชค.๓๑๕ สย.๑๘ จึงได้ปรับแผนการปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง โดยจะใช้กาลังเป็นชุดเล็ก ๆ เข้าปิดล้อม และ
สกัดกั้นการส่งเสบียง เพื่อบีบบังคับให้ ทปล. ถอนตัวออกจากที่หมาย โดยสรุป ใน พ.ย. ๓๐ ฝ่ายเรา
เสียชีวิต ๑ นาย (ทพ.) และบาดเจ็บ ๒๓ นาย (ทบ.๔, ทพ.๑๙)
๖. การปฏิบัติของฝ่ายเรา ได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง จนถึง ๑๐ ธ.ค. ๓๐ ซึ่งฝ่ายตรงข้าม
ยังคงยึดที่มั่นบริเวณเนิน ๑๔๒๘ และดัดแปลงให้มีความแข็งแรงยิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งกาลังบางส่วนเข้าวาง
กาลังตามแนวเนิน ๑๓๗๐ – ๑๑๘๒ ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเนิน ๑๔๒๘ ทภ.๓/กอ.รมน.ภาค ๓ จึงได้
ตกลงใจใช้กาลัง พัน.ผสมเตรียมพร้อม จาก พล.ม.๑ คือ ม.พัน.๑๘ เข้าปฏิบัติการผลักดัน และขับไล่กาลัง
ทปล.ตามแนวเนิน ๑๔๒๘ – ๑๓๗๐ – ๑๑๘๒ โดยเริ่มปฏิบัติการตามแผนยุทธการสอยดาว ตั้งแต่ ๑๑
ธ.ค. ๓๐ เป็นต้นมาด้วยกาลัง 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.ยิงรบกวนและชี้เป้า และมี บ.ทอ.โจมตีทิ้งระเบิดต่อที่
หมายภายในประเทศโดยต่อเนื่อง ตั้งแต่ ๑๕ ธ.ค. ๓๐ เป็นต้นมา และกาลังภาคพื้นได้พยายามที่จะเข้า
ยึดที่หมาย ๑, ๒, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙ และ ๑๐ แต่ฝ่าย ทปล. ได้ทาการต้านทานอย่างเหนียวแน่น ด้วย
การยิงจากอาวุธนานาชนิดเสริมด้วยการวางทุ่นระเบิด/กับระเบิด ฝ่ายเราจาเป็นต้องตรึงกาลังไว้โดยเพิ่มเติม
กาลังและปรับแผนการปฏิบัติใหม่ หลังจากนั้นได้เข้าตีต่อไป จนถึง ๒๔ ธ.ค. ๓๐ ฝ่ายเราสามารถรุกเข้า
ประชิดที่หมายต่าง ๆ ได้ ถึงแม้จะมีการสูญเสียอยู่บ้าง แต่ฝ่าย ทปล.ก็สูญเสียจานวนมากเช่นกัน ทบ.จึง
อนุมัติให้ ทก.ยว.พล.ม.๑ เพิ่มกาลัง ๑ พัน.ม.(-) คือ ม.พัน.๑๒ เข้าไปเสริมการปฏิบัติในพื้นที่ ตัง้ แต่ ๒๘
ธ.ค. ๓๐และให้ส่งกาลังที่สดชื่นจาก ม.๓ จานวน ๒ กองร้อย เข้าผลัดเปลี่ยนกาลังบางส่วนของ ม.พัน.๑๘
ที่ปฏิบัติการในพื้นที่ และเข้าตีต่อที่หมาย ๑, ๒ และ ๑๐ ต่อไป พร้อมทัง้ สนับสนุน ร้อย.ป. ๑๓๐ มม.
ร้อย.คปม., มว.เรดอาย และชุดศัลยกรรมเคลื่อนที่ให้ด้วย โดยสรุปใน ธ.ค. ๓๐ ฝ่ายเราเสียชีวิต ๑๐ นาย
(ทบ.๙, ทพ.๑) และบาดเจ็บ ๑๕๕ นาย (ทบ.๑๒๙, ทพ.๒๖) ฝ่ายตรงข้ามสูญเสียจานวนมาก
๗. ในห้วงเวลานี้ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของ ทบ. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของหน่วย
บ่อยครั้ง และได้ให้คาแนะนา ชี้แจง และสนับสนุนแก่หน่วยอย่างเต็มที่ รวมทั้งได้ควบคุมและอานวยการ
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ยุทธอย่างใกล้ชิด เป็นผลให้กาลังพลมีขวัญและกาลังใจที่ดี และสามารถทาการสู้รบได้อย่างต่อเนื่องทั้ง ๆ ที่มี
การสูญเสียจากการรบอยู่บ้าง ผบ.ทบ.ได้สนองตอบความต้องการของ ทภ.๓ ในการใช้กาลังเป็นปึกแผ่นเข้า
ปฏิบัติการในพื้นที่ บ.ร่มเกล้า เพื่อยึดที่หมายให้ได้โดยเร็ว และได้ให้แนวทางการปฏิบัติโดยใช้นโยบาย “ ปาก
อ่อนมือแข็ง” คือ ในระดับบนจะพยายามใช้วิธีเจรจาให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกและสถานการณ์ภูมิภาค
ที่ผ่อนคลายลง ส่วนในระดับล่างให้ปฏิบัติการทางยุทธการอย่างเต็มที่ พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ฝ่ายเรากลับเข้า
ไปยึดพื้นที่ในเขตไทยกลับคืนมาให้ได้ โดย ทบ.พร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยทุกอย่าง เพื่อให้
หน่วยปฏิบัติภารกิจได้สาเร็จและฝ่ายเราจาเป็นจะต้องป้องกันรักษาอธิปไตยของเราแม้พื้นที่ฝ่ายตรงข้ามเข้า
มายึดอยู่จะเป็นเพียงเล็กน้อยก็ตาม เพราะหากปล่อยไว้แล้ว ฝ่ายตรงข้ามจะกระทาการโดยไม่มีสิ้นสุด ฝ่าย
เราจึงต้องให้บทเรียนแก่ฝ่ายตรงข้าม เพื่อให้ตระหนักว่า ฝ่ายเราจะไม่ยอมให้เข้ามาประกาศความเป็น
เจ้าของต่อพื้นที่ของเราแม้เพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ ทบ. ยังได้กาหนดแนวทางในการเพิ่มเติมกาลังตามลาดับ
ขั้นให้กับ ทภ.๓ จากระดับ ๑ พัน.ร. (ร.๔ พัน.๔ จาก จว.ต.ก.) ไปถึงระดับ กรม และ กองพล ในกรณี
ที่สถานการณ์ขยายขอบเขตความรุนแรงขึ้นด้วย
๘. ใน ๑ ม.ค. ๓๑ ทภ.๓/กอ.รมน.ภาค ๓ จึงได้ปรับกาลัง ทก.ยว.พล.ม.๑ เป็น ทก.พล.ม.๑
โดยมีกาลังรบที่ขึ้นในการควบคุม 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
เพื่อผลักดันและขับไล่กาลัง ทปล.ต่อไป โดยแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการเป็น ๓ เขต โดย พัน.ม.๑๒๕ (ม.พัน.๑๒)
รับผิดชอบที่หมาย ๑, ๒ ซึ่งเป็นที่หมายหลักทางด้านใต้ ผลการปฏิบัติทุกหน่วยสามารถเคลื่อนกาลังเข้า
เกาะติดที่หมายต่าง ๆ ภายใต้การยิงสนับสนุนของ ป., ค., ปรส.และการโจมตีทางอากาศเป็นครั้งคราวอย่าง
ได้ผลของ บ.ทอ.ทาให้ฝ่ายเราสามารถปิดล้อม กดดัน และขัดขวางการเพิ่มเติมกาลัง และการส่งกาลังบารุง
จากทางด้านหลังของฝ่าย ทปล.ได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี ฝ่ายตรงข้ามได้โต้ตอบ และขัดขวางการรุกของ
กาลังฝ่ายเราด้วยการใช้อาวุธยิงต่อฝ่ายเราอย่างหนักที่สุด ด้วย ป., ค., ปรส., จรวด และต่อต้านการโจมตี
ทางอากาศของ บ.ทอ. ด้วย ปตอ. และจรวดแซม ๗ ประกอบกับภูมิประเทศเกื้อกูลต่อการตั้งรับของฝ่ายตรง
ข้ามเป็นอย่างยิ่ง ฝ่ายเราจึงประสบการสูญเสียจานวนหนึง่ และยังไม่สามารถเข้ายึดที่หมายได้
๙. ใน ๒๒ ม.ค. ๓๑ ผบ.ทบ.ได้ติดตาม ฯพณฯ นรม., รมต.กต. และ รมว.กห. เดินทางไป
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของหน่วย และมีการปรับนโยบายในการปฏิบัติบางประการ ซึ่ง ผบ.ทบ.ได้ชี้แจงให้
หน่วยได้รับทราบว่า ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ฝ่ายเรามีข้อจากัดทางทหารอยู่หลายประการ และไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการทางยุทธวิธีของหน่วยปฏิบัติการรบได้อย่างเต็มที่
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่ไม่
ต้องการขยายขอบเขตการสู้รบออกไป แต่ภายหลังการตรวจเยี่ยม ฯพณฯ นรม. ได้เห็นชอบที่จะให้เสรีต่อ
การปฏิบัติทางทหารของหน่วยมากขึ้น ทาให้ ทบ.สามารถปรับแผนทางยุทธวิธีได้บ้าง โดยไม่มีข้อจากัด
เหมือนเดิม อย่างไรก็ดี การปฏิบัติของฝ่ายเราที่ลึกเข้าไปในเขตแดนของฝ่ายตรงข้าม จะต้องคานึงถึงขีด
ความสามารถของฝ่ายเรา และสถานการณ์ทางการเมืองด้วย พร้อมกันนี้ ผบ.ทบ.ได้อนุมัติให้ ทภ.๓
เพิ่มเติมกาลัง ๑ พัน.ร., ๑ ร้อย.รพศ.ตชด., ๒ ร้อย.ป.ระยะยิงไกล ( ๑๓๐ มม. และ ๑๕๕ มม. เอ็ม
๑๙๘ ) , ๑ ร้อย.ป.ถอดบรรทุก ๑๐๕ มม., ค.๘๒ มม. จานวนหนึง่ พร้อมทั้งอีก ๑ ร้อย. คปม. และให้
ทภ.๒ จัดกาลัง ทก.พล.ร.๓ ฉก.ร.๘ และ ๑ พัน.ผสม เข้าเตรียมรับสถานการณ์ทางด้าน อ.นาแห้ว และ
พื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งกาลังอีก ๒ พัน.ร. เข้าแสดงกาลังทางด้าน จว.ล.ย. นอกจากนี้ได้อนุมัติให้ ทอ. ใช้
กาลังทางอากาศเข้าโจมตีเป้าหมายนอกประเทศได้ตามความเหมาะสม และตามขั้นตอนทางยุทธวิธี พร้อม
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กับส่งกาลังรบพิเศษเข้าปฏิบัติการหลังแนวข้าศึกอีกจานวนหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้อย่าง
สมเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของประเทศชาติ ตามที่ประชาชนไทยเรียกร้อง โดยแบ่งขั้นตอนการปฏิบัติ
พืน้ ที่ ๑ ใช้อานาจการยิงของอาวุธทุกชนิด รวมทั้ง กาลังทางอากาศของ ทอ.ต่อเป้าหมายทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ที่จะเกื้อกูลต่อการเข้าตีที่หมายตามแนว เนิน ๑๔๒๘ – ๑๓๗๐ – ๑๑๘๒
ของ พล.ม.๑ อย่างรุนแรงที่สุด พร้อมทั้ง ส่งกาลังระดับกองพันผสมเข้ายึดภูสอยดาว เพื่อใช้เป็นฐานที่จะ
ส่งกาลังที่เป็นปึกแผ่นเข้าปฏิบัติการ นอกประเทศ เมื่อจาเป็นในอนาคต พร้อมกันนี้จัดส่งชุดปฏิบัติพิเศษ
เข้าไปปฏิบัติการหลังแนวข้าศึกเพื่อรบกวน ขัดขวาง และทาลายกาลังข้าศึก พร้อมทั้งตรวจสอบข่าวสาร
ข้อมูลต่าง ๆ ที่จะอานวยประโยชน์ต่อการปฏิบัติการในขั้นต่อไปเมื่อจาเป็น
พืน้ ที่ ๒ ใช้กาลังระดับกรมผสมเข้าตี และยึดที่หมายภายนอกประเทศ
๑๐. ในห้วงเวลาระหว่าง ๒๓ – ๓๑ ม.ค. ๓๑ ที่ ทภ.๓ กาลังปรับกาลัง และรอวัน ว. เพื่อ
ปฏิบัติการต่อไปนั้น หน่วยดาเนินกลยุทธของฝ่ายเราในแนวปะทะ ยังคงพยายามเข้าตีที่หมายต่าง ๆ ต่อไป
ด้วยกาลังที่มีอยู่ แต่ถูกฝ่าย ทปล.ระดมยิงด้วยอาวุธหนักทุกชนิดอย่างรุนแรงตลอดแนว ทาให้ไม่สามารถรุก
คืบหน้าต่อไปได้ และคงเกาะติดอยู่กับที่หมายต่าง ๆ ซึ่งในห้วงนี้ฝ่ายเราได้รับการสูญเสียอีกจานวนหนึ่ง ซึง่
สรุปการสูญเสียของฝ่ายเราในห้วง ม.ค. ๓๑ เสียชีวิต ๒๗ นาย (ทบ.๑๘, ทพ.๙) บาดเจ็บ ๒๐๑ นาย
(ทบ.๑๖๕,ทพ.๓๖) และสูญหาย ๑ นาย
๑๑. การปฏิบัติตามขั้นที่ ๑ ของแผนการใช้กาลังจานวนมาก ได้เริ่มขึ้นใน ๑ ก.พ. ๓๑
ในขณะที่หน่วยดาเนินกลยุทธรอคอยการโจมตีทางอากาศ ฝ่ายตรงข้ามได้ระดมยิงอย่างรุนแรง และต่อเนื่อง
ต่อที่หมาย ๗ ร้อย.ม. ๑๓๘๒ ยึดอยู่ และใช้กาลังประมาณ ๑ กองพัน เข้าโจมตี ทาให้ ผบ.ร้อย.ม.
๑๓๘๒ เสียชีวิตอย่างกล้าหาญกลางฐาน เป็นผลให้กาลังฝ่ายเราต้องถอนตัวออกจากที่มั่น อย่างไรก็ดี ฝ่าย
เราได้ส่งกาลังเข้าตีโต้ตอบ และสามารถยึดที่หมาย ๗ คืนได้ในเวลาต่อมา และ บ.ทอ.ได้ทาการโจมตีทาง
อากาศอย่างรุนแรง รวมทั้ง การยิงของ ป.ฝ่ายเรา ช่วยให้หน่วยดาเนินกลยุทธ สามารถรุกคืบหน้าเข้ายึดที่
หมาย ๕ และบางส่วนของที่หมาย ๖ ได้ในเวลาต่อมา แต่ไม่สามารถยึดที่หมาย ๖ ได้ทั้งหมดเนื่องจาก
ทปล.ได้ต้านทานการเข้าตีอย่างรุนแรงเช่นกัน ในระยะนี้ บ.เอฟ – ๕ ของ ทอ.ถูกยิงตกในเขตไทย ๑
เครื่อง สาหรับที่หมายอื่น ๆ กาลังฝ่ายเราได้เข้ากดดันที่หมาย ๑๐ และ ๙ รวมทั้งที่หมาย ๑ และ ๒
ซึ่งเป็นที่หมายหลัก แต่ยังไม่สามารถเข้ายึดได้ เนื่องจากฝ่ายตรงข้ามทาการต่อสู้อย่างเหนียวแน่น ภายใต้
การยิงสนับสนุนอย่างได้ผล
๑๒. ในห้วงเวลานี้ ผบ.ทบ.ได้ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของหน่วยอีก ๒ ครั้ง และอนุมัติให้
ทภ.๓ เพิ่มกาลังอีก ๑ พัน.ร. เข้าปฏิบัติการในพื้นที่การรบหลัก และ ๕ ร้อย ทพ. ของ ทภ.๓ เข้าเสริม
การปฏิบัติในพื้นที่ส่วนหลัง พร้อมทั้ง ขยายกาลัง สย.บชร.๓ ให้เต็มอัตรา และส่ง ปร.๘๕ มม. จานวน
๒ กระบอก ไปสนับสนุน พล.ม.๑ นอกจากนี้ ผบ.ทบ.ได้ให้คาแนะนาในการปฏิบัติตามสายงานต่าง ๆ แก่
หน่วยด้วย ในระยะนี้ ฝ่ายตรงข้ามได้ต่อต้านการเข้าตีของฝ่ายเรา ด้วยการยิงอย่างรุนแรงโดยที่ฝ่ายเราไม่
สามารถข่มการยิงของฝ่ายตรงข้ามได้ จึงทาให้ฝ่ายเรามีการสูญเสียจานวนหนึ่ง และพร้อมกันนี้ ร้อย.ทพ.
๓๓๐๒ ซึ่งยึดรักษาเนิน ๑๒๒๙ ทางด้านเหนือของเนิน ๑๑๘๒ ได้ถอนกาลังออกจากที่มั่น เนื่องจากถูก
กดดันจากฝ่ายตรงข้าม จึงเป็นผลให้การปฏิบัติของฝ่ายเราต้องหยุดชะงักลงและไม่สามารถดารงความหนุน
เนื่องในการเข้าตีต่อไปได้ จึงจาเป็นต้องหยุดอยู่กับที่ และจัดส่งกาลังบางส่วนของ พัน.ร.๔๗๒ และ ร้อย.
ม. เข้าไปปฏิบัติการแทน ร้อย.ทพ.ที่ถอนตัวออกมา พร้อมกันนี้ ฝ่ายเราได้ดัดแปลงที่มั่นที่ยึดรักษาอยู่แล้ว
ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปรับกาลังเพื่อที่จะเข้าปฏิบัติการอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึง่ ขณะเดียวกัน ทบ.ได้ส่ง
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ชุดปฏิบัติการพิเศษต่าง ๆ เข้าปฏิบัติการในพื้นที่ระวังป้องกันหลังแนวข้าศึกอย่างกว้างขวาง และได้สั่งการ
ให้ ร.๙ , ร.๓๑ รอ., กรม ม. ของ พล.ม.๒ และ กรม ร.ของ ร.๑๕ จัดเตรียมกาลังให้พร้อมที่จะเข้า
ปฏิบัติการเมื่อจาเป็นอีกด้วย โดยจะใช้ ร.๙ ทางด้าน ทภ.๓ และ ร.๓๑ รอ. พร้อมกันนี้ ทอ.ได้
ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายนอกประเทศอย่างรุนแรงที่สุดทาให้ บ.โอวี ๑๐ ถูกยิงตกในเขตไทย
๑ เครื่อง ในระหว่างนี้ รมว.กห.ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยอีกครั้งหนึง่ และได้ให้คาแนะนาในการปฏิบัติต่าง ๆ แก่
กาลังพลของ ทอ.ด้วย
๑๓. ในระหว่างการปรับกาลังนี้ ผบ.ทบ.ได้ให้ รอง ผบ.ทบ. และ เสธ.ทบ.พร้อมคณะไป
ชี้แจง มทภ.๓, ผบ.พล.ม.๑ และ ผบ.พล.ร.๔ ว่า ในห้วงเวลาที่ผ่านมากาลังพลของ พล.ม.๑ ได้
ปฏิบัติการอย่างกล้าหาญ ทรหดอดทน และเสียสละอย่างสูงมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงเห็นว่า ถึงเวลาที่จะต้องใช้กาลังที่สดชื่นเข้าผลัดเปลี่ยนกาลังของ พล.ม.๑ ซึ่ง มทภ.๓
ได้เห็นด้วย และให้ พล.ร.๔ เข้าผลัดเปลี่ยนกาลังของ พล.ม.๑ โดยใช้กาลัง ๓ พัน.ฉก.เข้าตีเคียงกัน
โดย ๑ พัน.ฉก.รับผิดชอบเข้าตีที่หมาย ๑๐ ทางด้านเหนือ อีก ๑ พัน.ร.ฉก.รับผิดชอบเข้าตีที่หมาย ๕,
๖, ๗, ๘ และ ๙ ในย่านกลาง และ ๑ หน่วย ฉก. ประกอบด้วยกาลังจาก ชค. ๕๑๓ สย.๑๘, ร้อย.
รพศ. ของ นสศ. และฐานยิงของ พัน.ศร.ที่ ๒ รับผิดชอบเข้าตีที่หมาย ๑, ๒ ซึ่งเป็นที่หมายหลัก พร้อม
ทั้งได้สั่งการให้หน่วยพยายามทาลายกาลังฝ่ายตรงข้าม ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของการปฏิบัติการให้มากที่สุด
และเข้ายึดที่หมายซึ่งเป็นภูมิประเทศสาคัญควบคู่กันไป เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้
ให้กาลังที่ยึดรักษาที่มั่นตามแนวสันเนินที่ยึดอยู่ในปัจจุบันไว้ให้ได้ และดัดแปลงให้มีความมั่นคงแข็งแรงให้
มากที่สุด สาหรับการโจมตีทางอากาศในห้วงต่อไปจะกระทาอย่างรุนแรงที่สุด ต่อเป้าหมายนอกประเทศเข้า
มาตามลาดับ ในระหว่างนี้ ทอ.ได้ปฎิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายนอกประเทศอย่างรุนแรง ซึ่งสร้าง
ความเสียหายให้กับฝ่ายข้าศึกอย่างมาก อย่างไรก็ดี บ.โอวี ๑๐ ของ ทอ.ถูกยิงตก ๑ เครื่อง ที่บริเวณ
บ.นากอก แขวงไชยบุรี
๑๔. ภายหลังจากที่ได้ปรับและโยกย้ายกาลังที่สดชื่นเข้าพื้นที่ปฏิบัติการ ตั้งแต่ ๑๔ – ๑๗
ก.พ. ๓๑ แล้ว ทบ.โดย ทภ.๓ และ พล.ร.๔ พร้อมที่จะปฏิบัติการอย่างรุนแรง เพื่อเข้ายึดที่หมายขั้น
สุดท้ายตามแนวเนิน ๑๔๒๘ – ๑๓๗๐ – ๑๑๘๒ ซึ่งยังคงมีที่หมาย ๖, ๙, ๑๐ และ ๑, ๒ เหลืออยู่ โดย
ใช้กาลัง ร.๔ กดดันทางด้านบน และ ร.๗ เข้าตีที่หมายต่าง ๆ ดังกล่าว ทางด้านล่าง โดยใช้ พัน.ร.
๔๗๒, พัน.ร.๔๗๑ และ ฉก.๕๑๓ เข้าตีที่หมายต่าง ๆ ดังกล่าว ทางด้านล่าง โดยใช้ พัน.ร.๔๗๒, พัน.ร.
๔๗๑ และ ฉก.๕๑๓ เข้าตีเคียงกัน ภายใต้การโจมตีทิ้งระเบิดอย่างรุนแรงของกาลังทางอากาศ และการยิง
อย่างหนักหน่วงของหน่วย ป.ในพื้นที่รวมทั้ง การปฏิบัติการหลังแนวข้าศึกอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมี ๑
กรม ม. เป็นกองหนุน ขณะเดียวกันทางด้าน ทภ.๒ ใช้กาลัง ๑ พัน.ผสม เข้าตั้งมั่นในพื้นที่ อ.นาแห้ว
และอีก ๒ พัน.ผสมปฏิบัติการแสดงกาลังในพื้นที่ อ.ด่านซ้าย จว.ล.ย. เพื่อขวัญและกาลังใจของประชาชน
ในพื้นที่ และเป็นการป้องปรามฝ่ายตรงข้ามไปด้วย
๑๕. อย่างไรก็ดี ก่อนที่ฝ่ายเราจะปฏิบัติการโจมตีอย่างรุนแรงขั้นสุดท้ายตามแผน ทบ.ทบ./
รรก.ผบ.ทหารสูงสุด และหัวหน้าเสนาธิการทหารสูงสุด กองทัพประชาชนลาวได้ตกลงที่จะให้ทหารทั้งสอง
ฝ่ายหยุดยิง โดยลงนามในข้อตกลงหยุดยิง คือ ๑๗ ก.พ. ๓๑ ทบ.จึงได้สั่งการให้หน่วยต่าง ๆ หยุดยิงและ
ยุติการปฏิบัติการทางทหารทั้งสิ้น ตั้งแต่วันหยุดยิง คือ ๑๙ ก.พ. ๓๑ เวลา ๑๘๐๐ เป็นต้นไป และใน
ห้วงเวลาตั้งแต่ ๑๙ ก.พ. - ๒๙ ก.พ. ๓๑ คณะเจ้าหน้าที่ประสานงานร่วมทางทหารของทั้งสองฝ่ายได้
ตรวจตราแยกกาลังออกจากแนวปะทะเดิมฝ่ายละ ๓ กม. คือ ทปล.ถอนตัวไปอยู่ทาง ตอ. ของแม่น้า
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เหืองงา ตามแนวภูเวียง – ภูกงเดิ่น และกาลังของ ทบ.ถอนมาทาง ตต. จากแนวปะทะ ๓ กม. พร้อมกัน
นี้ทั้งสองฝ่ายได้ดาเนินการเก็บกู้กับระเบิดในพื้นที่ และหาศพผู้เสียชีวิตเพื่อส่งมอบต่อกัน
๑๖. สรุปการสูญเสียของการปฏิบัติการกรณี บ.ร่มเกล้า ของฝ่ายเรา ตั้งแต่ ๓๑ พ.ค.
๓๐ จนถึงสิ้น ก.พ. ๓๑ สรุปได้ดังนี้.เสียชีวิตจากการรบ
๑๔๘ นาย
เสียชีวิตมิใช่จากการรบ
๕ นาย
บาดเจ็บจากการรบ
๖๐๐ นาย
(พิการทุพลภาพ
๖๘ นาย)
บาดเจ็บมิใช่จากการรบ
๓๕ นาย
บทเรียนจากการรบ
การรบที่ บ.ร่มเกล้า นับว่าเป็นสงครามจากัด ระหว่างไทยกับ ทปล. เนื่องจากการสู้รบเกิดขึ้น
เฉพาะพื้นที่ขัดแย้งกับพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความต่อเนื่องกัน แต่การรบครั้งนี้มีลักษณะเป็นการปฏิบัติขนาดใหญ่
เนื่องจากฝ่ายเรามีการอานวยการปฏิบัติถึงในระดับ ทบ. และมีการใช้กาลังทั้งในและนอก ทภ.๓ เข้าร่วม
ในการปฏิบัตินอกจากนี้ ในระดับรัฐบาลยังมีการดาเนินงานด้านการเมืองระหว่างประเทศ และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศพันธมิตร ดังนั้น บทเรียนที่ได้จากการรบในครั้งนี้ จึงมีความหลากหลายตามระดับหน่วยที่มี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ด้านกาลังพล
การบรรจุกาลังในการปฏิบัติการรบ หน่วยไม่สามารถยกร่างคาสั่งปฏิบัติหน้าที่ให้ทันก่อนที่หน่วย
จะออกปฏิบัติการรบ ในการปฏิบัติการในครั้งนี้ หน่วยยกร่างคาสั่งปฏิบัติหน้าที่ถึง ทภ.๓ เมื่อการปฏิบัติการ
รบผ่านไปเป็นเวลาเนิ่นนานแล้ว
การจัดทาบัญชีบรรจุกาลัง หน่วยมิได้จัดทาบัญชีบรรจุของหน่วย เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลและต้อง
ตรวจสอบให้ทันสมัยอยู่เสมอ เมื่อหน่วยออกปฏิบัติการรบก็พร้อมที่จะออกคาสั่งปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที่ การใช้
กาลังขึ้นปฏิบัติการรบ ควรใช้กาลังเป็นหน่วย เพื่อให้เกิดเอกภาพทางการบังคับบัญชาเพราะกาลังพลที่จัดไป
สนธิกาลังจะไม่มีความผูกพันกับหน่วยของตนเองซึ่งเป็นการยากต่อการปกครองบังคับบัญชา
การบริการกาลังพล การรายงานขอรับเงินสิทธิพิเศษ ให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตเป็นไปอย่าง
ล่าช้า เนื่องจากขาดหลักฐานเอกสารต่าง ๆ เช่น คาสั่งปฏิบัติหน้าที่ รายงานการสูญเสีย และใบมารณบัตรเป็น
ต้น
ขวัญของกาลังพลจากการเข้าตีที่หมายซ้าซากโดยไม่ผลัดเปลี่ยนหน่วยในการเข้าตีบ้างโดยเฉพาะ
เข้าตีไม่สาเร็จในครั้งแรก ขวัญและกาลังใจจะเริ่มตกต่าลงเรื่อย ๆ ซึ่งตรงข้ามกับฝ่ายตรงข้ามที่จะมีการ
ผลัดเปลี่ยนกาลังพลทุก ๆ ๑๕ วัน หรือหลังจากการปฏิบัติครั้งที่สาคัญ ๆ
ด้านการข่าว
กล่าวโดยทั่วไปแล้ว การจัดระบบงานการข่าวนั้น ทภ.๓ ได้มีการดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้ง
ในห้วงก่อนเกิดเหตุการณ์ ในระหว่างการปฏิบัติรวมทั้ง การดาเนินการหลังการปฏิบัติการ เพียงแต่ว่าการ
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ดาเนินการในห้วงก่อนเกิดเหตุการณ์ขึ้นฝ่ายเราไม่สามารถดาเนินกรรมวิธีให้ได้ข่าวสถานการณ์ ด้านฝ่ายตรง
ข้ามอย่างกระจ่างชัดเพียงพอ การปฏิบัติงานด้านการข่าวของหน่วยสรุปได้ดังนี้
๑. ไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่า ทปล.เข้ามาดัดแปลงฐานที่มั่น ในห้วงระยะเวลานั้นทั้งๆ ที่ทราบ
ว่ามีการเคลื่อนไหวของ ทปล. อยู่ในบริเวณนี้ จากปฏิบัติข่าวสารที่ได้รับทราบ ไม่เพียงพอที่จะประมาณ
สถานการณ์ได้ว่า ทปล.มีจุดมุ่งหมายอะไร ซึ่งในขัน้ ต้นคาดว่า ทปล.จะมุ่งปฏิบัติต่อ กตต.เท่านั้น
๒. การใช้กาลังเข้าพิสูจน์ทราบ (จะต้องมีการขออนุมัติหลักการต่อ ศปก.ทบ.) อาจจะเป็น
สาเหตุที่ก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งทางด้านการทหารขึ้นได้ง่าย
๓. เกี่ยวกับกรณีที่หน่วยงานยังคงต้องเก็บแผนที่ระหว่างที่มีปัญหาไว้ใช้
ทั้งนี้เพราะว่าการ
แจกจ่ายมีไม่เพียงพอ การสั่งการให้ยกเลิกและเก็บจึงไม่เกิดผลอย่างเต็มที่
๔. การประมาณข่าวกรอง จะต้องจัดทาให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาในทุกระดับหน่วย เพื่อเป็น
ข้อมูลสาหรับการปฏิบัติการโดยทันที
และต้องยอมรับในการลงทุนเกี่ยวกับงานด้านการข่าวได้
เช่น
ถ่ายภาพทางอากาศ งานด้านการข่าวลับ เป็นต้น
การดาเนินการด้านการข่าวในห้วงระหว่างเกิดเหตุการณ์
การสั่งใช้หน่วยกองพันผสม
เตรียมพร้อม (ม.พัน. ๑๘) เข้าพิสูจน์ทราบ ภายหลังจากที่ ชค.๕๑๓ สย.๑๘ ได้ปฏิบัติงานมาแล้วในห้วง
เวลาหนึ่ง หน่วยกองพันผสมเตรียมพร้อม ไม่ได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามตลอดจนพื้นที่การรบ
เพียงพอที่จะนามาเป็นข้อพิจารณาในการวางแผนเลย
ข่าวสารที่ได้รับจะมีความคลาดเคลื่อนไปจาก
ข้อเท็จจริง กล่าวคือ รับทราบว่ากาลังของ ทปล. มีประมาณ ๔๐ คน สภาพขวัญตกต่า จิตใจโดยทั่วไป
กลัวกาลังทหารไทย อาวุธหนักในการสนับ-สนุนไม่ดี ข่าวสารเกี่ยวกับการวางกาลัง ตามแนวสัจเนินไม่แน่
ชัด ซึ่งหน่วยเองก็ไม่มีเวลาที่จะทาการพิสูจน์ทราบให้ได้มาซึ่งข่าวสารแน่ชัดประกอบกับที่ทางหน่วยเหนือได้
เร่งรัดให้มีการปฏิบัติการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
จึงไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ได้ในห้วง
ระยะเวลาระหว่างการสู้รบ
ด้านยุทธการ
การดาเนินกลยุทธ ในห้วงเวลาที่หน่วยดาเนินกลยุทธเข้าปฏิบัติการนั้น พบว่าการปฏิบัติที่
สมควรได้รับการแก้ไข สามารถสรุปเป็นประเด็นสาคัญได้ดังนี้
๑.
ในกรณีสถานการณ์ด้านการข่าว
ไม่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะให้หน่วยนาไปเป็น
ข้อพิจารณาในการวางแผนนั้น
จาเป็นที่จะต้องให้หน่วยได้ใช้เวลาในชั่วระยะหนึ่งเพื่อทาการคลี่คลาย
สถานการณ์และพิสูจน์ทราบการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามให้กระจ่างชัดเสียก่อน แต่จากการที่หน่วยจาเป็นต้อง
เข้าปฏิบัติการเลยในทันทีทันใดนั้น ผลการปฏิบัติในส่วนใหญ่จึงมักไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้
๒. บทเรียนจากการเข้าปฏิบัติต่อที่หมายโดยไม่มีข้อมูลเพียงพอในด้านของประมาณการณ์ข่าว
กรอง จะส่งผลให้หน่วยปฏิบัติเสียเปรียบต่อฝ่ายตรงข้ามเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ในขั้น
แรกเริ่มของการยุทธนั้น หน่วยปฏิบัติการสามารถยึดพื้นทีได้บางส่วน โดยเข้าใจว่าสามารถยึดที่หมายสาคัญ
ได้แล้ว แต่ต่อมาเมื่อได้มีการตรวจสอบที่ตั้งโดยแน่นอนแล้ว กลับพบว่าพื้นที่ (ตาบล) ที่เรายึดได้นั้นไม่ได้
เป็นที่หมายที่ตั้งการวางกาลังหลักของฝ่ายตรงข้าม จึงต้องกาหนดความรับผิดชอบในการเข้าตีที่หมายใหม่
และกาหนดตาบลพิกัดที่หมายให้แน่ชัด
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๓. การจากัดขอบเขตของพื้นที่ปฏิบัติการ โดยเฉพาะในช่วงแรกเริ่มของการปฏิบัติต่อ ทม.
เนิน ๑๔๒๘ เนื่องจากข้อจากัดด้วยเหตุผลหลาย ๆ ประการ ทาให้ต้องจากัดขอบเขตการปฏิบัติการอยู่ใน
เฉพาะบริเวณพื้นที่ปัญหา ส่งผลให้การปฏิบัติของฝ่ายเราตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบมากยิ่งขึ้น
๔. การใช้กาลังเข้าปฏิบัติการเป็นจานวนมากในแต่ละครั้ง น่าจะนามาทบทวนและพิจารณาถึง
ข้อดีข้อเสียอีกครั้ง โดยจากลักษณะของภูมิประเทศมักจะจากัดต่อการดาเนินกลยุทธ หน่วยเข้าตีจาเป็นต้อง
ใช้รูปขบวนแถวตอน จึงทาให้อานาจการยิงมีน้อย อีกทั้งการที่ฝ่ายข้าศึกเลือกจุดที่มั่นได้เปรียบต่อการปฏิบัติ
ของฝ่ายเราเป็นอย่างยิ่ง สามารถตรวจการณ์เห็นได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ก่อนถึงแนวปะทะ เกือบทุกครั้งที่
ฝ่ายเราใช้รูปขบวนแถวตอนเข้าดี ข้าศึกจะรอคอยจนกระทั่งส่วนนาบางส่วนของฝ่ายเราเข้ามาถึงในระยะหวัง
ผลของอาวุธปืนเล็ก แล้วจึงทาการยิงและใช้ อาร์พีจี., ลข.ทาลายกาลังในส่วนหน้าสาหรับกาลังในส่วนที่
หนุนเนื่องของฝ่ายเรา ฝ่ายข้าศึกสามารถใช้ ค., ปรส. ยิงทาลายรูปขบวนอย่างได้ผล
๕. หน่วยกาลังทหารหลักต้องเข้าใจในขีดความสามารถของหน่วยทหารพราน การใช้ในภารกิจ
ที่เกินขีดความสามารถจะก่อให้เกิดผลเสียแก่ส่วนรวมได้ จากการที่กาหนดให้หน่วยทหารพรานระวังป้องกัน
ทางปีกด้านบนของพื้นที่การสู้รบนั้น เมื่อมาพิจารณาเปรียบเทียบกับความรุนแรงของสถานการณ์ในขณะนั้น
แล้ว ไม่สมควรใช้อย่างยิ่ง เพราะเปรียบเสมือนกับมอบภารกิจตั้งรับทางปีกให้กับหน่วยทหารพราน ซึ่งขวัญ
และกาลังใจอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมเต็มที่ในขณะนั้น จึงเสี่ยงต่อการที่ฝ่ายตรงข้า ศึกจะเจาะแนวด้านบน เข้า
หาที่ตั้งหน่วยบัญชาการรบได้อย่างไม่ยากนัก
๖. ในสถานการณ์ที่ฝ่ายเราเป็นฝ่ายเข้าตี หน่วยเคลื่อนที่ไปได้อย่างเชื่องช้าและอุ้ยอ้าย ทหาร
ขนยุทโธปกรณ์และสัมภาระที่ไม่จาเป็นติดตัวไปด้วยมากเกินไป ทาให้เหน็ดเหนื่อยและขาดความคล่องตัว
เป็นผลให้ในการขยายผลต่อที่หมายไม่สามารถกระทาได้อย่างต่อเนื่อง
๗. หน่วยเข้าตีไม่ดารงความมุ่งหมายในการหนุนเนื่องกาลัง ซึ่งในการยุทธหลายครั้งที่ ทปล. มี
โอกาสริเริ่มปฏิบัติการเข้าตีต่อฝ่ายเรา โดยการขยายผลจากการที่เราไม่สามารถเข้าตีต่อที่หมายได้ และทา
การหยุดวางกาลังเกาะติดที่หมายไว้ ซึ่งกลับกลายเป็นการวางกาลังตั้งรับด้วยกาลังน้อย และที่มั่นที่ยึดอยู่
ไม่ใช่ที่มั่นดัดแปลงแข็งแรง
๘. การใช้หน่วยทหารพรานโดยไม่ได้กาหนดแผนการใช้กาลังที่แน่ชัดลงไปตามความรุนแรงของ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้กาลังมีลักษณะเป็นการเพิ่มเติมกาลังทหารพรานเข้าปฏิบัติการ โดย
สนธิกาลังกับหน่วยทหารหน่วยเดิม เพื่อให้กาลังบางส่วนได้ปฏิบัติภารกิจเดิมต่อไป กาลังที่จัดเข้าทาการรบ
ไม่เคยมีการฝึกร่วมกันมาก่อน
๙. การป้องกันฐานจากการทาลายด้วยอาวุธหนักของฝ่ายข้าศึก ต้องมีการนามาทบทวนกันใหม่
จากการที่เราประสบกับการยิงทาลายอย่างหนักก่อนการเข้าตี ณ ทม.๗ นั้น
๑๐. การใช้ ถ. และ รสพ.ในพื้นที่บริเวณป่าภูเขาเช่นนี้ สามารถใช้ได้ผลในระดับหนึ่ง แม้ว่า
จะจากัดในคุณลักษณะ และล่อแหลมต่อการถูกทาลาย เนื่องจากอาวุธอย่างอื่น เช่น ปรส,. ป. และ ค.
ใช้ไม่ได้ผลการปฏิบัติในบางที่หมาย ป.ของ ถ.เบา ๒๑ สามารถใช้ยิงเปิดที่มั่นดัดแปลงแข็งแรง หรือมูลดิน
ได้ดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ ปรส.๑๐๖ มม. ที่ติดตั้งบน รยบ.๑/๔ ตัน สาหรับ รสพ.นั้น จะใช้ในกรณี
ลาเลียง สป.๕ หรือกาลังพลในกรณีที่ถูก ป.ฝ่ายตรงข้ามยิงกดแต่การใช้ ถ.และ รสพ.จาเป็นที่จะต้องมีการ
เตรียมการก่อนเช่น การตัดเส้นทาง และการเตรียมการในเรื่องการส่งกาลัง เป็นต้น
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๑๑. จากการที่ไม่เคยมีการใช้อากาศยานปีกหมุน (ฮ.) เข้าร่วมในการยุทธสงครามในแบบจึง
ก่อให้เกิดปัญหาข้อขัดข้องขึ้นในระหว่างการปฏิบัติ
ซึ่งหน่วยภาคพื้นดินมักจะไม่คานึงถึงหลักนิยมและ
ขีดจากัดของหน่วยบิน
๑๒. หน่วยภาคพื้น มักจะละเลยต่อการจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือติดต่อสื่อสารประจาสนาม
จอดของอากาศยานในพื้นที่การยุทธ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของการติดต่อสื่อสารและการสั่งใช้บ่อยครั้ง
การยิงสนับสนุนของ ป. สนาม มีบทเรียนจากการอานวยการปฏิบัติและเทคนิคในการปฏิบัติดังนี้
ด้านยุทธการ การใช้ ป.ชต. ในการรบครั้งนี้ เป้าหมายที่เกิดขึ้นขณะที่หน่วยดาเนินกลยุทธ
เข้าตีมีหลาย ๆ ที่หมายเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน ทาให้ ป. แต่ละกองร้อยต้องแบ่งย่อยออกไปอีก เป็นกองร้อย
ละ ๒ เป้าหมาย พร้อม ๆ กัน ซึ่งกองร้อยไม่สามารถแบ่งย่อยได้มากกว่านี้อีก แต่ก็ปรากฏว่ายังไม่สามารถ
ยิงได้ครบทุกเป้าหมาย เพราะลักษณะการยิงเป็นการยิงข่ม ไม่ใช่การยิงทาลาย ซึ่งในการยิงข่มนั้นหน่วย
จะต้องยิงอย่างต่อเนื่อง และหน่วยดาเนินกลยุทธควรจะตั้งฐานยิงสนับสนุน โดยใช้อาวุธประจาหน่วย เช่น
ค.๖๐, ปรส. และเครื่องยิงจรวด เอ็ม.๗๓ ยิงสนับสนุนด้วย
การใช้ ป.ของข้าศึกในการยิงต่อเป้าหมาย โดยมากเป็น ป.วิถีราบ มีที่ตั้งสูงกว่าเป้าหมาย
สามารถมองเห็นที่หมาย การยิงต่อที่หมายจึงเกือบจะเป็นลักษณะการยิงเล็งตรง จึงมีความแม่นยาสูงมาก
จึงเป็นข้อพิจารณาในการเลือกที่ตั้งของหน่วยดาเนินกลยุทธ ว่าควรอยู่หลังเนินทางด้านตรงข้าม ป. ของ
ข้าศึกและควรดัดแปลงภูมิประเทศเพื่อป้องกัน ค.หนักของข้าศึกด้วย
ด้านการส่งกาลังบารุง สป.๕ ในช่วงแรก กระสุน ป.และ ค. มีจานวนน้อยและส่งไม่ทันตาม
ความต้องการ ทาให้การยิงสนับสนุนทาได้ไม่เต็มที่ บางครั้งเมื่อหน่วยดาเนินกลยุทธเข้าตี กระสุน ป.และ
ค. ยังมีจานวนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องใช้ในการเข้าตี ดังนั้นก่อนจะทาการยุทธ ควรวางแผนเตรียมการในเรื่อง
สป.๕ ไว้ให้พร้อมในระดับที่กาหนด
กาลังทางอากาศ การใช้กาลังทางอากาศ และการสนับสนุนด้วย ป.ทางพื้นดิน มีบทเรียน
จากการรบดังนี้
๑. ทาง ทอ. ได้จัด ชนอต.ประจา ฉก.พล. ในห้วงการปฏิบัติการ ทาให้สามารถประสานกันได้
เป็นอย่างดี
๒. การขอสนับสนุน บ. โจมตีทางอากาศเร่งด่วน ทอ.สนับสนุนให้เป็นตามแผนให้ได้
๓. การประสานการยิงระหว่างการปฏิบัติทางอากาศกับการยิง ป. ยังไม่ดีนัก เพราะทาง ทอ.
ไม่เคยฝึกร่วมกับ ป. ในพื้นที่ประสานห้วงอากาศ (พปอ.) เพื่อประสานการยิง ทาให้การสนับสนุนไม่เป็นไป
อย่างต่อเนื่องคือ เมื่อ บ. ทางาน ป. มักจะได้รับการร้องขอให้หยุดยิง เพื่อความปลอดภัย (สาเหตุอาจเป็น
ด้วยสภาพทัศนวิสัยในห้วงปฏิบัติการมีหมอกมากจากัดการมองเห็น)
การป้องกันภัยทางอากาศ
๑. การจัดตั้ง ศปภอ.(สย.) เพื่อเชื่อมโยง และประสานการป้องกันภัยทางอากาศกับ ทอ. ทา
ให้ข่ายการยิงของ ปตอ. สามารถทาได้อย่างรวดเร็ว
และการแจ้งเตือนทางอากาศเป็นไปอย่างทันต่อ
เหตุการณ์
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๒. ชีดความสามารถของข้าศึก คือมีอาวุธในการต่อต้าน บ.ของฝ่ายเราจานวนมากและมี
ประสิทธิผล ข้าศึกสามารถใช้จรวดแซม ๗ จานวนมาก ประสานการยิงด้วย ปตอ.๓๗ ยิงเป็นฉากในการ
ต่อต้าน บ.ของฝ่ายเรา ขณะเข้าบินโจมตี ข้าศึกสามารถเลือกที่ตั้งของอาวุธ ปตอ.ได้เป็นอย่างดี ยากแก่
การถูกทาลายจาก บ. และ ป. ของฝ่ายเรา
๓. ฝ่ายข้าศึกไม่มีการใช้การปฏิบัติทางอากาศ ทาให้ฝ่ายเราไม่สามารถทดสอบระบบ ปภอ.
ได้อย่างเต็มที่
ด้านการส่งกาลังบารุง
การปฏิบัติการที่ผ่านมา ด้านการส่งกาลังบารุงมีปัญหาข้อขัดข้องมากมาย แต่อย่างไรก็ตาม
อาจกล่าวได้ว่าการปฏิบัติการที่ บ.ร่มเกล้า ทภ.๓ สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ให้สาเร็จลุล่วงไป
ได้ ทั้งนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือเป็นอย่างดีของหน่วยและเจ้าหน้าที่ของหน่วยส่งกาลังบารุงทุกระดับ คือ
มทบ./จทบ.,จทบ.ส่วนแยก, บชร.๓, ฝ่ายกาลังบารุง ทภ.๓, กรมฝ่ายยุทธบริการของ ทบ. และ ศปก.ทบ.
สาหรับการปฏิบัติการรบในโอกาสต่อไป
ถ้าหากมุ่งหวังที่จะให้การส่งกาลังบารุงมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
บทเรียนทุกบทเรียนจาเป็นต้องศึกษา และดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ โดยเร่งด่วนและต่อเนื่อง
ด้านกิจการพลเรือน
๑. การปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ เป็นหน้าที่ของกาลังพลทุกนายที่จะต้องปฏิบัติ
อยู่แล้ว หากยังคิดว่าการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์เป็นหน้าที่เฉพาะของผู้ใดผู้หนึ่ง โดยเฉพาะก็
จะทาให้งาน ปจว./ปชส. ไม่สามารถก้าวไปข้างหน้า หรือประสบผลสาเร็จได้เลย
๒. การสร้างพลังมวลชนต้องกระทาอย่างต่อเนือ่ ง มีการฝึกทบทวน ซักซ้อมกันอยู่เสมอ
รวมทั้งการตรวจเยี่ยมให้กาลังใจจากผู้บังคับบัญชาอย่างสม่าเสมอ
การปฏิบตั ิของหน่วยรบพิเศษ (นสศ.)ในยุทธภูมิบา้ นร่มเกล้า
สถานการณ์ที่เริ่มมาจาก เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๐ แล้วได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นจนเหตุการณ์
ที่รุนแรงที่สุดในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ ฝ่ายทหารลาวได้ใช้อานาจกาลังยิงประมาณ ๑,๐๐๐ นัด ต่อ
ที่หมาย ๗ และสามารถยึดที่หมาย ๗ ได้ จึงทาให้กองทัพบกจาต้องหาหนทางปฏิบัติที่เป็นการออมกาลัง
รบตามแบบ
ในขณะเดียวกันจะต้องเป็นหนทางปฏิบัติที่จะต้องประกันในความสาเร็จของกองทัพบกเป็น
ส่วนรวม คือ ทาให้ทหารลาวเกิดการสูญเสียทั้งทางด้านกาลังพล ยุทโธปกรณ์ ตลอดจนขวัญกาลังใจในการ
ต่อสู้ และเป้าหมายสุดท้ายคือ สามารถสนันสนุนให้กาลังรบตามแบบประสบชัยชนะโดยสูญเสียน้อยที่สุด
จึงได้มอบภารกิจให้ “หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ” ปฏิบัติภารกิจโดยตรงในพื้นที่ระวังป้องกันสนับสนุน
การปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศของกองทัพภาคที่ ๓ และ กองทัพภาคที่ ๒ ในกรณีคุกคามด้วยกาลัง
ทหารของทหารลาวต่อพื้นที่บริเวณชายแดน อาเภอน้าปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ - อาเภอชาติตระการ จังหวัด
พิษณุโลก - อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตั้งแต่วัน ว.เวลา น. จนกว่าจะสาเร็จภารกิจ “หน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษ”
ได้มอบให้กรมรบพิเศษที่ ๑ เป็นหน่วยรับผิดชอบในการปฏิบัติ โดยได้จัดตั้ง
กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติขึ้นที่กรมรบพิเศษที่ ๔ ค่ายสฤษดิ์เสนา อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกใน
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ โดยเรียกกองบัญชาการควบคุมนี้ว่า “กองพลรบพิเศษที่ ๑ ส่วนหน้า”
ควบคุมกาลังเข้าปฏิบัติภารกิจโดยตรงของหน่วยรบพิเศษ สาหรับกาลังพลที่เข้าปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการ
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สนธิกาลังระหว่าง กองพลรบพิเศษที่ ๑ และ กองพลรบพิเศษที่ ๒ โดยมีอาสาสมัครและประชาชนในพื้นที่
ปฏิบัติการซึ่งหน่วยรบพิเศษได้มีการจัดเตรียมไว้แล้วเข้าร่วมปฏิบัติด้วย นอกจากนั้นยังมีกาลังพลซึ่งเป็นชุด
ผู้ตรวจการณ์หน้าของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๔ เข้าสนับสนุน โดยสมทบไปกับชุดรบต่าง ๆ ด้วย
บทเรียนจากการรบ
การปฏิบัติของหน่วยรบพิเศษที่สามารถแทรกซึมผ่านพื้นที่อิทธิพลของข้าศึกเข้าไป
ลาดตระเวนค้นหาและพิสูจน์ทราบที่ตั้งยิง เส้นทางลับ ตลอดจนคลังเสบียงสิ่งอุปกรณ์ของฝ่ายข้าศึกจน
สามารถติดต่อให้ปืนใหญ่ฝ่ายไทยยิงทาลายที่หมายจนเสียหายยับเยินได้ ทั้งที่การเคลื่อนที่เข้าไปในดินแดน
ข้าศึกกระทาได้ยากลาบากมาก เพราะภูมิประเทศสูงชัน และเป็นป่ารกทึบ ซ้ายังขาดแหล่งน้า จนบางครั้ง
ต้องดื่มน้าปัสสาวะของตนเองประทังชีวิต แต่ผลที่ได้รับก็คุ้มค่ากับการเสี่ยง เพราะได้มีส่วนช่วยกดดันให้ฝ่าย
ลาวต้องยอมยุติการสู้รบ ซึ่งนอกจากจะเข้าไปสู่ที่ตั้งยิง เส้นทางส่งกาลังบารุง และอื่น ๆ แล้วการที่ทหาร
ไทยสามารถเข้าไปปฏิบัติการในพื้นที่หลังแนวข้าศึกได้นั้น มีผลต่อการทาลายขวัญและกาลังใจของข้าศึกด้วย
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การต่อสูเ้ พือ่ เอาชนะคอมมิวนิสต์และขบวนการก่อการร้ายในพืน้ ที่ ทภ.๔
ความเป็นมาของผูก้ อ่ การร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) ในพื้นที่ภาคใต้
พ.ศ.๒๔๘๘ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ได้เริ่มมีการเคลื่อนไหว และเปิด
ดาเนินงานในภาคใต้ครั้งเริ่มแรกในพื้นที่ ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จว.ชุมพร
พ.ศ.๒๔๙๐ พคท.เริ่มมาดาเนินงานในเขตพื้นที่ จว.ตรัง โดยมี นายมงคล ณ นคร อดีต
เทศมนตรีตาบลกันตัง และนายประภาส คงสมัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.ตรัง โดยเริ่มในเขต
พื้นที่ อ.ปะเหรียน และ อ.ย่านตาขาว ต่อมาได้ขยายเขตงานเข้าไปใน อ.เมืองตรัง
พ.ศ.๒๔๙๔ พคท.ขยายเขตงานลงไปทางใต้เพื่อครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด
พ.ศ.๒๔๙๕ พคท.ได้จัดตั้งคณะกรรมการภาคใต้และคณะกรรมการจังหวัด
พ.ศ.๒๔๙๖ – ๒๔๙๙ พคท.ได้ขยายเขตงานไปยังพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ อ.เมือง อ.กาญจน
ดิษฐ์ อ.เวียงสระ อ.คีรีรัฐนิคม อ.นาสาร และ อ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี
พ.ศ.๒๕๐๐ รัฐบาลสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ดาเนินการปราบปรามกวาดล้างอย่าง
รุนแรงและเด็ดขาด ได้จับกุมหัวหน้าและผู้ที่เข้าร่วมขบวนการมาประหารชีวิต จึงทาให้พวกที่เคยร่วม
กิจกรรมกับ ผกค.หลบหนีเข้าไปร่วมขบวนการของ พคท.ในป่ามากขึ้น
พ.ศ.๒๕๐๑ เริ่มก่อตัวขึ้นใน อ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช และ อ.เมือง จว.พัทลุง โดยมี
การปลุกระดมมวลชน โฆษณาชวนเชื่อ หาสมาชิกและสอนลัทธิคอมมิวนิสต์
พ.ศ.๒๕๐๓ การดาเนินการปราบปรามจับกุมที่ จว.ตรัง กระทาให้กระบวนการของ พคท.ใน
เขตพื้นที่ จว.ตรัง ต้องหยุดชะงักและสงบเงียบลงไป
พ.ศ.๒๕๐๔ พคท.ใน จว.พัทลุง และ จว.นครศรีธรรมราช เริ่มเคลื่อนไหวมากขึ้น ได้เริ่มมี
หน่วยจรยุทธเข้ามาปฏิบัติงาน
พ.ศ.๒๕๐๕ สมาชิกพรรคได้ขยายเขตงานมากขึ้น ได้มีชื่อเรียกขบวนการต่าง ๆ กันหลายชื่อ
เช่น “ขบวนร่วมปฏิวัติแห่งประเทศไทย” “ ขบวนการคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย” “แนวร่วมสังคมนิยม”
“ แนวร่วมรักชาติแห่งประเทศไทย” ในพื้นที่ จว.สุราษฏร์ธานี
พ.ศ.๒๕๐๕ – ๒๕๐๗ มีผู้หลบหนีการจับกุมไปเข้าร่วมกับ พคท.ในป่ามากขึ้น ทาให้ พคท.มี
กาลังเข้มแข็งขึ้น
พ.ศ.๒๕๐๗ ผกค.สุราษฏร์ธานี ได้มีการจัดตั้งกองกาลังติดอาวุธ สร้างค่าย มีการฝึกสอน
อบรม ผกค.ตรังได้เริ่มเปิดงานใหม่อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ถูกจับกุมและหยุดไป เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยขยาย
เขตงานกว้างออกไปใน อ.ห้วยยอด และเชื่อมกับ ผกค.ใน จว.พัทลุง ผกค.พัทลุง เริ่มติดอาวุธเปิดเขตงาน
ออกไปอีกหลายอาเภอในเขตจังหวัด
พ.ศ.๒๕๐๘ พคท. เปิดค่าย ๕๐๘ ที่ช่องช้าง อ.นาสาร จว.สุราษฏร์ธานี ได้ขยายเขตงาน
กว้างขวางขึ้น มีกาลังเพิ่มขึ้นและได้สร้างค่ายบริวารขึ้นหลายแห่งในพื้นที่ จว.สุราษฏร์ธานี รวมทั้งมีกองโจร
ออกปฏิบัติงาน
พ.ศ. ๒๕๐๙ รัฐบาลได้ส่งกาลังเข้าปราบปรามกวาดล้างและจับกุมหัวหน้า ผกค.ที่ จว.ตรัง
ได้ออกมามอบตัว พคท.จึงต้องจัดตั้งคณะกรรมการจังหวัดใหม่ และขยายการควบคุมออกไปถึงสองจังหวัด
( พัทลุง – ตรัง )
พ.ศ. ๒๕๑๐ ผกค. ที่หลบหนีการกวาดล้างในพื้นที่ จว.ตรัง นครศรีธรรมราช และ
สุราษฏร์ธานี ได้เข้ามาเคลื่อนไหวใน จว.กระบี่
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พ.ศ. ๒๕๑๒ เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นในสี่จังหวัด คือ จว.สุราษฏร์ธานี, จว.นครศรีธรรมราช,
จว.พัทลุง และ จว.ตรัง ผกค.ได้ขยายพื้นที่เขตปฏิบัติงานอย่างกว้างขวางทุกอาเภอ เว้นอาเภอกันตัง มี
การปฏิบัติการทางทหารอย่างรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ด้วยการโจมตีที่ตั้ง ซุ่มโจมตี ซุ่มยิง วาง
กับระเบิด ตลอดจนการลอบสังหารเจ้าหน้าที่และราษฎรที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ทางรัฐบาลก็ได้ส่ง
กาลังออกทาการปราบปรามกวาดล้างอย่างรุนแรงและเด็ดขาดเช่นกัน
พ.ศ. ๒๕๑๔ พคท.ใน จว.นครศรีธรรมราช ได้ขยายเขตงานปฏิบัติออกเป็น ๒ หน่วย คือ
หน่วยหนึ่งที่ อ.ฉวาง และหน่วยที่สองที่ อ.ร่อนพิบูลย์
พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๕ การปฏิบัติงานของ พคท.ในภาคใต้ได้เริ่มความรุนแรงมากขึ้น ทั้งใน
จังหวัดสุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง และยังได้ขยายเขตงานเข้าไปในจังหวัดสตูลใน
อ.ควนกาหลง อ.ทุ่งหว้า อ.ละงู และตอนเหนือของกิ่ง อ.ควนโดน ในปลายปี ๑๕ ได้มีการปิดล้อม
หมู่บ้านบังคับให้ราษฎรมาร่วมฟังการอบรมลัทธิ ฯ บีบบังคับให้เด็กหนุ่มสาวขึ้นเขาไปรับการฝึกอบรม เรียก
เก็บอาวุธปืนจากราษฎรเพื่อป้องกันมิให้ราษฎรไปเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่มาทาการปราบปรามพวกตน ขอรับ
การสนับสนุนเสบียงอาหารจากราษฎรที่อยู่ใกล้ที่เจ้าหน้าที่ปกครองเข้าไปไม่ถึง ราษฎรบางตาบลทนไม่ได้ต้อง
อพยพหนีเข้ามาทางอาเภอ จังหวัด ให้ช่วยคุ้มครองให้ ทางราชการได้ส่งกาลังออกไปกวาดล้าง แต่ไม่ค่อย
จะได้ผลมากนัก เพราะกาลังที่ใช้ปราบปรามก็มีน้อยไม่ครบทุกพื้นที่หรือทุกจุดที่มีการปฏิบัติการของ พคท.
สาหรับเวลาที่ใช้ในการปราบปรามชองเจ้าหน้าที่ก็มีระยะเพียงสั้น ๆ เพียงชั่วระยะเวลา ๑ เดือน หรือ ๑
เดือนครึ่ง ก็หยุดการปราบปรามถอนกาลังกลับเข้าหน่วย พคท.จึงมีเวลาฟื้นฟูกาลัง และปรับปรุงกาลัง ชัก
จูง และบีบบังคับคนหนุ่มสาวเข้ามาเป็นพรรคพวกอีกเพื่อเตรียมต่อสู้กับ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่อไป
พ.ศ. ๒๕๑๖ เหตุการณ์หลัง ๑๔ ต.ค. ๑๖ ได้ทาให้นักศึกษา นักการเมืองหนีเข้าป่ามาร่วม
ขบวนการ พคท.มากขึ้น แต่เนื่องจากอุดมการณ์และความคิดเห็นไม่ตรงกัน จึงก่อให้เกิดความแตกแยกและ
บางพวกก็ได้ออกมามอบตัว ทางราชการได้ดาเนินการกวาดล้างอย่างรุนแรงและเด็ดขาด แต่ขาดความ
ต่อเนื่อง
พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๑๘ การดาเนินงานของ พคท.ยังคงดาเนินต่อไปเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้
โดยเฉพาะที่สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง ยังคงรุนแรงตลอดมา พคท.ได้ออกแถลงการณ์เมื่อ
๑ ธ.ค. ๑๘ ให้กลุ่มสามัคคีพลังรักชาติรักประชาธิปไตย ขยายสงครามประชาชนอย่างเต็มที่ ผกค.ใน
ภาคใต้เริ่มปฏิบัติการต่อกาลังของเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากการกวาดล้างอย่างรุนแรงและเด็ดขาดจาก
กาลังฝ่ายเจ้าหน้าที่ ทาให้การดาเนินงานของ พคท.ภาคใต้ต้องหยุดชะงักไปชั่วระยะหนึ่ง แต่ต่อมาก็
สามารถขยายเขตงานและกองกาลังติดอาวุธได้เพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยเงื่อนไขและจุดอ่อนจากการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่เป็นเครื่องมือในการขยายเขตงานแล้วปลุกระดมมวลชน รวบรวมกาลังผู้ที่เข้าร่วมขบวนการ ตั้ง
เป็นฐานปฏิบัติการในพื้นที่รอยต่อของจังหวัดตรัง, พัทลุง, สตูล และนครศรีธรรมราช โดยเป็นแหล่งส่องสุม
กาลังและฐานที่มั่นคง
พ.ศ. ๒๕๑๙ อดีตนักการเมือง, สส., นักศึกษา ซึ่งหลบหนีกรณีเหตุการณ์ ๖ ต.ค. ๑๙ เข้า
ไปร่วมกับ พคท.มากขึ้น ทาให้กาลังกล้าแข็งยิ่งขึ้นได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงสร้างของเขตงาน
ต่าง ๆ นโยบายของคณะกรรมการเขต คณะกรรมการจังหวัด ผกค.ใน จว.กระบี่ ได้เข้าโจมตีและเผาสถานี
ตารวจภูธรตาบลลาทับ อ.คลองท่อม ลอบสังหารเจ้าหน้าที่ถึง ๓ ครั้ง
พ.ศ. ๒๕๒๐ พคท.สามารถขยายเขตงานใน จว.กระบี่ ได้สร้างค่าย ๕๒ ขึ้นที่ตาบลลาทับ อ.
คลองท่อม ได้เข้าโจมตีสถานีตารวจภูธรที่ อ.คลองท่อม ปะทะกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลบ่อยครั้งขึ้น
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แม้กระทั่งในสุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง ความรุนแรงก็ยังไม่ลดลง พคท.ยังสามารถที่จะ
ขยายเขตงานออกได้อยู่ตลอดเวลา
พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๒ การปราบปรามของกาลังฝ่ายเจ้าหน้าที่เพื่อลดอิทธิพลของ ผกค.ได้ผลดี
มาก ทาให้ ผกค.สูญเสียอย่างมาก แต่เมื่อกองกาลังของฝ่ายเจ้าหน้าที่ถอนกลับ ผกค.ก็กลับเข้ามายึดครอง
พื้นที่และมีอิทธิพลเหนือพื้นที่ในบริเวณได้ใหม่ รวมทั้งมีการสถาปนาฟื้นฟูกาลัง รวบรวมอาวุธยุทโธปกรณ์
เสบียงอาหาร และปรับปรุงเขตงานขึ้นอีก
ปลายปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ผกค.ได้ขยายเขตงานขึ้นไปทางเหนือ โดยอาศัยเงื่อนไขความขัดแย้งใน
การสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระหว่างเจ้าหน้าที่กับราษฎรที่ไม่เข้าใจรายละเอียดต่าง ๆ
และประกอบกับได้รับการยุยง แนะนาจากแกนนาของ ผกค.ที่อยู่ในพื้นที่ จว.ชุมพร โดยได้ก่อตัวขึ้นที่ ต.
ปังหวาน กิ่ง อ.พะโต๊ะ จว.ชุมพร และในเวลาเดียวกันที่ จว.กระบี่ ผกค.ใน จว.กระบี่ ได้เพิ่มความ
รุนแรงในการปฏิบัติงานมากครั้งขึ้น โดยเข้าโจมตีสถานีตารวจ ลอบฆ่าราษฏร วางกับระเบิด ทาให้
เจ้าหน้าที่ตารวจและราษฎรเสียชีวิตหลายนาย สาย ผกค.ในพื้นที่ 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.ในชุมพรได้ทาการโจมตีและเผาสถานีตารวจถึง ๒ ครั้ง ที่ กิ่ง
อ.พะโต๊ะ และ อ.หลังสวน มีเจ้าหน้าที่ตารวจและราษฎรเสียชีวิต ผกค.ในกระบี่ ก็ได้ทาการโจมตีและเผา
สถานีตารวจที่ อ.อ่าวลึก ลอบสังหารเจ้าหน้าที่มากขึ้น ทาให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่และราษฎรสูญเสียเพิ่มมากขึ้น
ผกค.ในเขต จว.นครศรีธรรมราช เกิดความแตกแยกเนื่องจากสมาชิกผู้นาบางคนของพรรคได้นาเอาเงินของ
พรรคไปใช้ ส่วนตัวประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายและคาสั่งอย่างแน่ชัดที่จะเอาชนะ ผกค.ให้จงได้ โดยได้
ออกคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๖/๒๓ ลง ๒๓ เม.ย. ๒๓ เรือ่ งนโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
คอมมิวนิสต์ และได้ดาเนินการรุกทางด้านการทหารและการเมืองอย่างหนักและต่อเนื่องทาให้สมาชิกของ
พรรคที่เหลือส่วนมากเสี่ยขวัญและกาลังใจ ได้พากันหลบหนีออกมามอบตัว ผกค.ต้องรีบปรับปรุงเขตและ
โยกย้ายฐาน
พ.ศ. ๒๕๒๔ แม้ว่ากองกาลังของฝ่ายรัฐบาลจะได้เพิ่มความกดดันทางทหารมากขึ้นเพียงใดก็
ตาม การก่อการร้ายก็ไม่ลดลง ทั้งชุมพร กระบี่ สุราษฏร์ธานี พัทลุง และ นครศรีธรรมราช ยังมีการเข้า
โจมตีสถานที่ราชการ ลอบทาร้ายเจ้าหน้าที่ ซุ่มโจมตีขบวนเดินทางของเจ้าหน้าที่ ก่อให้เกิดการสูญเสียทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการอย่างมาก
พ.ศ. ๒๕๒๕ จากการรุกทางด้านการเมืองและการกดดันทางด้านการทหารอย่างต่อเนื่อง โดย
ไม่ให้โอกาส ผกค.ได้มีเวลาหยุดพักเพื่อฟื้นฟู หรือปรับปรุงกาลังเหมือนเดิมทาให้ ผกค.ต้องสูญเสียทั้งฐานที่
มั่น อาวุธยุทโธปกรณ์ และมวลชนไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน จว.นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ทา
ให้ ผกค.ออกมามอบตัวมากยิ่งขึ้น และ ผกค.ที่ยังหลงเหลือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะ
จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๓๔ การสูญเสียของ พคท.สาขาภาคใต้ในทุกด้าน ปรากฏความเสื่อมทรุด
รวมทั้งความแตกแยกภายใน สาเหตุของความตกต่าที่เกิดจากปัญหาสาคัญ ๒ ประการ คือ ความล้มเหลว
ทางการบังคับบัญชา
และขาดศรัทธาต่อสภาพการนา
และสภาพความจาเป็นทางเศรษฐกิจที่จะต้อง
พึ่งตนเอง
แม้จะปรากฏข่าวการเคลื่อนไหวของ พคท.สาขาภาคใต้ว่า จะพยายามทบทวนสภาพความ
มั่นคง ด้วยการประชุมชี้แจงสมาชิกพรรค, ฝึกอบรมสมาชิกใหม่ แต่ก็ไม่มีแนวทางที่จะฟื้นฟู, หรือแก้ไข
ปัญหาสาคัญทั้ง ๒ ประการดังกล่าวให้ลุล่วงไปได้ ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์โลกและภายในประเทศ ไม่มีเงื่อนไข
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ที่จะเกื้อกูลต่อความเติบโตขึ้นมาใหม่ได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พคท.ทุกสาขาภายใน พคท.ขาด
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแน่ชัด และสภาพการนาของ พคท.เอง ก็ไม่สามารถบริหารพรรคได้
ในส่วนของ พคท.สาขาภาคใต้ จากการติดต่อประสานของฝ่ายเรากับระดับหัวหน้าเขตงานมา
เป็นลาดับตั้งแต่ปี ๓๒ เป็นการเพิ่มน้าหนักความจริงใจในการแก้ปัญหาให้หมดสิ้นไปแม้ว่าจะมีปัญหาการ
เจรจาต่อรองในเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอยู่บ้างในห้วงเวลาที่ผ่านมา
แต่การเคลื่อนไหวของความรุนแรงเป็นตัว
ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พคท.สาขาภาคใต้ ได้ลดบทบาทการก่อการร้ายลง จะมีเพียงการอยู่รอดด้าน
เศรษฐกิจเพื่อรักษากองกาลังไว้ให้นานที่สุด กับงานจาเป็นที่จะคงไว้ซึ่งอิทธิพลเหนือดพื้นที่การเคลื่อนไหวต่อ
มวลชนในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและตั้งแต่ ๑ ก.ค. ๓๔ เป็นต้นมา พคท.ภาคใต้ ได้ยุติการต่อสู้ด้วย
อาวุธอย่างไม่เป็นทางการรวมทั้งได้ให้ความร่วมมือต่อ ทภ.๔ และ กอ.รมน.ภาค ๔ ในการไม่เคลื่อนไหวใน
การสร้างความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อันเกิดจากสมาชิกของ พคท.ภาคใต้ การลงนามอย่างเป็น
ทางการ เมื่อ ๒๖ มิ.ย. ๓๔ ในพื้นที่ ม.๖ บ.ปากลง ต.กรุงชิง อ.ท่าศาลา จว. น.ศ. (เขตงานสม)
ระหว่างผู้นา พคท.สาขาภาคใต้กับผู้แทน กอ.รมน.ภาค ๔
ข้อสังเกต พคท.สาขาภาคใต้ยอมมอบตัวเข้าเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยส่วนหนึ่ง แต่ไม่มีการมอบ
อาวุธให้กับทางราชการเหมือนภาคอื่น ๆ

ความเป็นมาของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาและโจรคอมมิวนิสต์มาลายา (จคม.)
พ.ศ. ๒๔๗๓ ในขณะที่สิงคโปร์ยังเป็นรัฐหนึ่งของสหพันธ์รัฐมาลายา สหพันธ์กรรมการทั่วไป
นานยางในสิงคโปร์ กับ พรรคคอมมิวนิสต์นานยางแห่งมาลายาได้ร่วมกันจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาขึ้น
ภายใต้การควบคุมการชี้นาของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และองค์การโคมินเทอร์น
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ อุบัติขึ้น ญี่ปุ่นเข้ายึดครองมาลายาระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ถึง
๒๔๘๘ ในระหว่างนั้น พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาได้จัดตั้งกองโจรต่อต้านญี่ปุ่นขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กันยายน
พ.ศ. ๒๘๘๕ เรียกชื่อว่า กองทัพประชาชนมาลายาต่อต้านญี่ปุ่นโดยได้รับความช่วยเหลือจากอังกฤษในการ
จัดตั้งปฏิบัติงานต่อต้านญี่ปุ่นอย่างได้ผล ร่วมกับอังกฤษ โดยเฉพาะหน่วย ฟอร์ส ๑๓๖
เมื่อส่งครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติกองทัพญี่ปุ่น ยอมแพ้และวางอาวุธในปีพุทธศักราช ๒๔๘๘
ปรากฏว่ามีช่วงเวลา ๒ สัปดาห์ ก่อนทีก่ องทัพอังกฤษถึงมาลายา พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา ฉวยโอกาส
ออกมาจัดตั้ง คณะกรรมการประชาชนปกครองประเทศมาลายาในหมู่บ้าน แต่เมื่อกองทัพอังกฤษมาถึงก็ได้มี
การประกาศยกเลิกกองทัพประชาชน ต่อต้านญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ แต่ยอมรับว่า พรรคคอมมิวนิสต์ได้
จัดส่งมอบอาวุธบางส่วนคืนให้อังกฤษบางส่วนซ่อนเก็บไว้ไมยอมส่งมอบ
เพื่อใช้ในการประกอบกาลังต่อสู้
ขัดขวางอังกฤษเมื่อถึงคราวจาเป็น
พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา ได้ฉวยโอกาสที่เป็นพรรคการเมืองถูกต้องตามกฎหมายเคลื่อนไหว
ทางการเมือง กาหนดนโยบายการต่อต้านอังกฤษ และใช้การต่อสู้ด้วยอาวุธเพื่อเอกราชของมาลายา ในปี
พ.ศ. ๒๔๙๐ พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาประกาศยึดอานาจรัฐด้วยวิธีการก่อการร้ายและวิธีรุนแรง โดยจัดให้
กรรมกรก่อความวุ่นวายหลายครั้งหลายคราวอย่างกว้างขวาง กาลังพลที่ยังคงหลบซ่อนอยู่ได้ก่อการร้ายด้วย
การลอบสังหารชาวจีนที่นิยมก๊กมินตั๋ง และเจ้าของสวนยางชาวอังกฤษ การก่อการร้ายได้ทวีรุนแรงขึน้
อังกฤษจึงประกาศภาวะฉุกเฉินขึ้นทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๑
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ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคมปีเดียวกัน อังกฤษประกาศว่าพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาเป็นพรรค
การเมืองนอกกฎหมายพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา จึงประกาศจัดตั้ง กองทัพประชาชนมาลายาต่อต้าน
อังกฤษขึ้นต่อสู้อย่างเปิดเผย
ต้นปี พ.ศ. ๒๔๙๒ พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาได้เปลี่ยนชื่อกองทัพประชาชนมาลายาต่อต้าน
อังกฤษเป็นกองทัพประชาชนมาลายา โดยจัดกาลังเป็น ๑๒ กรม คือ
กรมที่ ๑ ปฏิบัติการในรัฐซาลังงอ
กรมที่ ๒ ปฏิบัติการในรัฐเนกี เซมบีลัน
กรมที่ ๓ ปฏิบัติการในตอนเหนือของรัฐยะโฮ
กรมที่ ๔ ปฏิบัติการในตอนใต้ของรัฐยะโฮ
กรมที่ ๕ ปฏิบัติการในรัฐเปรัค
กรมที่ ๖ ปฏิบัติการในด้านตะวันตกของรัฐปะหัง
กรมที่ ๗ ปฏิบัติการในด้านตะวันออกของรัฐปะหัง
กรมที่ ๘ ปฏิบัติการในรัฐเคด้าห์
กรมที่ ๙ ปฏิบัติการในรัฐตรังกานู
กรมที่ ๑๐ ปฏิบัติการในรัฐปะหัง
กรมที่ ๑๑ ปฏิบัติการในรัฐกลันตัน
กรมที่ ๑๒ ปฏิบัติการในพื้นที่ระหว่างรัฐกลันตันกับรัฐเปรัค
อังกฤษได้ดาเนินการปราบปรามอย่างรุนแรง กาลังกองทัพประชาชนมาลายาได้ร่นถอยขึ้นทาง
ทิศเหนือเข้าใกล้ชายแดนประเทศไทย
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ กาลังบางส่วนของกองทัพประชาชนมาลายาได้เคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งฐานที่
มั่นในเขตประเทศไทย บริเวณ อ.แว้ง จว. น.ธ., อ.เบตง จว. ย.ล. และ อ.สะเดา จว. ส.ข.
ในระหว่างวันที่ ๒๘ ถึง ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ตวนกูอับดุลราห์มาน หัวหน้าคณะ
รัฐบาลสหพันธ์รัฐมาลายาได้เปิดการเจรจากับพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา ที่เมือง บาลิงรัฐเปรัค โดยมี นาย
เดวิด มาแลล์ และนายเซ็งลกตัน เข้าร่วมเจรจา ฝ่ายคอมมิวนิสต์มาลายามีจีนเป็ง เลขาธิการพรรค
คอมมิวนิสต์มาลายา เสนอให้กองทัพประชาชนมาลายามอบตัว ผลการเจรจาล้มเหลว จีนเป็ง ประกาศการ
ต่อสู้ด้วยอาวุธต่อไป
วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ อังกฤษได้มอบเอกราชให้กับมาลายา การปราบปรามยังคง
ดาเนินการต่อไป จนถึงปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ การปราบปรามประสบความสาเร็จ กาลังกองทัพประชาชน
มาลายาประมาณ ๑,๕๐๐ คน ร่นถอยเข้าสู่ประเทศไทยคงมีกาลังประมาณ ๕๐๐ คน อยู่ในเขตสหพันธ์รัฐ
มาลายา กาลังที่ถอยร่นเข้าสู่ประเทศไทยประกอบด้วย กรม ๘ ตั้งที่ อ.สะเดา จว. ส.ข., กรม ๑๐ ตั้งที่
อ.แว้ง จว. น.ธ. กรม ๑๒ ตั้งที่ อ.เบตง จว. ย.ล. จนในที่สุดรัฐบาลสหพันธ์มาลายาได้ประกาศเลิกภาวะ
ฉุกเฉิน ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา ได้สั่งให้ประหารชีวิตสมาชิกโจรคอมมิวนิสต์
มาลายา ที่สงสัยว่าเป็นสายลับ ทาให้โจรคอมมิวนิสต์มาลา กรม ๘ ไม่พอใจประกาศตัวเป็นอิสระ เมื่อ
วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๓ เรียกตัวเองว่า คณะปฏิวัติแห่งพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา เรียกกอง
กาลังติดอาวุธว่า กองทัพปลดแอกประชาชนมาลายา
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การรบที่ อ.คลองท่อม จว.กระบี่ ในปี พ.ศ.๒๕๒๓( ยุทธการสุทธาเวช )
๑. กล่าวทัว่ ไป
พื้นที่ ต.ดินอุดม และ ต.ลาทับ อ.คลองท่อม จว.กระบี่ เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์
ผลผลิตทางการเกษตรของราษฏร ได้แก่ กาแฟและยางพาราเป็นหลัก แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่ ที่ห่างไกลการ
คมนาคมกระทาให้อย่างยากลาบาก ผกค. จึงสามารถเข้าเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ ผกค.ยัง
สามารถหารายได้หลักของ พคท.สาขาภาคใต้ ต่อมาภายหลังจากผลการปราบปรามอย่างได้ผลของเจ้าหน้าที่
ที่ทาให้ ผกค.ต้องขูดรีดมากขึ้นทาให้ราษฎรต้องร้องขอความช่วยเหลือจาก กอ.รมน.ภาค ๔ เนื่องจากไม่
สามารถอดทนต่อไปได้ และ เมื่อ พ.ย. ๒๓ กอ.รมน.ภาค ๔ จึงได้สั่งการให้ ฉก.๔๒๓ จัดกาลังออก
ปราบปราม ผกค.ในพื้นที่นี้
๒. สถานการณ์และการปฏิบตั ิ
๒.๑ ผกค.ที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่นี้ คือ ผกค.จากเขตงาน ๕๒๐ ค่ายไร่ดอก พิกัดเอ็นเจ
๔๐๗๙ ต.ลาทับ อ.คลองท่อม จว.กระบี่ โดยมีรายละเอียดที่สาคัญดังนี้.๒.๑.๑ กาลัง ค่าย ๕๒๐ มีกาลังพลทั้งสิ้นประมาณ ๒๕๐ คน แบ่งได้ดังนี้
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 การประกอบกาลัง ค่าย ๕๒๐ มีการประกอบกาลังดังนี้.ฝ่ายทหาร มี ๒ กองร้อย ทล. กองร้อยละ ๓๖ คน
ฝ่ายผลิต มี ๓ หน่วยผลิต หน่วยละ ๓๐ คน
หน่วยงานมวลชน ประกอบด้วย ๕ เขตงาน ดังนี้.เขตงานอ่าวตง ประกอบด้วย
- สายงานที่ ๑
มีผู้ปฏิบัติงาน ๔ คน
- สายงานที่ ๒
มีผู้ปฏิบัติงาน ๔ คน
- สายงานที่ ๓
มีผู้ปฏิบัติงาน ๔ คน
เขตงานลาทับ
มีผู้ปฏิบัติงาน ๖ คน
เขตงานคลองพน
มีผู้ปฏิบัติงาน ๙ คน
เขตงานควนดินแดง
มีผู้ปฏิบัติงาน ๔ คน
เขตงานพรุดินนา
มีผู้ปฏิบัติงาน ๕ คน
โรงเรียนการเมืองการทหาร
มีผู้ปฏิบัติงาน ๕ คน
ฝ่ายเอกสาร / สิ่งพิมพ์
มีผู้ปฏิบัติงาน ๓ คน
นอกจากนี้ยังมี ฝ่ายพลาธิการ, ฝ่ายหมอ/พยาบาล และฝ่ายโรงจักรอีกด้วย
๒.๑.๓ การวางกาลัง
ก) ค่าย ๕๒๐ อยู่บริเวณพิกัด เอ็นเจ ๓๘๒๗๗๔ มีโรงเรือนประมาณ ๒๐ หลัง
ข) กองร้อย ทล. ที่ ๑ อยู่บริเวณพิกัด เอ็นเจ ๓๙๘๐
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ค) กองร้อย ทบ. ที่ ๒ อยู่บริเวณพิกัด เอ็นเจ ๓๓๔๗๑๓
ง) โรงเรียนการเมืองการทหาร ตั้งอยู่บริเวณพิกัด เอ็นเจ ๓๘๘๘๑๖
จ) ฝ่ายการผลิต จุดที่ ๑ พิกัด เอ็นเจ ๓๕๒๗๒๗, จุดที่ ๒ พิกัด เอ็นเจ
๓๕๑๗๔๒ และ จุดที่ ๓ พิกัด เอ็นเจ ๓๕๔๗๖๙
๒.๒ แนวความคิดในการปฏิบัติของฝ่ายเรา (ฉก.๔๒๓)
๒.๒.๑ การจัดกาลัง
ก) บก.ชค.๔๒๓๒ สน. ที่ตั้ง บ.คลองท่อม ต.ลาทับ อ.คลองท่อม
ข) มว.ตชด.๘๐๔ ปฏิบัติการในพื้นที่ ต.ลาทับ อ.คลองท่อม
ค) มว.ตชด.๘๑๔, ๘๑๘, ๘๒๑ ปฏิบัติการในพื้นที่ ต.ดินอุดม อ.คลองท่อม
ง) ร้อย.สนอ.ฉก. ๑,๔ ปฏิบัติการในพื้นที่ บ.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม
จ) บก.ร้อย ๕ ที่ตั้ง บ.กระบี่ใหญ่ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จว.กระบี่
ฉ) มว.ตชด.๘๑๑ และ ๗๒๕ ปฏิบัติการในพื้นที่ อ.เมือง จว.กระบี่ และเป็น
กองหนุน
ช) บก.ชค.๔๒๓๓ สน.บก.ร้อย ๙ ที่ตั้ง บ.ควนไม้แดง ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง
จว.นครศรีธรรมราช
ซ) มว.ตชด.๘๐๘,๘๒๓,๘๑๖,๘๒๔,๘๘๒ และ ๘๘๓ ปฏิบัติการในพื้นที่ อ.ทุ่ง
สง และ อ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช
ด) หน่วยสนับสนุน/กก.ตชด.เขต ๘ ที่ตั้ง อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช
ประกอบด้วย มว.รก.ฮ.ตร., ฮ.ทบ., ชุดสุนัขทหาร และ มว.หนุน กก.ตชด.เขต ๘
๒.๒.๒ กลยุทธ
กาหนดให้ทุกหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบปฏิบัติการค้นหาและทาลายฐานที่มั่นของ
ผกค.ในพื้นที่รับผิดชอบ
๒.๓ เนื่องจากกาลังที่เข้าปฏิบัติการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ไม่สามารถกาหนดที่หมายได้อย่าง
ชัดเจนจากงานข่าวที่มีอยู่และไม่มีพลนาทางเข้าสู่ที่หมายการปฏิบัติจึงเป็นไปในลักษณะ “ค้นหาและทาลาย”
ทาให้ ผกค.ในพื้นที่ใช้ยุทธวิธีการซุ่มโจมตี, การซุ่มยิง, การวางทุ่นระเบิด การซุ่มยิง ฮ. ฯลฯ อย่างได้ผล
และสร้างความสูญเสียแก่ฝ่ายเราค่อนข้างมาก แต่ฝ่ายเราก็ยังดารงความมุ่งหมายและสามารถปฏิบัติภารกิจ
ได้สาเร็จในที่สุด การปฏิบัติเกิดขึ้นในห้วง ธ.ค. ๒๓
๒.๔ ผลการปฏิบัติ
หน่วยสามารถเข้ายึดที่หมายค่ายองค์การนาเขตงาน ๕๒๐ ค่ายไร่ดอก อ.คลองท่อม จว.
กระบี่ ได้สาเร็จ การที่ ผกค.ถูกทาลายฐานที่มั่นทาให้ขีดความสามารถในการก่อการร้ายลดลงเป็นอย่างมาก
และต่อมาเป็นผลให้ฝ่ายเราสามารถใช้การดาเนินการทางการเมืองอย่างได้ผล การปฏิบัติครั้งนี้ เป็นการตัด
การสนับสนุนจากพื้นที่นี้ ซึ่ง พคท.สาขาภาคใต้ เคยใช้เป็นรายได้หลัก ทาให้ พคท.ประสพความ
ยากลาบากในการดาเนินงานเป็นอย่างยิ่ง
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๒.๕ การสูญเสีย
๒.๕.๑ ฝ่ายเรา
๒.๕.๒ ฝ่ายตรงข้าม

-

เสียชีวิต ๑๓ นาย ( เจ้าหน้าที่ ๙, ราษฎร ๔ )
บาดเจ็บ ๖๐ นาย ( เจ้าหน้าที่ ๓๖, ราษฎร ๒๑ )
เสียชีวิต ๓ คน
ถูกยึดยุทโธปกรณ์และสิ่งของจานวนมาก

๓. วิเคราะห์ผลการปฏิบตั ขิ องทัง้ สองฝ่าย
การปฏิบตั ิของฝ่ายเราครั้งนี้ ไม่ได้วางแผนดาเนินกลยุทธ์ต่อที่หมาย แต่เป็นการแบ่งมอบพื้นที่
ปฏิบัติการให้แต่ละหน่วยนากาลังออกค้นหา และทาลาย ฝ่ายตรงข้ามจึงอาศัยความคล่องตัวจากความ
ชานาญภูมิประเทศ นากาลังเข้าขัดขวางฝ่ายเราได้ในระยะแรก ซึง่ ทาให้ฝ่ายเรามีการสูญเสียในเกณฑ์สูงแต่
ด้วยหลักการดารงความมุ่งหมายและการรักษาความหนุนเนื่องในการปฏิบัติของฝ่ายเรา จึงทาให้การปฏิบัติ
ครั้งนี้ประสบความสาเร็จ โดยสามารถยึดที่หมายได้ แม้จะทาลายกาลังฝ่ายตรงข้ามได้ไม่มากนัก
๔. บทเรียนจากการรบ
๔.๑ ด้านการข่าว หน่วยไม่มีงานข่าวเพียงพอที่จะวางแผนกาหนดที่หมาย และขาดพลนา
ทางเข้าสู่ที่หมาย ทาให้ไม่สามารถปฏิบัติการอย่างรวดเร็วได้
๔.๒ ด้านยุทธการ การปฏิบัติในลักษณะ “ค้นหาและทาลาย”ฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่ยากลาบาก
แทนที่จะรวมกาลังเข้ากดดันฝ่ายตรงข้ามอย่างรวดเร็ว ทาให้ฝ่ายตรงข้ามกระจายกาลังออกขัดขวางฝ่ายเรา
โดยอาศัยความคล่องตัว เนื่องจากชานาญภูมิประเทศ ฝ่ายเราจึงได้รับความสูญเสียค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับ
การปฏิบัติตามแผนยุทธการอื่น ๆ ของฝ่ายเรา
๔.๓ ด้านกิจการพลเรือน การดาเนินการด้านกิจการพลเรือนของหน่วยยังอยู่ในระดับที่จะ
นามาใช้ประโยชน์ทางยุทธการได้ เพราะหากมีการจัดหาพลนาทางเพื่อนากาลังฝ่ายเราเข้าสู่ที่หมายแล้ว จะ
ทาให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติและหลีกเลี่ยงการต่อต้านของฝ่ายตรงข้ามได้
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การรบที่ กิง่ อ.กงหรา จว.พัทลุง ในปี พ.ศ.๒๕๒๓
๑. กล่าวทัว่ ไป
ศูนย์การนา ทปท.เขต ๔ ตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าเขาของเทือกเขาบรรทัด เขต กิ่ง อ.กงหรา จว.
พัทลุง เป็นค่ายที่มีความสาคัญ เนื่องจากอยู่ใกล้เคียงศูนย์การนา ทปท.เขต ๒ ซึ่งคาดว่าเป็นที่ตั้งของสาขา
คณะกรรมการภาคใต้ และนับว่าเป็นศูนย์การนาที่มีความสาคัญต่อ พคท.สาขาภาคใต้เป็นอย่างยิ่ง ชค.๕๔
จึงมีแนวความคิดที่จะทาลายศูนย์การนา ทปท.เขต ๔ ก่อน เพื่อให้เกื้อกูลต่อการ เข้ายึด และทาลายศูนย์
การนา ทปท.เขต ๒ ซึ่งเป็นที่หมายต่อไป โดยใช้ชื่อการปฏิบัติครั้งนี้ว่า การรุกทางการเมือง การทหาร ต่อ
ที่หมายจากัด ครั้งที่ ๔ ของ ชค.๕๔
๒. สถานการณ์และการปฏิบตั ิ
๒.๑ ผกค.ติดอาวุธจากศูนย์การนา ทปท.เขต ๔ แห่งนี้ได้ร่วมกับ ผกค.เขตงานใกล้เคียง
ได้แก่ ศูนย์การนา ทปท.เขต ๑ อ.ตะโหมด จว.พัทลุง (ซึ่งถูกฝ่ายเรายึดและทาลายได้ เมื่อ ส.ค.๒๓
ระหว่างการรุกต่อที่หมายจากัดครั้งที่ ๑ ) และศูนย์การนา ทปท.เขต ๒ ได้เข้าปฏิบัติการอย่างรุนแรงต่อ
เจ้าหน้าที่หลายครั้งด้วยการซุ่มโจมตี/หรือการเข้าโจมตีที่ตั้งของฝ่ายเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตั้งของเจ้าหน้าที่
ตารวจที่อยู่โดดเดี่ยวมักถูกโจมตีบ่อยครั้ง ดังนั้น หากฝ่ายเราสามารถทาลายศูนย์การนาแห่งนี้ลงได้ ก็จะ
เป็นการลดการเคลื่อนไหวของ ผกค. ที่เป็นอันตรายแก่ฝ่ายเราลงได้ ศูนย์การนา ทปท.เขต ๔ มีที่ตั้ง
ประมาณ พิกัด เอ็นเจ ๙๙๕๗๒๕๐ มีกาลังพลประมาณ ๑๐๐ คน
๒.๒ แนวความคิดในการปฏิบัติของฝ่ายเรา
๒.๒.๑ การจัดกาลัง
ชุดรบที่ ๑
๑ มว.ปล. (-)
ชุดรบที่ ๒
๒ มว.ปล.(-)
ชุดรบที่ ๓
๑ ร้อย ทพ., ๑ มว.ปล.(-) และ ๑ ชุด ช.ตรวจค้นทุ่นระเบิด
ชุดรบที่ ๔
๑ มว.ปล.เป็นกองหนุน
๒.๒.๒ กลยุทธ
ชุดรบที่ ๑ และ ชุดรบที่ ๒ เข้าที่รวมพลขั้นต้นฐานปฏิบัติการต้นไทร แล้วปฏิบัติ
ต่อที่หมายหลักศูนย์การนา ทปท.เขต ๔ พิกัด เอ็นเจ ๙๕๙๒๗๐ ชุดรบที่ ๓ ปฏิบัติการต่อที่หมายรอง
พิกัด เอ็นเจ ๙๗๓๒๖๑ ชุดปฏิบัติการที่ ๔ เป็นกองหนุน
๒.๓ การปฏิบัติที่สาคัญ
๒.๓.๑ เมื่อ ๐๒๑๓๑๐ ธ.ค. ๒๓ ชุดรบที่ ๓ ตรวจพบ ผกค. ๒ กลุ่ม กลุ่มแรกอยู่ที่
บริเวณไร่ผลิต เอ็นเจ ๙๖๒๒๓๓ เป็นชาย ๓ คน หญิง ๑ คน กลุ่มที่ ๒ อยู่ที่กระท่อม เป็นชาย ๕
คน หญิง ๑ คน ผบ.ชุดรบที่ ๓ จึงเข้าโจมตีอย่างจู่โจม โดยแบ่งออกเป็น่ ๒ ชุดปฏิบัติการ สาหรับแต่ละที่
หมาย และเปิดฉากการโจมตีโดยพร้อมเพรียงกันการโจมตีดาเนินไปประมาณ ๑๕ นาที ทาให้ ผกค.ตายทันที
๓ คน (ชาย ๒ หญิง ๑) บาดเจ็บสาหัส ๕ คน ที่เหลือสามารถหลบหนีไปได้ ฝ่ายเราปลอดภัย ยึด ปสบ.
๘๗ ได้ ๒ กระบอก กระสุนสิ่งของ และเอกสารจานวนหนึ่ง
๒.๓.๒ เมื่อ ๐๒๐๙๐๐ ธ.ค. ๒๓ ชุดรบที่ ๓ พบไร่ผลิต ผกค. บริเวณพิกัด เอ็นเจ
๙๖๒๓
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๒.๓.๓ เมื่อ ๐๓๑๑๓๐ ธ.ค. ๒๓ ชุดรบที่ ๓ พบค่ายศูนย์การนา ทปท.เขต ๔ (ร้าง) ซึ่ง
ผกค.ได้ละทิ้งไปแล้วประมาณ ๓ เดือนเศษ
๒.๓.๔ เมื่อ ๐๓๑๒๒๐ ธ.ค. ๒๓ ชุดรบที่ ๓ ขาดการติดต่อสื่อสารกับหน่วยเหนือ
เนื่องจากความชื้นของอากาศทาให้ปากพูดหูฟังของชุดวิทยุใช้การไม่ได้ กาลังพลส่วนใหญ่ของหน่วยนี้เป็นโรค
ตาแดง และน้ากัดเท้าจึงเข้าฐานพักแรมที่ชั่วคราวที่ พิกัด เอ็นเจ ๙๗๓๒๖๒ และจัดกาลังนาส่งผู้เจ็บป่วยที่
วัดกงหรา ทีเจ ๐๓๓๒๕๗
๒.๓.๕ เมื่อ ๐๕๐๔๓๐ ธ.ค. ๒๓ ส่งกาลังกองหนุน คือชุดรบที่ ๔ เข้าสมทบกับชุดรบที่
๓ ซึ่งประสบปัญหาการเจ็บป่วยของกาลังพล
๒.๓.๖ เมื่อ ๐๖๑๔๐๐ ธ.ค. ๒๓ ชุดรบที่ ๓ ร่วมกับชุดรบที่ ๔ เข้ายึดและทาลายที่
หมายศูนย์การนา ทปท.เขต ๔ เอ็นเจ ๙๕๗๒๕๐ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และ ผกค.ได้ถอนตัวไปแล้ว
ประมาณ ๒ – ๓ วัน อาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว และกาลังก่อสร้างรวม 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 ห้องอาบน้า ๓ หลัง ห้องสมุด ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง โรง
อาหาร ๑ หลัง โรงเก็บปืน ๑ หลัง โรงนอนแบบครอบครัว ๙ หลัง บริเวณค่ายพักอยู่ติดลาธาร และมี
พื้นที่เพาะปลูกประมาณ ๑๐ ไร่ ในการเข้ายึดและทาลายศูนย์การนา ทปท.เขต ๔ ฝ่ายเราบาดเจ็บ
เล็กน้อยจากการกู้กับระเบิด ๑ นาย
๒.๓.๗ ทุกหน่วยถอนกาลังกลับที่ตั้งปกติเสร็จสิ้น เมื่อ ๐๙๑๓๓๐ ธ.ค. ๒๓
๒.๔ ผลการปฏิบัติ หน่วยสามารถเข้ายึดและทาลายที่หมายศูนย์การนา ทปท.เขต ๔ ได้ตาม
ความมุ่งหมาย โดยใช้ระยะเวลาอันสั้น ผลการปฏิบัติครั้งนี้ทาให้ขีดความสามารถของ ผกค.ลดน้อยลง
โดยเฉพาะในการซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ และการโจมตีที่ตั้งของทางราชการที่โดดเดี่ยวและอ่อนแอ และเป็น
สาเหตุที่สาคัญที่ทาให้ฝ่ายเราสามารถรุกเข้ายึดและทาลายที่หมายศูนย์การนา ทปท.เขต ๒ กิ่ง อ.ตะโหมด
จว. พ.ท.ได้ ใน ก.ค. ๒๔ จึงทาให้ พคท.สาขาภาคใต้ตกอยู่ในสภาพที่ล่อแหลมมากยิ่งขึ้น
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
- ถูกยึดสิ่งของเครื่องใช้จานวนมาก
๓. วิเคราะห์ผลการปฏิบตั ิ
ความสาเร็จในการปฏิบัติของฝ่ายเรา เกิดจากการวางแผน และการเตรียมการอย่างรอบคอบ
รวมทั้งเกิดจากความมุ่งมั่นของหน่วยในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบยุทธวิธี “เข้าตีเร็ว-เอาชนะเร็ว-ถอนตัว
เร็ว” นับได้ว่านาไปใช้อย่างได้ผลต่อการปราบปรามฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่ยากลาบาก เมื่อฝ่ายเรามีการข่าวที่
ค่อนข้างแน่ชัด
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๔. บทเรียนจากการรบ
๔.๑ ด้านกาลังพล การปฏิบัติการทางทหารในฤดูฝน ในพื้นที่ภาคใต้ หน่วยจะต้องเตีรยม
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของกาลังพลที่เข้าปฏิบัติการ
๔.๒ ด้านการข่าว การปฏิบัติการครั้งนี้เน้นให้เห็นถึงความสาคัญ และบทบาทของพลนาทาง
ซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของหน่วย
๔.๓ ด้านยุทธการ หน่วยยึดหลักการดารงความมุ่งหมายอย่างแน่วแน่ เมื่อประสพปัญหา
เฉพาะหน้า หน่วยสมารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมจนสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบได้สาเร็จตามความ
มุ่งหมาย
๔.๔ ด้านกิจการพลเรือน
การปฏิบัติการของหน่วยยังขาดการพิทักษ์ประชาชน และ
ทรัพยากรต่อหมู่บ้านเป้าหมายบริเวณเชิงเขา ตามเส้นทางที่เข้าออกที่สาคัญของศูนย์การนา ทปท.เขต ๔
จึงทาให้ ผกค. สามารถแทรกซึมลงสู่หมู่บ้านเหล่านี้ได้ง่าย จึงไม่สามารถทาลายกาลังหรือสร้าง ความ
กระทบกระเทือนต่อการดาเนินการของ ผกค. เป็นส่วนรวมได้เท่าที่ควร
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การรบที่ อ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔( ยุทธการนภารัตน์ )
๑. กล่าวทัว่ ไป
พื้นที่รับผิดชอบของ ผกค.เขตงาน ๕๑๔ ครอบคลุมพื้นที่ตอนเหนือถึง อ.พุนพิน และ อ.คีรี
รัฐ ด้านตะวันตก ถึง อ.พนม และ อ.ตาขุน ด้านใต้ติด อ.พระแสง ด้านตะวันออกติด ต่อกับเขตงาน
๕๐๘ บริเวณ อ.เวียงสระ และ อ.บ้านนาสาร สาหรับที่ตั้งศูนย์การนาอยู่ในเขต อ.เคียนซา จว.สุราษฎร์
ธานี พื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นพื้นที่ราบ มีพื้นที่เพาะปลูกจานวนมาก จึงเป็นแหล่งผลิตที่สาคัญ และพื้นที่ป่า
ไม้ทึบมีการทาไม้ มีโรงเลื่อยของพรรค มีการเรียกค่าคุ้มครองสวนปาล์ม และสวนยาง จึงเป็นแหล่ง
เศรษฐกิจที่สาคัญของ กจ(กองโจน).สุราษฎร์ธานี หมู่บ้านโดยรอบส่วนมากเป็นหมู่บ้านกุม(อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของ ผกค.)ซึ่งอยู่ภายใต้การชี้นา แม้ว่าประมาณ ๕๐ % ของประชาชนจะให้การสนับสนุน ผกค.
แต่ส่วนที่เหลือแม้จะไม่ให้การสนับสนุนก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพล และให้การสนับสนุนโดยภาวะจายอม เขต
งาน ๕๑๔ จึงเป็นสถานที่บ่มเพาะผู้ปฏิบัติงาน, ผลิตกาลังหลักให้กับพรรคอย่างได้ผล และนอกจากนั้นเขต
งาน ๕๑๔ ยังเป็นศูนย์กลางการขยายเขตงานไปด้านตะวันตก และด้านเหนือเป็นเขตติดต่อกับ กจ.ชุมพร
อีกด้วย
๒. สถานการณ์และการปฏิบตั ิ
๒.๑ ก่อนการเข้าดาเนินการของฝ่ายเราต่อที่หมายนี้ ได้มีเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบกระเทือน
โดยตรงต่อ ผกค.ใน จว.สุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตงาน ๕๑๔ และใกล้เคียงดังนี้คือ.ประการแรก เกิดความขัดแย้งภายในระหว่างฝ่ายนากับผู้ถูกชี้นา และความขัดแย้ง
ระหว่างจัดตั้งกับมวลชนพื้นที่ราบ เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมในพวกเดียวกัน และความขัดแย้งนี้ได้
สะสมมาเป็นเวลานาน
ประการที่สอง เด็กนักเรียน ๓ คน ของ รร.บ้านม่วงลีบเหยียบกับระเบิดที่ ผกค.วาง
ไว้จนเป็นเหตุให้ขาขาด ๑ คน และเสียชีวิต ๑ คน
ประการที่สาม
การสังหารเจ้าอาวาสวัดเวียงสระ ซึ่งเป็นที่เคารพของประชาชน
โดยทั่วไปเนื่องจากไม่ยอมให้การสนับสนุน ผกค.
จากสาเหตุนี้ทาให้ประชาชนที่เคยให้การสนับสนุนเริ่ม
เกลียดชัง ผกค.มากขึ้น
๒.๒ การโจมตี และทาลายฐานที่มั่นศูนย์การนาเขตงาน ๕๑๔ จะส่งผลต่อการปราบปราม
ผกค.ในพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้.๒.๒.๑ เป็นการตัดแหล่งเศรษฐกิจ, แหล่งผลิต, แหล่งบ่มเพาะผู้ปฏิบัติงานกองกาลังติด
อาวุธที่สาคัญของ กจ.สุราษฎร์ธานี และที่สาคัญยิ่งจะตัดการขยายเขตงานเข้าสู่ จว.ระนอง, จว.ชุมพร
และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นแผนงานสาคัญของ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
๒.๒.๒ ผลทางด้านจิตวิทยา
ก) ต่อเป้าหมายกลุ่ม ผกค.ให้เกิดความซวนเซเสียขวัญ หมดหวังที่จะเอาชนะใน
สงครามปฏิวัติ เข้ามอบตัวต่อทางราชการและจะขยายผลไปยัง ผกค.เขตงานอื่น ๆ อีกด้วย
ข) ต่อเป้าหมายประชาชน ให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลมีการปราบปราม ผกค.
อย่างจริงจังมิได้เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และทาให้เจ้าหน้าที่สามารถคุ้มครองการก่อสร้างเส้นทางสาย
กรป.กลาง มายังกิโลเมตรที่ ๑๙ ได้สาเร็จ
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๒.๓ ลักษณะของที่หมาย ศูนย์การนาเขตงาน ๕๑๔ (เอ็นเค ๑๐๖๑) อ.เคียนซา จว.สุราษฎร์
ธานี เขตงาน ๕๑๔ มี ๒ ส่วน ที่สาคัญ คือ
๒.๓.๑ องค์การนา ๕๑๔
ก) เป็นส่วนชี้นามี นายแช่ม สุระกา (จต.จาง, กระจ่าง) เป็นหัวหน้า กาหนด
นโยบายเข็มมุ่งภายในให้กับเขตงานต่าง ๆ ที่ขึ้นตรงต่อสาย ๕๑๔
ข) บริเวณค่ายพักมีโรงเรือนประมาณ ๕๐ หลัง
ค) อาวุธปืน เอ็ม.๑๖, ปสบ.๘๗, ปลซ. (ปืนลูกซอง) รวมทั้งหมดประมาณ ๒๐๐
กระบอก มี ปลซ.มากที่สุด มี ลข. ประมาณ ๔๐ ลูก
ง) มีวิทยุ ซึง่ ยึดได้จากการเข้าโจมตี สภ.กิ่ง อ.บ้านนาเดิม จานวน ๔ เครื่อง
มีกาลังรวมประมาณ ๓๕๐ คน
๒.๓.๒ กองทหารหลัก ๕๑๔
ก) เป็นกาลังส่วนสาคัญของ กจ.สุราษฎร์ธานี มีขีดความสามารถสูงเคยเข้าโจมตี
ทาความเสียหายต่อกาลังของเจ้าหน้าที่มาแล้วหลายครั้ง มีนาย สมควร เป็นผู้ชี้นาทางการเมือง และนาย
มาโนช เป็นผู้บัญชาการทหารหลัก
ข) บริเวณค่ายพักมีโรงเรือนทั้งหมดประมาณ ๓๐ หลัง
ค) อาวุธปืนทั้งหมดประมาณ ๙๐ กระบอก ประกอบด้วย นาโต้, เอ็ม.๗๙,
เอ็ม.๗๒, เอ็ม.๑๖, เอชเค.๓๓, ปพ., จรวด เอ็ม.๑๖ แบบแสวงเครื่อง, เคลโม, ลข. และกับระเบิดแสวง
เครื่อง
ง) กาลังที่เป็นทหารหลักประมาณ ๙๐ – ๑๐๐ คน
๒.๔ เนื่องจากเขตงานที่ขึ้นตรงต่อศูนย์การนา ๕๑๔ มีอยู่โดยรอบ เช่น บ.บางเตา, บ.คลอง
โหยน, บ.เขามูด, บ.ห้วยมุด, บ.บางเหยียน, บ.คลองโร, บ.ควรสามัคคี, เป็นต้น ทุกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้าน
กุม มีมวลชนพื้นที่ราบให้การสนับสนุน มีทหารบ้านจานวนมากบางแห่งมีการขุดอุโมงค์ในบ้าน เส้นทางต่าง
ๆ อยู่ภายใต้อิทธิพลของ ผกค.โดยสิ้นเชิง การปฏิบัติการทางทหารต่อเป้าหมาย ด้วยการเข้าทางภาคพื้นดิน
คาดว่าจะประสบกับความล้มเหลว เพราะจะต้องปะทะกับมวลชนและทหารบ้านเป็นการรบยืดเยื้อ อานวย
ให้ฝ่ายตรงข้ามใช้การต่อต้านการล้อมปราบ และยิ่งเพิ่มความขัดแย้งให้กับมวลชนมากขึ้น ฝ่ายเราจึงวางแผน
โดยพยามยามหลีกเลี่ยง ทหารบ้านและใช้กาลังจู่โจม เข้าปฏิบัติการต่อกาลังหลัก หลังจากที่ได้ทาการโจมตี
ทางอากาศแล้ว เพื่อเอาชนะที่หมายศูนย์การนาเขตงาน ๕๑๔ แห่งนี้
๒.๕. แนวความคิดในการปฏิบัติของ พตท.๔๒
๒.๕.๑ การจัดกาลัง
ก) ชค.๑๕๑ ประกอบด้วย ๖ มว. รับภารกิจในการเข้ายึดและทาลายที่หมาย
ศูนย์การนาเขตงาน ๕๑๔
ข) ชค.๑๕๒ ประกอบด้วย ๑ มว.ปล.(-) สกัดกั้นและจากัดเสรีในการปฏิบัตของ
ผกค.ไว้ในที่หมายเขตงาน ๓๕๗ อ.เวียงสระ จว.สุราษฏร์ธานี
ค) ฉก.๔๒๒ จัดกาลัง ๓ มว.ปล.สกัดกั้นและจากัดเสรีในการปฏิบัติของ ผกค.
ไว้ในที่หมายเขตงาน ๕๔๖ อ.ท่าศาลา จว.นครศรีธรรมราช
ง) นอกจากนี้ยังประกอบด้วยหน่วยสนับสนุนการรบ และหน่วยสนับสนุนการ
ช่วยรบจัดตามความจาเป็น
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๒.๕.๒ กลยุทธ
ก) ชค.๑๕๑ ปฏิบัติการรุกทางการเมืองการทหารด้วยการเข้ายึดและทาลาย
กองกาลังติดอาวุธของ ผกค.ในที่หมายกาลังศูนย์การนาเขตงาน ๕๑๔ และปฏิบัติการรุกสนับสนุนด้วยการ
ตรึง ผกค.ไว้ในที่หมายศูนย์การนาเขตงาน ๕๐๘ อ.บ้านนาสาร จว.สุราษฎร์ธานี ชค.๑๕๒ และ ฉก.๔๒๒
จากัดเสรีในการปฏิบัติของ ผกค.ไว้ในที่หมายเขตงาน ๓๕๗ บริเวณ เอ็นเค ๕๑๕๘ อ.เวียงสระ จว.สุ
ราษฎร์ธานี และเขตงาน ๕๔๖ บริเวณ เอ็นเค ๗๗๔๘ อ.ท่าศาลา จว.นครศรีธรรมราช ตามลาดับ
ตั้งแต่วัน ว. จนเสร็จสิ้นภารกิจการรุกเมื่อสั่ง
ข) จัดทาแผนลวงให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจว่าฝ่ายเราจะเข้าปฏิบัติการอย่างรุนแรงต่อ
ที่หมายรองศูนย์การนาเขตงาน ๕๐๘ และเมื่อไม่สามารถรักษาความลับไว้ได้ให้ลวงฝ่ายตรงข้ามว่าฝ่ายเราจะ
เข้าดาเนินการต่อที่หมายศูนย์การนาเขตงาน ๕๑๔ ทางพื้นดิน
๒.๖ การปฏิบัติที่สาคัญ
๒.๖.๑ เมื่อ ๑๗๐๓๓๐ ก.พ. ๒๔ ชป.ของ ชค.๑๕๑
เคลื่อนที่จากที่รวมพล
บก.พตท.๔๒ สนามบินดอนนก จว.สุราษฎร์ธานี จู่โจมเข้าปิดล้อม บ.ควรสามัคคี (เอ็นเค ๒๔๖๐) เพื่อลวง
ฝ่ายตรงข้ามว่าฝ่ายเราจะเข้าปฏิบัติการต่อศูนย์การนาเขตงาน ๕๑๔ ทางพื้นดิน
๒.๖.๒ เมื่อ ๑๗๐๙๓๐ ก.พ. ๒๔ ชป. ร้อย.รพศ.บางระจัน ๒๔ ร่วมกับกาลังพลของ
ชค.๑๕๑ ปฏิบัติการโจมตีส่งทางอากาศด้วย ฮ.ท.๑ ขนส่งจานวน ๑๐ เครื่อง รวม ๒ เที่ยวบิน กาลังพล
๑๓๐ นาย ลงยังตาบลส่งลง เอ็นเค ๓๙๒๐๙๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเวลา ๑๐๑๐
โดยปราศจาก
การต้านทานจากฝ่ายตรงข้ามอย่างสิ้นเชิง
๒.๖.๓ เมื่อ ๑๗๑๓๐๐ ก.พ.๒๔ ยึดค่าย ๕๑๓ ของ ผกค.ซึ่งเป็นค่ายที่สร้างขึ้นใหม่โดย
ผกค.ที่หลบหนีการรุกทางการเมืองการทหารต่อที่หมายจากัดครั้งที่ ๒ ของฝ่ายเราใน จว.กระบี่ เมื่อ ธ.ค.
๒๓ ค่ายนี้ตั้งอยู่บริเวณ 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 สิ่งของสาคัญที่ยึดได้คือ ปลซ.ยาว ๖ กระบอก, ปสบ.๘๗ พับฐาน ๑
กระบอก และเครื่องมือก่อสร้าง เครื่องมือดารงชีพและเครื่องเวชภัณฑ์เป็นจานวนมาก
๒.๖.๔ เมื่อ ๑๙๑๐๓๐ ธ.ค. ๒๔ ยึดค่ายศูนย์การนาเขตงาน ๕๑๔ ได้สาเร็จค่ายนี้ตั้งอยู่
บริเวณ เอ็นเค ๑๐๓๖๐๕ ลักษณะค่ายเป็นรูปวงรี มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒๐๐ เมตร มีโรงเรือน
ถาวรขาดใหญ่ ๒๐ หลัง เป็นโรงนอน โรงพยาบาล โรงครัว โรงจักรเย็บผ้า รวมทั้งสนามกีฬาและคอกปศุ
สัตว์อีกจานวนหนึ่ง สิ่งของสาคัญที่ยึดได้คือกระสุน ค.๖๐ จานวน ๑๕ นัด วิทยุเอฟเอ็ม ๕ จานวน ๑
ชุด และเครื่องมือปลุกระดมเป็นจานวนมาก
๒.๖.๕ เมื่อ ๒๑๐๙๓๐ ก.พ. ๒๔ ยึดค่ายกองทหารหลัก ๕๑๔ ได้ที่พิกัด เอ็นเค
๑๐๒๖๑๒ ลักษณะค่ายเป็นรูปวงรี เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑๐๐ เมตร มีอาคารพักขนาดใหญ่ ๕
หลัง ขนาดเล็ก ๑๐ หลัง และยังมีโรงเรียนการเมืองการทหาร โรงประกอบอาหาร โรงพัก ที่เก็บวัตถุ
ระเบิด
บริเวณค่ายพักมีการดัดแปลงที่มั่นตั้งรับ
สามารถยึดเครื่องมือตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องดนตรี
ประกอบการปลุกระดมจานวนมาก รวมทั้งเอกสารเผยแพร่ เครื่องเวชภัณฑ์และเสื้อผ้าอีกจานวนหนึ่ง
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.เพื่อทาการฝึกในหมู่บ้านเป้าหมายทาให้ ฮ.ตกลง ณ พิกัด เอ็นเค ๒๔๙๖๐๘ ฝ่ายเรา
เสียชีวิตทั้งหมดรวม๑๒ นาย
๒.๗ ผลการปฏิบัติ
สามารถเข้ายึดที่หมายองค์การนาเขตงาน ๕๑๔ ค่าย ๕๑๓ และค่ายกองร้อยทหารหลัก
ได้สาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ทาให้อิทธิพลของ
ผกค.ในพื้นที่ราบซึ่งสร้างสมมาช้านานถูกทาลายลงอย่าง
สิ้นเชิง เป็นการชี้ให้ราษฎรเห็นว่าผู้มีอานาจที่แท้จริงคือเจ้าหน้าที่มิใช่ ผกค. นอกจากนี้ยังทาให้ขีด
ความสามารถในการก่อความรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่และสถานที่ราชการหมดไปเกือบสิ้นเชิง
และประการที่
สาคัญที่สุดได้แก่การที่ทาให้ ผกค.ไม่ประสบความสาเร็จในการขยายเขตงานเข้าเชื่อมต่อกับ 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
- ถูกยึดอาวุธยุทโธปกรณ์จานวนหนึ่ง
๓. วิเคราะห์ผลการปฏิบตั ิ
๓.๑ ความสาเร็จของการปฏิบัติการครั้งนี้เกิดจากการใช้ยุทธวิธี “เข้าตีเร็ว – เอาชนะเร็ว –
ถอนตัวเร็ว” ซึ่งหน่วยมีการดาเนินการด้านการข่าวอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อให้ทราบข่าวสารที่หมายอย่าง
ถูกต้องทันสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นาทางที่ได้จาก
ผกค.มอบตัวจากที่หมายนับว่ามีค่าเป็นแหล่งข่าวที่มี
ความสาคัญยิ่งซึ่งหน่วยควรยึดถือเป็นปัจจัยสาคัญในการพิจารณาดาเนินการรุกทางด้านการทหารต่อไป
๓.๒ ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ทาให้หน่วยสามารถประสบผลสาเร็จอย่างดีตามเป้าหมายที่วางไว้
ได้แก่ การที่หน่วยมีการรักษาความลับอย่างเคร่งครัดและมีการลวงที่ได้ผลซึ่งทั้งสองประการนี้ ได้ทาให้หน่วย
ประสบผลสาเร็จอย่างสูงในด้านผลของการจู่โจม
๓.๓ การปฏิบัติตามแผนยุทธการครั้งนี้นับว่าได้ส่งผลอย่างสาคัญยิ่งอีกครั้งหนึ่งต่อ พคท.สาขา
ภาคใต้ เนื่องจากความสาคัญของเขตงานแห่งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายเราสามารถประสบความสาเร็จในการ
ตัดการขยายเขตงานของ พคท.สาขาภาคใต้เข้าเชื่อมต่อกับ พคท.สาขาภาคกลางลงได้ ทาให้ ผกค.ซึ่งเคย
เคลื่อนไหวอย่างอิสระในพื้นที่ราบมีความสะดวกสบายต้องถูกผลักดันให้กลับไปสู่พื้นที่ป่าเขา
ต้องประสบ
ความยากลาบากและง่ายต่อการถูกปิดล้อมของเจ้าหน้าที่ซึ่งยังผลให้มีผู้เลิกให้การสนับสนุน ผกค.มากขึ้นและ
มี ผกค.ลงมามอบตัวกับฝ่ายเราเป็นจานวนมาก ทาให้ ผกค.ต้องระงับการปฏิบัติการรุนแรงต่อข้าราชการ
และสถานที่ราชการที่โดดเดี่ยวและอ่อนแอลงจนเกือบสิ้นเชิง
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๔. บทเรียนจากการรบ
๔.๑ ด้านการข่าว ความถูกต้องของข่าวสาร โดยเฉพาะการใช้พลนาทางนับว่ามีความสาคัญ
ยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ
๔.๒ ด้านยุทธการ การปฏิบัติในลักษณะ “เข้าตีเร็ว – เอาชนะเร็ว – ถอนตัวเร็ว” ซึ่งเป็น
ยุทธวิธีของหน่วย
ประกอบกับการใช้มาตรการลวงและการรักษาความลับเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งที่ทาให้บัง
เกิดผลในการจู่โจม แต่การขาดการระวังป้องกันพื้นที่ขึ้น – ลงของอากาศยานอย่างเพียงพอทาให้ฝ่ายเราต้อง
มีการสูญเสียในเกณฑ์สูง
๔.๓ ด้านกิจการาพลเรือน การรุกทางการเมืองและการรุกทางการทหารจะต้องมีความสัมพันธ์
กันอย่างแน่นแฟ้น โดยอาจกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดก่อนก็ได้ การรุกครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการรุกทางการทหาร
ตามด้วยการรุกทางการเมือง ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่ฝ่ายเรายังคงสามารถรุกทางการเมืองมาได้อย่าง
ต่อเนื่อง
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ยุทธการทักษิณ ๘๗๐๑ ในปี ๒๕๒๙ – ๒๕๓๐
๑. กล่าวทัว่ ไป
กกล.ผสม. ฉก.ไทย ปฏิบัติตามแผนยุทธการประสาน ( CO – ORDINATE OPERATION )
ทักษิณ ๘๗๐๑ ในห้วงระยะเวลา ตั้งแต่ ๑๘ ธ.ค. ๒๙ – ๒ ม.ค. ๓๐ ต่อที่หมาย จคม.กรม ๑๐ และค่าย
บริวารในพื้นที่ อ.สุคิริน และ กิ่ง อ.จะแนะ จว.นราธิวาส โดย กรม.ผสม ฉก.มาเลเซีย ได้จัดกาลังเข้า
สกัดกั้นในเขตมาเลเซีย ที่ติดต่อกับแนวชายแดนไทย ผลการปฏิบัติอยูใ่ นเกณฑ์ที่น่าพอใจ การจัดกาลังเข้า
ปฏิบัติตามแผนยุทธการนี้เป็นการสนธิกาลังเข้าปฏิบัติการในพื้นที่เป็นหน่วยเฉพาะกิจ และ ร้อย ร.เพิ่มเติม
กาลังดังนี้.การจัดเฉพาะกิจ
ฉก.วันชัย
ร้อย 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
ร้อย ป.๔๕๑
ฉก.ปานสิน
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 สื่อสาร กอ.รมน.ภาค ๔
- ชุด ผตน.
- ชุด ขกท.
- ชุด ช.ตรวจค้น
- ร้อย สร.สนาม
กกล.ผสม ฉก.ไทย ปฏิบัติการลาดตระเวน ตรวจค้น ค้นหา พิสูจน์ทราบ เข้าตีเพื่อทาลาย
กาลังและฐานที่มั่นของ จคม.กรม ๑๐ ในพื้นที่ปฏิบัติการ จากการปฏิบัติครั้งนี้ฝายเรายึดค่ายพักได้ทั้งสิ้น
๑๑ แห่ง ซึ่งรวมทั้ง บก.จคม.กรม ๑๐ ค่ายใหญ่ ๆ อีก ได้แก่ กองร้อยที่ ๒๑ และกองร้อยที่ ๒๓ และ
บางส่วนของกองร้อย ๒๒ และค่ายผลิตของ บก.จคม.กรม ๑๐
๒. สถานการณ์และการปฏิบตั ิ
๒.๑ พื้นที่เป้าหมายตามแผนยุทธการทักษิณ ๘๗๐๑ คือ พื้นที่อิทธิพลของ จคม.กรม ๑๐
บริเวณเขาลิจอ เทือกเขาสันกาลาคีรี รอยต่อตอนใต้ใกล้ชายแดนไทย-มาเลเซีย ของ อ.สุคิริน, อ.จะแนะ จว.
นราธิวาส ซึ่งมี จคม.อับดุลลาซีดี/อาบู เป็น ผบ.กรม มีกาลังพลทั้งสิ้นประมาณ ๒๕๐ – ๓๐๐ คน แบ่ง
หน่วยงานออกเป็น ๓ กองร้อย คือ กองร้อยที่ ๒๑, ๒๒ และ ๒๓ ทั้ง ๓ กองร้อยจัดกาลังรบเป็นหน่วย
เคลื่อนที่เร็วปฏิบัติการแบบจรยุทธตามป่าเขา ในพื้นที่นิคมสุคิริน อ.สุคิริน, อ.จะแนะ จว.นราธิวาส การ
ปฏิบัติของหน่วยเป็นการกวาดล้าง กดดัน พิสูจน์ทราบ ทาลายฐานที่มั่น ซึ่งตามสถานการณ์ในขณะนั้น
จากการกดดันทางทหารอย่างรุนแรงและต่อเนื่องของกองกาลังฝ่ายไทยและมาเลเซียต่อฐานที่มั่นของ จคม.
ตามบริเวณแนวชายแดนทาให้ จคม.ได้รับความสูญเสีย และถูกลดอิทธิพลในบางพื้นที่ สมาชิกพรรคต้อง
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หลบหนีออกมามอบตัวต่อทางการหลายคน จคม.ต้องปรับกาลังออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ เพื่อสะดวกในการ
ปรากฏตัวหาเสบียงอาหารเรียกเก็บเงินค่าคุ้มครองจากเจ้าของสวนยางและเหมืองแร่ ตลอดจนโฆษณาชวน
เชื่อและสืบข่าวการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาล สาหรับการปฏิบัติการด้านการทหารนั้น ไม่ปรากฏ
การปฏิบัติการที่รุนแรง จคม.พยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับกองกาลังฝ่ายไทย และต่อต้านขัดขวางการ
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ด้วยการวางกับระเบิดไว้ตามเส้นทาง
๒.๒ ฝ่ายเรา เข้าปฏิบัติการโดยใช้การสนธิกาลังและเข้าปฏิบัติการเป็นพื้นที่ปฏิบัติการ ๔
ส่วนโดยแบ่งเป็นพื้นที่หมายของ จคม. และแบ่งความรับผิดชอบในการเข้าตีที่หมายต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้.๒.๒.๑ ฉก.ปานสิน ปฏิบัติการในพื้นที่ปฏิบัติการ ๑ ได้แก่ ที่หมาย ๑๑ เป็นที่พักของ
หมวด ๑ กองร้อยที่ ๒๑ และที่หมาย ๑๒ เป็นค่ายพักชั่วคราวของ หมวด ๑ กองร้อยที่ ๒๑
๒.๒.๒ ร้อย ร.๔๒๕๓ ปฏิบัติการในพื้นที่ปฏิบัติการ ๒ ไดแก่ ที่หมาย ๒๑ เป็นค่าย
พักของ หมวด ๒ กองร้อยที่ ๒๑
๒.๒.๓ ฉก. วันชัย ปฏิบัติ ปฏิบัติการในพื้นที่ปฏิบัติการ ๓ ได้แก่ ที่หมาย ๓ ที่
เป็นค่ายพักของ หมวด ๒ กองร้อยที่ ๒๑ และที่หมาย ๓๒ เป็นที่ตั้ง บก.กรม ๑๐ (ที่ตั้งยังไม่ชัดเจน)
๒.๒.๔ ร้อย ร.๔๐๕๑ ปฏิบัติการในพื้นที่ปฏิบัติการ ๔ ได้แก่ ที่หมาย ๔๑ เป็นกองร้อย
ที่ ๒๓ และที่หมาย ๔๒ เป็นส่วนรับเสบียงของ กองร้อยที่ ๒๓
สาหรับกองกาลังผสมเฉพาะกิจมาเลเซีย จัดกาลังเข้าปฏิบัติ การสอดคล้องกับ
แผนยุทธการ ๘๗๐๑ ปฏิบัติการตัดทอนกาลัง สกัดกั้น, ซุ่มโจมตี และวางกาลังตามเส้นทางที่คาดว่าจะเป็น
เส้นทางที่ จคม.จะหลบหนีเข้าทางด้านชายแดนประเทศมาเลเซีย โดยปฏิบัติการห่างจากชายแดนอย่างน้อย
๑,๐๐๐ ม. ในการปฏิบัติใช้กาลัง ๑ กองร้อยจากเชคเตอร์ เอกโก ๒๔ และ ๒ มว.จากฐานเบอร์ลุม
สนับสนุนด้วย ๑ ร้อย ป. จากฐานเบอร์ลุม และ ๑ ร้อย ป. จากกองกาลังผสมเฉพาะกิจไทย
๒.๓ ฝ่าตรงข้าม จัดกาลังเป็นพื้นที่โดยแบ่งเป็นที่หมายตามหน่วยของ จคม.ในแต่ละพื้นที่
สรุปได้ดังนี้.๒.๓.๑ ที่หมาย ๑๑ ค่ายพัก จคม. มว.๑ กองร้อย ๒๑ กรม ๑๐ ตั้งอยู่ประมาณพิกัด
คิวจี ๙๔๔๕๘๒ ห่างจาก บ.เขาศูนย์พัฒนา ๔ ไปทางด้านทิศใต้ ประมาณ ๕๐๐ เมตร ลักษณะค่ายพัก
เป็นค่ายพักกึ่งถาวร ตั้งอยู่บนลาดเนินเขาภูมิประเทศรอบด้านเป็นภูเขาสูง และป่าทึบไม่สามารถตรวจการณ์
ทางอากาศได้
เส้นทางเข้า – ออก ที่ จคม.ใช้เพื่อติดต่อกับประชาชนใน บ.เขาศูนย์พัฒนา ๔ คือ จากบ้าน
หลังสุดท้ายของหมู่บ้าน แล้วเลี้ยวซ้ายจะเป็นทางเดินเล็ก ๆ เข้าถึงค่ายพัก จคม.
การระวังป้องกัน มีกาลัง จคม.เคลื่อนไหวอยู่ในหมู่บ้านเข้าศูนย์พัฒนา ๔ เป็นประจากาลัง
พลมีประมาณ ๒๐ คน จคม.เปาะยา เป็น หน.
๒.๓.๒ ที่หมาย ๒๑ จคม.มว.๒ กองร้อย ๒๑ กรม ๑๐ ตั้งอยู่บริเวณพิกัดคิวจี
๙๗๕๕๙๘ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ.น้าตก (ซอย ๓) ม.๕ ต.สุคิริน จว.นราธิวาส ประมาณ ๒ กม.
จคม. เรียกชื่อค่ายนี้ว่า “ค่ายน้าตก”
ลักษณะค่ายพัก เป็นค่ายกึ่งถาวร ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ภูมิประเทศโดยรอบเป็นป่าทึบ ภูเขา
สูง ไม่สามารถตรวจการณ์ทางอากาศได้ บริเวณด้านทิศตะวันตก ทางทิศเหนือและทางทิศตะวันออกของ
ค่ายพัก มีสายน้าไหลผ่านลักษณะค่ายพักเป็นรูปวงรี มีหลุมหลบภัยลึกประมาณ ๑.๕ เมตร ขุดติดต่อกัน
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รอบ ๆ ค่ายพัก ภายในค่ายพักมีโรงเรือน และสิ่งปลูกสร้างจานวน ๑๓ หลัง ทาด้วยไม้เนื้อแข็ง หลังคามุง
ด้วยสังกะสี และใช้ไม้ทับอีกชั้นหนึ่ง
เส้นทางเข้า - ออก
มีเส้นทางเดียวโดยเดินทางจาก บ.น้าตก (ซอย ๓) พิกัด คิวจี ๙๘๕๖๐๗ ม.๕ ต.สุคิริน อ.สุ
คิริน จว.นราธิวาส ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นเส้นทางซึ่ง จคม.เดินเลียบไปตามริมน้าใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ ๒ ชม. เป็นเส้นทางซึ่ง จคม.ใช้เดินเป็นประจา
การระวังป้องกัน
ก่อนถึงค่ายพักประมาณ ๕๐๐ เมตร ( ทางทิศเหนือมียามคอยเหตุ ๑ จุดรักษาการณ์อยู่
ตลอดเวลา ๒๔ ชม. ) รอบ ๆ ค่ายพักมีการวางกับระเบิดหนาแน่นมาก ก่อนถึงพืน้ ที่วางกับระเบิดมีป้าย
ห้ามเข้าประมาณ ๕ ป้าย บริเวณเส้นทางเข้า – ออกริมน้า เมื่อ จคม.ออกมาพบปะกับแนวร่วมหรือ
สนับสนุน (ปกติจะออกมาทุก ๆ วันศุกร์และเสาร์ เวลาประมาณ ๑๑๐๐ น.) จคม.จะทาการกู้กับระเบิดและ
เมื่อเดินทางกลับค่ายพัก ก็จะติดตั้งไว้ใหม่บริเวณที่บังตา, ต้นไม้ใหญ่ หรือกอหญ้าริมทางเดิน
กาลังพล มีประมาณ ๒๕ – ๓๐ คน (หญิง ๑๐ คน) มี จคม.เปาะจิ อาลี/ไหล่หมิน เป็น
หน. และ จคม.เปาะยา หรือ ยาดา เป็น รอง หน.
๒.๓.๓ ที่หมาย ๓๑ ค่ายพัก จคม.มว.๓ กองร้อย ๒๑ กรม ๑๐ ตั้งอยู่ประมาณพิกัด
คิวจี ๙๘๔๕๕๓ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ.ซอยปราจีน ม.๒ ต.สุคิริน จว.นราธิวาส และอยู่ทางทิศ
ตะวันตกของทางรถลากไม้ซุง จาก บ.ปราจีน – บ.สอวอนอก (ใช้การไม่ได้) ประมาณ ๔๐๐ เมตร มีสายน้า
เล็กไหลผ่านทางทิศเหนือและทิศใต้ของค่ายพัก บริเวณทิศตะวันออกของค่ายพักเป็นสวนยางของ นาย ยศ
ฟักงาม หน.สมาชิกนิคมสุคิริน แปลงที่ ๑๔๘๖ เป็นค่ายพักชั่วคราว ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาลักษณะภูมิ
ประเทศด้านทิศเหนือทิศตะวันตก และทิศใต้ของค่ายพัก เป็นป่าทึบ ไม่สามารถตรวจการทางอากาศได้ทาง
ทิศตะวันออกของค่ายพักเป็นสวนยาง ลักษณะค่ายพักเป็นรูปวงรี มีหลุมหลบภัย คูยิงขุดลึกประมาณ ๒
เมตร ขุดติดรอบ ๆ มีอุโมงค์หลบภัยทางอากาศ ๑ อุโมงค์ ภายในค่ายพักมีเรือนโรง/สิ่งปลูกสร้าง ๑๒
หลัง ทาด้วยไม้เนื้อแข็งและไม่ไผ่ หลังคามุงด้วยสังกะสีทาสีดา ๓ หลัง และมุงด้วยใบสิเหรง ๙ หลัง
เส้นทางเข้า – ออก
มีเส้นทางเดียว เริ่มต้นจาก บ.ซอยปราจีน บริเวณพิกัด คิวจี ๙๙๒๕๕๒ เดินไปตามถนน
ไปทางทิศใต้ประมาณ ๕๐๐ เมตร จะถึงสะพานข้ามลาน้า 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)
การระวังป้องกัน
เส้นทางเข้าค่ายมีกับระเบิดหนาแน่นในบริเวณสวนยางพิกัด คิวจี ๙๙๐๕๕๖ มี จคม.
ออกมาเป็นยามคอยเหตุอยู่ทุกวัน
และราษฎรในพื้นที่เป็นหูเป็นตาให้กับ จคม.เกือบทั้งหมด มีกาลัง
ประมาณ ๓๐ คน มี จคม.เปาะจิเล๊ะ เป็น หน. จคม.เปาะรอเซ๊ะ และ จคม.เปาะจิยารี เป็น รอง
หน. (หน่วยนี้มีภารกิจหาเสบียงอาหารเป็นหลัก)
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๒.๓.๔ ที่หมาย ๓๒ บก.กรม ๑๐ และกองร้อย ๒๑ ตั้งอยู่ ณ บริเวณพิกัด คิวจี
๙๕๕๕๖๕ อยู่ทางทิศตะวันตกของ บ.ปราจีน ประมาณ ๕ กม. เป็นค่ายพักถาวร บนเนินเขา มีเนื้อที่
ประมาณ ๔๐ ไร่ พื้นที่โดยรอบเป็นป่าทึบ ไม่สามารถตราวจการณ์ทางอากาศได้ค่ายพักมีลักษณะเป็นรูป
วงกลม สิ่งปลูกสร้างในค่ายพักเป็นที่ตั้ง บก.กรม ๑๐ ร้อยที่ ๒๑, ห้องประชุม, โรงเรียน, โรงพยาบาล
(อยู่ใต้ดินใต้ห้องประชุม) อยู่รวมกันในโรงเรียนขนาด ๗๐ x ๘๐ เมตร สิ่งปลูกสร้างทั้งหมด หลังคามุงด้วย
สังกะสีใช้ใบหวายสานมุงทับและมีต้นไผ่ปกคลุมหลังคา
เส้นทางเข้า – ออก
เป็นทางเดินด้วยเท้าจาก ค่าย จคม.มว.๓ กองร้อย ๒๑ กรม ๑๐ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ประมาณ ๓ ชม.
การระวังป้องกัน
จัดกาลังออกลาดตระเวน ในระยะห่างจากค่ายพักประมาณวันละ ๘ คน (ทิศละ ๒ คน),
ขุดคูติดต่อรอบค่ายพัก กว้าง ๑ เมตร ลึก ๑.๕ เมตร, จัดเวรยามประจาที่ป้อมยาม จุดละ ๒ คน ทั้ง
กลางวันและกลางคืน
กาลังพล มีประมาณ ๑๘๐ คน จคม.โมงซสีบรา ผบ.ร้อย ๒๑ และทาการแทน ผบ.กรม
๑๐ (เนื่องจากส่วนใหญ่) ผบ.กรม. อับดุลลาซีดี จะพักอยู่ในมาเลเซีย)
๒.๓.๕ ที่หมาย ๔๑ จคม.กองร้อย ๓ กรม ๑๐
ตั้งอยู่บริเวณพิกัด คิวจี ๙๖๒๔๘๔ ระหว่างหลักเขตแดนไทย – มซ.ที่
๖๑ และ ๖๒ ทางทิศตะวันตกของ บ.สอวอใน ต.มาโมง อ.สุคิริน จว.นราธิวาส ประมาณ ๖ กม.
ลักษณะค่ายพัก เป็นค่ายพักกึ่งถาวรเป็นรูปวงรี ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงประมาณ ๑๐๐ เมตร มีคูติดต่อรอบ
ค่าย ภูมิประเทศรอบด้านเป็นภูเขาสูงป่าทึบ ไม่สามารถตรวจการณ์ทางอากาศได้ ภายในค่ายพักมีเรื อนโรง
จานวน ๑๑ หลัง หลังคามุงด้วยสังกะสีและใบสิเหรง
เส้นทางเข้า - ออก
เดินทางจาก บ.สอวอใน (คิวจี ๙๙๗๔๗๔) บ.ตาโมง อ.สุคิริน ฯ เลียบไปตาม
คลองตีมุง ระยะทางประมาณ ๗ กม. บริเวณเหนือของลาคลองมีป้ายห้ามเข้าของ จคม.ปักอยู่จานวน ๕
ป้าย ห่างกันประมาณ ๑/๒ กม. ตามเส้นทางที่ราษฎร บ.สอวอในใช้เดินเพื่อไปหาไม้เป็นประจา
การระวังป้องกัน
มีกับระเบิดหนาแน่นมาก มีการลาดตระเวนรอบ ๆ ค่ายพัก
กลุ่มระประมาณ ๗ – ๘ คน กาลังส่วนหน้า
เคลื่อนไหวอยู่ปากทางเข้าค่ายพักบริเวณ บ.สอวอใน ฯ
ประมาณ ๗ – ๑๐ คน
กาลังพล มีประมาณ ๕๐ คน จคม.ราซิด ไมดิน เป็น หน.จคม.เปาะจิคูเวาะ
เป็น รอง หน.
๒.๓.๖ ประสิทธิภาพการรบ
จุดแข็ง
- มีความชานาญอดทนต่อสภาพภูมิประเทศ ลมฟ้าอากาศสามารถหลบ
ซ่อนการปราบปรามของ ฝ่ายเราได้เป็นเวลานาน
- มีความสามารถในการขัดขวาง,รั้งหน่วงด้วยกับระเบิด
- สามารถซุ่มยิง อากาศยาน หรือกาลัง ฝ่ายเรา
- มีวินัยดี เชื่อฟังคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
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- ยังได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อิทธิพล
- มีประสิทธิภาพในการหาข่าวดี
จุดอ่อน
- เกรงกลัวการโจมตีทางอากาศและปืนใหญ่
- ขาดอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย
- สมาชิกที่ปฏิบัติการในป่านนาน ๆ เกิดความเบื่อหน่าย บางส่วน
ต้องการจะมอบตัว แต่ไม่สามารถกระทาได้
๒.๔ ลักษณะภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ
พื้นที่เป้าหมายเป็นเนินเขาสูง ป่าทึบ ต้นไม้สูง ยากต่อการตรวจการณ์ทางอากาศในเดือน
ธ.ค. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดแรงขึ้นผ่านอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ทาให้ฝนตกหนัก ลมแรงและอาจ
เกิดน้าท่วมได้
๒.๕ การปฏิบัติ
การปฏิบัติการตามแผนยุทธการทักษิณ ๘๗๐๑ เป็นการลาดตระเวน ตรวจค้นพิสูจน์ทราบ
และกวาดล้าง จคม.ในพื้นที่เป้าหมาย ห้วงเวลาปฏิบัติตั้งแต่ ๑๘ ธ.ค. ๒๙ – ๒ ม.ค. ๓๐ รวมทั้งสิ้น ๑๖
วัน การปฏิบัติมีความลาบากอยู่บ้างเนื่องจากฝนตกหนัก และต่อเนื่อง ทาให้เส้นทางชารุด ทาให้แผนที่ได้
จัดเตรียมไว้ต้องเปลี่ยนแปลงเนื่องจากใช้ยานพาหนะไม่ได้ การเข้าโจมตีครั้งนี้ ฝ่ายเราได้แยกเป็นหน่วยใน
การปฏิบัติเป็น ๔ หน่วยเข้าปฏิบัติตามที่หมายกาหนดในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งจากผลการปฏิบัติหน่วยต่าง ๆ
สามารถยึดที่หมายได้ตามภารกิจได้ทุกที่หมาย หน่วยปฏิบัติต้องใช้คนนาทาง ซึ่งจากผลการปฏิบัตินับว่าได้
ประโยชน์อย่างมาก การปฏิบัติส่วนใหญ่ จะล่าช้าและมีการสูญเสียเนื่องจากมีกับระเบิดแน่นหนามาก ฝ่าย
ตรงข้ามมีการดัดแปลงที่มั่นเป็นจุดต้านทาน ได้แก่ป้อมยาม, บังเกอร์ หรือที่ตั้งยามคอยเหตุ บริเวณใกล้
ค่ายพัก จคม. ทาให้เป็นอุปสรรคในการเข้าตี ยุทธวิธีที่ใช้ดีที่สุดในการปฏิบัติครั้งนี้คือ การลวงและการจู่
โจมเข้าตีต่อที่หมายตามภารกิจที่ได้รับมอบ หรือที่หมาย ตามเหตุการณ์เมื่อตรวจพบขณะปฏิบัติการกวาด
ล้าง
๒.๖ สรุปผลการสูญเสีย
๒.๖.๑ ฝ่ายเรา
- เสียชีวิต
- บาดเจ็บจากการปะทะและเหยียบกับระเบิด
- เจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน
- ปลย.เอ็ม.๑๖ ชารุด
ยุทโธปกรณ์เสียหายจานวนหนึ่ง
๒.๖.๒ ฝ่าย จคม.
- เสียชีวิต
- ยึด ปสบ.๘๗
- ถูกยึดค่ายพัก
- ถูกยึดสิ่งของจานวนหนึ่ง
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๓. วิเคราะห์ผลการปฏิบตั ขิ องทัง้ สองฝ่าย
๓.๑ จคม.เป็นฝ่ายเลือกพื้นที่การรบ เนื่องจากเป็นฐานที่มั่น ทาให้ฝ่ายเราเสียเปรียบมาก
ค่ายพักแต่ละแห่งมีการระวังป้องกันอย่างมีระบบ มีมาตรการเตือนในเรื่องการ รปภ. พื้นที่แต่ละแห่งยากต่อ
การตรวจค้น ค้นพบ หรือดาเนินกลยุทธ เนื่องจากภูมิประเทศในพื้นที่ปฏิบัติการเกื้อกูลการปฏิบัติต่อฝ่าย
ตรงข้ามมาก มีแหล่งน้าอุดมสมบูรณ์ที่สามารถให้ จคม.ดารงชีวิตและสถานภาพความเป็นอยู่ได้อย่างสะดวก
ไม่ต้องกังวลในเรื่องเสบียงอาหาร หรือเส้นทางส่งกาลังบารุงเท่าใดนัก ซึ่งมีผลในการปฏิบัติทางยุทธวิธีอย่าง
มาก
๓.๒
การปฏิบัติของฝ่ายเรามีขีดจากัดในเรื่องภูมิประเทศ และสภาวะอากาศซึ่งมีฝนตก
ตลอดเวลารวมทั้งเป็นการปฏิบัติในพื้นที่ของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งฝ่ายเรายังมีขีดจากัดที่เกี่ยวกับรายละเอียดของ
พื้นที่กับความเข้าใจภาษาท้องถิ่นจึงทาให้เกิดอุปสรรคต่อการดาเนินกลยุทธ ระบบระวังป้องกันอย่างเข้มแข็ง
ของ จคม.ทาให้ฝ่ายเราต้องมีการปรับการปฏิบัติทางยุทธวิธีในบางครั้ง การตรวจพบสนามทุ่นระเบิดซึ่งมีอยู่
จานวนมากในพื้นที่ปฏิบัติการ ทาให้ยากต่อการปฏิบัติตามแผนยุทธการที่กาหนดไว้ และมีผลต่อขวัญและ
กาลังใจของกาลังพลบางส่วน การสนับสนุนเรื่องการใช้อาวุธหนัก บางครั้งไม่สามารถกระทาได้เนื่องจากการ
เคลื่อนย้ายมีขีดจากัด และภูมิประเทศบางส่วนไม่สามารถเข้าไปให้การสนับสนุนโดยใกล้ชิด ทาให้ฝ่ายเราไม่
สามารถใช้อานาจกาลังยิงสนับสนุนได้สูงสุด
๔. บทเรียนจากการรบ จากการปฏิบัติตามแผนยุทธการทักษิณ ๘๗๐๑
๔.๑ ด้านกาลังพล การปฏิบัติในบางครั้ง เป็นการสนธิกาลังร่วมปฏิบัติการเป็นกองกาลังผสม
ฉก.ไทย มีข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไข คือ หน่วยที่เข้าร่วมแผนยุทธการบางาหน่วยส่งสถานภาพกาลังพล
ล่าช้า และรายละเอียดมีไม่ครบถ้วน ทาให้เมื่อมีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต การรายงานแบบ กพ.๔ ไปยัง
หน่วยเหนือล่าช้า อีกประการหนึ่ง การปฏิบัติครั้งนี้มีการสูญเสียจากกับระเบิดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทาให้มีผลถึง
ขวัญและกาลังใจของกาลังพลเป็นอย่างมาก
๔.๒ ด้านการข่าว การปฏิบัติครั้งนี้อยู่ในสภาวะที่มีทัศนวิสัยจากัด จึงให้ทั้งผลดีและผลเสีย
คือทาให้การเคลื่อนย้ายกระทาได้ลาบาก แต่ก็ให้ผลในการจู่โจมดีที่สุด การเข้าพื้นที่มีปัญหาเนื่ องจากหาคน
นาทางได้ยาก เพราะว่าประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือ ดังนั้นผู้นาทางที่ใช้ประโยชน์ได้คือ จคม.ที่
ออกมามอบตัว การติดต่อสื่อสารยังมีข้อบกพร่องอยู่มาก ทั้งในเรื่องการรักษาความลับ และความสามารถ
ในการติดต่อประสานงานกัน ในด้านการใช้ภาษามีปัญหาค่อนข้างมาก ดังนั้น การปฏิบัติในพื้นที่จาเป็นต้อง
มีล่ามประจาที่ ทก.ยว.ฯ และสามารถสนับสนุนหน่วยปฏิบัติได้ทันที เมื่อได้รับการร้องขอ
๔.๓ ด้านยุทธการ การจัดกาลังเข้าปฏิบัติการตามแผน ฯ ซึ่งมีการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้น
ควบคุมการปฏิบัติทาให้การปฏิบัติเกิดความสับสน ล่าช้า เพราะ ผบ.หน่วยปฏิบัติไม่สามารถใช้ความริเริ่ม
ของตนเอง ต้องรังฟังคาชี้แนะจาก ผบ.ฉก.ตลอดเวลา ดังนั้น การปฏิบัติครั้งนี้หน่วย ร้อย ร.มีคุณลักษณะ
ขีดความสามารถที่จะปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสม และดีกว่า จัดตั้ง ฉก.ในเรื่องการควบคุม อานวยการและ
สั่งการ
การใช้คนนาทางตลอดเวลาทาให้เกิดความล่าช้า
และไม่สามารถตรวจสอบพิกัดของหน่วยได้
เนื่องจากคนนาทางซึ่งเป็นอดีต จคม.จะใช้เส้นทางวกวนตามที่ตนเองเคยใช้ ฝ่ายเราจึงจาเป็นต้องขอรับการ
สนับสนุนจากปืนใหญ่ในการหาที่อยู่ตนเอง ทาให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ทิศทาง และที่อยู่ของเราโดยประมาณ
สาหรับการสูญเสียส่วนใหญ่มาจากกับระเบิด ส่วนการสูญเสียจากการซุ่มยิงมีเพียงครั้งเดียวแสดงให้เห็นว่า
มาตรการในการระวังป้องกันได้วางระบบไว้อย่างดีแล้ว ส่วนกับระเบิดเป็นการสูญเสียที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยง
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ได้เนื่องจาก จคม.วางกับระเบิดไว้จานวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดภายในค่ายพัก หรือบริเวณ
ใกล้เคียง ดังนั้น ควรใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าทาการตรวจค้น หรือทราบว่าเคลื่อนที่เข้าใกล้ที่
หมายแล้ว
๔.๔ ด้านการส่งกาลังบารุง เนื่องจากบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและป่ารก
ทึบ การส่งกาลังและการส่งกลับสายแพทย์กระทาได้โดยการใช้ ฮ.เท่านั้น ดังนั้นการเตรียมการเกี่ยวกับการ
ทาสนาม ฮ. จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง และประสบปัญหาเรื่องเลื่อยยนต์ไม่เพียงพอ และชารุดเป็นส่วนมาก
ทาให้เกิดความล่าช้า ดังนั้นปัญหาเช่นนี้หากปฏิบัติในพื้นที่อื่นที่คล้ายคลึงกัน ควรหาวิธีการส่งกาลังบารุง
อย่างอื่น ซึ่งเหมาะสมและรวดเร็วกว่า
๔.๕ ด้านกิจการพลเรือน ฝ่ายเราไม่ได้รับความร่วมมือจากราษฎรในพื้นที่เท่าที่ควรเนื่องจาก
ราษฏรจาเป็นต้องรักษาชีวิต และความอยู่รอดของตนเองไว้ ซึ่งจะเห็นได้จากคนนาทาง ซึ่งไม่สามารถหาได้
ในพื้นที่ ดังนั้น การปฏิบัติการเช่นนี้ ควรจะนาการปฏิบัติการทางจิตวิทยาและงานด้านกิจการพลเรือนมาใช้
ก่อนที่จะนากาลังเข้าปฏิบัติการจริงในพื้นที่ เพื่อให้มีผลเกื้อกูลต่อการปฏิบัติ จากยุทธการดังกล่าวความ
ร่วมมือของราษฏรในพืน้ ที่มีน้อยมาก จึงควรจะเพ่งเล็งเรื่องนี้และนามาพิจารณาในการปฏิบัติการยุทธ
ครั้งต่อ ๆ ไป
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ยุทธการทักษิณ ๘๘๐๑ ในปี ๒๕๓๑
๑. กล่าวทัว่ ไป
การปฏิบัติการตามแผนยุทธการทักษิณ ๘๘๐๑ ของ กกล.ผสม ฉก.ไทย เป็นแผนยุทธการใน
ลักษณะการยุทธประสานร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย มีห้วงระยะเวลาในการปฏิบัติตั้งแต่ 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
พื้นที่ อ.เบตง จว.ยะลา การปฏิบัติครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อต้องการกดดันทางทหาร และลดอิทธิพลของ
จคม.ในพื้นที่ด้วยการ ลว.ตรวจค้นหาแหล่งซุกซ่อนเสบียงอาหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และทาลายกองกาลังติด
อาวุธฐานที่มั่นของ จคม. ซึ่งมีผลให้ จคม.เกิดความระส่าระสาย หมดกาลังใจในการสู้รบ และจะออกมา
รายงานตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยต่อไป โดยเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ซึ่งปรากฏมีการเคลื่อนไหว ได้แก่ บ.ตัง
กะเด็ง, บ.บางลาง, เขาฮันกูส, บ.ไอร์เยอร์เบอร์จัง อ.เบตง จว.ยะลา เหตุการณ์ครั้งนี้ ฝ่ายเราสูญเสีย
จานวนมากจากกับระเบิดและการถูกซุ่มยิง
รวมทั้งการสนับสนุนทางอากาศซึ่งยังมีขีดจากัดในเรื่องภูมิ
ประเทศ และการติดต่อสื่อสารนับได้ว่าเป็นบทเรียนที่ดีในการปฏิบัติในพื้นที่ป่าเขาซึ่งมีการเคลื่อนไหวของ
ฝ่ายตรงข้าม
๒. สถานการณ์และการปฏิบตั ิ
๒.๑ เมื่อเดือน ก.พ. ๓๑ ฉก.ทพ.๔๒ และ ร้อย ร.๔๑๕๒ ซึ่งขึน้ ควบคุมทางยุทธการกับ
กกล.ผสม ฉก.ไทย สมทบด้วย ชุด ช.ตรวจค้น ได้เริ่มปฏิบัติการ ลว.ตรวจค้น ค้นหาพิสูจน์ทราบค่ายพัก
จคม. และปฏิบัติการทางทหารต่อกองกาลังติดอาวุธในพื้นที่ อ.เบตง จว.ยะลา
๒.๒ การปฏิบัติส่วนใหญ่ เป็นการ ลว.ในพื้นที่รับผิดชอบและบริเวณที่ได้รับทราบข้อมูลจาก
แหล่งข่าว การปฏิบัติของฝ่ายเราส่วนใหญ่เป็นการสนธิกาลังระหว่างหน่วยชึ่งขึ้นควบคุมทางยุทธการ สมทบ
ด้วยชุด ช.ตรวจค้น กาลังฝ่ายเราประกอบด้วย 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 กาลังฝ่ายตรงข้าม คือ จคม.เขต ๑ กรม ๑๒ จานวนประมาณ ๖๐ คน มีที่ตั้งบริเวณ
ตลอดแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย เคลื่อนไหวอยูบ่ ริเวณหลักเขตแดนหลักที่ ๕๕ และ ๕๖ (คิวจี
๔๙๗๔๒๔ และ ๔๖๐๓๐๕) จคม.กลุ่มนี้มีอิทธิพลต่อชาวบ้านในพื้นที่ เสบียงอาหารใช้ผลผลิตจากพืชไร่ที่
เพาะปลูกเอง ในพื้นที่ใกล้เคียงกับค่ายพัก ซึ่งได้แก่ สับปะรด, มันสัมปะหลัง, กล้วย, มะพร้าว และเสบียง
อาหารบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากราษฏรในพื้นที่ รวมทั้งญาติพี่น้องฃองกลุ่มแนวร่วม จคม.
๒.๔ ลักษณะพื้นที่ปฏิบัติการ มีลักษณะเป็นป่าเขาโดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของ จคม.
เป็นพื้นที่ซึ่งมีภูเขาสลับซับซ้อน และส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงในลักษณะทั่วไปของภูมิประเทศทาให้เกื้อกูลต่อการ
หลบซ่อนและดารงชีวิตของ จคม. ประกอบกับมีแหล่งน้าที่อุดมสมบูรณ์ ได้แก่ คลองพรวน, คลองกะเด๊าะ,
คลองจันทรัตน์ ดังนั้น การตัดเส้นทางส่งกาลังบารุง หากฝ่ายเราสามารถกระทาได้ก็จะไม่มีผลกระทบต่อ
จคม.ในพื้นที่ปฏิบัติการในทางตรงกันข้าม ภูมิประเทศดังที่กล่าวมาแล้ว ส่งผลเกื้อกูลต่อการปฏิบัติทางทหาร
ของฝ่ายตรงข้ามอย่างมาก
๒.๕ ฝ่ายเรา ได้ปฏิบัติตามแผนยุทธการทักษิณ ๘๘๐๑ ด้วยการลาดตระเวน กวาดล้าง ซุ่ม
โจมตี พิสูจน์ทราบ ฐานที่มั่นของ จคม.ในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหว ผลการปฏิบัติทาให้ฝ่ายตรงข้ามสูญเสีย
จานวนหนึ่ง แหล่งเสบียงอาหารถูกเผาทาลายหลายแห่ง โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งใช้ในการผลิต
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พืชผลสาหรับการดารงชีพของ จคม. ผลการปฏิบัติครั้งนี้นับว่าได้ส่งผลในทางบวกต่อการปฏิบัติทั้งตามแผน
ยุทธการ และการปฏิบัติในอนาคต
๒.๖ ห้วงการปฏิบัติตามแผนยุทธการทักษิณ ๘๘๐๑ ตั้งแต่ ๑๖ ก.พ. – ๒๖ ก.พ. ๓๑ การ
ปฏิบัติส่วนใหญ่ ฝ่ายเราเป็นฝ่ายรุก และได้ดาเนินกลยุทธต่อ 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,
ห้องน้า ขนาด ๔ x ๖ เมตร จานวน ๒ ห้อง, ห้องสุขา ๒ ห้อง, โรงอาหาร ขนาด ๖ x ๘ เมตร จานวน
๑ หลัง, ห้องเรียนขนาด ๘ x ๑๒ เมตร จานวน ๑ หลัง ภายในห้องเรียนมีเก้าอี้ยาว ๑๖ ตัว แต่ละตัว
สามารถนั่งได้ ๕ คน มีเตียงพักผ่อน ๒ เตียง, โต๊ะปิงปอง จานวน ๑ ชุด, กระดานดา ๒ แผ่น, ปฎิทิน
๑ เล่ม, โรงซ่อมอาวุธ ขนาด ๓ x ๖ เมตร จานวน ๑ หลัง, โรงพยาบาล ขนาด ๓ x ๖ เมตร จานวน
๑ หลัง, สนามบาสเก็ตบอล ขนาด ๑๐ x ๑๕ เมตร จานวน ๑ สนาม อาคารที่พักดังกล่าวทาด้วยไม้กลม
หลังคามุงด้วยใบกระซิง รอบ ๆ ค่าย มีคูติดต่อและมีอุโมงค์ขนาดใหญ่สามารถทะลุถึงกันได้
จากลักษณะค่ายพัก เป็นแบบกึ่งถาวร และมีการจัดที่เป็นรูปแบบ ซึ่งหากพิจารณาแล้วยาก
ต่อการเข้าตี หรือทาลาย มีการระวังป้องกันที่ดี และสามารถพักอาศัยอยู่ได้เป็นเวลานาน ซึ่งจากผลการ
ปฏิบัติในแผนยุทธการครั้งนี้ นอกจากค่ายพักใหญ่ที่ตรวจพบแล้ว ยังมีค่ายพักอยู่บริเวณรอบนอกและตาม
ภูมิประเทศสาคัญ ได้แก่ บริเวณที่ราบเนินเขา แหล่งน้าในพื้นที่ซึ่งมีหลายสายและมีน้าตลอดปี ภายในค่าย
ประกอบด้วยเรือนโรงประมาณ ๒๐ – ๓๐ หลัง ปลูกสร้างเป็นรูปวงกลม มีคูยิงและป้อมยามบริเวณรอบ
ค่าย ค่ายพักจุคนได้ประมาณ ๕๐ – ๖๐ คน ดังนั้น การเคลื่อนไหวของ จคม.ในพื้นที่จึงมีอยู่ตลอดเวลา
และทั่วทั้งพื้นที่ตลอดแนวชายแดน เพราะสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เกื้อกูลต่อการปฏิบัติการทางทหาร
ของกองกาลังติดอาวุธ รวมทั้งการหลบซ่อน และการดารงชีพของ จคม. ซึ่งค่ายพักต่าง ๆ เป็นลักษณะพร้อม
เคลื่อนย้ายได้ตลอดเวลาเมื่อถูกโจมตี เป็นฐานที่มั่นระวังป้องกันแบบวงรอบ มีส่วนบัญชาการอยูส่ ่วนกลาง
หรือทิศใดทิศหนึ่งของฐานที่มั่น และทุกฐานจะมีการวางผังที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และมีสนามทุ่นระเบิด
รอบฐานเพื่อระวังป้องกันรอบฐานที่มั่นเช่นเดียวกันหมด
๒.๗ สรุปการปฏิบัติตามแผนยุทธการทักษิณ ๘๘๐๑ เพื่อกวาดล้างกองกาลังติดอาวุธในพื้นที่
โดยอาศัยการข่าวเป็นหลักและจัดกาลังออกพิสูจน์ทราบ ดังนั้น การปฏิบัติสาคัญของยุทธการนี้ จึงเป็นการ
ปะทะเมื่อหน่วยตรวจพบฝ่ายตรงข้าม ซึ่งจากผลการปฏิบัติส่วนใหญ่ฝ่ายเราจะสูญเสีย เนื่องจากเหยียบกับ
ระเบิดระหว่างการดาเนินกลยุทธ หรือขณะปะทะกับ จคม. แล้ว หรือมิฉะนั้นจะได้รับบาดเจ็บโดยเหยียบกับ
ระเบิดขณะเข้าพิสูจน์ทราบ หรือค้นพบฐานที่มั่นของ จคม. การสูญเสียเนื่องจากการต่อสู้ระหว่างการปะทะ
กับ จคม.หรือระหว่างดาเนินกลยุทธมีเพียง ๑ ครั้ง คือ เมื่อกาลังพลออกซุ่มโจมตีในเวลากลางคืน และได้
ปะทะกับฝ่ายตรงข้าม ทาให้กาลังพลเสียชีวิต ๑ นาย นอกนั้นเป็นการสูญเสียจากการเหยียบกับระเบิด
ทั้งสิ้น
๒.๘ สรุปผลการปฏิบัติ
- ปะทะ จคม.
จานวน
๙
ครั้ง
- กาลังพลเหยียบกับระเบิด
จานวน
๖
ครั้ง
- พบค่ายพักและยึดค่ายพัก
จานวน
๔ แห่ง (ค่ายร้าง ๒ แห่ง)
- จคม.ยิงรบกวนฐานฝ่ายเรา
จานนวน
๑
ครั้ง
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- ฝ่ายเราซุ่มโจมตี จคม.
- พบไร่ผลิตเสบียงอาหาร
๒.๙ สรุปผลการปฏิบัติ
๒.๙.๑ ฝ่ายเรา
- เสียชีวิต
- บาดเจ็บทางยุทธการ
- บาดเจ็บทางธุรการ
๒.๙.๒ ฝ่ายตรงข้าม
- ไม่ทราบการสูญเสีย

จานวน
จานวน

๑
๒

ครั้ง
แห่ง

จานวน
จานวน
จานวน

๑
๑๘
๓

นาย
นาย
นาย

๓. วิเคราะห์ผลการปฏิบตั ขิ องทัง้ สองฝ่าย
๓.๑ จคม. เป็นผู้เลือกพื้นที่การรบ เนื่องจากเป็นฐานที่มั่นของ จคม. เป็นพื้นที่ซึ่งฝ่ายตรง
ข้ามใช้อยู่เป็นประจา ทาให้การปฏิบัติของฝ่ายเราเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งอยู่บริเวณ
ฐานของ จคม.ที่ทาให้ฝ่ายเราสูญเสียมาก เนื่องจากระบบระวังป้องกันของฝ่ายตรงข้าม มีการวางสนามทุ่น
ระเบิดซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ ดังนั้น การปฏิบัติของฝ่ายเราจึงมีความยากลาบากและหลีกเลี่ยงการ
สูญเสีย ได้ยากโดยเฉพาะในด้านยุทธวิธีหน่วยไม่มีเสรีที่จะดาเนินกลยุทธได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีสิ่งกีดขวาง
มาก การปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามเป็นไปอย่างออมกาลังเพราะใช้การเฝ้าตรวจและระวังป้องกันฐานที่มั่นหาก
ไม่ต้องการสู้รบก็สามารถจะหลบหนีไปได้โดยปลอดภัย หากจาเป็นต้องสู้รบ หรือตั้งใจที่จะรักษาฐานที่มั่นก็
ได้เปรียบตลอดเวลา
๓.๒ การใช้ประโยชน์จากการยิงสนับสนุนด้วยอาวุธหนัก ไม่สามารถที่จะกระทาได้เนื่องจาก
จากัดด้วยภูมิประเทศ และไม่ได้วางแผนการยิงสนับสนุนไว้ล่วงหน้า การใช้การสนับสนุนด้วยการยิง จึงใช้
การยิงจาก ฮ.ติดอาวุธเป็นหลัก ซึ่งจากผลการปฏิบัติสามารถช่วยเกื้อกูลต่อการดาเนินกลยุทธในระดับหนึ่ง
๔. บทเรียนจากการรบ การปฏิบัติตามแผนยุทธการทักษิณ ๘๘๐๑
๔.๑ ด้านกาลังพล
การสูญเสียเกือบทั้งหมดเป็นการสูญเสียเนื่องจากกาลังพลเหยียบกับ
ระเบิดซึ่งเป็นผลกระทบต่อสภาพจิตใจและขวัญกาลังพลอย่างมาก อย่างไรก็ตามการปฏิบัติในครั้งนี้ กาลัง
พลมีขวัญและกาลังใจดี ถึงแม้จะได้รับการสูญเสียอย่างมาก แต่หน่วยยังรักษาและดารงความมุ่งหมายในการ
ปฏิบัติภารกิจจนสาเร็จภาพกิจ
๔.๒ ด้านการข่าว การรักษาความลับ ด้วยการเคลื่อนย้ายในเวลากลางคืน เกิดผลดีต่อการ
ปฏิบัติของฝ่ายเรา หน่วยจะต้องกวดขันและกากับดูแลมาตรการในการเคลื่อนย้ายอย่างเข้มงวด การรักษา
ความลับเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง เนื่องจากการปฏิบัติในแผนยุทธการครั้งนี้ ฝ่ายเราปฏิบัติ ตามรายงานด้านการข่าว
ในการเคลื่อนที่เข้าสู่ค่ายพักของ จคม. และเป็นการเสี่ยงต่อการสูญเสีย เนื่องจากความสาเร็จในการปฏิบัติ
ขึ้นอยู่กับความถูกต้องของข่าวสารที่ได้รับ
๔.๓ ด้านยุทธการ การปฏิบัติของหน่วยที่เข้าโจมตี เป็นการลวงและการจู่โจม โดยอาศัยการ
ปฏิบัติการด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้สูญเสียเวลาและกาลังพลน้อยที่สุด เนื่องจากการตรวจสอบที่อยู่หรือการ
พลัดหลงซึ่งมีอยู่ประจาทาให้ฝ่ายตรงข้ามสามารถวิเคราะห์หนทางปฏิบัติของฝ่ายเราได้
และรั้งหน่วงการ
เคลื่อนที่ของฝ่ายเราด้วยการซุ่มยิง และวางกับระเบิด อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ฝ่ายเราได้รับการสูญเสีย
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อย่างมาก จากการปฏิบัติครั้งนี้ทาให้พบว่าหน่วยจาเป็นต้องฝึกกาลังพลให้สามารถตรวจค้นกับระเบิดได้ เพื่อ
เสริมการปฏิบัติของชุด ช.ตรวจค้น ที่ได้รับการสมทบ และควรมีเครื่องตรวจทุ่นระเบิดติดไปกับหน่วย การ
วางกับระเบิดของ จคม. มักจะวางตามเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางใหม่หรือเก่า, สันเขา, ไร่ผลิตบริเวณรอยต่อ
ระหว่างป่าสวนยางและป่าแก่ และบริเวณรอบ ๆ ค่ายพัก ภายในค่ายพัก จึงต้องเพิ่มมาตรการเพิ่มความ
ระมัดระวังอันตราย
ซึง่ อาจเกิดขึ้นได้จากกับระเบิดในบริเวณดังกล่าวเป็นพิเศษ
การปฏิบัติครั้งนี้กล
ยุทธในการขัดขวาง ยับยั้ง รั้งหน่วง การซุ่มยิง วางกับระเบิด ของ จคม.เปลี่ยนรูปแบบและเพิ่มความ
รุนแรง คือ การวางกับระเบิด จะใช้แบบท่อยิงแสวงเครื่อง ผูกวางไว้เหนือศีรษะไม่สามารถตรวจพบด้วย
เครื่องตรวจทุ่นระเบิด เมื่อฝ่ายเราดาเนินกลยุทธทาให้ฝ่ายเราได้รับบาดเจ็บและสูญเสียเป็นจานวนมาก การ
สนับสนุนด้วยปืนใหญ่หรืออาวุธหนักไม่สามารถกระทาได้เนื่องจากจากัดด้วยภูมิประเทศ แต่การใช้ ฮ.ติด
อาวุธ จะมีความเหมาะสมกว่า
๔.๔ ด้านส่งกาลังบารุง ใช้การส่งกาลังบารุงโดยการใช้ ฮ.เป็นหลักเนื่องจากภูมิประเทศเป็น
ป่าเขา การสร้างสนาม ฮ.กระทาได้ล่าช้า ไม่ทันเหตุการณ์ และการใช้นามเรียกขานระหว่างส่วนภาคพื้นดิน
กับส่วนอากาศ ยังมีความสับสน ทาให้ล่าช้า ทาให้ล่าช้า การใช้เสื้อเกราะของกาลังพล ทาให้ลดการ
สูญเสียได้ในระดับหนึ่ง จึงควรนาเรื่องนี้มาพิจารณาเป็นพิเศษ
๔.๕ ด้านกิจการพลเรือน จากผลการปฏิบัติสามารถวิเคราะห์ได้ว่า จคม.ยังคงได้รับการ
สนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่นอยู่บ้าง ดังนั้น ฝ่ายเราต้องดาเนินมาตรการด้านกิจการพลเรือนควบคู่ไป
กับการปฏิบัติทางยุทธวิธี อย่างต่อเนื่อง เพื่อแสวงประโยชน์จากประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด การชักจูงให้
ประชาชนในพื้นที่สามารถเป็นพลนาทางเพื่อเข้าสู่ค่ายพักของ จคม. สามารถจะลดการเสี่ยงต่อการสูญเสีย
จากกับระเบิดได้
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การยุตปิ ญ
ั หาโจรคอมมิวนิสต์มาลายา
เมื่อ ๓ มี.ค. ๑๓ รัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียได้ทาความตกลงที่จะจัดตั้งกองกาลังทาการ
ปราบปรามโจรคอมมิวนิสต์มาลายาร่วมกัน โดยจัดตั้งกองกาลังผสมเฉพาะกิจไทย – มาเลเซีย ขึ้น
ต่อมาเมื่อ ๑ ส.ค. ๑๗ โจรคอมมิวนิสต์มาลายา กรม ๑๒ เขต ๒ ประกาศแยกตัวเป็น
อิสระบ้าง ตั้งชื่อใหม่ว่า “ พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาฝ่ายนิยมมาร์ก – เลนิน”
ต่อมาเมื่อ ๕ ธ.ค. ๒๖ โจรคอมมิวนิสต์มาลายา กรม ๘ และโจรคอมมิวนิสต์มาลายา กรม
๑๒ เขต ๒ ได้บรรลุความตกลงร่วมกันประกาศจัดตั้งพรรคใหม่ ใช้ชื่อว่าพรรคคอมมิวนิสต์มาเลเซีย เรียก
กองกาลังติดอาวุธว่า กองทัพปลดแอกประชาชนมาเลเซีย
การปราบปรามของทั้งสองฝ่ายได้ดาเนินเรื่อยมา จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๒๕ พล.ต.ปัญญา
สิงห์ศักดา ผู้บัญชาการกองกาลังผสมเฉพาะกิจไทย ในขณะนั้น ได้ริเริ่มใช้การเจรจาแก้ไขปัญหาการก่อการ
ร้ายของโจรคอมมิวนิสต์มาลายา แต่หลายฝ่ายยังมีความคิดขัดแย้งไม่เห็นด้วย การเจรจาจึงไม่บรรลุผล
จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๘ พล.ต.กิตติ รัตนฉายา ขึ้นดารงตาแหน่งผู้บัญชาการกองกาลัง
ผสมเฉพาะกิจไทย ได้วิเคราะห์สถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทยมาเลเซีย แล้วได้กาหนดแนวความคิด
ในการต่อสู้ขึ้นใหม่ดังนี้.๑. การใช้กาลังเข้าปราบปรามเพียงอย่างเดียว
ไม่นาจะประสบผลสาเร็จ
เพราะได้
ดาเนินการปราบปรามมาแล้วเป็นเวลาถึง ๓๒ ปี
๒. การยุติสงครามตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย น่าจะสาเร็จด้วยการเจรจากันในทางลับ
โดยใช้กาลังทหารกดดัน ปิดล้อมเศรษฐกิจ เพื่อบีบบังคับให้พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา วางอาวุธ สลาย
กองทัพทาการต่อสู้ทางสันติต่อไป ซึ่งจะสาเร็จได้เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาสลายกองทัพก่อน และ
มาเลเซียต้องยินยอมให้พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาต่อสู้ทางการเมืองในประเทศมาเลเซีย ตามแนวทางสันติจึง
สามารถยุติสงครามตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย อย่างถาวร
ในเดือน พ.ย. ๒๘ พล.ต.กิตติ รัตนฉายา ได้มอบหมายภารกิจในการเจรจากับโจร
คอมมิวนิสต์มาลายาให้ พ.ต.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ นายทหารติดต่อกองกาลังผสมเฉพาะกิจไทย เป็น
ผู้ดาเนินการ
เหตุการณ์ตอ่ จากนีไ้ ปจะเรียกชือ่ โจรคอมมิวนิสต์มาลายาว่า จคม.
๑๔ ธ.ค. ๒๘ พ.ต.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ พร้อมด้วย ร.ท.พูลสวัสดิ์ ภู่ย้อย ได้เดินทางเข้าไป
พบกับ จคม.หลินซาน ในป่าบริเวณใกล้ฝายกั้นน้า ๒ ต.บางลาง อ.บันนังสตา จว.ย.ล. เป็นครั้งแรก และ
ได้ยื่นข้อเสนอเป็นเอกสารฉบับแรก สาระสาคัญ คือประกาศเจตนาให้พรรคคอมมิวนิสต์มาลายายุติการต่อสู้
ด้วยอาวุธรัฐบาลไทยยินดีต้อนรับเข้าร่วมพัฒนาชาติไทย
ระหว่างที่ติดต่อเจรจากับพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา
ได้ติดต่อเจรจากับพรรคคอมมิวนิสต์
มาเลเซียควบคู่กันไปด้วย พ.ต.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ได้ติดต่อพบปะกับ จคม.หลายกลุ่มหลายระดับ นับ
จากวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕ จนถึงวันที่ 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.ถ้าทะลุ อ.บันนังสตา
จคม.ซิ่วจิน รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มาเลเซีย ๒ ครั้ง
ในระหว่างเดือน ก.พ. ๒๙ พล.ต.กิตติ รัตนฉายา พ.ต.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ หาข้อมูล
เกี่ยวกับความคิดของนายทหารระดับสูงของกองทัพบกมาเลเซีย เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี พ.ต.
อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ได้พบปะสอบถามความคิดเห็นนายทหารมาเลเซียหลายนาย อาทิ ผู้บัญชาการกอง
กาลังผสมเฉพาะกิจมาเลเซีย, ผู้บัญชาการกองพลน้อย ๖, ผู้บัญชาการกองพลน้อย ๑๒, ผู้บัญชาการหน่วย
เฉพาะกิจ ๐๘๓ หรือกองพลน้อย ๑๐ ทาให้ได้ข้อสรุปว่าฝ่ายทหารมาเลเซียไม่เห็นด้วยกับวิธีการเจรจา เพื่อ
ยุติการต่อสู้อาวุธ
หลังจากที่ พ.ต.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ได้เวียนพบปะกับ จคม. กลุ่มต่าง ๆ จานวนหลายครั้ง
จนสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ มีความไว้วางใจกัน พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาแจ้งให้ทราบว่า ได้มอบหมาย
ภารกิจนี้ให้ จคม.หลินซาน เป็นผู้รับผิดชอบ
ในวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๙ จคม.หลินซาน พร้อมด้วยคณะรวม ๓ คน ได้เดินทางออกมาพบ
พล.ต.กิตติ รัตนฉายา ที่โรงแรมสุคนธา อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่าพรรคคอมมิวนิสต์
มาลายามีเข็มมุ่งในการปฏิวัติมาเลเซีย ไม่มีนโยบายเป็นศัตรูกับไทย และขอใช้พื้นที่ชายแดนไทยบางส่วน
เพื่อทาการเคลื่อนไหว
อย่างไรก็ตามจากการดาเนินการในทางลับทาให้พรรคคอมมิวนิสต์มาลายามีทางเลือกใหม่ทาง
หนึ่ง คือ การต่อสู้ตามแนวทางสันติเพื่อชิงอานาจรัฐในมาเลเซีย ตามวัตถุประสงค์ของพรรคแทนการต่อสู้ด้วย
อาวุธ
๑ ต.ค. ๒๙ กองทัพภาคที่ ๔ จัดตั้งกองทัพภาคที่ ๔ ส่วนหน้าขึ้นที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร
อ.หนองจิก จว.ป.น. เพื่อดาเนินการปราบโจรคอมมิวนิสต์มาลายา มี พล.ต.โอภาส โพธิแพทย์ ควบคุม
อานวยการ ทภ.๔ ได้กาหนดแนวทางการปราบปรามโดยใช้กาลังทหารเข้ากดดัน วางน้าหนักการปฏิบัติการ
ด้าน อ.ยะหา จว.ย.ล.ควบคู่กับการเจรจา เพื่อให้ จคม.มอบตัว โดยกาหนดจุดในการเจรจาไว้ด้าน จคม.
กรม ๑๐ อ.สุคิริน จว.น.ธ.
ใน ๑๒ พ.ย. ๒๙ กองกาลังผสมเฉพาะกิจไทย ได้จัดให้มีการสัมนา เรื่องจะยุติสถานการณ์
ก่อการร้ายของ จคม. ให้เสร็จโดยเร็วได้อย่างไร ผลการสัมนาสรุปผลได้ดังนี้.๑. กาหนดพื้นที่และมอบความรบผิดชอบให้กับหน่วยงาน ดังนี้.- กองกาลังผสมเฉพาะกิจไทย รับผิดชอบการปฎิบัติการในเขตป่าเขา ซึ่งเป็นฐานที่มั่น
จคม.
- พตท.๔๓ รับผิดชอบการปฏิบัติการในเขตระหว่างป่าเขากับเขตเมือง
- ทภ.๔ สน. รับผิดชอบการปฏิบัติการในเขตเมือง และควบคุมอานวยการปฏิบัติการ
ของทุกหน่วย
๒. ใช้การเจรจาเพื่อยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธควบคู่ไปกับการปฏิบัติการทางทหารโดยวางน้าหนัก
ในการปราบปรามด้าน่ จคม.กรม. ๑๐ อ.สุคิริน จว.น.ธ.
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ระหว่างเดือน มี.ค. – พ.ค.๓๐ จากการชี้นาให้เปลี่ยนแนวทางการต่อสู้ทางสันติต่อ จคม.ทุก
หน่วยตามแนวชายแดน จคม. ภายใต้การนาของพรรคคอมมิวนิสต์มาเลเซีย จานวน ๗๒๗ คน เข้า
รายงานตัวต่อ ทภถ.๔ ซึ่งทางราชการได้จัดพื้นที่ทากินให้อยู่อาศัย 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
การเจรจาดาเนินต่อมา กองกาลังผสมเฉพาะกิจไทยได้วิเคราะห์สถานการณ์ตลอดมา และเห็น
ว่าการเจรจาของฝ่ายไทยฝ่ายเดียวยังไม่เป็นการเพียงพอถึงแม้ฝ่ายไทยเจรจากับพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา
สาเร็จสามารถยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธได้ แต่ยังไม่สามารถสร้างสันติภาพถาวร เพราะเงื่อนไข และเข็มมุ่งใน
การปฎิวัติอยู่ในประเทศมาเลเซีย ฝ่ายมาเลเซียควรเข้ามามีบทบาทในการเจรจาด้วย
วันที่ ๑๒ พ.ค. ๓๐ พล.ต.กิตติ รัตนฉายา ได้ส่งสารถึง พล.ต.ดาโต๊ะ อับดุลราห์มาน
ผู้บัญชาการกองกาลังผสมเฉพาะกิจมาเลเซีย ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการเจรจา
วันที่ ๒๔ เดือนเดียวกันนั้น พล.ต.ดาโต๊ะ อับดุลราห์มาน ส่งสารตอบปฏิเสธว่า ประธาน
คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคมาเลเซีย พล.ท.ดาโต๊ะ เด๊า ไม่มีนโยบายในเรื่องนี้
ในเดือน มิ.ย. ๓๐ กองกาลังผสมเฉพาะกิจไทยได้มอบหมายให้ พ.ต.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
เปิดเจรจากับ จคม.กรม ๑๐ อ.สุคิริน จว.น.ธ. อีกด้านหนึ่งด้วย และจัดตั้งคณะทางานเจรจากับ จคม.
โดยมี พ.ต.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าคณะทางาน การเจรจาดาเนินต่อไปอย่างยืดเยื้อ หลายฝ่าย
เริ่มคิดว่า จคม.ไม่มีความจริงใจในการเจรจาใช้การเจรจาเพื่อประวิงเวลาในการปราบปราม คณะทางานของ
กองกาลังผสมเฉพาะกิจไทยได้วิเคราะห์สถานการณ์ในขณะนั้น ดังนี้.๑. หลังจาก จคม.กลุ่มใหม่เข้ามารายงานตัวต่อทางราชการ หลายหน่วยได้เริ่มเปิดการเจรจา
กับ จคม. เพื่อมุ่งหวังผลงาน จึงทาให้ขาดเอกภาพ จคม. เริ่มสับสนว่าคณะใดคือตัวแทนของทางราชการ
ไทยที่แท้จริง
๒. การปราบปรามของหน่วยต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานของกองกาลังผสม
เฉพาะกิจไทย ในบางครั้งขณะที่คณะทางานของกองกาลังผสมเฉพาะกิจไทยนัดหมายพบปะ จคม. แต่บาง
หน่วยส่งกาลังเข้าปราบปรามในพื้นที่นัดพบ ทาให้ จคม.เกิดความหวาดระแวง รู้สึกว่าการเจรจาไม่
ปลอดภัย และประเมินสถานการณ์ว่า ฝ่ายไทยยังไม่จริงใจจะใช้การเจรจา เพื่อยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธ การ
นัดพบต้องเลื่อนออกไป เหตุการณ์ทานองนี้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า
ในที่สุด พล.ต.กิตติ รัตนฉายา ได้ขออนุมัติต่อ พล.ท.วิศิษฐ์ อาจคุ้มวงศ์ มทภ.๔ ให้กอง
กาลังผสมเฉพาะกิจไทย เป็นหน่วยรีบผิดชอบในการเจรจากับ จคม. แต่เพียงหน่วยเดียว และขอให้พื้นที่
ต.บางลาง อ.บันนังสตา จว.ย.ล. เป็นพื้นที่หยุดยิงและ มทภ.๔ ได้อนุมัติตามที่ พล.ต.กิตติ รัตนฉายา
เสนอ
เมื่อ ๑๐ ส.ค. ๓๐ คณะทางานกองกาลังผสมเฉพาะกิจไทยได้เดินทางไปพบ จคม.หลินซาน
พร้อมยื่นข้อเสนอ ดังนี้.-ให้พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาแต่งตั้งผู้แทนระดับสูงเข้าเจรจาอย่างเป็นทางการกับรัฐบาลไทย
โดยจะอานวยความสะดวกและรับรองความปลอดภัยในการพบปะ
- เมื่อ ๑๐ ก.ย. ๓๐ จคม.หลินซาน ให้คาตอบว่า ผู้นาระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์
ยินดีจะพบปะ
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- เมื่อ ๒๖ ธ.ค. ๓๐ คณะทางานกองกาลังผสมเฉพาะกิจไทยได้เดินทางไปพบ จคม.เล่า
หวง ชื่อไทย วิโรจน์ ผู้นาระดับสูงคนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา ในพื้นที่ บ.ฉลองชัย ต.บางลาง
อ.บันนังสตา จว.ย.ล. จคม.เล่าหวง ได้ให้รายละเอียดว่าพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา มิได้มีนโยบายใช้การ
เจรจาประวิงเวลาในการปราบปราม ต่อข้อเสนอของฝ่ายไทย ต้องใช้เวลาในการหารือกับสมาชิก ตลอดจน
มวลชนจัดตั้งในมาเลเซียด้วย จึงทาให้ล่าช้า
- ใน ๓๐ ม.ค. ๓๑ คณะทางานกองกาลังผสมเฉพาะกิจไทยได้พบกับ 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 ที่โรงแรมเจบี อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข. เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องการเข้าร่วมพัฒนาชาติ
ไทย และแจ้งให้ทราบว่า จะให้คาตอบประมาณกลางเดือน มิ.ย. ๓๑
- ในระหว่างที่กองกาลังผสมเฉพาะกิจไทยกาลังดาเนินการเจรจาอยู่นี้ ด้าน จคม.กรม ๑๐
อ.สุคิริน จว.น.ธ. ได้ทาการเจรจาอย่างลับ ๆ กับตารวจสันติบาล มาเลเซีย
- ใน ๑๖ พ.ค. ๓๑ คณะทางานกองกาลังผสมเฉพาะกิจไทย ได้รับการร้องขอจาก จคม.
กรม ๑๐ ให้ช่วยอานวยความสะดวกในการเดินทางและความปลอดภัยในการเดินทางออกมาพบปะเจรจากับ
ฝ่ายมาเลเซียที่ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข.
- ใน ๒๓ พ.ค. ๓๑ จคม.กรม ๑๐ ที่ จคม.เปาะจิ กาเซ็ม เป็นหัวหน้าพร้อมด้วยคณะ
รวม ๓ คน เดินทางมาพบปะฝ่ายมาเลเซียที่โรงแรมมายเฮาส์ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข. ฝ่ายมาเลเซียมี นายฮุ
สเซน อิสมาเอล ตารวจสันติบาลมาเลเซีย ซึ่งอาพรางตัวเองเป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย
คณะ รวม ๔ คน
- การเจรจาฝ่ายมาเลเซีย เสนอให้พรรคคอมมิวนิสต์มาลายายุติการต่อสู้ด้วยอาวุธ หากผู้ใด
ประสงค์จะกลับไปประเทศมาเลเซียจะไม่มีการลงโทษ และให้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของมาเลเซียทุก
ประการ
- ผู้แทน จคม.กรม ๑๐ รับข้อเสนอของฝ่ายมาเลเซียไปพิจารณา และนัดพบปะครั้งต่อไป
ใน ๗ ส.ค. ๓๑ ที่รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย
- ในระหว่างที่รอการพบปะระหว่าง จคม.กรม ๑๐ กับฝ่ายมาเลเซียจะมีขึ้นเป็นครั้งที่ ๒
นั้น ในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๓๑ จคม.เล่าหวง และ จคม.หลินซาน ได้เดินทางเข้าพบ พล.ต.กิตติ รัตนฉายา
ที่ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข. เพื่อแจ้งให้ทราบว่า พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาจะยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธ และขอ
ความช่วยเหลือจากฝ่ายไทยในการส่ง จคม.อาซู ชื่อจริง จางหลินหยุน แซ่จัง รองเลขาธิการพรรค
คอมมิวนิสต์มาลายาเดินทางไปมาเก๊า เพื่อพบบุคลหนึ่ง ชื่อ ไมเคิล จัน
สาหรับการเจรจาระหว่าง จคม.กรม ๑๐ กับฝ่ายมาเลเซีย ใน ๗ ธ.ค. ๓๑ คณะทางาน
กองกาลังผสมเฉพาะกิจไทยพาคณะ จคม.กรม่ ๑๐ จานวน ๕ คน เดินทางไปรัฐปีนังประเทศมาเลเซีย
การเจรจาระหว่างวันที่ ๗ ถึง ๑๓ ส.ค. ๓๑ ฝ่ายมาเลเซียได้ตั้งคาถามกับ จคม.กรม ๑๐ รวม ๓ ข้อ
ดังนี้
ข้อที่ ๑ พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาจะยินยอมอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของรัฐบาลมาเลเซียเพื่อ
ต่อสู้ในวิถีทางประชาธิปไตยหรือไม่
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ข้อ ๒ ถ้าต้องการต่อสู้ทางการเมือง จะเปลี่ยนชื่อพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาเป็นชื่ออื่นหรือ
ใช้ชื่อเดิม
ข้อ ๓ เมื่อต้องสู้ทางการเมืองแล้ว จะสลายกองกาลังติดอาวุธหรือไม่ผู้แทน จคม. กรม ๑๐
จะนาไปหารือและให้คาตอบในการพบปะครั้งต่อไปซึ่งกาหนดประมาณกลางเดือน ก.ย. ๓๑
ในวันที่ ๔ ก.ย. ๓๑ คณะทางานของกาลังผสมเฉพาะกิจไทยได้นา จคม.อาซู หรือ
จางหลิงหยุน พร้อมคณะ รวม ๓ คน เข้าพบ พล.ต.กิตติ รัตนฉายา ที่โรงแรมซิมเซีย อ.หาดใหญ่ จว.
สงขลา และได้ตอบคาถามฝ่ายมาเลเซีย ซึ่งถามผู้แทน จคม.กรม ๑๐ ที่รัฐปีนัง ให้ฝ่ายไทยทราบ ดังนี้
ข้อ ๑ พรรคคอมมิวนิสต์มาลายายินดีอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของมาเลเซียเพื่อต่อสู้ในวิถีทาง
ประชาธิปไตย
ข้อ ๒ รัฐบาลมาเลเซียต้องยอมรับ จคม.ทุกเชื้อชาติที่มีความประสงค์ที่จะอาศัยอยู่ใน
ประเทศมาเลเซีย พร้อมดาเนินการให้สัญชาติรับรองความปลอดภัย ช่วยเหลือการครองชีพ และไม่เอาผิด
ต่อเหตุการณ์สู้รบในอดีต
ข้อ ๓ ยินยอมให้ จคม.บางส่วน อยู่ในประเทศไทยได้ตามความสมัครใจ
ข้อ ๔ อาวุธจะมอบให้ฝ่ายไทย
จคม.อาซู หรือ จางหลิงหยุน ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการเดินทางไปมาเก๊าครั้งนี้เพื่อ
นาเอาผลการประชุมพรรคเสนอต่อจีนเป็ง
ในระหว่างเตรียมการส่งตัว จคม.อาซู หรือ จางหลิงหยุน ไปมาเก๊า ฝ่าย
ตารวจสันติบาลมาเลเซียได้ทราบข่าว จึงได้ส่งรองผู้บังคับการตารวจสันติบาล ชื่อ เยา กวง ยิว เข้าพบ
พล.ต.กิตติ รัตนฉายา เพื่อขอร่วมปฏิบัติการ
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๓๑ คณะทางานกองกาลังผสมเฉพาะกิจไทย ได้นาคณะ จคม.อาซู หรือ
จางหลิงหยุน เดินทางเข้ากรุงเทพ โดยเข้าพักที่โรงแรมแอมบาสเดอร์
ในวันที่ ๒๕ ก.ย. ๓๑ คณะ จคม. อาซู หรือ จางหลิงหยุน เดินทางออกจากท่าอากาศ
ยานดอนเมืองไปฮ่องกง และเดินทางต่อเข้ามาเก๊า ในการเดินทางครั้งนี้ฝ่ายไทยจัด ให้ พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ปั่น
เจริญ รองผู้กากับการกอง ๖ กองบังคับการตารวจสันติบาลร่วมเดินทางไปด้วย โดยมีตารวจสันติบาล
มาเลเซียสะกดรอยไปตลอดเวลา
วันที่ ๑๕ ต.ค. ๓๑ จคม.อาซู หรือ จางหลิงหยุน และคณะ เดินทางกลับประเทศไทย
คณะทางานกองกาลังผสมเฉพาะกิจไทยได้รับตัวนาเข้าพักที่โรงแรมรัตนโกสินทร์
ในวันที่ ๑๖ ต.ค. ๓๑ จคม.อาซู หรือ จางหลิงหยุน ได้ขอให้ พล.ต.กิตติ รัตนฉายา
รอง มทภ.๔ เป็นคนกลางในการเจรจากับฝ่ายมาเลเซีย โดยเสนอเงื่อนไข ๕ ข้อ ต่อมาเลเซีย คือ
ข้อที่ ๑ ขอให้ยกเลิกพระราชบัญญัติความมั่นคงภายใน
ข้อที่ ๒ รับรองฐานะ พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา และพรรคประชาชาติมาลายูปฏิวัติแห่ง
มาลายา ซึ่งมี จคม.อับดุลลา ซีดี เป็นประธานพรรค เป็นพรรคการเมืองที่ถูกต้องตามมกฏหมาย
ข้อที่ ๓ ห้ามจับกุมคุมขังซักถามสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา และพรรคประชาชาติ
มาลายูปฏิวัติแห่งมาลายา กองทัพประชาชน ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุน รับรองความปลอดภัย และ
เสรีภาพส่วนบุคคล
ข้อที่ ๔ ออกบัตรประจาตัวประชาชน ให้กับผู้ซึ่งจะกลับไปอยู่ในประเทศมาเลเซีย
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ข้อที่ ๕ ยอมรับสถานภาพว่ากองทัพประชาชนมีคุณูปการ ในการสร้างเอกราชให้กับ
ประเทศมาเลเซีย ต้องคืนทรัพย์สินให้แก่พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา และผู้อยู่ใต้การนาของพรรคคอมมิวนิสต์
มาลายาที่ถูกฝ่ายอังกฤษยึดในระหว่างวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๔๙๑
ในวันที่ ๑๗ ต.ค. ๓๑ เวลา ๑๔๐๐ น. คณะผู้แทนรัฐบาลมาเลเซียได้เดินทางมาประชุมที่
สานักข่าวกรองแห่งชาติ เพื่อทราบเงื่อนไขของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาซึ่งคณะผู้แทนรัฐบาลมาเลเซียแจ้ง
ว่าไม่สามารถเลิกพระราชบัญญัติความมั่นคงภายในและไม่สามารถรับรองฐานะพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาและ
พรรคประชาชาติมาลายูปฏิวัติแห่งมาลายา เป็นพรรคการเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ สาหรับคุณูปการ
ของกองทัพประชาชนนั้น รัฐบาลมาเลเซียยอมรับ แต่ไม่สามารถประกาศอย่างเป็นทางการได้ส่วนทรัพย์สิน
ที่ถูกยึด รัฐบาลมาเลเซียไม่สามารถดาเนินการคืนให้ได้ แต่ผู้ซึ่งจะกลับไปอยู่ประเทศมาเลเซียจะให้เงิน
ช่วยเหลือจานวนหนึ่ง
ในวันเดียวกันนัน้ เวลาประมาณ ๑๗ น. พล.ต.กิตติ รัตนฉายา ได้นา จคม.อาซู หรือ จางห
ลิงหยุน และคณะเข้าพบ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ผบ.ทบ.ที่สวนพุดตาลเพื่อแสดงความขอบคุณต่อการให้
ความสะดวกและความช่วยเหลือต่าง ๆ ของฝ่ายไทย
ในวันที่ ๒๐ ต.ค. ๓๑ คณะผู้แทน จคม. กรม ๑๐ รวม ๔ คน มี จคม.เปาะจิและ เป็น
หัวหน้า เดินทางมาเจรจากับฝ่ายมาเลเซียที่ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา เป็นครั้งที่ ๓ โดยที่คณะผู้แทน จคม.
กรม ๑๐ มิได้รู้ว่าทางพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา ได้มีการเจรจาระดับสูงกับฝ่ายมาเลเซีย ทาให้ความสาคัญ
ในการเจรจาครั้งนี้ลดความสาคัญลงไป
จคม.อาซู หรือ จางหลิงหยุน ให้เหตุผลกรณี จคม. กรม ๑๐ เปิดการเจรจากับฝ่าย
มาเลเซียคู่ไปกับพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา ว่าอับดุลลา ซีดี ประธานพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา เป็นเพื่อ
พบกับ ตันศรีกาฟาบาบา รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ซึ่งเชื่อว่าตนสามารถเจรจากับฝ่ายมาเลเซียได้ผลดีกว่า
จคม.อาซู หรือ จางหลิงหยุน ขอให้กองกาลังเฉพาะกิจไทยช่วยอานวยสความสะดวกในการ
จัดการประชุมคณะกรรมการเมือง ที่ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา และไปรับไมเคิล จัน จากกวางเจา
สาธารณรัฐประชาชนจีน มาร่วมประชุมด้วย ในช่วงเดือน พ.ย. ๓๑ คณะทางานกองกาลังเฉพาะกิจไทย
นาคณะกรรมการจากจุดต่าง ๆ เดินทางเข้า อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา
สาหรับบุคคลซึ่งชื่อว่า ไมเคิล จัน ต่อมาทราบว่า คือ จคม.อาเยี่ยน บุคคลหนึ่งใน
คณะกรรมการการเมือง จคม. อาเยี่ยน ได้รับมอบหมายจากจีนเป็ง ได้เดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อ
จัดการประชุมคณะกรรมการเมือง ฝ่ายไทยได้อานวยความสะดวก โดยจัดให้ พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ปั่นเจริญ
เดินทางไปกวางเจากับ เยา กวง ยิว ตารวจสันติบาลมาเลเซีย เพื่อรับตัว จคม.อาเยี่ยน
วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๓๑ คณะทางานกองกาลังผสมเฉพาะกิจไทย ได้นา จคม.เอเยี่ยน เดินทาง
สู่ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา เพื่อเปิดการประชุมคณะกรรมการเมือง
คณะกรรมการเมืองที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
จคม.อาเยี่ยน
ผู้แทนจีน
จคม.อาซู หรือ จางหลิงหยุน
รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา
จคม.อาซี
ผู้บังคับการกรมที่ 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 ในวันที่ ๒๓ ม.ค. ๓๒ พ.ท.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
เดินทางไปเมืองกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อรับตัว จคม.อาเยี่ยน เดินทางเข้าประเทศไทยใน
วันที่ ๓๐ ม.ค. ๓๒
การประชุมเจรจาสันติภาพสามฝ่าย ครั้งที่ ๑ จัดให้มีขึ้นที่โรงแรมถาวรปาล์มบีช จว. ภูเก็ต
ระหว่างวันที่๒ ถึง ๓ ก.พ. ๓๒ โดยมี พล.ต.กิตติ รัตนฉายา เป็นประธานการประชุม การประชุมครั้ง
นี้นับเป็นการเจรจาระเหว่างพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา กับฝ่ายรัฐบาลมาเลเซียครั้งแรกในรอบ ๓๔ ปี
หลังจากการเจรจาที่เมืองปาลิ่ง รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ ๒๘ ถึง ๒๙ ธ.ค. ๒๔๙๘
ล้มเหลว
ในการเจรจา ฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาเสนอเงื่อนไขหลักการ ๕ ข้อ ตามที่ จคม.อาซู
หรือ จางหลิงหยุน แจ้งให้ฝ่ายไทยทราบ เมื่อเดินทางกลับจากมาเก๊า ฝ่ายมาเลเซียตอบข้อเสนอ
เช่นเดียวกับที่ได้ตอบในที่ประชุมสานักงานข่าวกรองแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค. ๓๑ การเจรจายังไม่ได้
ข้อยุติ ทั้งสองฝ่ายตกลงจะกลับไปหารือและจะเจรจากันใหม่ เป็นครั้งที่ ๒ ในเดือน มี.ค. ๓๒ ในวันที่ ๘
ก.พ. ๓๒ จคม.อาเยี่ยน เดินทางกลับสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อรายงานผลการประชุมให้จีนเป็งทราบ
ในวันที่ ๖ มี.ค. ๓๒ พ.ท.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ เดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อรับ
ตัว จคม.อาเยี่ยน เดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อประชุมเจรจาสันติภาพสามฝ่าย ครั้งที่ ๒
การประชุม ครั้งที่ ๒ จัดให้มีขึ้นที่โรงแรมถาวรปาล์มบีช จว.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๑๕ ถึง ๑๗
มี.ค. ๓๒ โดยมี พล.ต.กิตติ รัตนฉายา เป็นประธานการประชุม
ผลการเจรจาคืบหน้าเล็กน้อย แต่ยังไม่ประสบผลสาเร็จ ทั้งสองฝ่ายแยกย้ายกลับไปหารือกัน
ใหม่ ในระหว่างการเจรจา จคม.อาซู หรือ จางหลิงหยุน ได้ล้มป่วยลงฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาได้
ขอร้องให้ฝ่ายมาเลเซียนา จคม.อาซู หรือ จางหลิงหยุน เข้าไปรักษาตัวที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ฝ่ายมาเลเซียตอบสนองข้อขอร้องของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา โดยมี จคม.อาเยี่ยน จคม.อาซี จคม.เล่า
หวง จคม.เซียวนา ร่วมเดินทาง แพทย์มาเลเซียตรวจพบว่าเป็นมะเร็งในตับ และวินิจฉัยว่าจะมีชีวิตอยู่ได้
ไม่เกิน ๖ เดือน
พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาขอร้องฝ่ายมาเลเซียให้ช่วยนาตัว จคม.อาซู เดินทางไปเมืองกวาง
เจา สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อรับการรักษา และพบบุตรชายที่นั่นฝ่ายมาเลเซียได้ส่งตัว จคม.อาซู จคม.
อาเยี่ยน จคม.อาซี จคม.เซียวนา เดินทางเข้าสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามการขอร้อง ซึ่งต่อมา จคม.
อาซู หรือ จางหลิงหยุน ได้เสียชีวิตที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๓๒
ในวันที่ ๗ พ.ค. ๓๒ จคม.อาเยี่ยน จคม.อาซี เดินทางเข้าประเทศไทย การประชุมเจรจา
สันติภาพสามฝ่าย ครั้งที่ ๓ จัดให้มีขึ้นที่โรงแรมถาวรปาล์มบีช จว.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๑๓
พ.ค. ๓๒ โดยมี พล.ต.กิตติ รัตนฉายา เป็นประธาน
การประชุมในวันที่ ๑๑ พ.ค. ๓๒ ปรากฏว่าฝ่ายมาเลเซียกับฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์มาลายายัง
ไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องการใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงภายใน
การประชุมในวันที่ ๑๒ พ.ค. ๓๒ พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาจึงขอตกลงกับฝ่ายไทยในการยุติ
การต่อสู้ด้วยอาวุธ ดังนี้.ขั้นที่ ๑ สมาชิกกองทัพประชาชน ที่มีความประสงค์จะพานักอยู่ในประเทศไทยจะออกมาใช้
ชีวิตอย่างสันติก่อน
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ขั้นที่ ๒ สมชิกกองทัพประชาชน
ที่มีความประสงค์จะกลับไปพานักในประเทศมาเลเซีย
ยังคงอยู่ในฐานที่มั่นเพื่อรอคอยผลการเจรจากับฝ่ายมาเลเซีย หากการเจรจากับฝ่ายมาเลเซียไม่สามารถตกลง
กันได้ ภายใน ๖ เดือน สมาชิก กองทัพประชาชน ส่วนนี้จะออกจากป่าเพื่อพานักอยู่ในประเทศไทยรวม
กับพวกแรก
สาหรับอาวุธ จะทาลายทิ้งโดยสมาชิกประชาชนมาลายา หากทางฝ่ายไทยยอมรับตามข้อเสนอ
ดังกล่าวฝ่ายคอมมิวนิสต์มาลายา สามารถลงนามในความตกลงได้ก่อนวันที่ 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
ขอนาไปหารือกับคณะกรรมการเมือง และจีนเป็ง
ในวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๓๒ พ.ท.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ได้เดินทางไปส่ง จคม.อาเยี่ยน, จคม.อาซิ
เข้าเมืองกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ ๒๓ ก.ย. ๓๒ พ.ท.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ พร้อมด้วย พ.ต.สุริยะ สมิทธิ ได้เดินทางไป
เมืองกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อรับตัว จคม.อาเยี่ยน, จคม.อาซิ, จคม.เซียวนา กลับเข้า
ประเทศไทย ในวันที่ ๒๕ ก.ย. ๓๒
ในวันที่ ๒๙ ก.ย. ๓๒ เวลา ๐๘๑๕ พล.ต.กิตติ รัตนฉายา ได้นา จคม.อาเยี่ยน, จคม.
อาซิ เข้าพบ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ผบ.ทบ. ที่บ้านสวนพุดตาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ได้กล่าวเชิญ
จีนเป็ง ให้เดินทางมาประเทศไทย และขอให้มีการประนีประนอมกัน เพื่อสร้างสันติภาพตามแนวชายแดน
ไทย – มาเลเซีย
การเจรจาสันติภาพสามฝ่าย ครั้งที่ ๔ จัดให้มีขึ้นที่โรงแรม ถาวรปาล์มบีช จว.ภูเก็ต ระหว่าง
วันที่ ๒ ถึง ๓ ต.ค. ๓๒ โดยมี พล.ต.กิตติ รัตนฉายา เป็นประธานการประชุม
ผลการประชุมตกลงระหว่างฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์มาลายากับฝ่ายมาเลเซีย สรุปได้ว่า
๑. พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา จะยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธ และสลายกองทัพ
๒. พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาจะต่อสู้ทางการเมืองในมาเลเซีย
โดยจัดตั้งพรรคใหม่ชื่อ
พรรคกรรมกรสังคมนิยมแห่งมาเลเซีย
๓. สมาชิกกองทัพประชาชนมาลายา ส่วนหนึ่งจะขอพานักในประเทศไทย อีกส่วนหนึ่งขอ
กลับไปพานักในมาเลเซีย
สาหรับผู้กลับไปพานักในมาเลเซียขอให้ฝ่ายมาเลเซียให้ความช่วยเหลือเรื่องค่า
ครองชีพ
๔. ฝ่ายมาเลเซีย ตกลงจะไม่ใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงภายในดาเนินการต่อผู้กลับไป
พานักในมาเลเซีย สาหรับการช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพ ฝ่ายมาเลเซียยินดีให้ความช่วยเหลือ แต่การช่วยเห
ลื่อที่แน่นอนยังกาหนดไม่ได้ ขอให้คาตอบในการประชุมครั้งต่อไป
ในระหว่างการประชุม ทภ.๔ มีการเปลี่ยนแปลงตัว มทภ.๔ จาก พล.ท.วิศิษฐ์ อาจคุ้มวงศ์
เป็น พล.ท.ยุทธนา แย้มพันธุ์ ปัญหาที่ตกลงค้างอยู่ สามารถทาความตกลงกันได้ พล.ท.ยุทธนา แย้มพันธุ์
มอบอานาจให้ พล.ต.กิตติ รัตนฉายา เป็นผู้ลงนามความตกลงแทน มทภ.๔
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ในวันที่ ๗ ต.ค. ๓๒ จคม.อาเยี่ยน เดินทางกลับเมืองกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อรายงานผลการประชุมให้ จีนเป็ง ทราบ
ในวันที่ ๒๗ ต.ค. ๓๒ พ.ท.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ได้เดินทางไปเมืองกวางเจา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพื่อนา จีนเป็ง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา เดินทางเข้าประเทศไทย ในวันที่ ๒๗
ต.ค. ๓๒
ในวันที่ ๒๓ ต.ค. ๓๒ จคม.อาเยี่ยน เดินทางเข้าประเทศไทย
ในวันที่ ๓๑ ต.ค. ๓๒, ๐๙๓๐ พล.ต.กิตติ รัตนฉายา และ พ.ท.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ได้นา
จีนเป็ง และ จคม. อาซิ เข้าพบ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ผบ.ทบ. ที่บ้านสวนพุดตาล เพื่อเยี่ยมคารวะ
พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ กล่าวต้อนรับ จีนเป็งและชมเชยความเด็ดเดี่ยวในการต่อสู้เพื่ออุดมการ จีนเป็ง ได้
กล่าวขอบคุณในความช่วยเหลือของฝ่ายไทย ต่อพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา ในการเจรจากับฝ่ายมาเลเซีย
การประชุมเจรจาสันติภาพสามฝ่าย ครั้งที่ ๕ จัดให้มีขึ้นที่โรงแรมถาวรปาล์มบีช จว.ภูเก็ต
ระหว่างวันที่ ๒ ถึง ๔ พ.ย. ๓๒ โดยมี พล.ต.กิตติ รัตนฉายา เป็นประธานการประชุม
ในการเจรจาวันที่ ๒ พ.ย. ๓๒ ในช่วงเช้าและบ่ายพรรคคอมมิวนิสต์มาลายากับฝ่ายมาเลเซีย
ไม่สามารถตกลงปัญหาที่สาคัญบางประการได้
ในตอนค่าของวันที่ ๒ พ.ย. ๓๒ พล.ต.กิตติ รัตนฉายา ให้ จีนเป็ง เดินทางจากกรุงเทพฯ
สู่ภูเก็ตเพื่อแก้ปัญหาที่ไม่สามารถตกลงกันได้
ในวันที่ ๓ พ.ย. ๓๒ ทุกฝ่ายสามารถตกลงกันในหลักการได้ และตกลงจัดตั้งคณะทางานร่าง
ความตกลงร่วมกันระหว่างไทย – มาเลเซีย - พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาโดยมี พล.ต.ปานเทพ ภูวนารถนุ
รักษ์ เป็นหัวหน้าคณะ
ในวันที่ ๑๔ พ.ย. ๓๒ ปิดการประชุม และถือเป็นการประชุมเจรจาสันติภาพสามฝ่ายครั้ง
สุดท้าย ทั้งสามฝ่ายตกลงจะลงนามความตกลง ในวันที่ ๒ ธ.ค. ๓๒ ที่ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา
คณะทางานสามฝ่ายดาเนินการร่างความตกลงกันที่ โรงแรมถาวรปาล์มบีช จว.ภูเก็ต ตั้งแต่
วันที่ ๕ จนถึงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๓๒ จึงย้ายมาดาเนินการต่อที่โรงแรมรีการ์เด้น อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา
สาหรับความตกลงระหว่างฝ่ายไทยกับพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา สรุปได้ดังนี้.๑. สมาชิกกองทัพประชาชนมาลายาจะทาลาย อาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด
ภายใน ๗๕ วัน หลังจากลงนามความตกลง
๒. ผู้ซึ่งมีความประสงค์จะกลับไปพานักในประเทศมาเลเซีย ในชั้นต้น ต้อง
พานักอยู่ในประเทศไทยเพื่อให้ฝ่ายมาเลเซียดาเนินกรรมวิธีทางเอกสาร เป็นเวลา ๖ เดือน
๓. ผู้ซึ่งมีความประสงค์พานักอยู่ในประเทศไทยจะได้รับความช่วยเหลือดังนี้คือ
๓.๑ ฝ่ายไทยมอบพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ทากิน ครอบครัวละ ๑๕ ไร่ โดย
จัดหาวัสดุในการสร้างบ้านพักให้ครอบครัวละ ๑ หลัง
๓.๒ จ่ายค่าครองชีพให้วันละ ๑๘ บาทต่อคน เป็นเวลา ๓ ปี และจะ
ช่วยเหลือให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ในเวลา ๕ ปี
๓.๓ การช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ภายใต้กฎระเบียบของ
ทางราชการ

283

284
ส่วนความตกลงระหว่างฝ่ายมาเลเซียกับพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาสรุป ได้ดังนี้.๑. พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา สามารถจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ได้
แต่ห้ามใช้คาว่าใช้อุดมการณ์มาร์ก
๒. ให้การช่วยเหลือด้านการเมือง โดยจ่ายครั้งแรก คนละ ๓,๐๐๐ ริงกิต และ
ให้เงินช่วยเหลือการครองชีพเป็นรายเดือน เดือนละ ๓๐๐ ริงกิต เป็นเวลา ๓ ปี และจะจ่ายให้ครั้ง
สุดท้าย ๕,๐๐๐ ริงกิต
๓. ไม่มอบที่ดินทากินให้
ในวันที่ ๒ ธ.ค. ๓๒ เป็นวันลงนามความตกลงสันติภาพ ๓ ฝ่าย พิธีลงนามจัดให้มีขึ้นที่
โรงแรมลีการ์เด้น อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา
เวลา ๑๐๐๐ เริ่มพิธีลงนามความตกลงระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์มาลายากับรัฐบาลมาเลเซีย
ผู้ลงนามพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา ประกอบด้วย
จีนเป็ง
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา
อับดุลลาซีดี
ประธานพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา
ผู้ลงนามฝ่ายมาเลเซีย ประกอบด้วย
ดาโต๊ะ ฮามี หวัน ซิเต็ก
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
พล.อ.ตันศรี ฮาซิม บิน โมฮัมหมัด
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ตันศรี ไมฮัมหมัด ฮานีฟ บิน โอมารี อธิบดีกรมตารวจ
ฝ่ายไทยลงนามในฐานะพยาน ผู้ลงนามประกอบด้วย
พล.อ.ชวลิต
ยงใจยุทธ
ผบ.ทบ.
นาย อเนก
สิทธิประศาสน์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
พล.ต.อ. แสวง ธีรสวัสดิ์
อธิบดีกรมตารวจ
พล.ท.ยุทธนา แย้มพันธุ์
มทภ.๔
ต่อจากนั้น
เป็นการลงนามความตกลงระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์มาลายากับกองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค ๔
ฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา จีนเป็ง เป็นผู้ลงนาม
พล.ต.กิตติ รัตนฉายา ลงนามในนาม กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔
หลังจากนั้น เป็นการอ่านแถลงการณ์ร่วม โดย พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ดาโต๊ะ ฮายี หวัน
ซิเต็ก และ จีนเป็ง ตามลาดับ เป็นอันเสร็จพิธีการลงนามความตกลงสันติภาพ
หลังจากเสร็จอาหารกลางวันเป็นพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการปฏิบัติตามความตกลง
ผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์มาลายากับฝ่ายมาเลเซียมีดังนี้.ฝ่ายมาเลเซียมี ดาโต๊ะ อับดุล อาอิม โมฮัมหมัด นอร์ รองอธิบดีกรมตารวจ
และ ซุลกีฟี อับดุล รามาน ผู้บังคับการตารวจสันติบาล
ฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา มี จีนเป็ง และราชิด ไมดิน
ผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์มาลายากับฝ่ายไทยมีดังนี้.ฝ่ายไทย พล.ต.ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์
ผบ.กกล.ผสม ฉก.ไทย
ฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา มี วู อี ซี และ ราชิด ไมดิน
284

285
เหตุการณ์วันที่ ๒ ธ.ค. ๓๒ ถือเป็นเหตุการณ์สาคัญของโลกวันหนึ่ง เป็นวันสิ้นสุดการ
ต่อสู้ด้วยอาวุธของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา ซึ่งดาเนินมาเป็นเวลา ๔๑ ปี
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ความเป็นมาของขบวนการกองโจรก่อการร้าย ( ขจก.)
ขจก. คือ กลุ่มบุคคลที่ดาเนินงานทางการเมืองและการทหาร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งแยกดินแดน จว. ป.ต., จว. ย.ล., จว. น.ธ., จว. ส.ต. และ จว. ส.ข. บางส่วน
ออกจากการปกครองของไทย เพื่อจัดตั้งเป็นรัฐมุสลิมอิสระ ปัจจุบันมี ๓ ขบวนการ คือ ขบวนการอิสลาม
ปลดปล่อยปัตตานี ( BIPP) ขบวนการปฏิบัติแห่งชาติมาลายู ปัตตานี (BRN) องค์การร่วมปลดปล่อย
สหพันธ์ปัตตานี ( PULO) ในจานวนนี้ขบวนการ BRN และ PULO นับเป็นกลุ่มที่มีบทบาทมากที่สุด โดย
กาลังติดอาวุธรวมกันประมาณ ๑๕๐ – ๒๑๐ คน นอกจากนี้ทั้ง ๓ ขบวนการ ยังได้มีการจัดตั้ง
ขบวนการมูจาฮีดินปัตตานี (BBMP) และสภาร่วมต่อสู้แห่งชาติปัตตานี ( BBKP) ขึ้นในมาลาเซีย ด้วย
๑. ขบวนการอิสลามปลดปล่อยปัตตานี (Barisan lslam Pembebasan Pattani : Bipp)
เดิมคือขบวนการปลดปล่อยแห่งชาติปัตตานี (BNPP) จัดตั้งในปี ๒๔๙๐ ซึ่งต่อมาประมาณปี ๒๕๒๘ ได้
เปลี่ยนชื่อเป็น ขบวนการอิสลามปลดปล่อยปัตตานี (BIPP) ประธานคนปัจจุบัน (๒๕๓๔) คือ นายหัสดินบิน
สา และไม่ทราบจานวนสมาชิกทั้งหมด แต่สมาชิกระดับนาส่วนใหญ่พานักใน โกตาบารู รัฐกลันตัน มาลา
เซีย ความเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งหลังสุด ได้แก่การจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสันนิบาตมุสลิมโลก ครั้ง
ที่ ๑ ที่ นครเมกกะ เมื่อตุลาคม ๒๕๓๐ ในฐานะสังเกตการณ์ ทั้งนี้ เพื่อหาเสียงสนับสนุนจากต่างประเทศ
๒. ขบวนการปฏิวัตแิ ห่งชาติมาลายาปัตตานี ( Barisan Revolusi Nasional Malayu
Pattani :BRN)
จัดตั้งในปี ๒๕๐๓ เคลื่อนไหวทั้งทางการเมืองและการทหาร โดยมีกาลังติดอาวุธ
ประมาณ ๑๐๐ -๑๔๐ คน นายอับดุลอุสตาการิม บินหะยีอัสซัน เป็นประธาน สาหรับการเคลื่อนไหวใน
มาลาเซีย กระทาในรูปของการจัดประชุม เผยแพร่เอกสารโฆษณาชวนเชื่อขอรับบริจาคเงิน และพบปะกับ
ผู้แทนของประเทศอิสลามในตะวันออกกลางบางประเทศ ซึ่งประจาในมาลาเซียเพื่อขอรับการช่วยเหลือ ส่วน
ความเคลื่อนไหวในไทย เน้นการปฏิบัติการก่อกวนเรียกค่าคุ่มครอง ลอบทาร้ายเจ้าหน้าที่และราษฎรที่ไม่ให้
ความร่วมมือ ประเทศที่ให้การสนับสนุนทั้งด้านการเงิน และการฝึกอบรม กลุ่ม BRN ได้แก่ ซีเรีย และ
ลิเบีย
ปัจจุบัน ขจก. BRN ได้แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม เนื่องจากเกิดความแตกแยกในหมู่ผู้นา ได้แก่
Kempipinan Ulamah มีนายหะยีการิมบินหะยีอัดซัน เป็นผู้นา และกลุ่ม Kardina มี นายหะยีอามีน
โต๊ะมีนา เป็นผู้นา ทั้งสองกลุ่มเคลื่อนไหวเฉพาะด้านการเมือง ส่วนกลุ่ม Congress มีนายรอซะ บูราซอ
เป็นผู้นาเคลื่อนไหวทั้งทางการเมืองและการทหาร มีกองกาลังติดอาวุธทั้งหมดในควบคุม สมาชิกส่วนใหญ่
เป็นคนรุ่นใหม่ และพยายามผลักดันให้ทั้ง ๓ กลุ่มรวมตัวกัน โดยมี นายรอซะ บูราซอ เป็นผู้นา
๓. องค์การร่วมปลดปล่อยสหพันธ์ปตั ตานี (Pattani United Liberation Organization:
PULO) จัดตั้งในปี ๒๕๑๑ ขจก. PULO เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งที่สุด มีการจัดตั้งทั้งทางการเมืองและ
การทหารมีนายอารง มูเส็ง เป็นผู้นา กองกาลังติดอาวุธที่เคลื่อนไหวในเขตไทยมีประมาณ ๕๐ – ๗๐ คน
ใช้ยุทธวิธีการต่อสู้ลักษณะเดียวกับกลุ่ม BRN โดยมีประเทศอิสลามที่นิยมแนวทางรุนแรงในตะวันออกกลาง
อาทิ ลิเบีย ซีเรีย ให้การสนับสนุนด้านการเงินและการฝึกอบรม
ปัจจุบัน ขจก. PULO มีความแตกแยกในกลุ่มผู้นาเช่นเดียวกับกลุ่ม BRN โดยแบ่งออกเป็น
๓ กลุ่ม คือ กลุ่มนายอารง มูเส็ง (ประธานสภาปฏิวัติพูโล) เป็นผู้นา เน้นการดาเนินการด้านการเมือง
สมาชิกส่วนใหญ่จบการศึกษาจากประเทศในตะวันออกกลาง กลุ่มนายอับดุล กอเดร์ เป็นแกนนา สมาชิก
ส่วนใหญ่ผ่านการอบรมจากลิเบีย เคลื่อนไหวเฉพาะทางการเมือง แต่ต่อมากลุ่มนี้ได้เปลี่ยนสภาพเป็นมูลนิธิ
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ชื่อ Pranpado Foundation พร้อมกับลดการเคลื่อนไหวลง และกลุ่มนายหะยี สะมะแอท่าน้า สมาชิก
ส่วนใหญ่เป็นกองกาลังติดอาวุธ เน้นงานก่อสร้างและเรียกค่าคุ้มครอง
๔. ขบวนการมูจาฮีดนี ปัตตานี (Barisan Bersatu Mujahideen Pattani : BBMP)
เป็นขบวนการที่จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของสมาชิกบางคนที่แตกแยกจาก ขจก.
กลุ่ม BIPP กลุ่ม BRN และกลุ่ม PURO ประกาศตัวเป็นทางการเมื่อพฤศจิกายน ๒๕๒๘ มี นายแวะหะ
มะ เวยูโซ๊ะ เป็นประธาน เคลื่อนไหวทางการเมือง เป็นหลัก
๕. ขบวนการสหแนวร่วมกูเ้ อกราชปัตตานี หรือสภาร่วมต่อสู้แห่งปัตตานี (Barisan Bersatu
Kermardikaan Pattani : BBKP)
จัดตั้งเมื่อปี ๒๕๑๒ เป็นขบวนการที่เกิดจากการรวมกลุ่มของ ขจก. ๔ ขบวนการคือ BIPP
BRN PULO และ BBMP มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นในประเทศได้นาโครงการปฏิบัติงาน
ด้านดาวะห์มาใช้เพื่อขยายฐานสนับสนุน นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกองทุนจีฮัดเบอร์ซาตู เพื่อรับเงินสนับสนุน
และปรากฏรายงานเมื่อ มิถุนายน ๒๕๓๔ ว่ากลุ่ม BBKP จะเริ่มการฝึกอาวุธเพื่อจัดตั้งกองทัพแห่งชาติ
ปัตตานี
๖. ความเคลือ่ นไหวของ ขจก.
ภายในประเทศ ปัจจุบัน (๒๕๓๗) มีเพียง ขจก. กลุ่ม BRN และ PURO เท่านั้น ที่ยังคง
เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเมืองและการทหาร โดยมีกาลังติดอาวุธรวมกันประมาณ ๑๐๐ – ๑๓๐
คน (BRN ประมาณ ๘๕ – ๑๐๕ คน และ PULO ประมาณ ๑๕ – ๒๕ คน ) ส่วนกลุ่ม BIPP และ
BBMP เคลื่อนไหวเฉพาะด้านการเมืองนอกประเทศเป็นส่วนใหญ่
สาหรับการเคลื่อนไหวทางการเมืองในไทย ส่วนใหญ่มุ่งโฆษณาชวนเชื่อปลูกฝังอุดมการณ์การ
ต่อสู้เพื่ออิสลาม โจมตีรัฐบาล และชักชวนราษฎรชาวมุสลิมเข้าเป็นสมาชิก ด้านการทหารมีการเรียกค่า
คุ้มครอง ขู่วางระเบิด ลอบสังหาร เจ้าหน้าที่หรือผู้ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ตลอดจนสร้างความวุ่นวาย
เพื่อหวังผลทางด้านสังคมจิตวิทยา โดยการคุกคามครู และเผาโรงเรียน เป็นต้น ส่วนในต่างประเทศ ขจก.
มีความเคลื่อนไหวที่จะแสวงหาการสนับสนุนทางการเมือง การเงิน การฝึกอบรม แหล่งพักพิง และการ
โฆษณาชวนเชื่อจากประเทศอิสลาม เช่น ลิเบีย ซีเรีย และมาเลเซีย ปัจจุบันการปฏิบัติการของ ขจก.ลดลง
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ปราบปรามอย่างต่อเนื่อง และเกิดความแตกแยกกันระดับผู้นา อนึ่งในปี ๒๕๓๓
ปฏิบัติการของ ขจก. กลุ่ม PURO และ BRN ลดลงเหลือเพียง ๔๐ ครั้ง จาก ๖๒ ครั้ง ในปี ๒๕๓๒
สาหรับการสนับสนุนของคนไทยมุสลิมต่อ
ขจก.ส่วนใหญ่ยังคงเป็นไปในลักษณะจายอม
เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทางราชการไม่สามารถให้ความคุ้มครองทั่วถึง ผู้ให้การสนับสนุนด้วยความ
เลื่อมใสในอุดมการณ์มีเพียงส่วนน้อย
ในด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มก่อการร้ายอื่น ๆ
ขจก.
เคยมีการประสานงานในระดับ
ผู้ปฏิบัติงานกับ ผกค. และ จคม. ในช่วงปี ๒๕๒๐ แต่ไม่มีความคืบหน้า เนื่องจากอุดมการณ์ที่แตกต่าง
กันกับมีการแย่งชิงอิทธิพลและผลประโยชน์ในพื้นที่
ในต่างประเทศ ขจก.เคลื่อนไหวต่างประเทศ เพื่อแสวงหาการสนับสนุนทางการเมืองการเงิน
ฝึกอบรม แหล่งพักพิง และการโฆษณาชวนเชื่อ ความช่วยเหลือส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศอิสลามใน
ตะวันออกกลาง ได้แก่ ลิเบีย ซีเรีย ซาอุดิอาระเบีย และซูดาน โดย ขจก.เคยส่งสมาชิกไปฝึกอบรม
ทางการเมือง และฝึกอาวุธที่ลิเบียและซีเรีย นอกจากนี้ ขจก.ยังมีการติดต่อกับผู้แทนกลุ่มมูจาดฮีดีน
อัฟกานิสถานที่ประจากรุงกัวลาลัมเปอร์
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การปราบปราม ขจก.ในพืน้ ที่ จว.ยะลาและ จว.นราธิวาส ในปี ๒๕๓๕ – ๒๕๓๗
๑. กล่าวทัว่ ไป
ขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.) ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งยังมีความเคลื่อนไหวจนถึงปัจจุบันมี
อยู่ ๒ กลุ่ม คือ ขจก.กลุ่ม บี.อาร์.เอ็น และ ขจก.กลุ่ม พูโล การปฏิบัติการก่อ การร้ายของ ขจก. เป็น
การผสมผสานการปฏิบัติทางทหาร และการต่อสู้ทางสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองที่จะแบ่งแยก
ดินแดนหรือปกครองตนเองเป็นเป้าหมายสูงสุดในการต่อสู้ การปราบปราม ขจก. ทั้งสองกลุ่ม นับตั้งแต่เริ่ม
เกิดความเคลื่อนไหวขึ้นนั้น สถานการณ์ได้ลดความรุนแรงไปตั้งแต่ปี ๒๕๓๒ แต่จากการที่ฝ่ายเราได้ทวีการ
ปฏิบัติเพื่อกดดัน ขจก.ที่แหลืออยู่อย่างต่อเนื่อง จนทาให้ฝ่าย ขจก.อยู่ในสภาพที่ตกต่าอย่างมาก ในปี
๒๕๓๕ นั้น ขจก.ได้กลับพลิกฟื้นสถานการณ์ต่อสู้ขึ้นใหม่ ด้วยการก่อเหตุการณ์เผาโรงเรียนกว่า ๓๐ แห่ง
ในพื้นที่ จว.ชายแดนภาคใต้ เมื่อเดือน ส.ค. ๓๖ ทาให้ฝ่ายเราโดย พตท.๔ ซึ่งเป็นหน่วยประสารการ
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในพื้นที่ ต้องเร่งดาเนินการต่อสู้ต่อไปเพื่อเอา ขจก.ให้ได้โดยเร็ว การปฏิบัตของ
ฝ่ายเราเป็นการใช้กาลังทหารเข้าปราบปรามกาลังติดอาวุธในพื้นที่ป่าเขาและพื้นราบ ควบคู่กับการใช้กาลัง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองทาการพิทักษ์ประชาชนเพื่อตัดขาดการสนับสนุนของ ขจก. รวมทั้ง ดาเนินการ
พัฒนาพื้นที่ตามโครงการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่และขจัดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะเกื้อกูลต่อการ
สนับสนุนการก่อการร้าย
กาลังของ พตท.๔ ซึ่งนับว่ามีบทบาทสาคัญในการปราบปราม ขจก. พื้นที่ 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. พืน้ ที่เคลือ่ นไหวของ ขจก.
๒.๑ ขบวนการ บี.อาร.เอ็น มี ๓ เขตงาน คือ
๒.๑.๑ เขต ๑ เดิมมีการเคลื่อนไหวในพื้นที่ ต.สะเอ๊ะ, ต.กรงปีนัง อ.เมือง จว.ย.ล. และ
รอยต่อ อ.เมือง กับ อ.ยะหา จว.ย.ล. โดยมี ขจก. โต๊ะ แซบง เป็นหัวหน้า ปัจจุบันเคลื่อนไหวในพื้นที่
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 เคลื่อนไหวในพื้นที่ 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 เคลื่อนไหวในพื้นที่บางส่วนของ 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 ท่าน้า เป็นหัวหน้า แต่ปัจจุบัน
ไม่มีความเคลื่อนไหวที่สาคัญ อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มใหม่ ซึ่งมี ดร.ฮารง มูเล็ง/อเมริกา เป็นหัวหน้า และ
หะยีอับดุลฮาดี/มูโน๊ะ เป็นเลขาธิการ กลุ่มนี้ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ในปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม
คือ
๒.๒.๑ กลุ่ม หะยีดาโอ๊ะ ท่าน้า เคลื่อนไหวในพื้นที่รอยต่อ 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 เคลื่อนไหวในพื้นที่ อ.รามัน จว.ย.ล. และ อ.รือเสะ, อ.ศรี
สาคร, อ.ยี่งอ, อ.ระแงะ, อ.จะแนะ จว.น.ธ.
๓. การปฏิบัตทิ ี่สาคัญ
จากการสารวจผลการปราบปราม ขจก.ในห้วงปี ๓๕ – ๓๗ พบว่ามีการ
ปฏิบัติสาคัญเกิดขึ้นในพื้นที่ กิ่ง อ.กาบัง, อ.รามัน และ อ.เมือง จว.ย.ล. กับ ในพื้นที่ อ.ศรีสาคร, อ.จะ
แนะ จว.น.ธ. ซึง่ เป็นการปฏิบัติที่ฝ่ายเราจัดกาลังออกกวาดล้าง ขจก. กลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ป่าเขา จนเป็น
เหตุให้ฝ่าย ขจก.เกิดการสูญเสียอย่างหนักมาโดยลาดับ
และสามารถนาผลการปฏิบัติมาพิจารณาเป็น
บทเรียนจากการรบ ได้ดังนี้.๓.๑ การรบที่ บ.เจาะกาดง (คิวเอช ๔๗๘๐๐๕) อ.เมือง จว.ย.ล. ในห้วง ๑ – ๕ ต.ค. ๓๕
เมื่อ ๐๔๑๔๐๐ ต.ค. ๓๕ ฉก.ทพ.๔๑ ซึ่งจัดกาลังจาก ร้อย ร.๔๑๐๖ จานวน ๔ ชป.
ตามแผนยุทธการห้วยกระทิง เพื่อเข้าพิสูจน์ทราบ และกวาดล้าง ขจก.ในพื้นที่ ต.ห้วยกระทิง และ ต.สะเอ๊ะ
บริเวณ บ.มาตูมอ, บ.จาเราะสาโต, บ.เจาะกาดง และ บ.ตะโล๊ะโต๊ะโพ กาลัง ชป.ที่ ๓ นาโดย ส.อ.ลาศ
อ่อนปลอด ได้ปะทะกับ ขจก.บี.อาร.เอ็น กลุ่ม สะอารี ดิสะเอ๊ะ ประมาณ ๒๐ คน นานประมาน ๑๐
นาที ที่บริเวณ บ.เจาะกาดง หลังจากนั้นฝ่ายเราได้เพิ่มเติมกาลังอีก ๒ ชป. เข้าสกัดกั้นและไล่ติดตาม
จนเกิดการปะทะกันอีกครั้งบริเวณใกล้เคียงกัน ผลการปฏิบัติฝ่ายเราเสียชีวิต ๑ นาย, บาดเจ็บ ๒ นาย
ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต ๒ คน จากการตรวจค้นพิสูจน์ทราบ บริเวณพื้นที่ปะทะ ฝ่ายเราเหยียบกับระเบิด
ได้รับบาดเจ็บ ๑ นาย และยึดได้อาวุธยุทโธปกรณ์ กับสิ่งของอีกจานวนหนึ่ง
๓.๒ การรบที่ บ.ราดู (คิวเอช ๕๑๑๐๙๙) อ.เมือง จว.ย.ล. ในห้วง ๑๓ – ๑๖ ธ.ค. ๓๕
เมื่อ ๑๔๐๕๒๐ ธ.ค. ๓๕ ร้อย ทพ. ๔๑๐๖ ซึ่งจัดกาลัง ๑ ชป. ออกปฏิบัติการตาม
แผนยุทธการยะลาสันติ ร่วมกับ กาลังตารวจ และ อาสาสมัคร อ.เมือง จว.ย.ล. เพื่อพิสูจน์ทราบและ
กวาดล้าง ขจก.บี.อาร.เอ็น กลุ่ม ยะรอบี อาแว ได้ปะทะกับ ขจก.กลุ่มนี้ ประมาณ ๕ – ๖ คน ที่บริเวณ
บ.ราดู นานประมาณ ๒๐ นาที ผลการปฏิบัติการฝ่ายเราปลอดภัย ฝ่าย ขจก.เสียชีวิต ๒ คน จากการ
จัดกาลังไล่ติดตามพบ ขจก.บาดเจ็บอีก ๑ คน และได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา สาหรับ ขจก.ที่เหลืออีก ๒
คน ได้รับบาดเจ็บและหลบหนีไปได้
๓.๓ การรบที่ 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 ซึ่งจัดกาลังกองร้อยละ
๑ ชป. เข้าปฏิบัติการตามแผนยุทธการพิทักษ์ใต้ ๔๑ เพื่อพิสูจน์ทราบความเคลื่อนไหวของ ขจก.พูโล กลุ่ม
สะแปอิง ที่บริเวณ บ.ไอร์บือแต ตามที่ได้รับรายงานจากแหล่งข่าว นาโดย ร.ท.อาทร จันทร์ทอง ขณะที่
ชุด ลว.ของหน่วย เข้าถึงที่หมายได้ตรวจพบค่ายพักชั่วคราวของ ขจก. จึงเปิดฉากการยิงทันทีและได้ปะทะกัน
นานประมาณ ๒๐ นาที ผลการปฏิบัติฝ่ายเราปลอดภัย และยึดได้สิ่งของยุทธปัจจัยจานวนมาก ฝ่าย ขจก.
เสียชีวิต ๑ คน
๓.๔ การรบที่ บ.คลองปุต (คิวจี ๒๑๑๙๕๒) กิ่ง อ.กาบัง จว.ย.ล. ในห้วง ๑๔ – ๑๖ ก.พ.๓๖
เมื่อ ๑๕๐๘๐๓ ก.พ. ๓๖ ร้อย ร.๔๑๕๒ ซึ่งจัดกาลัง ๑ หมู่ ปล. พร้อมด้วย ร้อย ทพ.
๔๑๐๒ จานวน ๑ ชป. และ พลนาทาง ๑ คน เพื่อพิสูจน์ทราบความเคลื่อนไหวและซุ่มโจมตี ขจก.บี.อาร์
เอ็น. เขต ๓ กลุ่ม เปาะลายู กาลังประมาณ ๗ – ๑๐ คน ที่บริเวณ บ.คลองปุด ตามที่ได้รับรายงานจาก
แหล่งข่าว นาโดย ส.อ.ตุแวลอเซ็ง นิเน เป็น หน.ชป. ขณะที่ ชป.ได้เคลื่อนที่เข้าใกล้ที่หมายบริเวณพิกัด
คิวจี ๒๑๑๙๕๒ และกาลังปรับรูปขบวนเพื่อเข้าพิสูจน์ทราบได้ปะทะกับ 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 ได้จัดกาลังไปสมทบเพื่อขยายผลและไล่ติดตามผลการปฏิบัติ ตรวจพบค่าย
พักชั่วคราว พร้อมสิง่ ของเครื่องใช้ต่าง ๆ และรอยเลือดจานวนมาก
ต่อมาเมื่อ ๑๕๒๓๑๕ ก.พ. ๓๖ ร้อย ร.๔๑๕๒ ร่วมกับ ร้อย ทพ.๔๑๐๒ ขณะตั้งจุดตรวจ
บนเส้นทาง หน้าฐานปฏิบัติการ ร้อย ร.๔๑๕๒ เพื่อสกัดกั้น ขจก.ที่คาดว่าได้รับบาดเจ็บจากการปะทะ
หน่วยได้ตรวจพบ ขจก.ผู้บาดเจ็บ ๑ คน ปะปนโดยสารอยู่ในรถบรรทุกจึงควบคุมตัวไว้ และจากการ
ซักถามขั้นต้นก่อนนาส่ง รพ. ทาให้ทราบว่ามี ขจก.ได้รับบาดเจ็บอีกจานวน ๒ คน
๓.๕ การรบที่ 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 ซึ่งจัดกาลัง ๒ ชป. และ ฉก.ทพ.๔๑ จานวน ๒ ชป.
ออกปฏิบัติการตามแผนพิทักษ์ใต้ ๐๔/๓๖ เพื่อพิสูจน์ทราบ ขจก.พูโล และ ขจก.บี.อาร์.เอ็น.ในพื้นที่ อ.ศรี
สาคร จว.น.ธ. หน่วยได้ปะทะกับ ขจก.บี.อาร์.เอ็น.กลุ่ม หะยีดาโอ๊ะ ท่าน้า ประมาณ ๑๕ – ๒๐ คน
ขณะกาลังสะกดรอยไล่ติดตาม ขจก. กลุ่มนี้ที่บริเวณ บ.ลูโบ๊ะยีลิง อ.ศรีสาคร นานประมาณ ๑๕ นาที
ผลการปฏิบัติ ฝ่ายเราบาดเจ็บ ๓ นาย และยึดได้สิ่งของ ขจก.จานวนหนึ่ง ฝ่าย ขจก.หลบหนีไปได้
๓.๖ การรบที่ บ.ไอร์กาเซ (คิวจี ๘๐๕๗๒๘) อ.ศรีสาคร จว.น.ธ. ในห้วง ๑๑ – ๑๓ มิ.ย.๓๖
เมื่อ ๑๒๐๗๓๐ มิ.ย. ๓๖ ร้อย ร.๔๐๕๑ ซึ่งจัดกาลัง ๑ หมู่ ปล. และ ฉก.ทพ.๔๑ จัดกาลัง
๑ ชป. จากร้อย ทพ.๔๑๐๒ ออกปฏิบัติการเพื่อพิสูจน์ทราบและกวาดล้าง ขจก.บี.อาร.เอ็น.เขต ๒ กลุ่ม
อารียะ โต๊ะบาลา ตามที่ได้รับรายงานจาก สภ.ต. โกตาบารู ว่า ขจก.กลุ่มนี้ ปรากฏความเคลื่อนไหวที่
บริเวณ บ.ไอร์กาเซ และมีกาลังติดอาวุธ ประมาณ ๑๙ คน โดยมี จ.ส.อ.หมัดยาโกบ เหมแก้ว เป็น
หน.ชป. ขณะที่หน่วยกาลังปรับรูปขบวนเข้าหาที่หมาย ได้ปะทะกับ ขจก. นานประมาณ ๓๐ นาที
หลังจาก ร้อย ทพ.๔๑๐๒ ได้จัดกาลังเพิ่มเติมไปสมทบเพื่อขยายผลและตรวจค้นพื้นที่ จึงพบว่ามี ขจก.
เสียชีวิต ๑ คน และยึดได้ค่ายพักชั่วคราวของ ขจก. พร้อมสิ่งของเครื่องใช้ และ เสบียงอาหารจานวนหนึง่
๓.๗ การรบที่ บ.ดาฮง (คืวจี ๘๖๘๙๔๓) อ.ศรีสาคร จว.น.ธ. ในห้วง ๘ – ๑๐ ต.ค. ๓๖
เมื่อ ๐๙๐๙๑๐ ต.ค. ๓๖ ร้อย ร.๔๐๕๓ ซึ่งจัดกาลัง ๑ หมู่ ปล. และ ฉก.ทพ.๔๑ จัดกาลัง
๒ ชป. จากร้อย ทพ.๔๑๐๑ และ ร้อย ทพ.๔๑๐๒ นาโดย ร.อ.อาทร จันทร์ทอง ออกปฏิบัติการเพื่อพิสูจน์
ทราบและกวาดล้าง ขจก.พูโล กลุ่ม ปะดอเบร์ สะรีเกาะ ตามที่ กรม ทพ.๔๑ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวว่า
ขจก.กลุ่มนี้ได้ปรากฏความเคลื่อนไหวที่บริเวณ บ.ดาฮง และมีกาลังติดอาวุธ ประมาณ ๑๑ – ๑๕ คน
ขณะที่หน่วยเคลื่อนที่เข้าใกล้ที่หมาย ส่วน ลว.หน้าของฝ่ายเราได้ปะทะกับยามรักษาการณ์ของ ขจก. ฝ่าย
เราจึงปรับกาลังเข้าตีกาลังส่วนใหญ่ของ ขจก.นานประมาณ ๒๕ นาที ทาให้ ขจก. เสียชีวิต ๑ คน ฝ่าย
เราบาดเจ็บ ๑ นาย หลังจากนั้น กรม ทพ.๔๑ ได้จัดกาลังเพิ่มเติมไปสมทบเพื่อตรวจค้นพื้นที่ปะทะจึง
พบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นค่ายพัก ซึ่งเป็นที่ตั้งนานประมาณ ๒ เดือน มียุทโธปกรณ์ เสบียงอาหาร และ
สิ่งของเครื่องใช้หลายรายการ
๓.๘ การรบที่ บ.ปาแตรายอ (คิวเอช ๘๔๗๒๑๖) อ.รามัน จว.ย.ล. ในห้วง ๒ – ๔ พ.ย. ๓๖
เมื่อ ๐๓๐๘๑๕ พ.ย. ๓๖ ฉก.ทพ.๔๑ ซึง่ จัดกาลัง ๒ ชป. จาก ร้อย ทพ.๔๑๐๑ และ ร้อย
ทพ.๔๑๐๒ ร่วมกับกาลังจาก สภ.อ.รามัน, สภ.ต.โกตาบารู, อส.จ.รามัน อีกจานวนหนึ่ง และพลนาทาง ๑
คน นาโดย จ.ส.อ.หมัดยาโกบ เหมแก้ว ออกปฏิบัติการเพื่อพิสูจน์ทราบและกวาดล้าง ขจก.พูโล กลุ่ม
หะยีดาโอ๊ะ ท่าน้า ตามที่ กรม ทพ.๔๑ ได้รับรายงานจาก สภ.ต.โกตาบารู ว่า ขจก. กลุ่มนี้ได้ปรากกฏ
ความเคลื่อนไหวที่บริเวณ บ.ปาแตรายอ และมีกาลังติดอาวุธประมาณ ๑๕ – ๒๐ คน ขณะที่หน่วยเคลื่อนที่
เข้าปิดล้อมที่หมาย ฝ่ายเราได้ปะทะกับ ขจก. นานประมาณ ๒๕ นาที ทาให้ ขจก.เสียชีวิต ๑ คน ฝ่าย
290

291
เราบาดเจ็บ ๑ นาย ต่อมาฝ่ายเราได้ขอรับการสนับสนุน ฮ.ติดอาวุธ และกาลังเพิ่มเติม คือ ชุด ช.ตรวจ
ค้น และชุดสุนัขทหาร เพื่อไล่ติดตาม ขจก.ในทิศทางที่คาดว่าหลบหนีไป จากการตรวจค้นบริเวณปะทะ
และพื้นที่ใกล้เคียง ทาให้พบค่ายพัก ๑ แห่ง พร้อมยุทโธปกรณ์, เสบียงอาหาร และสิ่งของเครื่องใช้จานวน
หนึ่ง
๓.๙. การรบที่ บ.คลองชิง (คิวจี ๒๔๒๙๓๕) กิ่ง อ.กาบัง จว.ย.ล. ในห้วง ๑๗ – ๒๐ พ.ค.๓๗
เมื่อ ๑๙๑๓๐๐ พ.ค. ๓๗ ร้อย ร.๔๑๕๒ ซึ่งจัดกาลัง ๑ หมู่ ปล. และ ฉก.ทพ.๔๑ จัด
กาลังจาก ร้อย ทพ.๔๑๐๒ จานวน ๑ ชป., ฉก.ทพ.๔๒ จัดกาลัง ๑ ชป. ร่วมกับกาลังจาก สภ.ต.โกตาบา
รู, สภ.กิ่ง อ.กาบัง และ อส.กิ่ง อ.กาบัง อีกจานวนหนึ่ง นาโดย จ.ส.อ.หมัดยาโกบ เหมแก้ว ออก
ปฏิบัติการเพื่อพิสูจน์ทราบและซุ่มโจมตี ขจก.บี.อาร์.เอ็น. เขต ๓ กลุ่มเปาะยะลา ตามที่ กรม ทพ.๔๑
ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่า ขจก.กลุ่มนี้มีการพบประมวลชนเพื่อเตรียมการจัดงานวัน ฮารีรายอฮัจยี ที่บริเวณ
บ.คลองชิง และมีกาลังติดอาวุธ ประมาณ ๒๐ – ๒๕ คน ขณะที่ฝ่ายเรากาลังซุ่มโจมตีบริเวณที่ตรวจพบ
เส้นทางที่สงสัยว่า ขจก.ใช้ในการเคลื่อนไหว ขจก.จานวน ๓ คน ได้เคลื่อนที่เข้ามาในพื้นที่สังหาร หน.ชป.
จึงได้เปิดฉากการยิง และเกิดการปะทะกับ ขจก.ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง นานประมาณ ๓๐ นาที ทาให้
ขจก.เสียชีวิต ๑ คน ฝ่ายเราบาดเจ็บ ๑ นาย แต่เมื่อฝ่ายเราเข้าตรวจค้นพื้นที่ปะทะ กาลังพลได้เหยียบ
กับระเบิดทาให้ได้รับบาดเจ็บอี ๑ นาย จึงต้องขอรับการส่งกลับทางอากาศ
ต่อมาเมื่อ ๑๙๑๖๐๐ พ.ค. ๓๗ ขณะที่หน่วยกาลังเคลื่อนที่กลับ ซึ่งห่างจากบริเวณปะทะ
ประมาณ ๘๐๐ ม. ขจก.จานวนหนึ่ง คาดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันได้ซุ่มโจมตีฝ่ายเราอีกจานวน ๒ ครั้ง ฝ่าย
เราได้ขอรับการสนับสนุน ฮ.ติดอาวุธ เพื่อเพิ่มอานาจการยิงสนับสนุน ผลการปฏิบั ติฝ่ายเราปลอดภัย ไม่
ทราบการสูญเสียของ ขจก.
๓.๑๐ การรบที่ 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 ซึ่งจัดกาลัง ๑ ชป.ร่วมกับ
ชุด สท./พตท.๔๓ จานวน ๓ ชุด และคนนาทางอีกจานวน ๒ คน นาโดย ส.อ.สวิส ขวัญมงคล ออก
ปฏิบัติการเพื่อพิสูจน์ทราบและกวาดล้าง ขจก.พูโล กลุ่ม มะปิเยาะ ลาโล๊ะ ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของ หะยีดา
โอ๊ะ ท่าน้า ตามที่ กรม ทพ.๔๓ ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวว่า ขจก.กลุ่มนี้ได้มาหลบซ่อนอยู่ที่บริเวณ
เขาตืองอ ขณะที่ฝ่ายเราเข้าถึงที่หมายซึ่งคาดว่าเป็นจุดส่งเสบียงของ ขจก. และกาลัง ลว. โดยรอบที่หมาย
ได้พบความเคลื่อนไหวของ ขจก. หน.ชป. จึงนากาลังเข้าโจมตีทันที หลังจากนั้นได้ขอรับการสนับสนุน ฮ.ติด
อาวุธเพื่อสกัดกั้นการถอยหนีของฝ่ายตรงข้าม จากการตรวจค้นพื้นที่ปะทะพบว่ามี ขจก.เสียชีวิต ๑ คน
คือ ขจก.มะปิเยาะ ลาโล๊ะ พร้อมกับยึดได้ค่ายพักและยุทโธปกรณ์ กับสิ่งของเครื่องใช้เป็นจานวนมาก
๓.๑๑ การรบที่ บ.ไอร์กาเซ (คิวจี ๘๑๕๗๔๒) อ.ศรีสาคร จว.น.ธ. ในห้วง ๒๖ – ๓๐ มิ.ย.๓๗
เมื่อ ๒๙๑๓๐๕ มิ.ย. ๓๗ ร้อย ร.๔๐๕๑ สนธิกาลังกับ ร้อย ทพ.๔๓๐๕ จานวน ๑ ชป.
ร่วมกับ ๑ ชุด ช.ตรวจค้น, ๓ ชุด สท.พตท.๔๓ และคนนาทาง จานวน ๓ คน นาโดย ร.ต.สุจินต์
รวดเร็ว ออกปฏิบัติการพิสูจน์ทราบและกวาดล้าง ขจก.บี.อาร์.เอ็น. เขต ๒ กลุ่ม อาลียะ โต๊ะบาลา ซึ่งมี
กาลังประมาณ ๗ – ๑๐ คน ที่บริเวณ ไอร์กาเซ ตามที่ได้รับรายงานจากแหล่งข่าว ขณะที่หน่วยกาลัง ลว.
ถึงบริเวณพิกัด คิวจี ๗๗๔๗๐๗พล.ลว.นา ได้พบความเคลื่อนไหวของ ขจก. ผบ.ชป. จึงวางกาลังซุ่มโจมตี
อย่างเร่งด่วน จนกระทั่ง ขจก.จานวนหนึ่งเข้ามาในพื้นที่สังหาร ผบ.ชป.จึงเปิดฉากการยิงและมีการปะทะกัน
นานประมาณ ๕ นาที ฝ่ายเราได้ดาเนินกลยุทธต่อไป เพื่อโอบกาลัง ขจก.ที่อยู่ด้านหลัง จึงเกิดการปะทะ
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กันอีกนานประมาณ ๕ นาที จากการตรวจค้นพื้นที่ปะทะพบว่า ขจก.เสียชีวิต ๒ คน และยึดได้อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ของฝ่ายตรงข้ามอีกจานวนหนึ่ง
๔. วิเคราะห์ผลการปฏิบตั ขิ องทัง้ สองฝ่าย
๔.๑ ความเคลื่อนไหวทางทหารของ ขจก. มีลักษณะกระจายการปฏิบัติอยู่ตามพื้นที่ป่าเขา
แต่อยู่ในระยะที่จะรับการสนับสนุนจากมวลชนตามหมู่บ้าน หรือจากนอกประเทศ ขจก.จะไม่รวมกาลังเป็น
กลุ่มก้อนเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย เนื่องจากการกดดันกวาดล้างของฝ่ายเรา แต่ ขจก.จะจัดกาลังออก
เคลื่อนไหวเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ ๔ – ๗ คน เมื่อสถานการณ์ปลอดภัย ขจก.จะสร้างค่ายพัก
ชั่วคราว แล้วผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อสืบสภาพพื้นที่ หาเสบียงอาหาร ขู่กรรโชกทรัพย์
และก่อการร้าย แต่สถานการณ์คับขันเนื่องจากฝ่ายเราติดตามกวาดล้างอย่างหนัก จะใช้วิธีกระจายกาลัง
เกาะติดอยู่ในพื้นที่อิทธิพล และเครือญาติ แล้วใช้ยุทธวิธีในการต่อสู้ด้วยการลอบยิง และวางทุ่นระเบิด/กับ
ระเบิด นอกจากนี้ ขจก.จะตอบโต้การกดดันของฝ่ายเราด้วยการก่อวินาศกรรม และทาร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ การตอบโต้ของ ขจก.ด้วยวิธีการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางต่อสู้ของขบวนการก่อ
การร้ายหรือกองโจร ซึ่งจะต้องเรียกศรัธาของกลุม่ กลับคืนมา เมื่ออยู่ในสภาวะตกต่า ด้วยการใช้การปฏิบัติ
อย่างง่ายแต่ส่งผลกระทบในวงกว้าง เช่น การลอบวางเพลิง รร.กว่า ๓๐ แห่ง ในคราวเดียวกัน
๔.๒ ความเคลื่อนไหวทางด้านการเมือง และสังคมของ ขจก. พบว่า ขจก.พยายามสร้างเงื่อนไข
ให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน โดยอาศัยความแตกต่างทางศาสนา และสังคม เพื่อให้ชาวไทยมุสลิม มีความ
แตกแยกจากสังคมไทย และร่วมมือกันสนับสนุนขบวนการก่อการร้าย นอกจากนี้ ขจก.ยังอาศัยความ
เข้มแข็งทางสังคมของชาวมุสลิม
ซึ่งให้ความสาคัญต่อการนับถือเครือญาติ
และผู้เผยแพร่ศาสนาโดย
สอดแทรกอุดมการณ์ต่อสู้เพื่อขยายแนวร่วม
๔.๓ การปฏิบัติของฝ่ายเรา ยึดถือแนวความคิดในการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่
สงบโดยกดดันกองกาลังติดอาวุธของ ขจก.อย่างหนักและต่อเนื่อง
ควบคู่กับการพิทักษ์ประชาชนและ
ทรัพยากรเพื่อตัดขาดการสนับสนุน กับการพัฒนาพื้นที่เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและขจัดเงื่อนไขการก่อ
การร้าย ในด้านการปฏิบัติทางทหาร ฝ่ายทหารเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติตามพื้นที่ป่าเขา ฝ่าย
ปกครองและตารวจรับผิดชอบการปฏิบัติในพื้นที่ราบและเขตเมือง มาตรการปราบปรามของฝ่ายเราเป็นการ
ใช้ชุดปฏิบัติการขนาดเล็กออกกวาดล้างกลุ่ม ขจก.ตามรายงานข่าวที่ได้รับ โดยจัดกาลังส่วนหนึ่งเป็นส่วน
สนับสนุนเคลื่อนที่เร็วสาหรับเพิ่มเติมกาลังเพื่อแก้ไขสถานการณ์หรือดารงความหนุนเนื่องในการปราบปราม
ความยากลาบากของพื้นที่ปฏิบัติการและอันตรายจากทุ่นระเบิด/กับระเบิด นับว่ามีอิทธิพลต่อการปฏิบัติของ
ฝ่ายเรา อย่างไรก็ดีการใช้ชุดสุนัขทหารสนับสนุนการปฏิบัตินับว่าช่วยลดการสูญเสียของฝ่ายเราลงได้ ในด้าน
การยิงสนับสนุนของชุดปฏิบัติการขนาดเล็กพบว่าหน่วย ทพ.ขาดแคลนอาวุธ ปก.เอ็ม. ๖๐ เนื่องจากไม่มีใน
อัตราจึงจาเป็นต้องสนธิกาลังกับ ร้อย ร.ในการปฏิบัติบางครั้งเพื่อให้มีอานาจการยิงเพิ่มขึ้น อาวุธยิงสนับสนุน
ประเภท ฮ.ติดอาวุธ นับว่ามีการใช้อย่างได้ผล ส่วนอาวุธยิงสนับสนุนประเภทวิถีโค้งหน่วยมักไม่นาไปใช้
เนื่องจากมีข้อจากัดในการยิงสนับสนุนอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ป่าเขา
๔.๔ การปฏิบัติด้านการพัฒนาพื้นที่ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของฝ่ายเรา จะมีข้อจากัด
เมื่อเป็นการปฏิบัติในพื้นที่ห่างไกล เนื่องจากล่อแหลมต่อการลอบโจมตี ซึ่งเป็นวิธีการตอบโต้ของ ขจก. เช่น
กรณีที่หน่วยทหารพัฒนาที่ ๑๓ ของโครงการพัฒนาเพื่อความหวังใหม่ถูกซุ่มโจมตีหลังจากเกิดเหตุการณ์เผา
รร.ในเดือน ส.ค. ๓๖ สาหรับมาตรการพิทักษ์ประชาชนนับว่ามีอุปสรรคสาคัญที่เกิดจากความสัมพันธ์ทาง
สังคมระหว่าง ขจก.กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการสนับสนุนจากภายนอก ซึ่งยากต่อการปิดกั้นชายแดน
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เนื่องจากชายแดนมีระยะทางยาว และเป็นพื้นที่ยากลาบาก ทาให้ฝ่าย ขจก.มีปัจจัยดารงชีพเพื่อต่อสู้กับฝ่าย
เราได้อย่างต่อเนื่อง
๕. บทเรียนจากการรบ
๕.๑ ด้านกาลังพล
๕.๑.๑ ขวัญ กาลังใจ ความเข้มแข็ง และวินัยของกาลังพล มีส่วนสาคัญต่อการจัดกาลัง
หรือคัดเลือกกาลังพลเข้าปฏิบัติการ เนื่องจาก ชุดปฏิบัติการขนาดเล็ก จาเป็นต้องใช้ขีดความสามารถของ
แต่ละบุคคลอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติภารกิจ ในสภาพแวดล้อมที่ยากลาบาก และมีอันตราย
๕.๑.๒ กาลังพลของหน่วยจานวนไม่น้อย มีภูมลิ าเนาอยู่ห่างไกลจากพื้นที่ปฏิบัติการ ทา
ให้หน่วยต้องจัดผลัดลาพักอย่างเหมาะสม เพื่อดารงรักษาขวัญของกาลังพล
๕.๒ ด้านการข่าว
๕.๒.๑ หน่วยต้องใช้เวลามากในการพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้ได้
ข่าวสารฝ่ายตรงข้าม เนื่องจากกาลังพลส่วนใหญ่ไม่ได้มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ รวมทั้งเกิดจากการหมุนเวียน
ผลัดเปลี่ยนกาลังพล
๕.๒.๒ วิธีการหาข่าวที่ได้ผลของฝ่ายเราวิธีหนึ่ง กระทาโดยอาศัยประโยชน์จากความ
แตกต่างทางผลประโยชน์ และอุดมการณ์ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งทาให้ได้ข่าวสารของแต่ละฝ่าย
๕.๒.๓
ความสาเร็จด้านการข่าว
เกิดจากการให้ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของ
ประชาชนในพื้นที่เป็นสาคัญ ประชาชนจะให้ข่าวสารเมื่อมั่นใจว่าตนมีความปลอดภัย นอกจากนี้ การ
พิทักษ์แหล่งข่าวก็นับเป็นสิ่งจาเป็น เนื่องจาก ขจก.จะทาร้ายประชาชนที่ให้ข่าวกับฝ่ายเรา
๕.๒.๔ การใช้คนนาทางนับว่ามีความจาเป็นเพราะทาให้ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับพื้นที่ ทาให้
เพิ่มความเร็วในการปฏิบัติ แต่จะมีข้อจากัด เนื่องจากคนนาทางไม่มีขีดความสามารถในการใช้แผนที่
ประกอบการปฏิบัติ
๕.๒.๕ การปฏิบัติด้านการข่าว จาเป็นต้องมีงบประมาณเพียงพอ สาหรับเป็นค่าตอบแทน
หรือเป็นสิ่งจูงใจในการหาข่าว แต่บางครั้งจะประสบปัญหา เนื่องจากผู้ให้ข่าวหวังแต่เพียงค่าตอบแทน โดย
ไม่คานึงถึงความถูกต้องมากนัก
๕.๒.๖ ขจก.มีการต่อต้านข่าวกรองที่ดี เนื่องจากมีปัจจัยแวดล้อมที่เกื้อกูล โดยประชาชน
ในพื้นที่ส่วนใหญ่มีสายความสัมพันธ์กับ ขจก.
๕.๒.๗ ความยากลาบาก และความห่างไกลของพื้นที่ปฏิบัติการมีอิทธิพลต่อความรวดเร็ว
ทันเวลาของข่าวสาร เนื่องจากหลายครั้งที่ได้รับข่าวแล้วไม่สามารถไปวางแผนปฏิบัติได้ เพราะมีเวลาที่
เหลืออยู่ไม่เพียงพอ หรือฝ่ายตรงข้ามไหวตัวหลบหนีไปก่อนแล้ว
๕.๒.๘ เครื่องมือเฝ้าตรวจและตรวจการณ์ในเวลากลางคืน หากมีการนาไปใช้จะช่วย
เพิ่มพูนขีดความสามารถในการค้นหาความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม ได้อย่างดียิ่ง
๕.๓ ด้านยุทธการ
๕.๓.๑ ความสาเร็จของการปฏิบัติหลายครั้งพบว่า เกิดจากหน่วยมีการข่าวที่ดี และผู้บังคับ
หน่วยมีความรุกรบ ริเริ่ม โดยร่วมปฏิบัติการกับหน่วยอย่างใกล้ชิด
๕.๓.๒ การซักซ้อมการปฏิบัติ หรือการฝึกปฏิบัติการเป็นชุด ทั้งกลางวันและกลางคืน
นับว่ามีความจาเป็น เนื่องจากหน่วยปฏิบัติจาเป็นต้องสนธิกาลังเพื่อนาขีดความสามารถของแต่ละหน่วยไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
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๕.๓.๓ สภาพอากาศชื้น มีอิทธิพลต่อความพร้อมรบของยุทโธปกรณ์ ดังนั้น ก่อนออก
ปฏิบัติการ หน่วยจาเป็นต้องตรวจสอบและทาความสะอาดอาวุธให้เกิดความเชื่อมั่นก่อนเสมอ
๕.๓.๔ การใช้ชุดปฏิบัติการขนาดเล็ก ปฏิบัติจาเป็นต้องมีกาลังสนับสนุน หรือกองหนุน
เคลื่อนที่เร็วเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาเพื่อแก้ไขสถานการณ์และดารงความหนุนเนื่องในการปฏิบัติ
๕.๓.๕ ฮ.ติดอาวุธ เป็นอาวุธยิงสนับสนุนที่นาไปใช้ได้ดีสาหรับการปฏิบัติในพื้นที่ป่าเขา
แต่หน่วยรับการสนับสนุนจะต้องมีขีดความสามารถในการกาหนดที่ตั้งของหน่วยในแผนที่ได้อย่างแม่นยาและ
มี สป.ประเภทสัญญาณติดต่อกับอากาศยาน อย่างพอเพียง
๕.๓.๖ หน่วยปฏิบัติการขนาดเล็ก จาเป็นต้องมีขีดความสามารถในการตรวจ และรื้อถอน
ทุ่นระเบิด/กับระเบิด เนื่องจากฝ่ายตรงข้ามมีการนามาใช้เสมอ
๕.๓.๗ การใช้ชุดสุนัขทหาร พบว่าได้ผลดีเมื่อปฏิบัติการในพื้นที่ราบ และได้ผลค่อนข้าง
จากัดเมื่อปฏิบัติการในพื้นที่ป่าเขาเป็นเวลานาน เพราะความเมื่อยล้าจะทาให้สุนัขมีขีดความสามารถลดลง
๕.๓.๘ การปฏิบัติต่อที่หมายบางแห่ง ซึ่งมีข้อจากัดเกี่ยวกับเส้นทางเคลื่อนที่ที่มีอยู่จากัด
หน่วยจะต้องมีแผนเผชิญเหตุ หรือมาตรการเพื่อชดเชยข้อเสียเปรียบที่อาจเกิดขึ้นเสมอ
๕.๓.๙ การปฏิบัติทุกครั้ง จาเป็นต้องเลือกจังหวะเวลาสาหรับการปฏิบัติ ณ ที่หมายให้
เหมาะสมเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางอากาศ ซึ่งกระทาได้เฉพาะเวลากลางวัน
๕.๓.๑๐ หน่วยจะต้องมีมาตรการป้องกันฝ่ายเดียวกัน ซึ่งเป็นทีเป้าหมายที่มีความอ่อนแอ
กว่าเสมอโดยเฉพาะ การป้องกันหลังจากฝ่ายเราเป็นฝ่ายทาความสูญเสียให้แก่ฝ่ายตรงข้าม เนื่องจาก ขจก.
มักจะมีการปฏิบัติเพื่อตอบโต้ หรือแก้แค้นเสมอ
๕.๔ ด้านส่งกาลังบารุง
๕.๔.๑ การผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนของเจ้าหน้าที่ด้านการส่งกาลังบารุง ตามวงรอบเป็น
ประจาจะทาให้หน่วยไม่มีเจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญด้านการส่งกาลัง หากหน่วยนั้น ๆ ไม่มี รปจ. สาหรับ
การปฏิบัติงานที่รวบรวมไว้เป็นอย่างดี
๕.๔.๒ สป.๑ สาหรับกาลังพลที่ออกปฏิบัติ จะต้องมีเพียงพอสาหรับการปฏิบัติ ๕ – ๗ วัน
และในช่วงต้นของการปฏิบัติจะต้องเป็น สป.๑ ประเภทที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อให้กาลังพลมีความสด
ชื่นเพียงพอ
๕.๔.๓ สป.๒ ประเภทรองเท้าเดินป่า สมควรได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพ
อากาศชื้นในภาคใต้
๕.๔.๔ สป.๔ สาหรับเพิ่มพูนขีดความสามารถในการปฏิบัติ ซึ่งมีความจาเป็นแก่หน่วย
ได้แก่ ปก.เอ็ม.๖๐ สาหรับหน่วย ทพ., เครื่องมือหาพิกัด สาหรับประสานการปฏิบัติกับ ฮ., เครื่องมือ
ตรวจการณ์ในเวลากลางคืน และเครื่องมือสร้าง สนาม ฮ.
๕.๕. ด้านกิจการพลเรือน
๕.๕.๑ มาตรการด้านกิจการพลเรือนทั้งปวง จะต้องนาไปใช้โดยมุ่งให้ประชาชนเกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้องถึงความเอาใจใส่ดูแลของรัฐบาลต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และพฤติกรรมที่เลวร้ายของ
ขจก.ในการขัดขวางการนาความเจริญสู่ท้องถิ่น
๕.๕.๒
การควบคุมประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง
นับเป็น
สิ่งจาเป็นในการขจัดเงื่อนไขทางสังคม และเกื้อกูลต่อการควบคุมประชาชนไม่ให้ร่วมมือกับฝ่าย ขจก.
294

295
ปัญหาการถือสัญชาติ, บัตรประจาตัวประชาชน และสามะโนครัวประชากร พบว่า หากไม่มีการควบคุมที่ดี
พอจะเกิดช่องว่างให้ฝ่ายตรงข้ามใช้หลบหนีการปราบปรามของฝ่ายเราได้
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