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การบรรยายพเิศษ
การรบในประเทศลาว   

โดย                                                   

พล.ต.ทศพร นิยมค้า



LAND MARK 
OF

MILITARY

CAREER

CAPSTONE



นักเรียนเตรียมทหาร 

นักเรียนนายร้อย   

เลขประจ ำตวั 2774

BECAUSE I THINK, 
I AM

ร้อยตรี เหล่า ร.   



สงครามเกาหล ี1949 - 1953 (พ.ศ.2492-2496)

สงครามเดยีนเบยีนฟู 1953 (พ.ศ.2496)                              

สงครามเวยีดนาม 1954-1968 (พ.ศ.2497-2511)

สงครามในลาว 1970-1974 (พ.ศ.2513-2517)

ภาพสงครามหลงั WW 2



การรบในลาว   พ.ศ. 2514 - 2517
สถานการณ์

ต้นปี 2513  สถานการณ์ในราชอาณาจักรลาว   
เข้าสู่จุดคบัขัน เน่ืองจากฝ่ายนิยมคอมมวินิสต์ ซ่ึงมี
ขบวนการประเทศลาวได้รับการสนับสนุนจาก
เวยีดนามเหนือ  ส่งก าลงัเข้าแย่งยดึพื้นทีทุ่่งไหหิน 
เมืองสุย ได้ส าเร็จเม่ือ      ก.ย.13 และขยายผลยดึ
ราชอาณาจักรลาวต่อไป



นายพลวงัเปา  ทชล.ภาค 2 ถอยร่นลงมาทาง  
ตะวนัตกเฉียงใต้ ท าการตั้งรับยดึรักษาตามแนว            
บ้านนา - ภูล่องมาด - ถ า้ต าลึง - ภูผาไช - คงัโค้             
บก.ตั้ง  ณ. ซ าทอง  และล่องแจ้ง

ทบ.ไทยจัด  1  กรมผสม  ขั้นต้น 1 กองพนั จาก
ผส.13 อุดรธานี เข้าช่วยเหลือ ทชล.ทภ.2 บริเวณซ า
ทอง  ล่องแจ้ง  ภายใต้การสนับสนุนจาก C.I.A. 
(หน่วยสกาย )โครงการวพีี



โครงการเอกภาพ
* ก าลงัเวยีดนามเหนือและ ปทล. ช่วงชิงและยดึประเทศลาว 

ได้มากสู่ภาวะคบัขนั
* โครงการวพีดี าเนินงานไม่เป็นผลดกีลบัทวคีวามรุนแรง
* จึงจัดก าลงัทหารเสือพราน (ทสพ.)รูปอาสาสมคัรเข้า

ปฏิบตัิการด ารงความมุ่งหมาย
1. ป้องกนัการรุกรานและการขยายอาณาเขตของฝ่าย
คอมมวินิสต์ซ่ึงมุ่งยดึประเทศลาวทั้งหมด
2. สกดักั้นมใิห้ฝ่ายคอมมวินิสต์คุกคามเข้ามาใกล้ชาย
แดนไทย 



พืน้ทีป่ฏิบัติการ ทสพ.จัดหน่วยระดบักองพนัภายใต้การ
ควบคุมหน่วยรบเฉพาะกจิดงันี.้-

1. ภาคเหนือ ทชล.ภาค 1  หน่วยรบ (ฉก.) ราทกิุล  แขวง
ไชยบุรี ป้องกนัคอมมวินิสต์เข้าประเทศไทย  จว.น่าน  จว.เชียงราย

2. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทชล.ภาค 2 และ ทชล.ภาค 5
บางส่วน  หน่วยรบ (ฉก.) วพี.ี การรบหนักทีสุ่ด  ทุ่งไหหิน  
ซ าทอง  ล่องแจ้ง

3. ภาคกลางและภาคใต้ ทชล.ภาค 4 หน่วยรบ (ฉก.) ผาสุก
เชโปน - เมืองพนิ - ดงเห็น - เชโน - สุวรรณเขต และ สาละวนั -
ปากช่อง - ปากเซ





ฉก. ราทกิลุ
* พืน้ที ่แขวงไชยบุรี (ในเขต ทชล.ทภ.1)  ตรงข้ามกบั  จว.
เชียงราย  จว.น่าน

* ก าลงัฝ่ายตรงข้ามม ี6 กองพนั  และ  1 กองพนั วนน.
ภารกจิ  หน่วงเหน่ียว  ยบัยั้ง  ตัดรอน และขดัขวางมใิห้ฝ่าย  
คอมมวินิสต์ใช้พืน้ทีเ่ป็นฐานขยายตัวเข้าสู่ภาคเหนือของไทย

* ปฏิบตัิการรบ  ณ. ภูป่ิน , เนิน 1197 เนิน 1408 , น า้ยู้และบ้าน
ห้วยทราย , บ้านเล่าอู และบ้านกมิสตาง , เมืองปากทา
* หน่วยสกาย งดการสนับสนุนจึงเคล่ือนย้ายกลบัค่ายน า้พอง



ม.ีค.2513 - เม.ย.2514



การวางก าลงัฝ่ายเราบริเวณทุ่งไหหิน





ฉก.วพีี
การรบในเขต ทชล.ภาค 2   เป็นเขตทีเ่กดิท าการรบ  หนัก

ทีสุ่ดกว่าพืน้ทีอ่ื่น ฝ่ายคอมมวินิสต์ตั้งฐานปฏิบตัิการ ณ.ทุ่งไหหิน  
เป็นก าลงัหลกัขั้นต้นยดึ ภูคุน - ซ าทอง - ล่องแจ้ง เพ่ือโดดเดี่ยว   
เวยีงจันทน์กบัหลวงพระบาง และยดึเวยีงจันทร์ต่อไป

ฉก.วพี.ี เข้าช่วยเหลือวางก าลงัแนว ซ าทอง - ล่องแจ้ง รุก
ต่อฝ่ายตรงข้ามถึงทุ่งไหหิน กองก าลงัฝ่ายเราถูกกดดนัถอยร่นมา
อยู่ในแนวเดมิ ซ าทอง - ล่องแจ้ง และกลบัประเทศไทย ขาดการ
สนับสนุนจาก CIA.

ณ. ยุทธภูมทุ่ิงไหหิน ทสพ.สูญเสียถึง 8 กองพนั



ฉก.ผาสุก * พืน้ทีแ่ขวงทันดอน - จ าปาศักดิ์  ทชล.ทภ.5
* ก าลงัฝ่ายตรงข้าม พล.วนน.968 ประกอบ 9 กองพนั ร.  3

กองร้อยดัก๊กง  1 พนั ถ., 1 พนั.ป.  และ 1 พนั ปตอ. และ  4 กองพนั 
ปทล.

* ก าลงัฝ่ายเรา ทสพ.ม ี 6 กองพนั   1 พนั.ป. วางก าลงั พท.
โปโลแวน 4 กองพนั  และ พท.จ าปาสัก - สีทันดอน  2 กองพนั

* การปฏิบตัิการรบตามแนวสาระวนั - ถ.หมายเลข 23 - บ.
ห้วยทราย - เมืองปากช่อง - เมืองปากเซ

* ขศ.ยดึเมืองปากช่อง   เมืองปากเซได้  ฝ่ายเราต้องท าการ
ถอนตัว 



สรุปการสูญเสีย

เสียชีวติ
- จากการรบ   1,751 นาย
- มิใช่จากการรบ  163 นาย                      
- สูญหาย จ านวน 753 นาย                                       
( น.11 , ส. 72 , อส. 670 )



BATTLE GROUND

Filled with hopes and

Filled with fear

Filled with blood and

Sweat and tears



หลวงพระบำง                          ซ ำเหนือ

พงสำลี                                        เวยีดนาม

ไชยะบุรี               ล่องแจง้                            เปก

เวียงจนัทน ์                ปำกซนั

หนองคำย

อุดรธำนี                          ท่ำแขก                               

ประเทศไทย บ.สุวนัเขต

หลวงพระบำง
ซ ำเหนือ

ประเทศลาว
ทุ่งไหหิน

ศำลำภูคูน
กำฬสี

ภูพระเจำ้น ้ำออกภู



ฐานแรกอยู่ระหว่าง
ภูถ า้แซสกายไลน์



บ้าน นาผา  16 กม. ต.อ. ม.กาสี



ถ า้เชิงเขาภูพระเจ้า                           
หน้าแนวตั้งรับ                             

กองพนั บ.นาผา ม.กาสี 5 กม.



12 ม.ค.16 ยดึ ถ.ขศ.ได้ 1 คนั ยงิท าลาย 1 คนั บ.นาผา ม.กาสี



บก.AM 203 ศาลาภูคูณ



สนามบนิ    
ศาลาภูคูณ



สนามบนิ    
ศาลาภูคูณ



เข้าตีภูสูง 9 กม. ต.อ.ศาลาภูคูณ



ยดึภูสูงได้แล้ว



ภูสูง



ยดึภูสูงได้แล้ว



บก BC 618 A ฐาน BV ภูสูง  
9 กม. ต.อ.ศาลาภูคูณ



22 ก.พ. 16
หยุดยงิ



สรุปผลการปฏิบัตใินห้วงการรบ ในห้วง ม.ค. – ก.พ. ๑๖

 ท าลาย ถ. ข้าศึก ๑ คัน, ยึดได้ ๑ คัน BODY COUNT ๘

 เข้าตียึดท่ีหมายได้ ๑ พืน้ท่ี

 ยึดปืนใหญ่ ๒ กระบอก, ปรส. ๗๖/๑ กระบอก, จรวด ๑๒๒ และ

กระสุนชนิดต่าง ๆ จ านวนมาก

 เผาท าลายกองกระสุนของข้าศึกท่ีเตรียมเข้าตีไม่น้อยกว่า ๑๐ กอง

น ้าหนักรวมประมาณ เกือบ ๒๐ ตัน

 ผกค.ไทย ท่ีไปช่วยรบในลาวเข้ามอบตัว/เป็นผู้สวามิภักดิ์ ๒๐ กว่าคน 

 ได้รับเงินรางวลัในการ ปบ. ภารกิจต่าง ๆ รวม ๔๘,๐๐๐ บาท



สนามบิน
หลวงพระบาง 

ปี 16



เนินซีบร้า
ทสพ

ปทล.

ปทล.1978  

BC.604

จบภารกิจ
เม.ย.17



คาถา หัวใจนักรบ
ฉลาดในภูมปิระเทศ / ศีล                       
ยงิไกล / ขนัธ์ 5
ยงิไว / อริยสัจจ์ 4
ท าลายกายใหญ่ / อวชิชา



การเตรียมก าลงัและการใช้ก าลงั

เตรียมก าลงั ฝึกเป็นบุคคล เป็นหน่วย

การใช้ก าลงั การยุทธ ก าหนดให้ได้                             

ข้าศึกคือใคร พื้นที่การรบเป็นอย่างไร    

METT วางแผน ใช้ก าลงั



งานทางทหารเป็นศาสตร์และศิลป์

ศาสตร์  ต่างคนท า วธีิการเดยีวกนั 
ได้ผลใกล้เคยีงกนั

ศิลป์ / ART คนเดยีว/ต่างคน ท าวธีิการเดยีวกนั 
ได้ผลไม่เหมือนกนั

ศิลป์ อาศัยความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ
ความคดิ Idea ผสมผสานรูปแบบ เป็นผลงาน



HALF OF KNOWLEDGE IS KNOW 
WHERE TO FIND KNOWLEDGE

ผู้รู้, หนังสือวชิาการ อตัตชีวประวตั ิ
ใคร่ครวญ รู้ได้ด้วยตนเอง (ปัจจัตตงั)



CAPTAIN ช่วงชีวติตอน ร.อ.หรือ ผบ.ร้อย    เป็น
ช่วงชีวติที่ส าคญั 

พื้นฐานจากครอบครัว พื้นฐานจากโรงเรียน 
อุปนิสัยของเรา ผสมผสาน 
เป็นฐานหลักตัวเราในอนาคต

รัฐศาสตร์ความคดิหน่ึง แบ่งระดับมนุษย์
LABOUR, SKILLED LABOUR,COMMAND 

STAFF, PRESIDENT



CI. COUNTER  INSURGENCY , INSURGENCY
สธ.2 ผู้รู้ข้าศึก
ความมั่นคง                                                              

- การเมือง - เศรษฐกจิ - สังคมจิตวทิยา
- การทหาร








