
การต่อสู้เพ่ือเอาชนะคอมมิวนิสต์
ในพื้นที่ ทภ. ๓/กอ.รมน.ภาค๓

มะโนมอบพระผู ้    เสวยสวรรค ์   
แขนมอบถวายทรงธรรม ์ เทอดหลา้
ดวงใจมอบเมียขวญั       และแม่
เกียรติศกัด์ิรักของขา้      มอบไวแ้ก่ตวั   





การต่อสู้เพ่ือเอาชนะคอมมิวนิสต์ในพืน้ที่            
ทภ.๓ / กอ.รมน.ภาค ๓

การรบในพ้ืนที่ จว. 
เชียงราย - พะเยา
การรบในพื้นที่ จว. น่าน
การรบในพื้นที่รอยต่อสามจังหวดั                     (พษิณุโลก -

เพชรบรูณ์ - เลย) 
การรบในพ้ืนที่ จว. ตาก 



การรบในพืน้ที่ จว. เชียงราย - พะเยา
การรบที ่บ. ห้วยคุ ในปี ๒๕๑๑
การรบที ่บ. แซว    ในปี ๒๕๑๓
ยุทธการผาลาด  ในปี ๒๕๑๔ (การฝึกร่วม ปี ๑๔)
การรบทีด่อยยาว  และดอยผาหม่น ในปี ๒๕๑๔ 
ยุทธการผาภูม ิในปี ๒๕๑๗ (การฝึกร่วม ปี๑๗)
การรบทีห้่วยจะยนิ ในปี ๒๕๑๗
ยุทธการเสนีย์ ในปี ๒๕๑๘
การสังหารหมู่ราษฎรที ่บ. ห้วยไคร้ ในปี ๒๕๒๐



การรบที ่อ. เชียงม่วน ในปี ๒๕๒๐
การรบทีขุ่นห้วยโป่ง  ในปี ๒๕๒๑
การรบที ่บ. ไฮ้ ในปี ๒๕๒๒
การรบทีเ่นินห้วยตีนตก ในปี ๒๕๒๓
การรบที ่บ. ห้วยหลวงเหนือ ในปี ๒๕๒๓
การรบทีด่อยม่อนเคอ  ในปี ๒๕๒๓ 
การรบทีขุ่นแม่ยดัน้อย ในปี ๒๕๒๔
การรบทีด่อยพญาพภิักดิ์ ในปี ๒๕๒๔
การรบทีร่อยต่อ จว. พะเยา - น่าน ในปี ๒๕๒๕ 



การรบในพืน้ที่ จว. น่าน
การรบในพืน้ที่ จว. น่าน
การรบที ่บ. หลกัลาย อ. ปัว ในปี ๒๕๑๔
( วรีกรรม ร.อ. สมส่ิง เปาอทิร์ และ ร.ท. ไพบูลย์  ธนะไชย )
การรบในพืน้ที่ อ. ทุ่งช้าง และ อ. ปัว ในปี ๒๕๑๕ - ๒๕๑๗
( วรีกรรม ร.ท. ณรงค์เดช นันทโพธิเดช )
การรบทีฐ่านปฏิบตัิการ บ.ห้วยโก๋น ในปี ๒๕๑๘
การรบที ่บ.ตอง อ. แม่จริม ในปี ๒๕๑๙
การรบทีขุ่นน า้สนาน อ. แม่จริม ในปี ๒๕๒๒ 
( วรีกรรม ร.อ. จิรนันท์ จารุจรน )



ยุทธการน่านร่มเยน็ ในปี ๒๕๒๓
ยุทธการสิงหชัย  ในปี ๒๕๒๕
ยุทธการสุริยพงษ์ ๑ ในปี ๒๕๒๕
ยุทธการธารีฉัตร ในปี ๒๕๒๕ 
ยุทธการสุริยพงษ์ ๒,๓,๔ และ ๕ ในปี ๒๕๒๕ - ๒๕๒๖

- ยุทธการสุริยพงษ์ ๒ ในปี ๒๕๒๕
- ยุทธการสุริยพงษ์ ๓ ในปี ๒๕๒๕

- ยุทธการสุริยพงษ์ ๔ ในปี ๒๕๒๕
- ยุทธการสุริยพงษ์ ๕ ในปี ๒๕๒๕ - ๒๕๒๖



สปป.ลาว

ไทยพะเยา        ไทยน่าน
ทุ่งช้าง                                                 

เชียงกลาง                                           

ปัว                                                

ท่าวงัผา
สันติสุข บ้านหลวง                                      

น่าน แม่จริม



สปป.ลาว

ไทยน่าน

อ.ทุ่งช้าง                                                 
กิง่ อ.เชียงกลาง                                           

อ.ปัว                                                

บ.กิว่จนั                            
บ.ปอน                       

บ.งอบ

บ.เงนิ     ผกคในลาว80คน

บ.ห้วยโก๋น  ผกค.กลุ่มน า้ช้าง

ผกค.กลุ่มผาแดง



พ่ืนที่บริเวณฐานปฏิบตักิาร บ.ห้วยโก๋น
น.หมูเน่า                          ไปเมืองเงิน

ปก.        บก.
H

บ.ห้วยโก๋น

RPG                      RPG ปก. 

ปรส.

ค

ไป บ.สมปืน บ.ห้วยดง บ.ปอน



การรบในพืน้ที่รอยต่อสามจงัหวดั                         
(พษิณุโลก - เพชรบรูณ์ - เลย) 



การรบในพื้นท่ีรอยต่อสามจังหวดั (พษิณุโลก - เพชรบรูณ์ 
- เลย) 
ยุทธการชูชีพ ในปี ๒๕๑๑ - ๒๕๑๒
การรบที่ บ.เล่านะ อ.เมือง จว.เพชรบรูณ์ ในปี ๒๕๑๓
ยุทธการภูขวาง ในปี ๒๕๑๕ (การฝึกร่วมปี ๑๕)
ยุทธการสามชัย ในปี ๒๕๑๖ (การฝึกร่วมปี ๑๖)
ยุทธการรามสูร ๑ - ๑๖ ในปี ๒๕๑๖



การรบที ่บ.ป่าปอปิด อ.นครไทย จว.พษิณุโลก ในปี ๒๕๑๘
การรบที ่บ.ซ ารู้ อ.นครไทย จว.พษิณุโลก ในปี ๒๕๑๘
ยุทธการดอนเจดย์ี ในปี ๒๕๑๙                     (วรีกรรม พ.ท.
เจริญ ทองน่ิม)
การรบที ่บ.หมากแขง็ อ.ด่านซ้าย จว.เลย ในปี ๒๕๑๙
ยุทธการร่วมใจ ๑๐ ในปี ๒๕๑๙    
ยุทธการผาเมืองเผดจ็ศึก ในปี ๒๕๒๔  
ยุทธผาเมืองเกรียงไกร ในปี ๒๕๒๕       



การรบในพืน้ที่ จว. ตาก
การปราบปราม ผกค. ในพืน้ จว. ตาก



แด่                           
ทหารหาญในสมรภูม ิ            

ทุกท่าน



การใช้ก าลงัเข้าปราบปราบ ผกค.ในพื้นที่ จว.น่าน 
ระยะเร่ิมแรก
** จากความเคล่ือนไหวของ ผกค. ใน พท.น่าน              
ปี 2505 ไทยจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการพเิศษท่ี 32 (ศปศ.32)
ออกปฏิบัติการทั่ว จว.น่าน ต่อมาสถานการณ์รุนแรง
ขึน้จึงย้ายไป จว.อ.ต                                       **ต่อมา
ปี 2511 ส่ง ม.พนั. 7 สน. จัดตั้งที่ อ.เชียงกลาง  ปี 2514
ส่ง พล.ม.สน. อยู่นาน 10 ปี ปฏิบัติการ 13 พื้นที่ใน 
จว.น่าน



การรบที่ฐานปฏิบัต ิบ.ห้วยโก๋น  อ.ทุ่งช้าง  จว.น่าน  ในปี ๒๕๑๘
กล่าวทั่วไป             

หมู่บ้านห้วยโก๋น ติดกบัแขวงไชยบุรี ราชอาณาจักรลาว    ม ี
๕๑  หลงัคาเรือน  ราษฏรแบ่งเป็น  ๒  พวกใหญ่ ๆ ได้แก่  ชาวไทย
ลื้อ  ซ่ึงอพยพมาจาก  เมืองเงนิราชอาณาจักรลาว  และชาวเขาเผ่า
ถิ่น  รวมทั้งส้ิน  ๒๗๓  คน                                   ** ที่ตั้งของ
หมู่บ้านห้วยโก๋นไม่มเีส้นทางคมนาคมติดต่อกบัตัว  อ.ทุ่งช้าง ภูมิ
ประเทศเป็นป่าทบึ  และเขาสูงชัน  การเดนิทางไปมาระหว่างตัว
อ าเภอและหมู่บ้านจึงกระท าได้ยาก  และท าให้ความ สัมพนัธ์
ระหว่างเจ้าหน้าทีฝ่่ายปกครองกบัราษฏรบ้านห้วยโก๋น     มีน้อย
มาก



ทางเหนือของบ้านห้วยโก๋น ๒.๕ กม. เป็นเขตแดนของลาว  
ซ่ึงมเีมืองเงนิ  ตั้งอยู่จากแนวชายแดนประมาณ  ๕  กม.               
**ภูมปิระเทศ บ.ห้วยโก๋น – เมืองเงนิ  เป็นที่ราบระหว่างหุบ
เขา  สามารถเดนิทางตดิต่อกนัได้โดยสะดวก ราษฎร จึงมี
ความสัมพนัธ์เกีย่วข้องกบัเมืองเงนิ    พคท.  จึงได้ใช้เส้นทาง
นีใ้นการส่งก าลงัพลและอาวะยุทโธปกรณ์จากฐานส่งก าลงัใน
แขวงไชยบุรี  เข้ามาสนับสนุน ผกค.ในประเทศไทยทีบ่ริเวณ
ผาแดง บ.น า้ช้าง และดอยภูแว  ซ่ึงอยู่ทางใต้ของบ้านห้วย
โก๋น  ได้อย่างสะดวกอกีด้วย



การจัดตั้งฐานปฏิบัติการ  เม่ือ  ต.ค.  ๑๔  บก.พล.ม.
สน.  ซ่ึงเข้ารับผิดชอบในการปฏิบัติการป้องกนัและ
ปราบปราม ผกค.  ในพ้ืนท่ี  จว.น.น.  และ  อุตรดิตถ์
ได้เลง็เห็นความส าคญัของหมู่บ้านห้วยโก๋นและ
ช่องทางจากเมืองเงินเข้าสู่ประเทศไทย  จึงได้ส่งก าลงั
ไปตั้งฐานปฏิบัติการที่บริเวณ บ.ห้วยโก๋น



พืน้ที ่ทภ. ๓



ภูหินร่องกล้า              ไป อ.ด่านซ้าย
จ.เลย 

จ.พษิณุโลก      จ.เพชรบูรณ์

เขาค้อ

* อ.หล่มเก่า 

* อ.หล่มสัก

จงัหวดัเพชรบูรณ์



*แม่สาย *เชียงแสน*เชียงของ

*แม่จัน เขต     
52

*เชียงราย เขต 8 แม่น า้โขง

แม่สรวย* เชียงค า*                           สปป.ลาย

เขต 8/1 เขต 9 *ทุ่งช้าง
*เวยีงป่าเป้า     *จุน                   ปัว*

* พะเยา  *ปง เขต 7 *ท่าวงัผา

เชียงม่วน*                *น่าน

การแบ่งเขตของ ผกค.



การรบที่ บ.ห้วยคุ
พ.ศ.2511

สปป.ลาว 

แม่น า้โขง

ดอยยาว        ดอยผาหม่น

*บ.ลุง

*บ.หลวง 

*บ.ต้นปล้อง

*บ.ยางฮอม

*บ.ป่าตง

* บ.ต้า *ปางค่า 

*อ.เทงิ

บ่อนเคอ

*บ.ห้วยคุ
*พญาพภิักดิ์



*แม่สาย *เชียงแสน*เชียงของ

*แม่จัน 

*เชียงราย แม่น า้โขง

แม่สรวย* เชียงค า*                           สปป.ลาย
*ทุ่งช้าง

*เวยีงป่าเป้า     *จุน                   ปัว*
* พะเยา  *ปง *ท่าวงัผา

เชียงม่วน*                *น่าน

ยุทธการผาลาด

ทม.ขุนห้วยโป่ง ทม.711บ.เล่าอู
ทม.71 บ.
ห้วยส้าน ทม.ดอยน า้สา

ทม. บ.แม้วหม้อ



พื้นทีสั่งหารหมู่ราษฏร        
ที ่บ.ห้วยใคร้

สปป.ลาว 

แม่น า้โขง

ดอยยาว        ดอยผาหม่น

*บ.ลุง

*บ.หลวง 

*บ.ต้นปล้อง

*บ.ยางฮอม

*บ.ป่าตง

* บ.ต้า *ปางค่า 

*อ.เทงิ

บ่อนเคอ

*บ.ห้วยคุ
*พญาพภิักดิ์

พืน้ที่สังหารหมู่ราษฏร ที่ บ.ห้วยใคร้



การรบทีขุ่นห้วยโป่ง สปป.ลาว 

แม่น า้โขง

ดอยยาว        ดอยผาหม่น

*บ.ลุง

*บ.หลวง 

*บ.ต้นปล้อง

*บ.ยางฮอม

*บ.ป่าตง

* บ.ต้า *ปางค่า 

*อ.เทงิ

บ่อนเคอ

*บ.ห้วยคุ
*พญาพภิักดิ์

จุดปะทะ ที่ บ.ห้วยโป่ง



การรบที่บ.ไฮ้ สปป.ลาว 

แม่น า้โขง

ดอยยาว        ดอยผาหม่น

*บ.ลุง

*บ.หลวง 

*บ.ต้นปล้อง

*บ.ยางฮอม

*บ.ป่าตง

* บ.ต้า *ปางค่า 

*อ.เทงิ

บ่อนเคอ

*บ.ห้วยคุ
*พญาพภิักดิ์

บ.ห้วยไฮ้



การรบที่เนิน
ห้วยตนีตก

สปป.ลาว 

แม่น า้โขง

ดอยยาว        ดอยผาหม่น

*บ.ลุง

*บ.หลวง 

*บ.ต้นปล้อง

*บ.ยางฮอม

*บ.ป่าตง

* บ.ต้า *ปางค่า 

*อ.เทงิ

บ่อนเคอ

*บ.ห้วยคุ
พืน้ท่ีการรบที่เนินห้วยตีนตก



การรบที่ดอยม่อนเคอ สปป.ลาว 

แม่น า้โขง

ดอยยาว        ดอยผาหม่น

*บ.ลุง

*บ.หลวง 

*บ.ต้นปล้อง

*บ.ยางฮอม

*บ.ป่าตง

* บ.ต้า *ปางค่า 

*อ.เทงิ

ม่อนเคอ

*บ.ห้วยคุ
*พญาพภิักดิ์



การรบท่ีขุนแม่ยดัน้อย
*บ.ดอนใจ *บ.น า้ปุก                           
*อ.ปง   *บ.สบขาม                        
*บ.ผาตั้ง      ดอยผาววั 

*บ.ห้วยสิงห์   ดอยผาจิก
*บ.ท่าฟ้าเหนือ   ขุนแม่ยดัน้อย บก.เขต 7 (ผกค.) 

*บ.สระ  

*อ.เชียงม่วน          ไป จ.น่าน  
*กิง่ อ.บ้านหลวง



การรบที่ดอยพญาพภิกัดิ์ สปป.ลาว 

แม่น า้โขง

ดอยยาว        ดอยผาหม่น

*บ.ลุง

*บ.หลวง 

*บ.ต้นปล้อง

*บ.ยางฮอม

*บ.ป่าตง

* บ.ต้า *ปางค่า 

*อ.เทงิ

*บ.ห้วยคุ
*พญาพภิักดิ์

4712

47334711/1

4711/2



การรบทีร่อยต่อจ.พะเยา จ.น่าน
*บ.ดอนใจ *บ.น า้ปุก                           
*อ.ปง   *บ.สบขาม                        
*บ.ผาตั้ง      ดอยผาววั 

*บ.ห้วยสิงห์   ดอยผาจิก
*บ.ท่าฟ้าเหนือ   

*บ.สระ  

*อ.เชียงม่วน          ไป จ.น่าน  
*กิง่ อ.บ้านหลวง

7422

7423



เส้นทางถอนตัวของ ผกค.

ศพ.ผกค.

รยบ. 2 1/2ตัน
















