
กองทพัพายพัของไทย ในสงครามโลก คร้ังที่ 2
สาเหตุสงคราม

ญี่ปุ่น บุกยดึประเทศไทย  8 ธ.ค.1941 (พ.ศ.2484)
เข้าตามพ้ืนที่      อรัญประเทศ  บางปู ประจวบครีีขันธ  
ชุมพร สุราษฏร ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี

ฝ่ายไทย ยอมแพ้แต่ไม่ยอมปลดอาวุธ   จงึท าสนธิ
สัญญาร่วมรบกบัญี่ปุ่นบุกขึน้ทางเหนือยดึเมืองเชียงตุง
ต่อสู้กบัองักฤษและจนี



ภูมปิระเทศ

ชานเสตทเป็นส่วนหน่ึงของพม่า      ลกัษณะภูมปิระเทศ
ทุรกนัดาร ทัว่ไปเป็นป่าและภูเขา      ยิง่ลกึเข้าไปภูเขายิง่สูงชัน  
สูงกว่าระดบัน า้ทะเลนับพนัฟุตเต็มไปด้วย        ไข้ป่า มาเลเลยี 
ซ่ึงปลดิชีวติทหารนับพนัคน จากชายเขตแดนไทยมเีส้นทางมุ่ง

สู่เชียงตุง 2 เส้นทาง
1.เชียงราย-แม่สาย-เมืองเลน-พยาด-เชียงตุง(176กม.)
2.เชียงใหม่-เมืองตุน-เมืองสาด-เชียงตุง

“ การน าทาง ใช้คนท้องถิ่นดทีีสุ่ด ”



แผน
ฝ่ายจีน กองพล 93 ตั้งรับแบบร้ังหน่วง ป้องกนั

เมืองเชียงตุง วางก าลงัทาง   ยอน,  พยาด,  เลน, หาง, 
ต่วน, สาด ก าลงั 11,000 คน

ฝ่ายไทย ยุทธการร่วมกบัญี่ปุ่น         บุกยดึเมือง
ชานเสตท ที่หมายเมืองเชียงตุง รุก 2 เส้นทาง

1.รุกหลกั แม่สาย-เมืองเลน-พยาด-เชียงตุง
2.รุกรอง เชียงใหม่-เมืองตุน-เมืองสาด-เชียงตุง 



การจดัก าลงั วางก าลงัและรูปขบวน  
ฝ่ายจีน กองพล 93 ก าลงั 11,000 คน  จอมพล

เจียงไคเช็ค       วางก าลงัป้องกนั เชียงตุง, ยอง, พยาด, 
เลน, หาง, ต่วน, สาด โดยวางก าลงัเป็นขั้น ๆ ประกอบ
ภูมปิระเทศได้เป็นอย่างดี

ฝ่ายไทย พล.ต.จรูญ  เสรีเริง            เป็นแม่ทพั
ประกอบด้วยพล.2(ปจ.), พล.3(นม.), พล.4(นว.),    
พล.ม.(กทม.)  กรม ม.12 สนับสนุน ป., ช. กองบนิ
น้อยผสม 80



ข ัน้ตน้วางก าลงั

พล.1 กทม.และลพบรุ ีเป็นกองหนุนท ัว่ไป 

พล.2 นครสวรรค ์พษิณุโลก กองหนุนป้องกนัปีกพม่า

พล.3 พเยาว์ เตรยีมรกุขึ้นเหนอื

พล.4 เชยีงราย เตรยีมรกุขึ้นเหนอื

พล.ม. เชยีงใหม่ รกุขึ้นเหนอื แม่ฮ่องสอน

กรม ม.12 อ.แม่จนั รกุหนุน พล.4



เชยีงตุง

พล.ม. พล.2 พล.4

พล.3

12

กองหนุน

เมืองพยาดเมืองสาด



การปฏิบัตกิารรบ
พล.ม

ภารกจิ ป้องกนัปีกด้านพม่า เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
จาก กทม.ฯ – เชียงใหม่ ใช้เวลา 26 วนั
เข้าทีต่ั้ง  อ.แม่แตง
ปะทะ 9 คร้ัง



การปฏิบัตกิารรบ
พล.2 พล.ต.หลวงไพรีระย่อเดช

กรม 4, 5, 12 และ ม.พนั.5
เข้ายดึเมืองสาดห่างชายแดนไทย 90 กม.
ใช้ กรม 4, 5 เข้าตีตรงหน้า กรม 12 โอบทาง
ขวาตามล าน า้กก
ภัยธรรมชาติ ไข้ป่า บอบช ้ามาก จับเชลยได้
ภูเขาสูงชัน โรคทางเดนิอาหาร
23 พ.ค.85 ยดึเมืองสาดได้



การปฏิบัตกิารรบ
พล.4 ( ทางขวา )

ภารกจิเข้ายดึเมืองพยาด ทีร่าบเชิงเขา
เมืองขนาดกลาง รองจากเชียงตุง
เข้าตลีกัษณะรูปลิม่ กวาดล้างข้าศึกเมืองเลน,
พยาด, ยอง 
ใช้หลกัการรอคอย  มุ่ง, รุก, รวม, ออม, กล



การปฏิบัตกิารรบ
พล.3 กองหนุนเคล่ือนทีต่าม พล.4

พล.ต.ผนิ  ชุณหวณั
เคล่ือนทีต่าม พล.4 เม่ือยดึเมืองพยาดได้แล้ว
พล.3 เข้าตผ่ีาน เข้ายดึเมืองเชียงตุง ทางเหนือ
กรม 7, 8, 9 ออกจากแม่สาย 10 พ.ค.85
ดอยเหมย, เชียงตุง  ยดึได้ 26 พ.ค.85 อากาศ
หนาวตลอดปี



การปฏิบัตกิารรบ
หน่วยบิน

โจมตดีอยเหมย และเชียงตุง ตั้งแต่
17 พ.ค.85(1942)
ยดึดอยเหมยได้ 24 พ.ค.
ยดึเชียงตุง ได้ 26 พ.ค.     กวาดล้าง

ผลของการรบ ฝ่ายไทยเป็นฝ่ายชนะขับไล่ กองพล 93
ออกไปจากเชียงตุง เมืองยอง
ฝ่ายเราไล่ตดิตามกวาดล้าง ถึงเมืองมะ



ผลของการรบ
การรบในพืน้ที่อากาศหนาวเยน็
การเจบ็ไข้
การส่งก าลงัพืน้ที่กนัดาร
การปลดทหารในสนามเสียขวญั



บนัทึกของเสดจ็ใน
กรมหลวงชุมพร เขตรอุดมศักดิ์

“ก ูกรมหลวงชุมพรเขตรอดุมศักด์”
“ ผู้เป็นโอรสของพระปิยมหาราช ขอประกาศให้พวกมึงรับรู้ไว้ว่า

แผ่นดนิสยามน้ี     บรรพบุรุษได้เอาเลือด เอาเน้ือ   เอาชีวิตแลกไว้
ไอ้อีมันผู้ใด    คดิช่ัวร้าย      ท าลายแผ่นดนิ      ท าลายชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ ฤา กระท าการทุจริต        ก่อให้เกดิความเดอืดร้อนต่อ
ส่วนรวม     จงหยุดการกระท าน้ันเสียโดยเร็วก่อนทีท่ีก่จูะส่ังทหาร
ผลาญส้ินทัง้โคตรให้หมดเสนียดของแผ่นดนิสยามอันเป็นทีรั่กของกู



ตราบใดทีค่ าว่า "อาภากร"
ยงัยนืหยดัอยู่ในโลก    กจูะรักษาผืนแผ่นดนิสยามของกู

ลูกหลานทัง้หลาย  แผ่นดนิใดให้เราก าเนิดมามิให้อนาทรร้อนใจ 
จงซ่ือสัตย์ต่อแผ่นดนิน้ันแผ่นดนิใดทีใ่ห้ซุกหัวนอน    ให้ความ
ร่มเยน็เป็นสุขมิให้อนาทรร้อนใจ จงซ่ือสัตย์ต่อแผ่นดนิน้ัน ”



ล้นเกล้ารัชกาลที ่6

“ แม้หวงัตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ์

ศัตรูกล้ามาประจัญกจ็ะสู้ริปูสลาย”



พระบรมราโชวาท ร.9

“ในบ้านเมืองน้ัน มีทัง้คนดแีละคนไม่ด ีไม่มีใครจะท าให้
คนทุกคนเป็นคนดไีด้ทัง้หมด       การท าให้
บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จงึมิใช่การท าให้ทุก
คนเป็นคนด ีหากแต่อยู่ทีก่ารส่งเสริมคนด ี      ให้คนดไีด้
ปกครองบ้านเมือง และควบคมุคนไม่ดไีม่ให้มีอ านาจ ไม่ให้
ก่อความเดอืดร้อนวุ่นวายได้ ”




