


การศึกษาเร่ืองความเป็นมาของ

ชนชาติไทย เร่ิมขึน้อย่างจริงจัง 

ในรัชสมัย ร.๕    เพ่ือสร้างเอกภาพ
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัในสังคม  และสร้าง
พลงัความเป็นชาติ    เพ่ือเผชิญหน้ากบัลัทธิล่า
อาณานิคมของมหาอ านาจตะวนัตก 



ความเป็นมาของชนชาติไทย
ชนชาติไท(ไทย) หมายถึง กลุ่มชนทีม่วีฒันธรรมร่วม  

พูดภาษาตระกูลไท-ไต ตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยปัจจุบนั 
จีนตอนใต้ ทางเหนือของอนิเดยี     ตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของพม่า  ตะวนัตกของเวยีดนาม  และประเทศลาว

**แต่เดมิในดนิแดนทีม่ชีนชาติไทอาศัยอยู่    ผู้คนทีอ่ยู่
ในดนิแดนน้ันเรียกตนเองและถูกเรียกว่า “ชาวเซียม - เสียม -
สยาม - ชาม - ชาน - ฉาน - ไต - ไท” ช่ือของ รัฐ , อาณาจักร , 
ประเทศน้ัน  ใช้ช่ือเมืองหลวง/ราชธานี เป็นส าคญั



ทฤษฎกีารอพยพของคนไทย

๑. สีฟ้า   จากเทือกเขาอลัไต
๒. สีแดง  จากตอนใต้ของจีน
๓. สีเขยีว จากมาลายู ชวา  
๔. สีน า้เงนิไม่ได้มาจากไหน
คงอยู่ในประเทศไทย



สรุปแนวคดิ
ทีไ่ด้รับการยอมรับ

ถิ่นก าเนิดของชนชาติไทยอยู่บริเวณ
ตอนใต้ของจีน ตอนเหนือของ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และ

รัฐอสัสัมของอนิเดยี

ไทล้านนา

ไทน ้า
ไทด า

ไทอาหม

ไทใหญ่

ไทนู

ไทลื้อ

จากภูเขาอลัไต



๔๐๐ปีก่อน พ.ศ.  - อาณาจักรนครลงุ
๓๐๐ ปีก่อน พ.ศ. - อาณาจักรไทยมุง
พ.ศ.๒๐๕-๓๒๘ -อาณาจักรนครปา-นครเงีย้ว  
พ.ศ.๓๒๘-๖๐๐  - อาณาจักรไทยอ้ายลาว                              
พ.ศ.๔๘๔-๔๙๙ - พวกมอญเข้ามอี านาจใน
แหลมทอง



พ.ศ.๑๖๘๘  กษตัริย์ขุนเจือง(ท้าวฮุง)แห่งหิรัญนครอาณาจักร
เงนิยาง   ยกกองทพัไปช่วยพระเจ้าสุริยวรมนัที ่2 แห่งอาณาจักร
ขอม ในการเข้าตีอาณาจักรจัมปาของพวกจาม
พุทธสตวรษที ่๑๘ ขอมแผ่อ านาจเข้าแดนไทย พระเจ้าชัยวรมนัที ่
๗ (๑๗๒๕-๑๗๖๑) ยกพระราชธิดาให้พ่อขุนผาเมืองเพ่ือผูกมดั
น า้ใจ แต่ไทยรวบรวมก าลงัขบัไล่ขอมออกไปได้และตั้งอาณาจักร
สุโขทยั(๑๗๙๒)

การทหารก่อน
สุโขทยั



( พ.ศ. ๑๗๘๑ - ๑๙๘๑ )

พระมหากษัตริย์  ๘ พระองค์ ๒๐๐ปี (ราชวงศ์พระร่วง) 
พ่อขุนผาเมือง(พ่อขุนศรีอนิทรา

ทิตย์)เจ้าเมืองราด   พ่อขุนบางกลาง
ท่าว  เจ้าเมืองบางยาง  ได้ร่วมมือ
กนัขับไล่ขอม  ตั้งเมืองศรีสัชนาลัย  

เป็น   กรุงสุโขทัย



พระราชอาณาเขต
พ่อขุนรามค าแหง

มหาราช
พ.ศ. ๑๘๒๒-๑๘๔๓



การจัดทพั แบ่งเป็น  ๓  กองทพั  ได้แก่
๑. กองทัพหลวง  
๒. กองทัพหัวเมือง
๓. กองทัพประเทศราช

ยทุธศาสตร์ การตั้งรับ อาศัยส่ิงกดีขวางทางธรรมชาติ
สร้างคนัดนิเป็นก าแพง ๓ ช้ัน ( ตรีบูร )  ขุดคูเมือง
๒ ช้ัน  และมป้ีอมประจ าประตูเมือง ๔ ด้าน

ยทุธวธีิ ราบเข้าประจัญบาน ใช้ช้างท ายุทธหัตถี  
ใช้ม้าในการลาดตระเวนหาข่าวและเข้าตีทางปีก

เวลาศึกชายต้องเข้าทหาร
ทุกคนมอีาวุธตามฝึกมา

ต่อมาข้ึนกบักรุงศรีอยธุยา



( พ.ศ. ๑๘๙๓ - ๒๓๑๐ )
*พระมหากษัตริย์ ๓๓ พระองค์    ๕ ราชวงศ์
มีราชวงศ์ : อู่ทอง -สุพรรณภูม ิ -สุโขทัย -ปราสาททอง   

และบ้านพลูหลวง  
*พระองค์แรก สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)  
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (๑๙๙๑-๒๐๓๑)                      
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (๒๐๙๑-๒๑๑๑)                          
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (๒๑๓๓-๒๑๔๘)                                  
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (๒๑๙๙-๒๒๓๑)                                 
*กษัตริย์พระองค์สุดท้าย พระเจ้าเอกทัศน์(เสียกรุง ๒)

ส้ินยุคกรุงศรีอยุธยา



รัชสมยัสมเดจ็พระบรมไตร
โลกนารถทรงแยกการทหารออกจากพลเรือน
เป็นสมุหนายก ปกครอง เวยีง วงั คลงั นา    
ทหารเป็นสมุหพระกลาโหม มี ๔ เหล่า (จตุรงค์
เสนา) =พลเท้า พลม้า พลช้าง พลรถ เวลาศึก
ชายทุกคนต้องเป็นทหาร มกีรมพระสุรัสวดที า
บัญชีพล มกีองอาสาฝร่ัง ญีปุ่่ น จาม โปรตุเกส



ยุทธศาสตร์ สร้างป้อมปราการทีจุ่ดศูนย์ดุล 
ท าลายป้อมที่จะเอือ้แก่ข้าศึก เปลีย่นก าแพงดนิ
เป็นปูนมเีชิงเทนิตั้งปืนใหญ่ ขุดคูเมือง สร้างเรือ
รบติดปืนใหญ่ ซ้ือปืนประจ ากาย                            
ยุทธวธีิ ตั้งรับในเมือง ออกหาข่าว ซุ่มโจมตี ใช้
ธรรมชาตเิก่ือกลู



สงครามไทยรบกบัพม่า คร้ังแรกพ.ศ.๒๐๘๑  พม่าตีเมืองเชียง
กราน    พ.ศ.๒๐๙๑  เสียสมเด้จพระสุริโยทยั(ขาดคอช้าง)
พ.ศ.๒๑๐๖  สงครามช้างเผือก                                                
ต.ค.๒๑๑๑  พระเจ้าหงสาวดเีคล่ือนทพัออกจากหงสาวด ี                        
ม.ค. ๒๑๑๒ พม่าวางก าลงัล้อมกรุงศรีอยุธยา                         
เม.ย. ๒๑๑๒ พระมหาธรรมราชาเข้าเกลีย้กล่อม  ส่งตวัพระ
ยาจักรีเข้ากรุงศรีฯ ได้เป็นแม่ทพัในกรุงโยกย้ายทหารมฝีีมือ                                                            
๗ ส.ค. ๒๑๑๒ พระยาจักรีเปิดประตูเมือง กรุงศรีอยุธยา แตก
หลงัจากถูกล้อมอยู่ ๙ เดือน



ผลของการรบเสียกรงุศรี คร้ังท่ี ๑
๑. ไทยเป็นฝ่ายแพ้เสียกรุงศรีอยุธยาให้พม่า(๑๕ปี)
๒. พม่ากวาดต้อนก าลงัคนพลเมืองไปเป็นเชลยยดึทรัพย์

สมบตัไิปเป็นอนัมาก
๓. ท าให้เกดิวรีบุรุษ คือ
สมเดจ็พระนเรศวรและสมเดจ็
พระเอกาทศรถ กู้อสิรภาพให้ไทย



บทเรียนจากการรบ เสียกรงุศรี คร้ังท่ี ๑
๑. ไทยตั้งรับอย่างเดยีว ไม่ด าเนินกลยุทธแพ้
๒.ที่มัน่ไทยดพีม่ารู้จุดอ่อนหาวธีิใหม่ ๆ เข้าประชิดพระ
นครท าเสาระเนียด ท าทุบทูป้องกนัตวั ถมคู
๓. ความแตกแยกความสามคัคี
ข้าราชการขายชาต ิสาเหตุส าคญั
๔. การวางกองหนุนไว้
จุดเดยีวอนัตราย
๕.แม่ทพัทีอ่่อนแอไม่รอบคอบไม่เข้มแขง็



ก่อนศึกชนช้างสมเดจ็พระนเรศวร
พ.ศ.2127 กลบัไปช่วยพม่ารบอกีแต่รู้แผนก าจัดพระองค์จงึต้อน
ครัวไทยกลบัด้วย  พม่าตามทันทีริ่มแม่น า้สะโตง พระองค์ ทรงพระ
แสงปืนต้นยงิแม่ทพั มงัสุรกรรมา ตายแล้วทรงประกาศอสิรภาพ  
พ.ศ.2127 รบพระยาพะสิมทีสุ่พรรณ
พ.ศ. 2128 รบกบัพระเจ้าเชียงใหม่ทีบ้่านสระเกศ
พ.ศ. 2129 พระเจ้าหงสาวดล้ีอมกรุงศรีฯ 
พ.ศ.2133 พระมหาอุปราชายกมา (คร้ัง1)ไทยจับพระยาพะสิมได้

พ.ศ. 2135สมเดจ็พระนเรศวรชนช้าง หนองสาหร่าย   สุพรรณบุรี



ยุทธหัตถี
พระมหาอุปราชาประทบัช้างใต้ต้นไม้                                                 
ทราบว่าทีอ่ยู่ตรงหน้าน้ันคือแม่ทพัไทย
สมเดจ็พระนเรศวร(ใช้ปัญญา-โอกาส)                                                      
ขบัช้างตรงเข้าหา พระมหาอุปราชาและกล่าว

“ เจ้าพีจ่ะยืนช้างอยู่ในร่มไม้ท าไม   เชิญเสดจ็มา
กระท ายุทธหัตถกีนัให้เป็นเกยีรตยิศเถดิ  กษตัริย์
ภายหน้าจะชนช้างได้อย่างเราจะไม่มีแล้ว”



ยุทธหัตถี
พระมหาอุปราชาขบัช้างพลาย

พทัธกอ เข้าชนกบัเจ้าพระยาไชยานุภาพ
ซ่ึงก าลงัคลัง่น า้มนักเ็ข้าแทงไม่ยั้ง
เสียทพีลายพทัธกอได้ล่าง แบกรุนเอาเจ้าพระยาไชยานุภาพ
เบนขวางตวั พระมหาอุปราชาได้ทฟัีนด้วยพระแสงของ้าว
สมเดจ็พระนเรศวรหลบทนัถูกแต่พระมาลาขาดวิน่ไป
สมเดจ็พระนเรศวรได้ทจ้ีวงฟันด้วยพระแสงของ้าวถูกพระ
มหาอุปราชาทีไ่หล่ขวาขาดใจตายบนคอช้าง



ยุทธหัตถี สมเดจ็พระเอกาทศรถได้ชนช้างกบัเจ้าเมือง
จาปะโร ได้ฟันเสียชีวติเช่นเดยีวกนั
**แม่ทพันายกองหงสาวดเีห็นพระมหาอุปราชาถูกฟัน
ต่างกรูกนัเข้าช่วยแก้ไขใช้ปืนระดมยงิต้องสมเดจ็พระ
นเรศวรทีพ่ระหัตถ์บาดเจ็บ

กองทัพ  พระยาสีหราชเดโชชัยและกองทพั
เจ้าพระยามหาเสนาบดตีามทนัจึงแก้ทนั สมเดจ็พระ
นเรศวรและสมเดจ็พระเอกาทศรถออกมาพ้นข้าศึก



พระเกยีรตยิศเล่ืองลือไปทัว่                                  
ทุกทศิ และสมเดจ็พระนเรศวร                             
โปรดให้สร้างเจดย์ียุทธหัตถ ี                                     
ณ  ต าบลดอนเจดย์ี  อยู่ห่างหนองสาหร่าย
ราว  100 เส้น
(4 กม.)



เสร็จศึกชนช้าง พระองค์ท าศึกต่อกบั
พ.ศ. 2135 ตเีมืองถวาย-ตะนาวศรี
พ.ศ.  2136 ไปตเีขมร
พ.ศ. 2137 ได้หัวเมืองมอญ 
พ.ศ. 2138 ตหีงสาวด ี 1
พ.ศ. 2142  ตหีงสาวด ี 2
พ.ศ.  2146 ตีเขมร ได้เขมรทั้งหมด
พ.ศ.  2147สงครามคร้ังสุดท้าย ไปตอีงัวะ ระยะทางทรง
ประชวรส้ินพระชนม์ (ครองราชย์15 ปี) พระชนม์ได้ 50 ปี



การเสียกรุงศรีอยุธยา (2310)     
ความเป็นมา หลงัไทยไปตีพุกาม (2207)เรากไ็ม่ได้ท า
สงครามกันอีก 93 ปี แต่ภายในกรุงศรีฯ กลบัรบกนัเอง
เช้ือราชวงค์แย่งชิงราชสมบัติกนั อยุธยาเส่ือมโทรม
อ่อนแอมากทุกด้าน ** พม่าเอง(พระเจ้าอลองพญา)ก็
วุ่นวายกบัการปราบเมืองต่าง ๆ ท่ีแข็งเมือง จนมอญ
บางพวกหนีเข้ามาพึง่ไทยและเข้ามายดึเมืองทวาย 
ตะนาวศรี มะริด อกี **ไทยอ่อนแอไม่โต้ตอบ หนีถอย
มาต้ังรับท่ีเพชรบุรี



ผลการรบ
๑. ไทยเสียอสิระภาพแก่พม่าเป็นคร้ังที่ ๒
๒. กรุงศรี ฯ พนิาศย่อยยบั ศิลปวตัถุ  

หลกัฐานส่ิงของมค่ีาสูง
๓. คนไทยถูกจับเป็นเชลย ๓๐,๐๐๐ คน
๔. เกดิวรีะบุรุษ พระเจ้าตากสินมหาราช
๕. ไทยต้องย้ายราชธานีจากกรุงศรี ฯ –
กรุงธนบุรี



บทเรียนจากการรบ
๑. การตั้งรับอย่างเดยีวแพ้
๒. กองหนุนส าคญั
๓. การเข้าต ี๔ ทิศทางแก้ไขยากเสมอ
๔. ขาดการเตรียมข่าว  เตรียมคน เตรียมแผน
ยุทธปัจจยั,ป้องกนัประเทศ

๕. ความสามัคค ีชาติรอดได้



กรุงศรีอยุธยา
ไม่ได้เป็นเมืองประเทศ
ราชแก่พม่าเพราะพระเจ้า
ตากสินกอบกู้ได้ภายใน ๗ 

เดือน
อยุธยา

มาลายู          
สุมาตรา



การเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังนีช้ี้ให้เห็นว่าไม่มี
ใครจะมาท าลายชาตไิทยได้ นอกจากคนไทย
ด้วยกนัเอง สาเหตุ ผลประโยชน์ ความอจิฉา 
ความโลภ ความเห็นแก่ตวั เห็นแก่พวกพ้อง
โดยไม่ค านึงถงึเหตุผล และความขดัแย้ง
ระหว่างบุคคล และระหว่างกลุ่มต่างหาก ที่

น าภยัพบิตัมิาสู่ชาตขิองเรา



บทเรียน จากประวตัิศาสตร์
มีค่าทีสุ่ดอย่างหน่ึงทีม่นุษย์ทีเ่จริญแล้วจะ
น ามาศึกษาค้นคว้า วจิยั เพ่ือหาสาเหตุที่

ก่อให้เกดิปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในอดตี ทั้งนีก้็
เพ่ือมนุษย์จะได้น ามาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะ

เกดิขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



อยุธยาท าศึกกบัพม่า ๒๔ คร้ัง 
ยกทัพไปตีในพม่า ๗ คร้ัง

แผนทีป่ระเทศไทยสมยั        
สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช

พ.ศ. ๒๑๓๓ - ๒๑๔๘



( พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕)
สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชเป็นกษตัริย์

พระองค์แรกและพระองค์เดยีว
การทหารปฏิบตัิตามอย่างกรุงศรีอยุธยา      
-แสวงหาอาวุธหวงัผลระยะไกลมากขึน้
-สร้างเรือรบ  แบ่งเขตหน้า -เขตหลงั -
- ออกตั้งรับชายแดน สร้างฐานทีม่ั่นนอก
เมือง                                                          
-ท าสงคราม ๑๐ คร้ัง มทีหารคู่พระทยั ๔ 
คน กู้ชาต(ิพระเชียงเงนิ หลวงพชัิยอาสา 
หลวงพรหมเสนา หลวงราชเสนา )



พระเจ้าตากสิน ปราบก๊กต่าง ๆ ท า
สงครามกบัพม่าทีล้่านนา ทีบ่างแก้ว  

ราชบุรี ทีพ่ษิณุโลก ไปตเีขมร          
รบกบัลาว ๒คร้ัง  ตหีัวเมืองมาลายู



สงครามกบัพม่าสมัยกรุงธนบุรี2310 - 2319
1. ตค่ีายพม่าทีโ่พธ์ิสามต้น 2310 ปราบก๊กต่างๆ
2. รบพม่าทีบ่างกุ้ง                      2311
3. พม่าตเีมืองสวรรคโลก            2313
4. ไทยตเีมืองเชียงใหม่ คร้ังที่ 1 2313
5. พม่าตเีมืองพชัิย   คร้ังที่ 1 2315



6. พม่าตเีมืองพชัิย   คร้ังที่ 2 พ.ศ.   2316
7. ไทยตเีมืองเชียงใหม่   คร้ังที่ 2 พ.ศ. 2317
8. รบพม่าทีบ่างแก้ว  2317  
9. อะแซหวุ่นกีต้เีมืองพษิณุโลก                       

พ.ศ. 2318
10. พม่าตเีมืองเชียงใหม่                                 
พ.ศ. 2319



บดิาเหล่าทหารม้า

แผนท่ีต้นสมยั  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พ.ศ. ๒๓๑๐



แผนท่ีปลายสมยั กรุง
ธนบุรี พ.ศ.๒๓๒๕



สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชได้ท าสงคราม                                
กบัพม่าและเขมรอกี  2 คร้ัง แต่กเ็กดิความ                                   
ไม่สงบภายในกรุงธนบุรี เกดิกบฏ ข้าราช                          
การรังแกประชาชนและพระสงฆ์ พระเจ้า                                
ตากสินส่ังลงโทษอย่างไม่ยุตธิรรม สมเดจ็                              
เจ้าพระยามหากษตัริย์ศึก(เจ้าพระยาจักรี)กลบัจากรบกบั
เขมรเข้าปราบยุคเขญ็ ประชุมไต่สวน ปรึกษาโทษ ให้ส าเร็จ
โทษพระเจ้าตากสินและข้าราชการผู้ท าผดิเสียพ.ศ.2325

มพีระชนม์ได้ 48 พรรษา  ครองแผ่นดนิ 15 ปี



( พ.ศ. ๒๓๒๕ – ปัจจุบนั)
มีพระมหากษตัริย์ ๑๐ พระองค์

ราชวงศ์จักรี  

นนร.ศึกษาล าดบั
พระมหากษัตริย์
ในแนวสอน



รัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเดจ็
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
(เจ้าพระยาจักรี/สมเดจ็พระ

ยามหากษัตริย์ศึก)            
พ.ศ.๒๓๒๕-๒๓๕๒

ท าศึกกบัพม่า ๗ คร้ัง เช่น รบ
ทีท่วาย มะริด ตะนาวศรีและ

สงคราม ๙ ทพั



เป็นยุคทีไ่ทย
เราเคยมพืี้นที่

ใหญ่สุด

สมยั กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๙๔



การท าศึกในสงคราม ๙ ทัพ ในสมัย ร.๑



สงคราม 9 ทัพ ได้ชัยชนะเพราะ ร.1 และแม่ทัพ
จัดการรบยงัจุดส าคญัก่อน                                          
แล้วเข้าตีด้านอ่ืน ๆ ที่ละส่วน                                          
พร้อมจัดกองขัดตาทัพหน่วย                                                
กองโจร มกีองหนุน การส่งก าลงั
บ ารุงดี ได้ภูมปิระเทศเป็นเคร่ือง
กดีขวางทางธรรมชาติ ประชาชนเข้าร่วม



ผลการรบ ฝ่ายไทยเป็นฝ่ายชนะพม่าอย่างเดด็ขาด
และเป็นผลดต่ีอไทย
1. ได้ประเทศราชภาคใต้
2. ได้ปืนใหญ่ช่ือพญาตานีมาไว้ กทม.
3. ยดึได้ยุทธภณัฑ์ของพม่า
4. ร. 1 มอีานุภาพแผ่ไพศาล
5. ปรากฏแม่ทพัเข้มแขง็มคีวามรู้ ความสามารถมาก
6. วรีะสตรี  คุญหญงิจันทร์ และคุญหญงิมุก



บทเรียนจากการรบ
1. พม่ารุกหลายทศิทางควบคุมยาก
2. ล าเลยีงเสบยีงของพม่าระยะทางยาวไกล  ทุรกนัดาร
3. ไทยใช้กลยุทธ กองโจร รบกวนส่วนหลงั                           
แสดงการลวง   ปืนกระสุนไม้
4. แผนฝ่ายไทยเป็นแบบฉบบัยุทธศาสตร์                           
อย่างดเีลศิ 5. กองหนุน  ณ. กทม.ฯ
6. การเลือกพ้ืนที่การรบ(ทุ่งลาดหญ้า)
7. ใช้ปืนใหญ่ด้วยกระสุนไม้ (ริเร่ิมแบบใหม่)



วเิคราะห์การน าหลกัการสงครามไปใช้
1.  หลกัความมุ่งหมาย เอาชนะทพั4-8 ก่อน
2. หลกัการรุก ตั้งรักด้วยวธีิรุก(มีกองโจร)
3. หลกัการรวมก าลงั เจ้าเมืองประชาชน
4. หลกัการออมก าลงัเดนิทางน า้ รบหน่วยเวลา กองโจร
5. หลกัการด าเนินกลยุทธ กองโจร การลวง



6. หลกัเอกภาพในการบังคบับัญชา ร.1
7. หลกัการระวงัป้องกนั กดร. กองโจร
8. หลกัการจู่โจม เข้าตฉัีบพลนั ปืนใหญ่
9. หลกัความง่าย กองโจร การลวง
10. หลกัการต่อสู้เบด็เสร็จ พระ-ประชาชน



ร.1 ยงัรบกบัพม่าอกีหลายคร้ัง คือ                                             
พ.ศ.2329 รบทีท่่าดนิแดง                                                 
พ.ศ.2330 รบทีล่ าปาง-ป่าซางและเมืองทวาย(ไม่ส าเร็จ)
พ.ศ.2336 ไทยไปตพีม่า(ไม่ส าเร็จ)
พ.ศ.2340 รบทีเ่ชียงใหม่                                                 
พ.ศ.2345 ขบัไล่พม่าออกจากล้านนา                                       
ไทย พ.ศ.2352 พม่าตีเมืองถลางอกี                                                
ศึกสุดท้ายของพระองค์ 



พระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหล้านภาลยั (ร.๒)           
มีสงครามไม่มาก พระองค์ให้กองทหารออกไปตั้งรับ
ช่องทางข้าศึกเดินทัพผ่าน เช่นท่ีเมืองกาญจนบุรี  
เพชรบุรี ด่านสิงขร ราชบุรี ชุมพร ตะกัว่ป่า ตะกัว่ทุ่ง 
ถลาง ได้ผล สร้างป้อมอีกหลายป้อมในเมืองต่างๆ

ร.๓ ปรับปรุงกองทัพเตรียมพร้อมเสมอ จัดหน่วยทหาร
ราบ  ทหารปืนใหญ่ ฝึกหัดทหารอย่างฝร่ัง (ซีปอย)
สร้างป้อมปราการจุดต่าง ๆ เพิม่ขึน้ สร้างเรือรบมากมาย



ร.๓ สร้างเรือรบมากมาย- ใช้ในล าน า้  - ใช้ตามชายฝ่ัง ใช้ใน
ทะเล มศึีกสงคราม เช่น ช่วยองักฤษรบกบัพม่า(ยุตสิงคราม
กบัพม่า)            
*ให้เจ้าพระยาบดนิทร์เดชา 
รบกบัเขมรและญวน
*คุณหญงิโม  รบกบั                                            
เจ้าอนุวงศ์ในศึกทุ่งสัมฤทธ์ิ



พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า    
(ร.๔ ) ปรับปรุงกจิการทหารเป็น
แบบชาติตะวนัตกมคีรูองักฤษฝึก
แบบใหม่ อาวธุทันสมยั เกณฑ์
ทหารมากขึน้ ยามปกติปรามโจร
แบ่งทัพเรือเป็นทหารเรือวงัหน้า
และทหารมะรีน

การสงคราม พ.ศ.๒๓๙๕ ช่วยองักฤษรบไปตีเชียงรุ่ง 
แต่ต้องเสียเขมรตอนกลางให้ฝร่ังเศส



“ประเทศสยาม”เป็นช่ือทางการ

ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

24 ม.ิย. 2482 เปลีย่นช่ือเป็น 

“ประเทศไทย” ในสมยั

จอมพล ป.พบูิลสงคราม



ร.๕ จัดตั้งหน่วยทหารมหาดเลก็ ฝึกบุตร
ข้าราชการตามยุทธิวธีิแบบใหม่เรียก มหาดเลก็
ไล่กา ต่อมา ทหารสองโหล จัดทพัเป็นทหาร
ฝ่ายเหนือ-ฝ่ายใต้ กองทพัหัวเมืองชายทะเล 
จัดเป็น ๑๒ กรม จัดระเบียบใหม่ ขยายก าลงัพล
เพิม่ขึน้  (ชายไทยเข้าฝึกวชิาทหาร ๕๐ ปีปลด 
ยามศึกบุตรต้องเข้าตามหมู่บดิา)จัดตั้งกระทรวง 
๑๒ กระทรวง



ไทรบุรีอังกฤษ2329-43

ฝร่ังเศส 2431

ฝร่ังเศส 2446

ฝร่ังเศส 2435 

ฝร่ังเศส 2447

ฝร่ังเศส 2410

ฝร่ังเศส 2449

องักฤษ2451

พม่า 2336

อังกฤษ 2435

การเสียดนิแดน
ให้กบัต่างชาติ



การเสียดนิแดนไทย เร่ิมในสมยั  ร.๑
พ.ศ. ๒๓๒๙เสียเกาะหมาก(ปีนัง)ให้องักฤษหลงัเสีย
อยุธยาแล้ว เมืองต่าง ๆ แยกเป็นอสิระพระยาไทรบุรี
ปกครองเกาะหมากด้วยได้ให้องักฤษเช่าเกาะหมาก(อยู่
ห่างไกลกรุงธนบุรี)หวงัพงึองักฤษ ท าสัญญาผิดพลาด 
องักฤษยืดครองตั้งช่ือใหม่ว่า PRINCE OF WALES ISLAND

เกาะหมาก



พ.ศ.๒๓๓๖ เสีย มะริด ทวาย ตะนาวศรี
ให้พม่า ก่อนเคยเป็นของไทย  พอกรุง
แตก     ร.๑ พยายามตเีอาคืน  โดนศึก
ขนาบทั้งพม่าและกบฏมอญ ไทยหมด
เสบยีง ล าบากทุรกนัดาร จึงเลกิทพักลบั 
ต่อมาพม่าตกแก่องักฤษ ไทยไม่คดิเอาคืน
เพ่ือผูกมติรกบัองักฤษไว้



พ.ศ.๒๓๕๓ (ร.๒)
เสีย บันทายมาศ(ฮาเตียน)ให้
ญวน (อยู่ไกลจากไทยมาก

ควบคุมยากญวนขอจากไทย )

บันทายมาศ



พ.ศ.๒๓๖๘ (ร.๓)
เสีย ดนิแดนแสนหว ี      

เชียงตุง เมืองพง  ให้แก่พม่า
เพราะอยู่ไกลยากแก่การ
ควบคุมดูแล ไม่ส่งเคร่ือง
ราชบรรณาการมา ไทยตดิ

พนักบฏทางปักษ์ใต้
พม่าได้ทเีข้ายดึครอง 

แสนหว-ีเชียงตุง                
- เมืองพง



พ.ศ.๒๓๖๙ (ร.๓)
เสีย เประและสลงังอ

**ทั้ง๒รัฐเคยส่งเคร่ืองราช
บรรณาการให้แก่ไทย ต่อมาท า
สัญญาขอเป็นอสิระปกครอง
ตนเอง องักฤษกเ็ข้าไปสร้าง

อทิธิพลแสวงหาประโยชน์แทน
เประและสลงังอ



แคว้นสิบสองพนันา
(ยูนาน)

พ.ศ.๒๓๙๗ (ร.๔)
เสียแคว้นสิบสองพนันาให้จีน 
เป็นแคว้นอยู่ห่างไกลของ ร.๑ 
เกดิความวุ่นวายภายในขึน้ จีน

และพม่าส่งทหารเข้า
แทรกแซง เจ้าเมืองหนีพึง่ไทย
ไทยส่งทหารเข้าช่วยรบแพ้



พ.ศ.๒๔๑๐ (ร.๔)  เสียดนิแดนเขมร
ส่วนนอกให้ฝร่ังเศส **๒๔๐๖ ฝร่ังเศสยดึ
ครองญวนใต้ อ้างสิทธิเหนือเขมร(เขมร
เคยเป็นของญวน) เพ่ือเป็นที่มั่นขยาย
อทิธิพลสู่ลาวและส่งสินค้าสู่จีน ***ไทย
ท าสัญญาลบักบัเขมรจะให้สมเดจ็พระ
นโรดมขึน้เป็นกษตัริย์ฝร่ังเศสขัดขวาง
และท าสัญญากบัไทย ๙ ข้อ ไทยต้องจ า
ยอมเพ่ือรักษาดนิแดนส่วนใหญ่ไว้



พ.ศ.๒๔๓๑ (ร.๕)เสียสิบสองจุไทย
ให้ฝร่ังเศส   **ฝร่ังเศสยดึครองญวน
ได้หมด พยายามเข้าลาวด้านแคว้น
สิบสองจุไทและแคว้นหัวพนัทั้งห้า
ทั้งหก ซ่ึงเป็นของไทย พวกฮ่อ
รุกราน ๒ แควนัไทยส่งก าลงัเข้า
ปราบ ฝร่ังเศสกส่็งก าลงัเข้าปราบ

**  เสร็จศึกฝร่ังเศสไม่ยอม
ถอนทหารออกอ้างเป็นของ
ญวนมากก่อน ต่อมาไทยยดึ
เมืองแถง(เดยีนเบียนฟู)ใน
เขตสิบสองจุไทได้แต่กต้็องทิง้
เพราะขาดเสบียง                        
**  ท าสัญญาแบ่งให้ฝร่ังเศส
ได้ครองสิบสองจุไท ไทยได้
หัวพนัทั้งห้าทั้งหก

หัวพนัทั้งห้าทั้งหก



พ.ศ.๒๔๓๕ (ร.๕) เสียดินแดนฝ่ัง
ตะวนัออกของแม่น า้สาละวนัม ี๑๓ เมือง 
ให้องักฤษ **สองฝ่ังแม่น า้สาละวนัอุดม
สมบูรณ์ด้วยป่าไม้ องักฤษต้องการท า
สัมปทานป่าไม้ ** ให้ไทยตั้งกรรมการ
ปักปันเขตแดนพ้ืนท่ีดังกล่าว ไทยไม่ไป 
องักฤษละเมดิปักปันเองเอา ๑๓ เมืองไป
และให้ไทยได้เมืองสิงห์แทน(อยู่ทาเหนือ)
** ๒๔๓๖ ฝร่ังเศสอ้างเอาเมืองสิงห์ไปอกี



พ.ศ.๒๔๓๖ (ร.๕)เสียฝ่ังซ้ายของแม่น า้
โขงให้ฝร่ังเศส ฝร่ังเศสยดึครองลาวทั้ง
หมดแล้วอ้างสิทธิเหนือดนิแดนฝ่ังซ้าย
แม่น า้โขงอกี ฝร่ังเศสส่งก าลงัท าสงคราม
กบัไทยตามแนวชายโขง ต่อมาฝร่ังเศสส่ง
เรือรบ ๒ ล าจากเขมรปิดปากแม่น า้
เจ้าพระยา เกดิวกิฤติการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ไทย
ใช้ปืนใหญ่อาร์มสตรอง/เสือหมอบ จาก
ป้อมพระจุลฯยงิขู่และท าลายเรือเสียหาย

ฝร่ังเศสสามารถน าเรือ
เข้าถึงกรุงเทพฯได้ เจรจา
ประนีประนอมกบัไทยท า
สัญญาเป็นรองฝร่ังเศส
ทุกด้าน ฝร่ังเศสยดึ
จันทบุรีไว้เป็นประกนั ให้
ไทยท าตามสัญญา สรุป
ไทยเสียลาวไปทั้งหมด



พ.ศ.๒๔๔๖ (ร.๕)เสียฝ่ังขวาของ
แม่น า้โขงให้ฝร่ังเศส ฝร่ังเศสยดึครอง
จันทบุรีไว้๑๐ ปี ฝร่ังเศสขอท า
ข้อตกลง(สนธิสัญญา)กบัไทยใหม่ว่า  
**ไทยต้องสละสิทธ์ิหลวงพระบาง 
มโนไพร และจ าปาศักดิ์ **ฝร่ังเศสจะ
ถอนตัวจากจันทบุรีได้แต่ต้องแลกกบั
เมืองตราดแทน

จ าปาศักดิ์



พ.ศ.๒๔๔๙ (ร.๕)เสียดนิแดน
เขมรส่วนในให้ฝร่ังเศส ฝร่ังเศส
ยดึครองตราดอยู่ ๓ ปี ขอแลกกบั
เมืองเสียมราฐ พระตะบอง และ
ศรีโสภณ ไทยจะได้ อ.ด่านซ้าย
(จ.เลย) ตราดและเกาะต่าง ๆ คืน

เสียมราฐ พระตะบอง 
และศรีโสภณ



พ.ศ.๒๔๕๑ (ร.๕)เสียรัฐไทรบุรี
กลนัตนั ตรังกานูและปาลสิ                 
**เพ่ือแลกกบัสนธิสัญญาให้คน
ไทยทีท่ าผดิในแดนขององักฤษให้
ขึน้ศาลไทยและองักฤษสร้างทาง
รถไฟสายใต้ให้(แต่ไทยต้องกู้เงนิ
องักฤษสร้าง)

กลนัตัน ตรังกานู

รัฐไทรบุรีและปาลสิ



แผนทีป่ะเทศไทยเสียดนิแดนให้กบัต่างชาติ

ไทรบุรีอังกฤษ2329-43

ฝร่ังเศส 2431

ฝร่ังเศส 2446

ฝร่ังเศส 2435 

ฝร่ังเศส 2447

ฝร่ังเศส 2410

ฝร่ังเศส 2449

องักฤษ2451

พม่า 2336

อังกฤษ 2435



ววิฒันาการแห่งการทหารและศาสตราวุธ
ใน ทบ.ไทยสมัยโบราณ

อาวุธ ทบ.ไทยสมยัสุโขทยัและอยุธยา  2 อย่าง
1.  อาวุธฟันแทง
2.  อาวุธยงิ



อาวุธฟันแทง
ใช้รบตะลุมบอน ประจัญบานมี
ดาบ โตมร เคร่ืองป้องกนั
กระบี่ แหลน ดั้ง
กั้นหยัน่ หลาว เขน
หอก พลอง โล่ห์
ทวน มีด
ง้าว กริช



อาวุธยงิ
- ศร คือ ศร ธนู  เกาทณัฑ์  ท าด้วยไม้หรือ
โลหะเอามาดดัแปลงเป็นรูปคร่ึงวงกลม

ขงึไว้ด้วยเอน็หรือเชือก ใช้กระสุน ลูกศร เหลก็
ปลายแหลมใส่เข้าทีแ่หล่งดงึเชือกดดีลูกไป
-ปืน  (พฒันา)กระสุน,    

ธนู ,   หน้าไม้ ,   ปืนเลก็  ,   
ปืนใหญ่



ปืนเลก็
- ปืนเลก็และปืนใหญ่สร้างในสมัยพระราเมศวร๑๙๓๑
- ปืนเลก็ ปอร์ตุเกสน าเข้ามาคร้ังแรกสมยัสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 2 ดีกว่าไทยจึงหันไปใช้ ปล.ฝร่ัง   
ส าหรับ ปล.ไทย
• ปล.ไทย เร่ิมแรกไม่มีเกลยีว  ท้ายปืนมจีานใส่ดินด า
ต่อกบัดินบรรจุ
• ปืนนกสับคาบชุดต่อมา- ปืนคาบศิลา



ปืนเลก็ฝร่ังน ามาใช้
ปืนเอน็เฟิล(ไม่มีเกลียว)ปืนกริน(บรรจุท้ายมซีอง) ปืนสในเดอร์        
ปืนวนิเชสเตอร์   ปืนมาติน่ีเฮนร่ี (ทหารเรือใช้)    
ปืนมัลลเีคอร์    ปืนเมาเซอร์       ปืน รศ. (ร.5)     
ปลย.66 ปสบ.87 ปลย.88
M.16   และ  HK.33

ฯลฯ



ปืนใหญ่ เร่ิมมคีร้ังแรกสมยักรุงศรีอยุธยา สมเดจ็พระราเมศวร
- ปืนใหญ่ไทยเคยส่งไปขายให้ญีปุ่่น และสมเดจ็พระนารายณ์

ส่งไปถวายพระเจ้าหลุยห์ที ่14  จ านวน  2  กระบอก  ช่วยปราบ
จราจลในฝร่ังเศส
ปืนใหญ่สมยัอยุธยา ( กระสุนวถิีตรง-กระสุนกลม)

-ปืนบะเหรียม    ป.ทหารราบ    - ปืนจินดา    ป.ทหารราบ
-ปืนจ่ารงค์                 “ - ปืนหามแล่น  ป.เบารบบนภูเขา
-ปืนมณฑก                 “ - ปืนตะแบงแก้ว ป.ต ารวจ
-ปืนนกสับ(มขีาหยัง่ 2 ขา) “



พลงัอ านาจแห่งชาติ
1.พลงัอ านาจทางการเมือง
2.พลงัอ านาจทางเศรษฐกจิ
3.พลงัอ านาจทางสังคมจิตวทิยา
4.พลงัอ านาจทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.พลงัอ านาจทางทหาร



พลงัอ านาจทางทหาร
มีตวัตน ไม่มีตวัตน
- มยุีทโธปกรณ์ครบตามอตัรา
- ได้รับการฝึกพร้อมท าการรบ
- มส่ิีงอ านวยความสะดวกและ
การบริการอ านวยให้ทาการรบได้
ทนัทแีละต่อเน่ืองในห้วง
ระยะเวลาหน่ึง 

- ความสามคัคี
- อุดมการณ์ของชาติ
- การบริหาร
- ลกัษณะผู้น า
-ขวญัและก าลงัใจในการสู้รบ
- มวีนัิย
- ความเช่ียวชาญทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธวธีิ
- การฑูต



แบบของสงคราม
1. การปฏิบตักิารสงครามตามแบบ
- การตั้งรับตามแนวชายแดน
- การเข้าตยีบัยั้งเพ่ือท าลายการเตรียม
การเข้าตขีองข้าศึกต่อที่หมายนอกประเทศ
- การรุกโต้ตอบด้วยค าส่ังรบหลกัทีเ่ป็น

ปึกแผ่น



แบบของสงคราม(ต่อ)

2 สงครามนอกแบบ              3. การต่อสู้เบ็ดเสร็จ
- การรบแบบกองโจร
- การเลด็ลอดและหลบหนี
- การบ่อนท าลาย
- การก่อวนิาศกรรม
- การปฏิบตัิภารกจิโดยตรง
- การป้องกนัและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
- การปฏิบตัิการทางจิตวทิยา



อ านาจก าลงัรบ
อ านาจก าลงัรบของแต่ละหน่วยครอบคลุมปัจจัยต่าง ๆ 
ทั้งส่วนที่มตีัวตนและไม่มีตัวตน   ส่วนที่ไม่มีตัวตน
มีส่วนประกอบที่ส าคญั 4 ประการ

1. การด าเนินกลยุทธ
2. การยงิสนับสนุน
3. ขวญัและก าลงัใจในการสู้รบ
4. ลกัษณะความเป็นผู้น า



หลกัการสงครามไทย
1. หลกัความมุ่งหมาย
2. หลกัการรุก
3. หลกัการรวมก าลงั
4. หลกัการออมก าลงั
5. หลกัการด าเนินกลยุทธ
6. หลกัเอกภาพในการบังคบับัญชา
7. หลกัการระวงัป้องกนั
8. หลกัการจู่โจม
9. หลกัความง่าย
10. หลกัการต่อสู้เบ็ดเสร็จ



บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณ                          
ปกบ้านป้องเมืองคุ้มเหย้า                             
เสียเลือดเสียเน้ือมใิช่เบา                            
หน้าทีเ่รารักษาสืบไป



ใครรานใครรุกด้าว  แดนไทย                                      
ไทยรบจนสุดใจ   ขาดดิน้                                           

เสียเน้ือเลือดหลัง่ไหล    ยอมสละ ส้ินแล                         
เสียชีพไป่เสียส้ิน   ช่ือก้องเกีย่รติงาม                             

หากสยามยงัอยู่ยั้ง  ยืนยง                                            
เรากเ็หมือนอยู่คง  ชีพด้วย                                      

หากสยามพนิาศลง  ไทยอยู่ได้ฤา                                    
เรากเ็หมือนมอดม้วย  หมดส้ินสกลุไทย




