
พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก     
มหาราช                                               

พ.ศ.๒๓๒๘



พระราชประวตัิ
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
(รัชกาลที่ ๑ กรุงรัตนโกสินทร์)
เดมิช่ือนายทองด้วงเป็นพีข่องนายบุญมา                                               
หรือสุดจินดา(เจ้าพระยาสุรสีห์)อายุ ๑๓ เป็น                                   
มหาดเลก็ในเจ้าฟ้าอุทุมพร   รู้จักกบัมหาดเลก็สิน บวช
ด้วยกนัมคีนทักว่าทั้งสองจะเป็นกษตัริย์ ต่อมาขอสาว            
อมัพวาสมรสด้วย ถึงสมยัพระเจ้าเอกทศัได้เป็นหลวง
ยกกระบตัรเมืองราชบุรี



หลวงยกกระบัตร
ป้องกนัเมืองราชบุรี  ได้เล่ือนเป็น
พระราชวรินทร์  พอกรุงศรีฯ แตก 
พระยาวชิรปราการ  รวมไพร่พลกู้อสิารภาพ
ได้ต้ังเป็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงธนบุรีพระราชวรินทร์ 
กเ็ข้าราชการกบัสมเด็จพระเจ้าตากสิน ร่วมรบหลาย
ศึก เล่ือนยศเป็นพระยาอภัยรณฤทธ์ิ- พระยายมราช -
เจ้าพระยาจักรี และสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 
ตามล าดับ



กรุงธนบุรี เกดิการจลาจลขุนนาง                                              
ก่อความวุ่นวายประชาชนระส ่าระสาย                                            
เดือนร้อนไปทั่ว                                                                      
**สมเดจ็พระเจ้าตากสินกท็รงวปิลาสเสียสติปกครองอย่าง  
อยุตธิรรม สมเดจ็เจ้าพระยามหากษตริย์ศึกรบอยู่เขมรต้อง
กลบัมาปราบกบฏ จลาจล    ไตร่สวนเร่ืองราวและ   เอาผดิ    
พพิาคษาผู้ก่อกบฏและส าเร็จโทษสมเดจ็พระเจ้าตากสินด้วย



แล้วปราบดาภเิษกขึน้เป็นกษัตริย์
ต้นราชวงค์จักรี มพีระนามว่า 
พระบาทสมเดจ็พระพทุธ

ยอดฟ้าจุฬาโลก

พระองค์ครองราชย์ พ.ศ. 2325
เสดจ็สวรรคต ๗ ก.ย.๒๓๕๒ 

ครองราชย์ ๒๘ ปี                        
พระชนม์ ๗๓ พรรษา



– ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ทีฝ่ั่งตะวนัออกเพราะจะป้องกนั
พระนครได้ง่ายขึน้   โดยใช้แม่น า้เจ้าพระยา
เป็นเคร่ืองกดีขวาง



เกดิ สงครามเก้าทัพ
พ.ศ.2328

ร.1 ใช้เวลาในการสร้าง 3 ปี ( 2325- 2328)



สาเหตุแห่งสงคราม
พระเจ้าปดุง ปราบหัวเมืองได้เป็น                                  
ปึกแผ่นมกีองทัพอนัเกรียงไกร                                                   
จึงคดิมาตีไทยขณะไทยอ่อนแอสร้าง                                  
กรุงรัตนโกสินทร์เสร็จใหม่                                                    
***พม่าคดิท าการรุกเพ่ือยดึกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยก าลงั  
144,000 คน
9 กองทัพ

ท.1   แมงยีแมงช่องกะยอ             ท.2 อนอกแฝกคิดหวุ่น                                      
ท.3   หวุ่นคะยีสะโดะศิริมหาอุจจะนา                               
ท.4   เมียนหวุ่นแมงยีมหาทิมช่อง   ท.5 เมียนเมหวุ่น                 
ท.6 ตะแคงกามะ  ท.7 คะแคงจักกุ  ท.8 พระเจ้าปดุง                       
ท.9 จอช่องนรทา



ทัพ 2

ทัพ 1

ทัพ 3

ทัพ 9

พม่า                       เชียงแสน ลาว

เวยีตนาม    อ่าวตังเกี๋ย

ล ำปำง                             
สวรรคโลก                       
สุโขทยั                   
ก ำแพงเพชรตำก

กำญจนบุรี
ทวำย                          
รำชบุรี                   

มะริด เพชรบุรี

ชุมพร รำษฏร์ธำนี
ตะกัว่ป่ำถลำง

ตะกัว่ทุ่ง

นครสวรรค์

กรุงเทพฯ

ท. 3 ช่องทางเชียงแสน

ท. 9 ช่องทางด่านแม่ละเมา
ท. 4-8 พระเจดีย์สามองค์
- ป่าเขา สูงชัน แม่น ้าแคว
น้อย แม่น ้าแควใหญ่
ท. 1 ช่องเมืองมะริด                                                                                       
- ทางบก,ทางทะเล
ท. 2 ช่องทางด่านบ้องตี้
- สูงชันทางทุรกันดาร

พม่าเคล่ือนก าลงัเข้าสู่ไทย  5 เส้นทาง                                                   
** ด ารงความมุ่งหมายเข้ายดึ

กรุงเทพมหานคร
5,000

89,000

10,000

30,000

10,000



ด่านพระเจดย์ีสามองค์                                       
บ.สามสสบ                                                  
อ.สังขละ                                      
บ.ท่าดนิแดง                                      

บ.ผาอ้น

พตุะไคร้                                                                   
(กองโจร)                    บ.ท่าทุ่งนา                              

เม่ืองท่ากระดาน

ไทรโยคเก่า

หินกอง บ.สะแคะ      ด่านกรรมช้าง

บ.กลาง

(กดร)  พระมหาโยธา

บ.ช่องสะเดา       
บ.โป่งปัด

พล.ร.9

กาญจนบุรีเก่า

ไทย มกี าลงั 70,000 คน                            
ร.1 พจิารณาว่า พม่ารุกหลายทศิทาง
ด้วยก าลงัมาก ควรน าก าลงัไปสกัดกั้น
ข้าศึก  ณ  ต าบลส าคญัก่อน  ที่อ่ืนไม่

ส าคญัปล่อยไว้ก่อน                                       
จึงปราบปรามภายหลงั

ทุ่งลาดหญ้า



ทัพ 2

ทัพ 1

ทัพ 3

ทัพ 9

พม่า                       เชียงแสน ลาว

เวยีตนาม    อ่าวตังเกี๋ย

ล ำปำง                             
สวรรคโลก                       
สุโขทยั                   
ก ำแพงเพชรตำก

กำญจนบุรี
ทวำย                          
รำชบุรี                   

มะริด เพชรบุรี

ชุมพร      สุรำษฏร์ธำนี       
ตะกัว่ป่ำ  ถลำง

ตะกัว่ทุ่ง

นครสวรรค์

กรุงเทพฯ

ไทย ท.2    30,000
กรมพระราช วงับวรมหา
สุรสิงหนาท  ต้านทานขับไล่
ข้าศึกที่เข้ามาทางด่านเจดย์ี  
3 องค์ ( ทุ่งลาดหญ้า )

ท.3   5,000   เจ้าพระยา
ธรรมา    เจ้าพระยายม
ราช  ป้องกนัปีกให้   ท.2
และสกดักั้นพม่า                                         
ที่ยกเข้ามาตีราชบุรี -
เพชรบุรี

ท.1 15,000 พระราชวงั
หลงัยบัยั้งข้าศึกที่

นครสวรรค์
ท.4 20,000 กองทพัหลวง 

เป็นกองหนุนทัว่ไป  ณ. 
กรุงเทพฯ

30,000

5,000

15,000

20,000

ปฏิบตัิการด้วยการรุกเชิง
รับหรือตั้งรับด้วยวิธีรุก



เส้นทางเดนิทัพของพม่า
ด่านเจดีย์สามองค์

ทุ่งลาดหญ้า

จงัหวดักาญจนบุรี

ก าลงัหลกั 8 กองทพั 89,000 คน
เข้าทางด่านเจดย์ีสามองค์

พม่าคาดว่าไทยจดัทพั
แยกเป็นส่วน ๆ ป้องกัน
ทางเหนือและทางใต้ไม่มี
กองหนุนไม่สามารถ
เกือ้กูลกนัได้



แม่น ้ำแม่กลอง

บ.ช่องสะเดา 
บ.โป่งปัด เขาขวาก

เขากระทิ

ไทรโยคเก่า   บ.ท่าทุ่งนา ช่องกระบอก เมืองท่ากระดาน                             
หินกอง บ.โป่งปัด  บ.สะแดะ                                                    

บ้านกลาง

ด่านกรามช้าง

กาญจนบุรีเก่า

ทุ่งลาดหญ้า

(พล.ร.๙)

เส้นทางเดนิทพัพม่า
*  กดร. - ณ. ด่านกรามช้าง   

พระยามหาโยธา+มอญ 3,000
จดัเป็นหมู่ขัดตาทพั ร่ังหน่วง 
หาข่าว
แนวต้านทานหลกัที่ทุ่งลาดหญ้า

ทัพ4,

พม่าเดนิทพัอย่างล าบากทาง
คบัแคบเดนิเป็นแถวตอนไม่
สามารถเกือ้กูลกนัได้ เขาชนไก่

บ.ท่าดินแดง                      
บ.ผาอ้น



แม่น ้ำแม่กลอง

บ.ช่องสะเดา 
บ.โป่งปัด เขาขวาก

เขากระทิ

แนวต้ังรับพม่า
แนวต้ังรับไทย

ไทรโยคเก่า   บ.ท่าทุ่งนา ช่องกระบอก เมืองท่ากระดาน
หินกองบ.โป่งปัด  บ.สะแดะ                                                    

บ้านกลาง

ด่านกรามช้าง

กาญจนบุรีเก่า

ทุ่งลาดหญ้า

บ.ท่าดินแดง                      
บ.ผาอ้น

(พล.ร.๙)

*แนวความคิดกรมพระราชวังบวรฯ  
เอาชนะโดย

1.  ไม่ให้ข้าศึกส่งเสบียงได้สะดวก
- ใช้กองโจร(ขุนเณร)ตัดเสบียง
2.   ใช้ปืนใหญ่กระสุนไม้ ยงิ                                          

รบกวนตลอดเวลา
3.   ลวงคิดว่าไทยมีก าลงัมาก

4.   เข้าตีด้วยวิธีจู่โจม

ท.2

ท.4

ท.5



แม่น ้ำแม่กลอง

บ.ช่องสะเดา 
บ.โป่งปัด เขาขวาก

เขากระทิ

แนวต้ังรับพม่า
แนวต้ังรับไทย

ไทรโยคเก่า   บ.ท่าทุ่งนา ช่องกระบอก เมืองท่ากระดาน                             
หินกองบ.โป่งปัด  บ.สะแดะ                                                    

บ้านกลาง
ด่านกรามช้าง

กาญจนบุรีเก่า

ทุ่งลาดหญ้า

บ.ท่าดินแดง                      
บ.ผาอ้น

(พล.ร.๙)

การรบทีล่าดหญ้า

แนวต้านทานหลกัที่ทุ่งลาดหญ้า

กองโจรไทยปล้นเสบียง
เส้นทางล าเลยีงพม่า

ท.2
ยงิปืนใหญ่ทั้งวนัทั้งคืน



- กรมพระราชวงับวรฯให้พระยาสีหราชเดโชชัย,  พระยาท้าย
น า้,  พระยาเพชรบุรี ตัดเส้นทางส่งเสบยีง (ท าไม่ส าเร็จ ถูก
ประหารชีวิต) และจัดชุดกองโจร ตั้งรับแบบคล่องตัว                                                                          
ให้พระองค์เจ้าขุนเณรด าเนินการต่อ มอบก าลงัพลเพิม่เป็น 
1,500 นายท าการร่ังหน่วง ซุ่มโจมตีพม่า



*ไทยใช้ปืนใหญ่ (ใช้กระสุนจริงและไม้)ระดมยงิ
ค่ายพม่าอย่างรุนแรง ไทยใช้การลวงให้
ทหารออกจากค่ายกลางคืนและเข้าเวลา
กลางวนัให้พม่าเห็นว่าไทยเสริมก าลงั
มากขึน้ พม่าเสียขวญั สูญเสีย อ่อนแอ 
ไทยเข้าตีตรงหน้าพร้อมกนัด าเนินกล
ยุทธการเข้าตีเสียใน

ทุ่งลาดหญ้า

พม่า

ไทย

เจดย์ี 3 องค์ ทุ่งลาดหญ้า

พระองค์เจ้าขุนเณร ซุ่มรอตซี ่าเดมิฆ่าพม่าและจบัเป็น
เชลยได้มากมายถวาย ร.1



*พม่าอดอยาก เสียขวญั อ่อนแอ

เจดย์ี 3 องค์ ทุ่งลาดหญ้า

ขาดก าลงัใจสู้รบ ท. 4 แตกท. 5 ถูกโหมยงิด้วยปืนใหญ่ 
ท.6,7,8 ยงัตดิอยู่ในช่องเขาไม่สามารถเก้ือกูลส่วนหน้าได้
เสร็จศึกลาดหญ้า พรมพระราชวงับวรฯ น าก าลงัไปช่วยทางใต้

วรีกรรมผู้กล้าในสงคราม ทุ่งลาดหญ้า 
สร้างช่ือเสียงตราบทุกวนันี้



การรบที่เมืองราชบุรี
เขางู

ท.2 พม่า10,000 เข้าทวาย
ภูมปิระเทศทุรกนัดารตั้ง
ทพัทีเ่ขางู

ทะเล

ทวาย                  กาญจนบุรี 

ด่านบ้องตี ้                                                    
ราชบุรี  

เพชรบุรี

*ท.3 เจ้าพระยาธรรมาและเจ้าพระยายมราช                                                 
ป้องกนัพม่าทีร่าชบุรี ไม่ทราบข่าวข้าศึกน่ิงเฉย                                                  
ไม่ท าการ*  กรมพระราชวงับวรฯ  ส่ังให้พระยากลาโหม                                   
และพระยาจ่าแสนยากรเข้าตทีีเ่ขางู  ถึงขั้นตะลุ่มบอนพม่าแตกหนีถอยเข้า
ทวายไทยไล่ตจีบัเชลยได้อาวุธช้างม้าพาหนะมากมาย
เจ้าพระยาธรรมา และเจ้าพระยายมราชมโีทษประหาร 
ร.1 ทรงเว้นโทษตายให้ถอดยศโกนหัวประจานรอบค่าย



ทัพ 2

ทัพ 1

ทัพ 3

ทัพ 9

พม่า         เชียงแสน ลาว

เวยีตนาม    อ่าวตังเกีย๋

ล ำปำง                             
สวรรคโลก                       
สุโขทยั                   
ก ำแพงเพชรตำก

กำญจนบุรี
ทวำย                          
รำชบุรี                   

มะริด เพชรบุรี
ชุมพร  สุรำษฏร์ธำนี
ตะกัว่ป่ำ                       
ถลำง

ตะกัว่ทุ่ง

นครสวรรค์

กรุงเทพฯ

การรบ                    
ทีป่ากพงิ

2. เจ้าเมืองตองอู เป็นแม่ทพั 
15,000 คนเข้าเชียงใหม่ ล้อม
ล าปาง ม ีโปมะยุง่วน เป็น
กองหน้า 5,000 คน

ทัพ 3 ของพม่าเข้าทางเหนือ                                                          
1. เชียงแสน(แจ้ห่ม) เนมะโป
สีหปติเป็นแม่ทัพ 5,000 คน 
เข้าสวรรคโลก สุโขทยั พชัิย 
พษิณุโลก ตั้งค่ายทีป่ากพงิ



ก าลงัไทยสู่รบท่ีปากพงิเป็นสามารถ 

ด่านแม่ละเมา ตาก                                                 สุโขทัย                 พษิณุโลก

ปากพงิ
พจิิตร 

ท.3 จากเหนือท.9 พม่าเข้า

จอช่องนรทา 5,000 คน
รอทพั 3 เพ่ือเข้ากรุงเทพฯ

การตั้งรับของไทย *กรมพระราชวงัหลงั(เจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์
เทเวศร์)มอบให้เจ้าพระยามหาเสนา รักษาเมืองพจิติร ขัตตาทพัพม่า      
** กรมพระราชวงัหลงั รักษาเมืองนครสวรรค์
**พระยาพระคลงักบัพระยาอุทยัธรรม รักษาเมืองชัยนาท
เพ่ือตรึง ขศ.ไม่ให้เข้ากรุงเทพฯ

ค่าย บ.ระแหง

นครสวรรค์



ด่านแม่ละเมา ตาก                                                 สุโขทัย                 พษิณุโลก

ปากพงิ
พจิิตร 

ท.3 จากเหนือ

ท.9 พม่าเข้า ค่าย บ.ระแหง

นครสวรรค์
พระยาคลงักบัพระยาอุไทยธรรม กองหนุนอยู่
ชัยนาทและป้องกนัพม่ามาทางอุทยัธานี

เจ้าพระยามหาเสนา                   
เป็นกองหน้า

กรมพระราชวงัหลัง 

ชัยนาท

** ร.1 มอบให้กรมพระราชวงัหลงั กบั 
พระยามหาเสนา เข้าตีปากพงิ
** ให้เจ้าฟ้ากรมหลวงหริรักษ์   พระยา
พระคลงั พระยาอุทยัธรรม เข้าตทีีบ้่าน
ระแหง (พม่าหนีไปก่อน)

การตีโต้ตอบของไทย



ทัพ 2

ทัพ 1

ทัพ 3

ทัพ 9

พม่า         เชียงแสน ลาว

เวยีตนาม    อ่าวตังเกี๋ย

ล ำปำง                             
สวรรคโลก                       
สุโขทยั                   
ก ำแพงเพชรตำก

กำญจนบุรี
ทวำย                          
รำชบุรี                   

มะริด เพชรบุรี
ชุมพร  สุรำษฏร์ธำนี
ตะกัว่ป่ำ                       
ถลำง

ตะกัว่ทุ่ง

นครสวรรค์

กรุงเทพฯ

ชนะที่ปากพงิ ร.1 มอบ
ให้เจ้าฟ้ากรมจักร

เจษฎา กบัพระยามหา
เสนา ไล่ติดตามพม่า
และเลยไปตีพม่าที่

ล าปาง                                                                          



ผลการรบทีป่ากพงิ
ด่านแม่ละเมา ตาก                                                 สุโขทัย                 พษิณุโลก

ปากพงิ
พจิิตร 

ท.3 จากเหนือ

ท.9 พม่าเข้า ค่าย บ.ระแหง

นครสวรรค์
พระยาคลงักบัพระยาอุไทยธรรม กองหนุนอยู่
ชัยนาทและป้องกนัพม่ามาทางอุทยัธานี

เจ้าพระยามหาเสนา                   
เป็นกองหน้า

กรมพระราชวงัหลัง 

ชัยนาท

ไทย  ปราบปรามพม่าทีบ้่านระแหง
และทีป่ากพงิสู้รบเป็นสามารถ ทหาร 
800  ศพ ลอยน า้กนิไม่ได้พระราชวงั
หลงั ตั้งรบทีน่ครสวรรค์



ผลการรบทีป่ากพงิ
ด่านแม่ละเมา ตาก                                                 สุโขทัย                 พษิณุโลก

ปากพงิ
พจิิตร 

ท.3 จากเหนือ

ท.9 พม่าเข้า ค่าย บ.ระแหง

นครสวรรค์

ชัยนาท

ไทย ไล่ตามต ีท.3 ยดึล าปางคืน 
พม่าล้มตายมากหนีไปเชียงแสน  
และตามต ีท.9 ถอยเข้าหลงัด่าน
แม่ละเมาไป



เพชรบุรี    
มะริด                                            
ตะนาวศรี   ประจวบฯ  

ชุมพร

ระนอง   

สุราษฏ์  ไชยา 

นครศรีฯ                                             

ถลาง              พทัลุงสงขลา

ตะกัว่ทุ่ง
ตะกัว่ป่า

ท.1

การรบทีภ่าคใต้ แกงหวุ่นแมงยี
มหาสุระ ให้ ทพัเรือ 3,000 เข้าตีตะกัว่ป่า 
ตะกัว่ทุ่ง เมืองถลาง                                                                                                
แกงหวุ่นแมงยี ทพับก 6,900 คน เข้าตี
ชุมพร ไชยา นครศรีธรรมราช (กองหน้า 
2,400 คน ทพัหลวง 4,500 คน) 3,000

6,900
2,400



เพชรบุรี    
มะริด                                            
ตะนาวศรี   ประจวบฯ  

ชุมพร

ระนอง   

สุราษฏ์  ไชยา 

นครศรีฯ                                             

ถลาง              พทัลุงสงขลา

ตะกัว่ทุ่ง
ตะกัว่ป่า

ท.1

การรบทีภ่าคใต้

3,000

6,900

- เจ้าพระยานครพฒัน์ (เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช)
จัดคน 1,000 คนป้องกนัเมืองที่
สะพานข้ามแม่น า้ตาปี
พม่าเห็นกองทพัไทยตั้งอยู่ริมฝ่ังจึงออก
อุบายเอาเชลยไทยมาเป็นเคร่ืองต่อรอง
บอกว่าพม่ายดึกรุงเทพฯได้หมดแล้วให้
อ่อนน้อมโดยด ีถ้าขืนต่อสู้จะฆ่าเชลยและ
ชาวเมืองให้หมด (จะโยนเด็กขึน้ฟ้าเอา
ดาบแทงให้ตายทุกคน)



- เจ้าพระยานครพฒัน์เห็นเป็นจริงจึงพาราษฎรหนีไป อ.ฉวาง    
– พม่ายดึเมืองได้ ฆ่าคนทีห่นีไม่ทนัจ านวนมาก(ชาย)
–พม่ามแีผนเข้ายดึพทัลุง - สงขลา



การรบทีเ่มืองพทัลงุ เพชรบุรี    
มะริด                                            
ตะนาวศรี   ประจวบฯ  

ชุมพร

ระนอง   

สุราษฏ์  

นครศรีฯ                                             

ถลาง              พทัลุงสงขลา

ตะกัว่ทุ่ง
ตะกัว่ป่า

ท.1

พม่าเข้าตีชานเมืองนครศรีฯและตรงมาเมือง
พทัลุง มพีระมหาบุญช่วย ร่วมกนัป้องกนั
เมือง ท าตะกรุด ผ้าประเจียดแจกราษฎรและ
รวบรวมชาวบ้าน 1,000 คน ป้องกนัเมืองไว้ได้

ไชยา



การรบทีถ่ลาง เพชรบุรี    
มะริด                                            
ตะนาวศรี   ประจวบฯ  

ชุมพร

ระนอง   

สุราษฏ์  

นครศรีฯ                                             

ถลาง              พทัลุงสงขลา

ตะกัว่ทุ่ง

ท.1

ยีห่วุ่นได้เข้าเมืองตะกัว่ป่า-ตะกัว่ทุ่งแล้วข้าม
เข้าตีเมืองถลาง ตั้งค่ายหน้าเมือง พระยาถลาง
ถึงแก่อนิจกรรมเสียก่อน มภีรรยาคุณหญงิ
จันทร์และน้องสาวช่ือ มุก ได้เกณฑ์ไพล่พล
เข้าตั้งค่ายใหญ่ 2 ค่าย ป้องกนั ได้สู้รบล้อม
พม่าทั้งกองโจรตัดเสบยีงตีโฉบฉวย เดือน
เศษ พม่าเสบยีงหมดถอนก าลงักลบัออกไป
จากเกาะถลาง

ไชยา



ไทยโต้ตอบที่ภาคใต้ เพชรบุรี    
มะริด                                            
ตะนาวศรี   ประจวบฯ  

ชุมพร

ระนอง   

สุราษฏ์  

นครศรีฯ                                             

ถลาง              พทัลุงสงขลา

ตะกัว่ทุ่ง

ท.1

-กรมพระราชวงับวรฯ ยกทัพบก 
ทัพเรือ 20,000 คน ไปตั้งค่ายทีชุ่มพร
– ให้พระยากลาโหมราชเสนา กบั พระ
ยาจ่าแสนยากรไปตั้งค่ายเมืองไชยา
(ขณะนีพ้ม่าอยู่ทีน่ครศรีธรรมราช)

ทัพเรือ 20,000

ไชยา



โต้ตอบที่เมืองไชยา เพชรบุรี    
มะริด                                            
ตะนาวศรี   ประจวบฯ  

ชุมพร

ระนอง   

สุราษฏ์  

นครศรีฯ                                             

ถลาง              พทัลุงสงขลา

ตะกัว่ทุ่ง

ท.1 ไชยา

กระบ่ี

- พม่าทราบข่าวว่าทพัไทยมาอยู่ทีเ่มือง
ไชยา จึงระงบัแผนการเข้าตพีทัลุงและ
สงขลา
– แกงหวุ่นแมงยใีห้เนมโยคงนะวดั เป็น
ทพัหน้าไปตทีพัไทยทีเ่มืองไชยา
- เเกงหวุ่นแมงยเีป็นทพัหนุน



โต้ตอบที่ภาคใต้ เพชรบุรี    
มะริด                                            
ตะนาวศรี   ประจวบฯ  

ชุมพร

ระนอง   

สุราษฏ์  

นครศรีฯ                                             

ถลาง              พทัลุงสงขลา

ตะกัว่ทุ่ง

ท.1

- ทัพไทยรบกบัพม่าทีเ่มืองไชยา(พม่าขุด
สนามเพาะ ไม่ทันตั้งค่าย) จับพม่าได้มาก
– ทั้ง 2 ฝ่ายยงิ ป. ไม่ได้เพราะฝนตกหนัก
– พม่าหลบหนีในเวลากลางคืนไทยไล่
ติดตาม พม่าถอยทัพกลบัไปทางกระบี่

กระบ่ี

ไชยา



โต้ตอบที่ภาคใต้
- กรมพระราชวังบวรประทับที่นครศรีธรรมราช
– มีหนังสือให้พระยาปัตตานี พระยาไทรบุรีให้
อ่อนน้อม(พระยาปัตตานีไม่ยอม ไทรบุรียอม)                                       
– ให้พระยากลาโหมราชเสนา กบั พระยาจ่าแสนยากร  
เข้าตีปัตตานี(ได้ ป.พระยาตานี)



สงคราม 9 ทัพ ได้ชัยชนะเพราะ ร.1 และแม่ทัพ
จัดการรบยงัจุดส าคญัก่อน                                          
แล้วเข้าตีด้านอ่ืน ๆ ที่ละส่วน                                          
พร้อมจัดกองขัดตาทัพ
หน่วยกองโจร มกีองหนุน 
การส่งก าลงับ ารุงดี             
ได้ภูมปิระเทศเป็นเคร่ืองกดีขวางทางธรรมชาติ 
ประชาชนเข้าร่วม



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



บทเรียนจากการรบพม่า
1. พม่ารุกหลายทศิทางควบคุมยาก                                        
ไม่รวมก าลงัหวงัท าการยุทธบรรจบ                                           
กบัทางเหนือ หวงัให้ไทยแบ่งก าลงัไปช่วยทางเหนือและใต้  
พม่าไม่ศึกษาภูมปิระเทศท าให้กองทพัไม่เก้ือกูลกนัและไม่มี
แผนการส่งก าลงับ ารุง การระวงัป้องกนัไม่ดี
2. ล าเลยีงเสบยีงของพม่าระยะทางยาวไกล  ทุรกนัดาร                 
3. ไม่มเีอกภาพการบงัคบับัญชา                                                      
4. การข่าวไม่ดส่ีวนล่วงหน้าไม่ม ี



บทเรียนจากการรบไทย
1. ไทยใช้กลยุทธ กองโจร รบกวน                                                  
ส่วนหลงัแสดงการลวง ปืนกระสุนไม้
2. แผนฝ่ายไทยเป็นแบบฉบบัยุทธศาสตร์                           
อย่างดเีลศิตั้งรับนอกเมือง                                                                                 
3. กองหนุน  ณ. กทม.ฯ
4. การเลือกพ้ืนที่การรบ(ทุ่งลาดหญ้า)
5. ใช้ปืนใหญ่ด้วยกระสุนไม้ (ริเร่ิมแบบใหม่)



วเิคราะห์การน าหลกัการสงครามไปใช้
1.  หลกัความมุ่งหมาย เอาชนะทพั4-8 ก่อน
2. หลกัการรุก ตั้งรับด้วยวธีิรุก(มีกองโจร)
3. หลกัการรวมก าลงั เจ้าเมืองประชาชน
4. หลกัการออม ก 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 



กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ ฯ



แผนทีอ่าณาจักร     
ต้นรัตนโกสินทร์
พ.ศ.2325-2394



ชาตขิองเราเป็นไทยเป็นเอกราชอยู่ได้จงถึง
ทุกวนันี ้เพราะพรรพบุรุษของเรา เอาเลือด
เอาเน้ือ เอาชีวติและความล าบากยากเขญ็เข้า
แลกไว้ พวกเราลูกหลานเหลนจะต้องช่วยกนั
รักษาชาต ิบ ารุงชาตแิละสละชีพเพ่ือชาติ

ต่อไป



ประเทศชาติมั่นคง             
ต้องมี                              

กองทัพที่แข็งแกร่ง




