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สงครามอนิโดจีน ( ค.ศ.1940 – 1941 )
สาเหตุสงคราม
• ไทยท าสัญญา เสียเปรียบด้านภาษแีละการศาล
• ฝร่ังเศสยดึเอาดนิแดนไทย 5 คร้ังไทยไม่พอใจ
• ก.ค.1940 ฝร่ังเศสแพ้เยอรมนัหมดสภาพมหาอ านาจ
ไทยเห็นโอกาสเรียกร้องดนิแดนคืน

• 13 พ.ย.1940 ฝร่ังเศสยงิ ป.และส่ง บ.ถล่มไทย
( จอมพล ป.พบูิลสงคราม ผบ.สูงสุด – รมว.กลาโหม )



ไทยเสียดนิแดน 5 คร้ัง ให้ฝร่ังเศส
1. 2410 กมัพูชาและเกาะกง   เป็นของเขมร (ร.4)
2. 2431 ยกสิบสองจุไทยให้ฝร่ังเศส (ร.5)
3. 2436 ยกดนิแดนฝ่ังซ้ายน า้โขงให้ฝร่ังเศส (ร.5)
4. 2446 ยกฝ่ังขวาน า้โขงตรงข้ามหลวงพระบาง
และปากเซ ให้ฝร่ังเศส (ร.5)  
5. 2449 ฝร่ังเศสยดึเอาพระตะบอง เสียมราช
ศรีโสภณ(ร.5) 

( รวม 5 คร้ัง  467,500 ตร.กม.)





ภูมิประเทศ
พืน้ที ่ทภ.1 อ.อรัญประเทศ   ศรีโสภณ
พืน้ที ่ทภ.2 อดุรธานี  อบุลราชธานี  สุรินทร์  

นครพนม  สกลนคร
พืน้ที ่ทภ.3 ล าปาง เชียงราย เชียงใหม่ น่าน

นครสวรรค์ แคว้นหลวงพระบาง
พืน้ทีช่ายทะเลด้าน จันทบุรี  ตราด(เกาะช้าง)



ห้วงระยะเวลา  พ.ค.1940 – ม.ค.1941
ฝ่ายฝร่ังเศส วางแผนเข้าตหีลกัมุ่งยดึกรุงเทพ   ทางทิศ

ตะวนัออกของประเทศไทย(เขต ทภ.1)
และทางทะเลเข้าตจีาก จันทบุรี ตราด
เข้าตีรองต่อประเทศไทยในเขต ทภ.2, ทภ.3

ฝ่ายไทย ตั้งรับเชิงรุกใช้ก าลงัทางบก เรือ อากาศ สกดักั้น
ต้านทาน ขบัไล่ ขศ.ทีเ่ข้าทาง จันทบุรี ตราด
ทภ.1, ทภ.2, ทภ.3 ของไทย 

แผนการรบ



การจัดก าลงั การวางก าลงั และรูปขบวน
ฝ่ายฝร่ังเศส ทิง้ระเบิดนครพนม  อ.อรัญประเทศ

3 กองพนัรุกเข้าปอยเปต อ.อรัญประเทศ
กองเรือ   9 ล า มเีรือลามอตต์ปิเกตต์ 
เป็นเรือยงิ รุกทางทะเลตราด จันทบุรี 

ฝ่ายไทย จอมพล ป. ผบ.สูงสุด จัด 2 กองทัพ    
กบั 1 กองพลอสิระ

กองทพับูรพา  พล.อ.มงักร   พรหมโยธี (ปราจีนบุรี)
กองทพัอสีาน  พล.อ.หลวงเกรียงศักดิ์ (สุรินทร์)
กองพลอสิระ  พล.อ.หลวงหาญสงคราม (ล าปาง)



กองทพัอากาศและกองทัพเรือ(ฝ่ายไทย) 
จัดก าลงั

ทอ. ฝูงบิน ประจ าสนามบินอุบล   3 ฝูง
นครพนม    1 ฝูง

ทร. นย.  1 กองร้อย  จันทบุรี
เรือรบ 3 ล า ประจ าเกาะช้าง(ขั้นต้น)



การปฏิบัตกิารรบ
1.การรบด้านอสิาน ทพัสนาม ประกอบด้วย

- พลาธิการ
- กองเสนารักษ์
- กองพนัส่ือสาร

1.กองพลสุรินทร์
2.กองพลอุบล
3.กองพลอุดร

ตั้ง  บก.  ณ  จว.สุรินทร์



กองพลสุรินทร์ เข้าตีจากช่องจอม – เข้ายดึป้อมส าโรง
กองพลอุบล เข้าตีจากช่องเมก็ – เข้ายดึนครจ าปาศักดิ์
กองพลอุดร ตรึงข้าศึกเมืองท่าแขก  นครเวยีงจันทน์

เมืองสุวรรณเขต



2.การรบด้านพายพั
บก.ตั้ง  ณ  จว.ล าปาง  กองพลอสิระ
ร.พนั.30 จากล าปาง เข้ายดึห้วยทราย
ร.พนั.31 จากเชียงใหม่ เข้ายดึล าน า้โขง

ทีท่่าเด่ือทาง จว.น่าน     
ร.พนั.28 จากนครสวรรค์-อุตรดติถ์ เข้ายดึ

ปากลาย



3.การรบด้านบูรพา
ฝร่ังเศส 3 กองพนั สนับสนุนด้วยก าลงัทางอากาศ

รุกเข้าทางด้าน อ.อรัญประเทศ เกดิการรบกบัฝ่ายไทย
ทั้งทางบกและทางอากาศ
ฝ่ายไทย ร.พนั.6 จากลพบุรี เข้ายดึ ปอยเปต ,

ศรีโสภณ, บ.ดง
ร.พนั.8 เตรียมพร้อมแทน ร.พนั.6
ร.พนั.4 เป็นกองหนุน
ป.พนั.4 สนับสนุน ร.พนั.6
ยดึศรีโสภณได้



ยุทธนาวเีกาะช้าง
ทร.ไทย ร.ล.ธนบุรี, ร.ล.สงขลา, ร.ล.ชลบุรี,

ร.ล.หนองสาหร่าย, ร.ล.เทยีวอุทก, ร.ล.ระยอง เข้า
ทีต่ั้งบริเวณเกาะช้าง น.ท.หลวงพร้อมวรีะพนัธ์ุ รน.
เป็นผู้บงัคบัการ
ทร.ฝร่ังเศส 9 ล า เรือรบ  เรือด าน า้  เคร่ืองบนิ

เรือสินค้าตดิอาวุธขนาดใหญ่ เรือลามอตต์ปิเกตต์
เป็นเรือธง, บ.8 เคร่ือง น.อ.เบรังเยร์ เป็น ผบ. 
มุ่งเกาะช้าง



ร.ล.ธนบุรี  กระท ายุทธนาวกีบัเรือลามอตต์
ปิเกตต์ บริเวณเกาะช้าง    ร.ล.ธนบุรี  ถูกยงิ
สูญเสียและผู้บังคบัการเรือ  น.ท.หลวงพร้อม
วรีะพนัธ์ุ ร.น. เสียชีวติบนเรือ 
ฝ่ายฝร่ังเศส เรือลามอตต์ปิเกตต์    ถูกยงิ

สูญเสียกลางเรือ ต้องถอยหนีไป     ร.ล.ชลบุรี  
ร.ล.สงขลา  เข้าช่วยเหลือยงิป้องกนั  น าเข้า
แหลมงอบ    ฝ่ายเราเสียชีวติ 36 นาย



ผลของสงคราม
ทบ.ไทยยดึได้

กองพลพายพั     ได้ฝ่ังขวาแม่น า้โขง หลวงพระบาง
ห้วยทราย

กองพลอุบล     ได้แคว้นจ าปาศักดิ์
กองพลสุรินทร์ ได้ส าโรง จงกลั
กองพลบูรพา   ได้ตะวนัตกศรีโสภณ
กองพลจันทบุรี ได้ บ.ภุมเรียง บ.ห้วยเขมร



11 ม.ีค.84 ยกให้ไทย
แคว้นหลวงพระบาง  - จว.ล้านช้าง
แคว้นจ าปาศักดิ์ - จว.นครจ าปาศักดิ์
เมืองเสียมราฐ        - จว.พบูิลสงคราม
พระตะบอง          - จว.พระตะบอง

ฝร่ังเศสชนะสงครามโลกคร้ังที่ 2 เรียกกลบัคืนหมด
แลกกับการได้เข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทย
 สร้างอนุสาวรีย์ไชยสมรภูมิ

ญีปุ่่นไกล่เกลีย่ ระหว่างไทย-ฝร่ังเศส



บทเรียนจากการรบ
1.ต้องมีมหาอ านาจให้การสนับสนุนทุกด้าน
2.การเสียดนิแดนไปมากถึง 467,500 ตร.กม. 
ชนรุ่นหลงัต้องรักษาทีเ่หลือเพยีง
198,461 ตารางไมล์


