
วชิาประวตัิศาสตร์การสงคราม       
กองวชิาประวตัิศาสตร์การสงคราม

ส่วนวชิาทหาร                                                
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา



1950 - 1953



ภูมิประเทศ KOREA
เส้นรุ้ง 34-43 องศาเหนือ                 
ด้านทะเลญีปุ่่นเทือกเขาสูง  
ทะเลเหลืองทีร่าบ 
ใต้ช่องแคบญีปุ่่นเหนือ-ใต้
ยาว 575 ไมล์   กว้าง 150 ไมล์



เกาหลเีหนือ         
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหล ี
(คอมมวินิสต์)
อดยาก

ใต้ สาธารณรัฐเกาหล ี 
(ประชาธิปไตย)ร ่ารวย

NK

SK



CHINA                                                                                 
CHOSAN                                                                           

HUNGNAM 
PYONGYANG                                                               

KAESONG 

SEOUL                                                         
TAEJON                       YONGDOK   

TAEGU                                          

PUSAN  
MAKPO                                            KOJE

INCHON

* SAMCHOK

CHONGCHON   
TAEDONG

PUKHAN

HAN                                         
NAKTONG  

KUM

NAM

YALU R.

38 องศาเหนือ

เม่ือญีปุ่นแพ้ W.W. 2
รัสเซียปกครองเกาหลเีหนือ   
สหรัฐปกครองเกาหลใีต้  

โดยแบ่งดนิแดนกนั
ที่เส้นขนานที ่38 องศาเหนือ
ระหว่าง เมือง 
KOSONG - KANGWA

เส้นแบ่ง STALEMATE 
ARMISTICE LINE
(NO MAN SLAND)

ยาว 200 กม. กว้าง 4 

กม.

* WONSAN

*POHANG

KANGWA

KOSONG



NORTH KOREA *  เน้ือที ่ 49,000  ตร.กม.  21 

ล้านคน ศาสนา ขงจู้  พุทธ คริสต์                                                                    
* ภูมปิระเทศ  เป็นทีสู่งปนภูเขา                                                                      
(น า้ไหลจากใต้ - ตก)
*   ภูมอิากาศ  เขตมรสุม                                                                        
ฤดูร้อนไม่ร้อนอบอุ่นสบาย  
มทีะเล  2  ข้าง 
ฝนตกพอควร หนาวจดัทุกฤดู  หิมะตกทางเหนือ
*อาชีพปลูกข้าวสาล ีฟ่าง บาร์เล่ย์ ถั่วเหลือง (รอบเปียงยาง) 
แร่เหลก็ ถ่านหิน พลงังาน ( เข่ือนยาลู )



SOUTH KOREA* เน้ือที่ 36,000 

ตร.กม. 45ล้านคน ขงจู้ พทุธ คริสต์ 
• ภูมปิระเทศ  ส่วนใหญ่เป็นทีร่าบลุ่ม 
• เหมาะท านา(ตก,ใต้) เพาะปลูก
• ภูมอิากาศ เขตมรสุม ฤดูร้อนไม่ร้อน                              

อบอุ่นสบาย ได้อทิธิพลกระแสน า้อุ่นโอยาซิโก
(ตะวนัออก)ฝนตกชุก ไม่หนาว  
ท านา  2  คร้ัง  ฤดูหนาวปลูกข้าวสาลี
ฤดูร้อนปลูกข้าวเจ้า



ก าลงัและแผนของ  2  ฝ่าย
* เกาหลเีหนือ - รัสเซียยุยงให้
ท าลายล้างทหารสหรัฐในเกาหลใีต้
ให้ค าปรึกษาหวงัยดึเกาหลใีต้ให้ได้



NK ระดมพล15 กองพล  1  กองพล
ยานเกราะ (ถ.เบา T.34)

และหน่วยสนับสนุนได้เพยีง 6 กองพล          
พอเพยีง  ฝึกอย่างด ี ช านาญศึก   

เคยร่วมรบกบัจีนในแมนจูเลยี  2,500 คน



NK  มี ทหาร 130,000คน  
กองหนุน 100,000 คน

- ถ. 100 คนั 
- บ. “ยคั” 180 เคร่ือง( ล้าสมัย )
- เรือมีมากแต่หย่อนประสิทธิภาพ             
- มอีุโมงค์20 แห่งลกึ 50 เมตร มี

นิวเคลยีร์  



*  ก าลงัพล ม ี8  กองพล (100,000  คน)

4 กองพลทางชายแดน                                                                   
4  กองพล รบแบบกองโจร                                                              

มเีรือ ลว.ชายฝ่ัง มปืีนเก่า สหรัฐทิง้ไว้                                       
( ถ,ป,บ, หน่วยส่งก าลงัไม่มี )

SK ม ี2 แผน
1.  รักษาความมัน่คงภายใน
2. ปกป้องการรุกรานจากภายนอก 
( รบหน่วงเวลารอ UN ช่วย )



SK หลงั WW2 มีทหาร US. ทีป่รึกษา  
รวม 500 คน ช่วยฝึกทหาร SK
ขึน้ตรงกบัเอกอคัรราชฑูต US.
* สหรัฐมอบอาวธุยุทโธปกรณ์                    
มูลค่า 110 ล้านดอลลาร์ ให้ เช่น                  
ปก.,ปล.กระสุน จรวด ค.,เรือ,บ.ฯลฯ



ล าดบัสถานการณ์ในเกาหลี
15 ส.ค. 1945  

หลงั WW.2 แบ่ง K เป็น 2 ส่วน
ใช้เส้นขนานที ่ 38  องศาเหนือ  (NK/ SV, SK/ US )
ม.ิย. 1949 สหรัฐฯ ถอนทหารออกจาก SK
ธ.ค. 1949 โซเวยีต ถอนทหารออกจากNK



SEOUL

25 ม.ิย. 1950   NK  บุก  SK ใช้ก าลงั  7  กองพล
และหน่วยสนับสนุนอกี 3 กองพลน้อย (บ. 100 )

มี SOUYONGGUN เป็น ผบ.การรบ

เข้าโจมตีพุ่งลงทางใต้
พร้อมกัน 3 ทาง ปฏิบัตอิย่างรุนแรงและรวดเร็ว



NK ร.7 กองพล, 3 กองพลน้อย(ม.ป.ช.) 

เข้าตีรอง   เข้าตีหลกั   เข้าตีรอง            นย.

1 2

3

เร่ิม25 มิ.ย.1950
KANGNUNG 

SAMCHOK   

INCHON

* POCHON        * CHUNCHON    

* MUNCAN

ท าการโอบปิด
สุดทีแ่หลม 
ONGJIM 4 ก.ค.50

ยึด SEOUL 28 มิ.ย. WONJU                     ULCHIN 

YONGDOK 

SUNWAN                 TAEJON

HAN  R.

SK ตั้งรับและรบกองโจรเพ่ือ         
ร้ังหน่วงรอ 

UN

นย.

นย..

เชลย



UN   =   สหประชาชาติ ก าเนิดขึน้ระหว่าง  W.W.2
ประธานาธิบดแีฟรงค์กนิดรุีสเวลต์(US.) และวลิสตัน เชอร์ชิลล์
(ENG.) มองเห็นสาเหตุแห่งการสงคราม  ส่วนใหญ่มาจากความ
กดดนัทางเศรษฐกจิความเหล่ือมล า้ต ่าสูง  ความไม่เท่าเทยีมกนัของ
ประชาชาติต่าง ๆ  มกีารประชุมลงนาม “ ปฎญิญาลอนดอน ”
( LONDON DECLARATION ) ณ.พระราชวงัเซนต์เจม
มผู้ีแทน   13 ประเทศ  เพ่ือร่วมกนัต่อสู้การรุกรานของฮิตเลอร์
จะป้องกนัช่วยเหลือทางเศรษฐกจิ  สังคม (12  ม.ิย.1941) 

ต่อมา 1 ม.ค. 1942  ได้เพิม่ถึง  26  ประเทศ  ประกาศเป็น
สหประชาชาติ UN



UN ประชุมให้ความช่วย SK
ปธด.สหรัฐ   HARRY S. TRUMAN

ให้ พล.อ.  MACARTHUR เป็น ผบ. กองก าลงั3 เหล่า
ระยะแรกมี องักฤษ  แคนาดา นิวซีแลนด์และออสเตรเลยี
*  UN  ใช้กองทพัเรือที ่ 7 กองทพัอากาศที ่8 ปิดล้อม

คาบสมุทรเกาหลทุีกด้าน



30 ม.ิย. 50 TRUMAN  ใช้ก าลงัทางภาคพืน้ดนิ  4
กองพล  ไม่เต็มอตัรา(ร.,ป.)  ใช้อาวุธที่หลือจาก W.W. 2   
สภาพช ารุดสึกหรอรุ่นเก่า 
ไม่ม ีถ.,ปรส., ปตถ. ฯ
- ก าลงัส่วนหน่ึงฝึกอยู่ในญีปุ่่น                                                        

- ยกพลขึน้บกทางใต้                                                                      
และที่ PUSAN

PUSAN

SK



5 ก.ค. 50 หน่วยแรก 
พ.ท. CHARLES B.SMITH น า พนั.ร.

ไม่เต็มอตัรา(ม2ีร้อย ร.1 ร้อย ป. )

เข้าร่วมรบกบัก าลงั SK ต่อต้านข้าศึกทีใ่ต้แม่น า้  
KUM ตรึงได้ 7 ชม. 

ถูกโจมตีอย่างหนักหมดกระสุน 
ตฝ่ีาแตกกระเจิงทิง้อาวุธ 

ยุทโธปกรณ์ไว้ที่ TAEJON

SUWON

CHONAN

CHOCHIWON

KUM R.

พ.ท.SMITH
น า 2 กองร้อย

SEOUL

TAEGU

TAEJON
ถอยเพ่ือ
รวมก าลงั



SUWON                                                                                                               

CHONAN                                                                                                               

CHOCHIWON                                                                                                 

KUM R.

นายพล
DEIN

SEOUL

TAEGU
กองหนุน

TAEJON

6-20 ก.ค.50  นายพล DEIN                                       
น ากองพลที่ 24 ยนัที่ TAEJON ต้อง
สู้พรางถอยพรางหน่วงเวลา รอ กน. 

สูญเสียมาก  DEIN หายตัว                           
NK ยดึถึง TAEJON



INCHON SEOUL  

CHUNJU                                           
YONGDOK  

TAEJON  

KUMCHON                                     
TAEGU 

HAMCHANG

MOKPO                             CHINJU

MASAN          PUSAN

SUNCHON

CHONJU 
KWANGYU 

NAMWON

ANUI         HADONG 
KOCHAWG

พล ร24ยัน

พล ม
1(GAY)

พล ร 29

พล ร 25

ตชด.SK

*  ข้าศึก 2 กองพล เข้าตีชายฝ่ังถึง MOKPO

MOKPO UN



MASAN        PUSAN

INCHON  SEOUL

CHUNJU

KUMCHON

TAEGU

HAMCHANG   

MOKPO                                       CHINJU

พล ร24ต้าน
ไว้             

พล ม1(GAY)

พล ร
25(KEAN)

14 ก.ค. 50
ส่วนที ่3  พล.ร 25

พล.ต. WILLIAM  B. KEAN
เข้าตรึงแนว HAMCHANG   
25 ไมล์ ข้าศึกยดึ  CHUNJU  
TAEJON  HAMCHANG  TAEGU
และเข้าตปีีกขวาอย่างรุนแรงและ
ต่อเน่ืองที ่YONGDOK (พล.ร. 24

ต้านไว้) 

ต่อมานายพล HOBORT R GAY น า   
พล ม1 เข้ายนั ขศ.รักษาทาง
คมนาคม

UNUN



27- 30 ก.ค.50 ข้าศึกเข้าตีโอบ
ทุกด้านอย่างดุเดือดตลอดแนว 40 ไมล์
คืบหน้ายงัเมือง PUSAN
นอกแนวแม่น า้ NAKTONG R.,   NAM R.



NK ทิง้ระเบิดในเขตเมือง
ประชาชนและอาคารสร้างความ
เสียหายบ้านเรือนตลอดแนวแม่น า้



MASAN          PUSANMOKPO

TAEGU

NAM R.
NAKTONG R.

INCHON SEOUL

TAEJON

NK ทุกหน่วยเปิดยุทธการตามล าน า้
อย่างดุเดือด ทิง้ระเบดิท าลายสะพาน บ้านเรือน จะรบใน
เวลากลางคืน  หลบซ่อนเวลากลางวนั
ท าหน่วยให้เลก็ลง                                                                        
ใช้ธรรมชาตช่ิวย                                                                     
ในการซ่อนพราง

YONGDOK     
POHA

NG

UN ใช้แม่น า้
เทือกเขาเป็น
แนวป้องกนั
ธรรมชาติ

UN



NK ทิง้ระเบิดอย่างหนักตลอดแนว
แม่น า้ NAM และแม่น า้ NAKTONG
ท าลายอาคารบ้านเรือนและประชาชน        

UN ต้องรบหน่วงเวลาและถอยจากทีม่ั่น
และรอก าลงัหนุนจาก PUSAN



1 - 5 ส.ค. 50 ข้าศึกใช้ก าลงัอย่างไม่จ ากดั (ราบ 
13 กองพล  อกี ถ.,ป. เข้าตีบบีแนวป้องกนัของสหรัฐและเกาหลี
ใต้เป็นแนวยาว 60 ไมล์      (ANDONG ถึงYONGDOK)

ANDONG              YONGDOK

TAEGU 

POSAN

60 ไมล์ ทร.    
กรมผสม 5, นย      พล ร 
2

พล ม.                                                        
พล ร 24

พล ม 1
พล  ร 25

พล ร 29

UN

กองหนุน  UN มาแล้ว
ขึน้ท่ี PUSAN

พล.ร. 2 , กรมผสม ท่ี 5 ,       
พลน้อย นย. ที่ 1 

รวม 20,000 กว่าคน



ทร.สหรัฐฯ ปิดกั้นน่านน า้ตามแนว
ชายฝ่ังยงิขดัขวางสนับสนุนภาคพืน้ดนิ



*  ทอ.สหรัฐ ทิง้ระเบิด 2,500 เที่ยว เหนือ

แม่น า้NAKTONG ,NAM ข้าศึกเล่ือนก าลงัช้าลง
และเคล่ือนที่ในเวลากลางคืนแทน



6-15 ส.ค.50 ข้าศึกพยายามเข้าตีเจาะ
อย่างรุนแรง  ตามแนวป้องกนัจุดต่าง ๆ รอบ ๆ  PUSAN 

โดยมุ่งตรงไปยงั CHINJU และ MASAN (ทางใต้)
ข้าศึกสามารถสร้างสะพานข้ามน า้ NAKTONG, NAM

แทรกซึม และปฎิบัติการรบแบบกองโจร
เกาหลใีต้ถูกตัดตอนถูกล้อมที่
YONGDOK ต้องอพยพหนี

ออกทะเลไปขึน้ฝ่ังที่ POHANG

YONGDOK

POHANG

TAEGU

CHINJU    MASAN   PUSAN

ก่อนหนีท าลาย 
สป.ส่ิงเกื้อกลูแก่ 
NK



MASAN          PUSANMOKPO

TAEGU

NAM R.
NAKTONG R.

INCHON SEOUL

TAEJON
YONGDOK     

POHA
NG

UN ใช้แม่น า้
เทือกเขาเป็น
แนวป้องกนั
ธรรมชาติ

UN

16 - 18 ส.ค. 50 ข้าศึกเข้าตอีย่างรุนแรง เป็นระยะ ๆ
ตามแนวถนนสายหลกั ท าให้ พล.ม. 1                                      
และก าลงั SK ที่ 1                                                                 
ต้องถอนตวัลงใต้ TAEGU



ก าลงัทางอากาศ US. สนับสนุน 4,300 คร้ัง
ทิง้ระเบิด ตัดเส้นทาง
การส่งก าลงับ ารุง
NK เสียหายหนัก ช้าลง
เคล่ือนที่กลางคืนแทน

YONGDOK   
KUMCHON                       POHANG    

TAEGU

WAEGWAN

POSAN

UN



5 - 10 ก.ย. 50 *   ทน.1 SK โดนข้าศึก
เจาะลกึเป็นก้นถุงทาง  KYONGJU- ULSAN
• พล.ร. 24 + SK ออกตีโต้ตอบ ต้าน การรุกลงใต้ และ

เส้นทางส่งก าลงัใกล้  YONGSAN
• พล.ร. 27 ท าลายก้นถุงบริเวณ                                            

KYONGJU อย่างหนัก
และกลบัเป็นฝ่ายรุกไป
ประสานกบั ท.8

ที่  YONGDOK
*   ข้าศึก หยุดชะงกัอยู่เหนือแม่น า้

YONGDOK  
YONGSAN  

KYONGJU 
ULSANพล ร.24+SK ท.8

พล ร.27

ทน.1 SK                    

เจาะก้นถุง

NAKTONG



NK มีก าลงัไม่พอที่จะท าการขยายผลการเข้าต ีๆ แต่
ละคร้ังจะกระท าได้ไม่เกนิ 3 วนั เพราะมคีวามจ ากัด
เร่ืองการส่ือสาร การส่งก าลงับ ารุง การเข้าตขีอง NK  

จะกระท ารุนแรงในวนัท่ี สองเสมอ



YONGDOK  
YONGSAN  

KYONGJU 
ULSANพล ร.24+SK ท.8

พล ร.27

ทน.1 SK                    

NAKTONG 

NK อ่อนล้าลงขาดปัจจัยการรุก ถูก   UN โจมตี
อย่างหนัก ตลอดแนวยดึครอง



MASAN          PUSANMOKPO

TAEGU

NAM R.

NAKTONG R.

INCHON SEOUL

TAEJON
YONGDOK     
POHANG

ข้าศึกพยายามเข้าตีทางWAEGWAN –TAEGU
(ก้นถุง) ม ีทพั  8   UN สกดักั้น

ทัพ 8

พล ร2

พล ร 25CHINJU

ข้าศึกถอยขึน้เหนือ 
ได้อย่างรวดเร็ว     
เสียขวญั           
ตลอดแนว

พล.ร. 24                                              

พล.ร. 1 SK
พล.น้อย 1ENG 

พล.ม. 1

ทน. 1

UN



15 ก.ย.50 UN ยกพลขึน้บกที ่INCHON
3 กองพล ส่ง สป. 1 - 10

ระลอกที่ 2  กองทัพน้อยที่ 10 (X)

ขึน้ฝ่ัง 15 ต.ค.50 INCHON



ก่อนท าการขึน้บกที ่INCHON            
พลเอก MACARTHER  ส่ังยงิ ป.
จากเรือเข้าท าลายตลอดแนว
ชายฝ่ัง ทหาร NK ลมตาย เสีย
ขวญัล่าถอย  เข้ากรุงโซล

INCHON
กรุงโซล



การยกพลขึน้บกที่     INCHON กระแสน า้
รุนแรง มพีายุใต้ฝุ่นโหมกระหน ่าตลอดเวลา
มีเวลา  6  ชม. กระท าช่วงกลางเดือน ก.ย.และต.ค

ตลิ่งสูง30-35

ฟุต



ตลอดชายฝ่ังมีโคลนเลน จากตลิง่ลงทะเล         
ยาว 3 ไมล์ มเีวลา 6 ชม. เม่ือน า้ขึน้ท าให้การ  
ขึน้บกขาดตอนและการสนับสนุนไม่ต่อเน่ือง



ความลาดชันของตลิง่ที่ อนิซอน เป็น
อุปสรรคท าให้ล่าช้าเสียเวลาในการปรับพืน้ที่

และสูญเสียจาก NK ซุ้มโจมตี



*เรือ 260 ล า ยกพล-สป.ขึน้บก  
* ทหาร ช.ปรับเคลยีพืน้ทีก่่อนขึน้



ปัญหาการเผชิญหน้าหลงัยกพลขึน้บกท่ี INCHON

การส่งก าลงับ ารุง ให้แก่ ทน.ร.10 (X) ถึงฝ่ัง
ตะวนัออก สาเหตุเส้นทางถนนและทางรถไฟมน้ีอย   
ช. ปฏิบัติงานเร่งด่วน และสร้างซ่อมทางรถไฟ  
1,295   ไมล์  ซ่อมรถจักร  245  คนั  
ซ่อมรถบรรทุก 4,400 คนั



ปัญหา 
- เปิดท่าเรือใหม่  ใกล้แนวรบ 

ทดแทนการใช้ถนน      
- การส่งก าลงับ ารุงใช้ ทอ.                                        
และพืน้ดนิ



NK มีก าลงัไม่พอจะขยายผล     
การเข้าตีแต่ละคร้ังจะกระท าไม่เกนิ 

3 วนั  จ ากดั สส. , กบ. 

แต่จะรุนแรงในวนัที ่2 เสมอ    



ก าลงัสหรัฐฯ ต้องปะทะและ
สูญเสียอย่างหนักในการเข้า
ขับไล่ NK ออกจากกรุงโซล



KANGNUNG 
SAMCHOK   

INCHON

* POCHON        * CHUNCHON    

* MUNCAN

ONGJIM

SEOUL
WONJU                     ULCHIN 

YONGDOK 

SUNWAN                 TAEJON

HAN  R.

NK 8 กองพล ถูกโจมตตีดัขาดเป็นส่วน ๆ  
ทหารบางส่วนทิง้อาวุธยุทโธปกรณ์เข้าปะปนกบัชาวบ้าน  
บางส่วนหนีตายแตกกระจัดกระจายเสียขวญัอย่างหนัก

เชลย

ส่งก าลัง
บ ารุง



INCHON

* POCHON        * CHUNCHON    

* MUNCAN

SEOUL

UN ยดึ SEOUL คืนได้ ทรูแมน  
ให้นายพล  แมคอาร์เธอร์  ท าการบุก
ขึน้เหนือ โดยใช้กองก าลงั  SK บุก
ขึน้ไปก่อน  ทพั 8 ติดตามเป็นแนว
หน้ากระดาน  เหนือ SEOUL

NK หนีตายกระจัดกระจาย เข้าเขตเกาหลเีหนือ     
บ้างตกเป็นเชลย  100,000 คน

กน.UN

ส่งก าลัง
บ ารุง



UN เข้ายดึ  PYONGYANG กรมผสม ร. 187 

พล.ร. 6 บุกไปถึงแม่น า้ยาลู
ที ่ CHOSAN หน่วยอ่ืน ๆ ท าการ

ขยายแนวทางตะวนัออก
และตะวนัตกขึน้เหนือได้แก่

กองทัพผสมที่ 8 
มี ตุรก ีแคนาดา  ฟิลปิปินส์

เนเธอร์แลนด์ และไทย

กรมผสม ร. 187
พล.ร. 6แม่น ้ายาลู                                

เปียงยาง

กน.UN

CHOSAN

กรุงโซล

ส่งก าลัง
บ ารุง



ทหารแตกต่าง =                                               
หลกันิยม ยุทธวธีิ
อาวุธ การฝึก เคร่ืองแบบ                                     
รูปร่าง ภาษา อาหาร ศาสนา                                   
ขนบธรรมเนียม  ประเพณ ี



การรบของทหารไทย
*  22 ก.ค. 50  ไทยส่งทหารฐานะสมาชิก UN
• ส่ง กรมผสม ที ่21  ม ีพนั ร., พนั ป.,                         

ร้อย ถ.,ร้อย ช.ร้อย ลว. ,ร้อยบริการ, ร้อย ค.หนัก,
ร้อย สห., กองเสนารักษ์

ทร. = ประแส 1 - 2 , บางปะกง,  
สีชัง,ท่าจีน และสินค้าเอกชน



ทอ. ส่ง ขส., ล าเลยีง 3 ล า ,สส.ทางอากาศ,                             
พบ.ทางอากาศ+กาชาด

ม ีมจ. พล.ต.พสิิฐดษิยพงษ์ ดสิกลุ เป็น ผบ.ทหารไทย   
พ.อ.บริบูรณ์  จุลละฤทธ์ิ  ผบ.กรมผสมที่  21

ส่งร่วมรบ  23ผลดั (1 - 6  รบ 7 - 23 รักษาการณ์ )



ภารกจิ / วรีกรรมทหารไทย
1.   ร่วม UN ทุกพืน้ที ่(หนาวจัด ทุรกนัดาร)
2.   ทีเ่ทือกเขา T - BONE ( ทิง้ระเบิดทางอากาศ )

3.   ที ่ พอร์คชอป รักษาเส้นทางคมนาคม
ไป  CHORW0N ( ใกล้สามเหลีย่มเหลก็ ) มี
พ.ต.เกรียงศักดิ์  ชมะนันท์ ผบ.พนั.ร. 1



*  ข้าศึกเข้าตี  5  คร้ังทหารไทย
ต้องรบแบบประชิดตัว ใช้ระเบิด
ขว้าง และใช้ดาบ ปลายปืน รักษาที่
มั่นไว้ได้สร้างช่ือเสียงให้แก่ประเทศ
ไทยเป็นอย่างมาก



ทหารไทยกองพนัเสือด าสร้างช่ือเสียง
ความกล้าหาญและอดทนมากท่ีสุด



* สงครามยุต ิไทยคงไว้  1 หมู่ ( 6 คน )

เป็นเกยีรติยศ ขึน้กบัฑูต ทบ.ไทยในโซล 
* ได้รับเหรียญ  BALL  STAR  39  คน  
ไทยได้รับการยกย่อง ได้ความรู้   บทเรียน
การรบ ได้รับเกยีรติตั้งส านักงาน UN ในไทย



กองก าลงัทางอากาศ UN โดดร่มลง
ยงัแนวรบทีใ่กล้แม่น า้ยาลูและ
สามเหลีย่มเหลก็



1 พ.ย. 50 *  กรม ร(US) UNSAN 
ถูกโจมตเีสียหายหนัก  ทน. X   มนีายพลแอล 
มอนด์ เป็น ผบ. (กองพล นย.ที่ 1, 3 และ
7 )   *  UN  รวมก าลงั 200,000 คน 
จากเขตหลงั 150,000 SK 21,000 

คน  มทีัพน้อยที ่1 SK และ ทพัที ่8 ( ม ี9 

กองพล ) ตั้งรับตลอดแนวแม่น า้  YALU

(จีน1,000,0

00คน)

เปียงยาง
เรือรบ  UN สนับสนุนส่ง
ก าลัง  คน , สป. ท าลายข้าศึก
ทางบก - น ้า   ปิดกั้นแนวทะเล
กวาดทุ่นระเบิด

กน.UN

24-26ต.ค.40 จีนคอมมวินิสต์ ชุมนุมพลอย่างมาก
เหนือแม่น า้  YALU ในเขตแมนจูเลยี บางส่วนเคล่ือนทพัลงมาทาง
ใต้แม่น า้



24-30พ.ย.50
* จีนคอมมวินิสต์                                             
180,000 คน เข้าโจมตี ( โอบ )                               
ท 8 , ทน.  2  ที ่ KUNURI
ฝ่าย  UN สูญเสียคร้ังใหญ่                                     
พยายามแหวกวงล้อมออกมา



กน.UN

1-15 ม.ค.51* คม. 400,000 คน
NK 100,000 คนผลกัดนัแนวตั้งรับ UN อย่างรุนแรง
ทีอ่่างเกบ็น า้ซุงปอง และถอยมาตั้งรับทางใต้เส้นขนาน38  

ที่ SAMCHOK และ BRONGCUD

PYONGYANG 

SEOUL     SAMCHOK    BRONGCUD                     
WUNJU              YIPYONG

20 ก.พ.51

อ่างเกบ็น า้
ซุงปอง



กน.UN

25ม.ค.-20กพ.51 UN รุกตอบโต้ที ่
WUNJU และ   YIPYONG สกดักั้นทางรุกตอนกลาง
และตะวนัตก
ก่อนถึงชานเมือง  SEOUL

PYONGYANG 

SEOUL     SAMCHOK    BRONGCUD                     
WUNJU              YIPYONG

20 ก.พ.51

ช่วงนีเ้ป็นการรบอยู่กบัที ่UN รบแบบกองโจร 
(สงครามนอกแบบ-ในแบบ)ส่งจารกรรม  ก่อ
วนิาศกรรม ปจว.ปะปนประชาชน 



15 เม.ย.51

UN ใช้ยุทธการ LIPPER ใช้ ร.,ม.,ป., บ. ทิง้ระเบิด คร้ังใหญ่ท าลาย
คลงั สป. กวาดล้างข้าศึกตดัเส้นทางการส่งก าลงับ ารุงที ่ข้าศึกล่าถอยไป
นอกเส้น  38  ทางเหนือได้ปลดปล่อยกรุง SEOUL

กองทพับกที่ 8 บุกตามแนวเส้นขนาน 38 ถึง
สามเหลีย่มเหลก็ ที่ KUMHWA

CHOLWON - PYONGGANG  เป็นแหล่งชุมนุม
สัมภาระ และทางคมนาคมของ จีน คม.



11 เม.ย. 51 TRUMAN ปลดนายพล 
MACARTHUR ให้พล.ท.  MATTHEW B. 

RIDGWAY ( ผบ.ทหาร UN และผบ.ทหาร  UN
ในตะวนัออกไกล)  ท าหน้าที่แทน

และให้ พล.ท.JAMES  A. VANFLEET
เป็น  ผบ.กองทัพบกที่ 8  US

*   ทบ.ที่ 8 US.มกี าลงัเพิม่ ฟิลปิินส์ ออสเตรเลยี  
ตุรก ี ฮอลแลนด์  ไทย  ( ผลัด 3 - 4 พยญัน้อย )



22 เม.ย.-1พ.ค.51 ที่สามเหลีย่มเหลก็
คอมมวินิสต์เร่ิมบุกโจมตีกองทพัน้อยที ่1   พล. 1 (KS)
กองพลน้อยที ่29 ขององักฤษสู้รบอย่างหนักหน่วงและห้าว

หาญ  รุกคืบหน้าอย่างช้า ๆ ( มฝีน ) พืน้ที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขา 
อ านาจการยงิไม่คล่องตัว   ล้มตายมากมาย

(  UN 7,000 คนข้าศึก 70,000 คน )



PANMUNJOM               
MUNSAN

SEOUL

14 - 20 พ.ค.1951 * คม. รุกหนักอกีใช้
ก าลงั 20  กองพลขนาบปีกทั้ 2 ต้านตลอดแนวเหนือ
SEOUL ถึงตะวนัออก



PANMUNJOM               
MUNSAN

12 พ.ย.1951 จีน เรียกร้องให้มกีารหยุดยงิ 
เจรจาอย่างต่อเน่ืองทีห่มู่บ้าน 
PANMUNJOM

SEOUL

13-30 พ.ย.51 ขณะเจรจาอย่างโอ้เอ้  
มกีารปฏบิตักิารทางทหารเป็นจุด ๆ 
ตามแนวรบ



KAESONG

1952  *   NK สร้างเสริมก าลงัอยู่ตลอดเวลา 
ปลายปี 51 มทีหารถึง  800,000 คน  

เป็นทหารจีน  3 ใน 4
*  โซเวยีตส่ง ป , ปตอ. ควบคุมการยงิด้วยเรดาห์
สนับสนุนเกาหลเีหนือ  ต่างฝ่ายต่างรักษาแนวรบ

ตลอดเส้นขนานที่ 38

โซเวยีตเสนอให้มกีารหยุดยงิ  ส่งผู้แทน
ประชุมที่ KAESONG



CHINA                                                                                 
CHOSAN                                                                           

HUNGNAM 
PYONGYANG                                                               

KAESONG 

SEOUL                                                         
TAEJON                       YONGDOK   

TAEGU                                          

PUSAN  
MAKPO                                            KOJE

INCHON

* SAMCHOK

CHONGCHON   
TAEDONG

PUKHAN

HAN                                         
NAKTONG  

KUM

NAM

YALU R.

38 องศาเหนือ

* WONSAN

*POHANG

แลกเชลย จีน  5,800 กบั               
UN684 คน SK.471ชาตอ่ืินๆ 

64 คน ระหว่างกกัเชลยที่เกาะโคเจ

เกดิปัญหา *  ข้าศึกเสียทหารอกี
70,000 ตลอดแนว

27ก.ค.53 เจรจาสงบศึก 
ลงนามยุตสิงคราม แบ่งN&S

ตามเดมิ เชลยศึกกลบัประเทศหมด



การปฏิบัตกิารทางอากาศ
* ทอ. ไม่ได้ผลมากนัก  การติดต่อทางอากาศ และ
พื้นดินไม่ดี  ขาดการฝึกรบในยุทธบริเวณ
สนับสนุนภาคพ้ืนดิน 4,300 คร้ัง F - 15, F - 86

- ทิง้ระเบิด   1,500 เที่ยว ( ขัดขวางข้าศึก )  
- ทิง้ระเบิดยุทธศาสตร์  61  เที่ยว



ผลส าเร็จข้าศึกเคล่ือนย้ายกลางคืนแทน และ
สหรัฐได้ท าการตรวจตรา เวลากลางคืนไม่ได้ผล
- ส่งก าลงับ ารุงและส่งกลบัทหารบาดเจ็บ 68,000 

เท่ียว อุปกรณ์ 32,400 ตัน  ทหาร  91,500 คน
- จีนเสีย บ. 1,108 เคร่ือง มิก15 = 838เคร่ือง
- UN เสีย  1,317 เคร่ือง



การปฏิบัตกิารทางเรือ สนับสนุบได้ยอดเยีย่ม
*   สามารถขดัขวางข้าศึกใช้น่านน ้าตามชายฝ่ังเป็น
ประโยชน์การส่งก าลงั
*  ป. เรือ ยงิขดัขวาง 
การเคล่ือนทีข่องข้าศึก

•ข้าศึกเคล่ือนทีช้่าลง ( 13  กองพล )
ตลอดแนวเม่ือกองหนุนมาถึง



• เรือบรรทุกเคร่ืองบนิ  สนับสนุนก าลงัภาคพืน้ได้ผล   
อย่างกว้างขวาง

• ทร. ยงัได้ส่งก าลงัให้ ทบ.และทอ.อกีด้วย   
• สป.14 ล้านตนั ,สป. 3 =45  ล้านถัง  
• ทหาร,จนท. 1,230,000 คน 
• กวาดทุ่นระเบดิลดความเสียหายได้

ตลอดแนวชายฝ่ัง



ยุทธวธีิ   จีนคอมมวินิสต์
- เข้าตหียัง่ก าลงัเพ่ือหาจุดอ่อน ก่อนเข้าตเีสมอ( เป็นระลอก)

- การเคล่ือนทีเ่วลากลางคืน หลบซ่อนกลางวนั ( ชุดเลก็ )
- แทรกซึมผ่านแนว (การพรางปกปิดก าบงั)

ปะปนประชาชน



NK    - เข้าตหีนัก ตั้งรับแน่น 
- การเข้าตจุีดเลก็แต่อยู่ในแผนใหญ่เสมอ 
- การปฏบิตัทุิกอย่าง ผบ. ส่ังการ  ( มเีอกภาพ )



ยุทธวธีิสหรัฐอเมริกา
*   ประชุมวางแผนยุทธวธีิก่อนรบ ( มเีวลาฝึกก่อนรบ )
*   ทหารต้องผจญกบัอากาศหนาวเยน็  เขตภูเขาและหิมะ 
*   หลกัการระวงัป้องกนั ( เส้นทาง , กองโจร )
*   ข่าวสารเกีย่วกบัการยุทธดี
*   UN  เข้าตีกลางคืนหรือก่อนสว่างขยายผลกลางวนั
*   UN  รวมประเทศเกาหลช่ีวยด้านสังคมเศรษฐกจิ 



การด าเนินกลยุทธ+ยุทธวธีิ
* การเคล่ือนก าลงั   * เอกภาพ  
* การพราง * การออม  
* การรวม * การระวงัป้องกนั 
* การแทรกซึม * การขยายผล  
* วางทุนระเบดิ * เคร่ืองก าบงั   
+ เคร่ืองมือไฮเทค   
* อาวุธยุทธโธปกรณ์  
* การส่งก าลงั



การเข้าตี หลกั-รอง - เร่งด่วน - โอบ - เจาะ - ตรงหน้า 
- ตตีลบ - จู่โจม        
* การตั้งรับ - ยดึพื้นที่ - คล่องตัว - เข้าตยีบัยั้ง 
- รบหน่วงเวลา - ตโีต้ตอบ
**  การร่นถอย - การถอนตวั - การถอย   
* รบพเิศษ - กองโจร บ่อนท าลาย                                            
-วนิาศกรรม - เลด็ลอด หลบหนี                                                
- จิตวทิยา - หน่วยพเิศษ



สป.UN = 1  เสบยีงอาหาร+น า้ 2 ประจ า
กาย เส้ือผ้า อาวุธ เต้น วทิยุ ยานพาหนะ อะไหล่ เคร่ืองมือ
3  เช้ือเพลงิ หล่อล่ืน ถ่านไม้-หิน(เว้นน า้มนัเคร่ืองฉีดไฟ
อยู่ สป.5) 4  รวดหนาม กระสอบ ทราย ปูน  
สร้างป้อม อาคาร เคร่ืองกดีขวาง  5   กระสุน วตัถุ
ระเบดิ สารเคมชีีวะ รังษ ีจรวด ทุ่นระเบดิ    6  PX 7  
รถถัง เคร่ืองยงิ รถซ่อมอาวุธพเิศษ พาหนะทีใ่ช้ในยุทธวธีิ 
เคร่ืองอเิลก็ทรอนิค ขปีนาวุธ 8   สายเแพทย์
9   อะไหล่ใช้กบัวสัถุทางอากาศ พื้นดนิ     ธุรการยุทธวธีิ 
อาวุธ 10  วสัถุสนับสนุนนอกเหนือ สป.1-9



บทเรียนจากการรบ
*   การยกพลขึน้บกที ่อนิชอน

- อจัฉริยะ แมคอาเธอร์  
น าไปสู่ชัยชนะอย่างน่ามหัศจรรย์   
- ขดัแย้งกบัคณะเสนาธิการผสม 
- ความส าเร็จขึน้อยู่กบั ทร. 



*   ค าส่ังห้ามตรวจการณ์ทางอากาศเหนือแม่
น า้ยาลู ( ทรูแมน เกรงจีนใช้ นิวเคลยีร์ ) 
*   การยงิและการเคล่ือนย้ายด้วยเท้า



*  UN คล่ือนที่ตามถนน 
* NK ใช้อาวุธเบา โจมตกีลางคืน พราง และ
ซุ่มกลางวนั  หลบตามภูมปิระเทศ
*   UN  โจมตหีน้าแนวด้วยก าลงัทั้งทางลกึ 
ทางดิง่



*   ความขัดแย้ง MAC ต้องการท าลายฐานบินใน
แมนจูเลยี TRUMAN ไม่ต้องการเผชิญหน้ากับ 
รัสเซีย  ฟังเสียงโลกเสรี เกรงระเบดิปรมณูของรัสเซีย

*  UN จึงต้องล้มเลกิและปลดปล่อยเกาหลเีหนือ
ให้กบัโซเวยีตและจีน   ชักใยอยู่เบ้ืองหลงัต่อไป



สรุปการสูญเสีย
UN +  KS

KN +   CH
ตาย        108,0505 1,600,000 

(KN70,000 CH 60 %)

บาดเจ็บ      264,541

150,000
เชลย           92,987

80,000
ชาติอ่ืน ๆ    ตาย  3,000 เจ็บ   12,000 หาย   4,000

รถถัง 1,300                               

รถอ่ืน ๆ 80,000
ทีพ่กั บ้าน อาคารปืนใหญ่ 
สะพาน ถนน ทั้ง N&S




