
มีกว่า 40 แห่งรอบแบกแดด บางแห่งเช่ือมต่อกนั จุทหาร 
จนท.1,200คน อยู่ได้หลายเดือน ต ่าจากพืน้ 30-50 ฟุต มีครัว 
ห้องพยาบาล คลงัอาวุธ บก.ระบบ สส.มีเคร่ืองปรับอากาศ
แยกส่วน

อุโมงใต้ดินเป็นกองบัญชาการของอรัิก

พืน้ส่วนบน
คอนกรีดหนา 2 ฟุต

ช่องทางเข้าลง

เหล็กหนา 2 นิว้ 
คอนกรีตหนา 2 ฟุต





หลงัคาคอนกรีตเสริมเหลก็หนา 4 ฟุต                                                          
โครงเหลก็ค า้หลงัคาป้องกนัการยุบหรือถล่ม                                     

ประตูเล่ือนเปิด/ปิดหนาถึง 2 ฟุตทรายคลุมหนา
หลายฟุต

พนัธมติรทิง้ระเบิดถล่มรันเวย์และใช้เลเซอร์น าวถิี 
“สมาร์ท ”ถล่มจุดช่องระบายอากาศ

ก าแพงหนา



การระวงัป้องกนัของอรัิก (กบัดกัรถถงั)

เนินทรายสูง 4 เมตร

M 1 US

หลุมลึก 7 เมตร
มีน ้ามันท าก าแพงไฟ

แนวลวดหนาม
และทุ่นระเบิด ถ.อิรักรอในหลุมทราย

ระยะ .8 - 3 กิโลเมตร

ปราการ 3 ช้ัน



รูป
หลุมหลบภัยของ

ซัดดัม                         
สร้างมา 10 ปี     
มมีากทุกเมือง  

ลกึ 30 - 200 เมตร
เงนิ 2,500 ล/บ
คอนกรีตเสริมเหลก็ 2 ฟุต    

มปีระตูนิรภัย                          
ก าแพง 6 ฟุต                             

ปุ่ มยางกนัสะเทือน            
กว้าง  2 ฟุต  ม ี100 ปุ่ ม

ศูนย์ควบคุม 
ส่ือสาร



เจ้าหมูป่า รีพบัลกิ A 10  ธันเดอร์โบลต์

มาเวอริก    
ขีปนาวุธ               
พืน้สู่อากาศ                

มรีะบบน าร่องสู่รถถัง         
อย่างแม่นย า





คูเวตซิตี

ซาอุดิอาระเบีย

20-21 ม.ค. ถล่มเมืองบ้านเกดิ
ซัดดมั  ตากริตริมฝ่ังแม่น า้ไทกรีส 
อรัิกใช้เชลยเป็นโล่ ท าแท่นยงิปลอม

อรัิกยงิสกัด๊ถล่ม                             
ดาห์รานและริยาดหลายลูก   แต่ถูก
ขปีนาวุธแพตริออตปราบสกดัได้หมด

ระเบิด         
บ่อน า้มัน
ในคูเวต



2 ล า  จอร์จวอชิงตัน -
อนิดเิพนเดนซ์                      

มลูีกเรือ 5,000 คน/ล า

เคร่ืองบนิรบหลกั F15 (อเีกลิ)  
F16(ฟัลคอน)

F 14 (ทอมแคต)         
F 18(ฮอร์เน็ต)    

F 117 (สเตลธ์)                      
F 111

A 10 ธันเดอร์โบลต์2 หมูป่า
ทิง้มาเวอริกท าลาย ถ.



ปฏิบตักิารภาคพื้นดนิ 
24-26 กพ.

์์

พนั พลร่ม                        
101, 82 เข้าทางซ้าย            
สามารถตั้งฐานส่งก าลงับ ารุง  
ลกึ เข้าไป  75 ไมล์

กบ

พล     
ยก.6 (F)

กบ

พล ร24
พล ยก.1

กรม ม.ยก.2

พล ยก.3

พล ยก.1(E)
พล ร1

พลร่มอาหรับ ,ร.(ซาอุ),พล นย.1,พล น. สพ.

พล 
นย.2

12 ชม.                     48 ชม.



แบกแดดไปบาสรา
*   พลร่มที1่8 พล.ร,ที่ 24
บุกถึงแบกแดด150 ไมล์  
มุ่งตะวนัออกผ่านลุ่มน า้                                                          
ยูเฟรติส  สู่เมืองบาสรา
* ปะทะกบักองก าลงั                                                         
พทิักษ์สาธารณรัฐของซัดดัม
* ท าลาย ถ.ข้าศึกได้  200 คนั เป็นยุทธภูมิ
รถถังทีใ่หญ่ทีสุ่ด *นย. US เข้ายดึ
สนามบนิในคูเวต ปลดปล่อยคูเวต

พล ม.ที่ 7

80 ชม.           100 ชม.
อิหร่าน

นย.2 นย.1
ทหารอาหรับ

บาสรา

เชลย



SAS ลงแนวหลงัข้าศึกแกะรอยที่ตั้งยานเกราะและ
ขปีนาวุธ ลาดตระเวนหาข่าวก่อนบุกภาคพืน้ดนิ

คูเวตซิตี

23 ก.พ.34
ทิง้ระเบิดหนัก                                                   

ก่อน ร.ม.เข้า

ก าลงัอรัิกระวังป้องกนั    
วางทุ่นระเบิด ลวดหนาม
ป.แนวชายแดน

ป.เรือยงิ
พล.นย.1
ขีน้ฝ่ัง
เหมือน
เข้าตีหลกั

UN เคล่ือนก าลงั
หลกัเข้ากลางอรัิก

ซาอุดิอาระเบีย

* พล เกราะที่ 6 (F)                                                                                                         
*พล ร. 24                                                                                                            
เข้าถึงใจกลางอรัิก
* พลยานเกราะที่ 1, 3                                                                                                  
*กรม ม.ยานเกราะที่ 2                                                                                                         
*พล ร.ที่ 1 *พล นย.ที่ 1,2                                                                                   
*ทหาร ร. ซาอุ             *กองพลน้อยเสือพรานเข้า ตรงกลางและทางใต้



รูป









ประเทศ IRAQ
* ที่ตั้งตะวนัออกกลาง กลุ่มอาหรับ

ติดอหิร่าน ตุรกี ซีเรีย
ซาอุดอิารเบยี คูเวต

* ภูมปิระเทศส่วนใหญ่เป็น
ทะเลทราย อากาศร้อน
หนาว แม่น า้TIGRIS 

EUPHRATES พืน้ที่ 172 ตารางไมล์
*   สินค้าออกน า้มนั * ประชากร 18.8  ล้านคน

MEDITERRANEAN SEA      

ทะเล                                              
แดง

BAGHDAD



MEDITERRANEAN SEA      

ทะเล                                              
แดง

ประเทศคูเวต* ทีต่ั้งอยู่ใต้อรัิกตดิอ่าวเปอร์เซีย
* ภูมปิระเทศส่วนใหญ่

ทะเลทราย พื้นท่ี 6.9
ตารางไมล์

* ประชากร 2.1ล้านคน
สินค้าออกน า้มัน

อ่าวเปอร์เซีย

อหิร่าน

ซาอุดอิาระเบยี

อิรัก  

คูเวต



กองวชิาประวตัิศาสตร์การสงคราม
ส่วนวชิาทหาร

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วชิาประวตัศิาสตร์การสงคราม



ที่ตั้งของประเทศอรัิกและคูเวต



หัวข้อเร่ืองทีจ่ะศึกษา
1. สาเหตุท าให้เกดิการรบกนั
2. ภูมปิระเทศทีท่ าการรบกนั                                                  
3. แผนการรบ(ทั้ง 2 ฝ่าย)                                                       
4. การวางก าลงัจัดรูปขบวนรบ
5. การปฏิบตักิารรบของทั้ง 2 ฝ่าย



สาเหตุ
*   อรัิกกล่าวหาคูเวตลกัลอบขโมยขุดน า้มนัที ่รูไมลา  ชายแดน

(ฝ่ายเดยีวระหว่างท าสงคราม 8 ปี)ให้ชดใช้  2,400  ล้านUS
*   อรัิกเสียหายเร่ืองทีคู่เวต - สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์เพิม่การ

ผลติน า้มนัเกนิโควต้า ท าให้ราคาตก
*   อรัิกมหีนีสิ้นธนาคารชาติตะวนัตก และเอเซีย 70,000 ล้าน  

US ผลจาการรบกบัอหิร่าน  ( เป็นหนีคู้เวต  35 ล้านUS )



*   อรัิกอ้างกรรมสิทธิเหนือดินแดนคูเวต
* อรัิกต้องการเส้นทางออกทะเล

*  อรัิกเห็นคูเวตมัง่คัง่ คดิครองคูเวต
คาดว่าไม่มีใครช่วย



อรัิกหวงัผลประโยชน์
- ด้านเศรษฐกจิ
- จากบ่อน า้มันมากมหาศาลในคูเวต   
เกบ็เงนิใช้หนี ้   

- สร้างบ้านเมือง ผยุงคุณภาพชีวติ
ในประเทศ



- ด้านการเมือง
สร้างอ านาจการต่อรองทางการเมือง การทหาร 
ควบคุมราคาน า้มนั และการผลติ มพีลงัการปรับ
ราคาน า้มนั ท าให้รัฐบาลเข้มแข็ง



ศักยภาพระหว่าง(ก่อน) อรัิก กบั   คูเวต
* ก าลงักองทพัและก าลงัส ารอง      1,000,000 16,000
*   รถถัง                                   (T-72) 5,500 275
*   เคร่ืองบนิรบและ ฮ. ติดอาวุธ            670 54
*   จรวดพืน้สู่พืน้             (สกัด๊ บ-ีซี,เอ๊กโซเซต์ ) 2,880 -
*   ปืนใหญ่                  (เฮาวติเซอร์ 155 ,G -5 )1,200 -
*   ปตอ. และจรวด ตอ.                          1,600 -
*   อาวุธเคม ีMUSTARD GAS (สารพษิ BOTULINUM 380,000 ลติร  

ALFATOXIN 2,200 ลติร - ชีวภาพ (ANTRAX 85,000 ลติร)                                  
*    เรดาร์ (ควบคุมการยงิ,ตรวจจับ)



IRAQ         
WAIT

* อรัิกบุกคูเวตใช้ทหาร 120,000 นาย  
รถถัง 900  คนั ใช้เวลา 12  ช่ัวโมง  

* เจ้าชายคูเวตเป็น รมต.กห.และผบ.สส. ต้านทาน     
ตายพร้อมทหาร ข้าราชการ และประชาชน  20,000 คน

2 ส.ค.1990



* หน่วยรีพบัริกลัป์การ์ดคู่บลัลงัค์ซัดดมั
+ เป็นกองก าลงัพทิักษ์สาธารณรัฐ    
+ หัวกระทยิอมตาย ฝึกเยีย่ม   
+ อาวุธทนัสมยั รบนอกแบบ 

+ มเีงินเดือน  234 ,000 บ/ด ฟรี รถ บ้าน
+ เป็นเดก็จากบ้านเกดิซัดดมั เมืองไทกริส



แผนการรบอรัิก *   อรัิกตั้งรับทางลกึและวาง
เคร่ืองกดีขวางมากมาย  *  มกีารสร้างอุโมงค์เกบ็
เคร่ืองบินรบ และตั้งกองบญัชาการรบ* สร้างฐานยงิจรวด
ปลอม  เผาบ่อน า้มนัเป็นฉาก  * เกมตั้งรับ“ คลาสสิค”
ประยุกต์จาก USSR มปีระสบการณ์จากการรบ
อหิร่าน  8  ปี
* แนวชายแดนวางกบัระเบดิ
* ป. โผล่จากทีซ่่อน  มคูีดกัรถถัง
* หัวใจ .. ท ำให้ศัตรูอ่อนล้ำและอำวุธทีม่ีอยู่จนนหม ..



ก๊าซพษิ  MUSTARD =  เป็นแผลพุพองเน่าเฟะ
อรัิกม ี1,400 ตัน 

CYANIDE = ท าลายระบบหายใจ เลือดเป็นพษิเจ็บ
ปวดน า้หนักลด หายใจไม่ออก ทุรนทุรายตาย

อาวธุเคมแีละชีวะภาพ



ก๊าซท าลายกล้ามเน้ือ = ท าลายระบบหายใจทุรนทุราย
อ่อนระทวยส้ินเร่ียวส้ินแรงโดยฉับพลนั
ระบบประสาทหมดสมรรถภาพ รอความตาย



ปฎกิริยาจากกลุ่มตะวนัออกกลาง
* อยีปิต์ ป.ออสนี มูบารัก เจรจาไม่ให้รุกรานคูเวต

(หน้าแตก) * ซาอุฯ ให้ UN เข้าบ้าน  *อสิราเอล เตือน
อย่าขยายแนวมาทางตนและจอร์แดน    * ซีเรีย โดดเข้า
ร่วมกบั UN “วรีะบุรุษแห่งชาติอาหรับ” *ปาเลสไตน์
เคยสนับสนุนอรัิก ยซัเซอร์ อาราฟัด อยู่น่ิง ๆ * จอร์แดน
เป็นกลาง รัฐกนัชน อยู่เฉย ๆ อรัิกใช้ท่าเรือ อะกาบา อยู่ 
* อหิร่าน เกรงใจอรัิก เป็นกลางแต่ ซัดดัม มกีลุ่มก่อการ
ร้ายในอหิร่านไว้ใช้



UN+28ประเทศ * ส่งทหาร+จนท. 400,000 คน

บ.2,400 เคร่ือง เรือรบ 86 ล า บรรทุก บ 2  ล าเลยีง 6 ล า

อนิดิเพนเดนซ์ จุ  F14 ทอมแคทส์
F 18 ฮอร์เน็ตส์       S 3 ไวกิง้ ฐานยงิจรวดแพทริออต

F 14                           EA 6B  พราวเลอร์      GR 1 ทอร์นาโด



รูป

M 1 อับรามส์



เฮลคิอปเตอร์ประจญับาน                 
“ชอปเปอร์” เป็นก าลงัหลกัท าลาย
เป้าหมาย และระรังป้องกนั

ขปีนาวุธเฮลล์ไฟร์ AS 64 อาปาเช่

US 1 A คอบบร้า               ติดขีปนาวุธ โทว์(มีลวด)

ลนิซ์ มขีีปนาวุธ   
ซีสกวั 
และโทว์



* ถ. 2,000  คนั ยานเกราะ 10,000 คนั 
*รถยนต์ 20,000  คนั * ฮ. มากกว่า 1,000



รูป
ยุทธการค้นหาและท าลายทางดิง่





19 ม.ค.
รวมบอมบ์ 4,000 เทีย่ว



เช้า 19 ม.ค. สกัด๊ลงเทลอาวฟี



เรือรบมสิซูรีและวสิคอนซินของสหรัฐในอ่าว



*  เงนิช่วย  จากญี่ปุ่น 10,740 ล/US ซาอุฯ 16,839 ล/US

เยอรมนั  9,600 ล/US ประชาคมยุโรป  2,000  ล/US

คูเวต  16,006 ล/us  สหรัฐอาหรับ 4,087 ล/US

อ่ืน ๆ  10,000  ล/us รวม  67,600   ล/us

เคร่ืองบินทิง้ระเบดิ B 1, B 52



น าโดย USA * นายจอร์จ บุช   ประธานาธิบด ี USA

ก าหนดเส้นตายอรัิก * พล.อ.  คอล์ลนิ  เพาเวลล์        ประธาน
คณะเสนาธิการทหารสหรัฐ
*  พล.อ. นอร์แมน  ชวาร์ฟคอฟ                                                
ผู้บญัชาการกองก าลงัผสม
*  พร้อมทหารบก 130,764 นาย     ทหารเรือ 52,538 นาย      

นย.  69,644 นาย  ทหารอากาศ  32,968 นาย    
รบพเิศษนอกแบบ  3,418  นาย    รวม  290, 434  นาย

*   รถถัง   1,000 คนั   เคร่ืองบนิ   500 ฮ.  1,000
*   เรือรบ  60  ล า เรือบรรทุกเคร่ืองบนิ 2  ล า  เรือด าน า้ 2  ล า   



ตั้งฐานปฏิบัตกิารในซาอุดอิารเบีย
(ข้อจ ากดั)  ภูมปิระเทศ  คมนาคม  เดนิอากาศ
พายุ  ฝุ่น  ทีจ่อด ฮ.   เดนิรถ หลุมทราย ทุ่นระเบิด          

เดนิเท้า พายุ  ฝุ่น ช้า  เหน่ือยล้า
ภูมอิากาศอนจัด(วนั) หนาวจัด (คืน) อาหารเสีย  
ลมแรง  อ่อนเพลยี แสงหักเห  วทิยุเสีย ขาดน า้



*   มเีคร่ืองหลงัหนัก 60  กก. (US)
เคร่ืองแบบ ขนาดสี หมวก ผ้าคลุม ( ต่างชาติ )

*   ชุดป้องกนัสารเคมี หน้ากาก เต้นท์ ส่ือสารต่างระบบ ถูกปล้น
*   การฝึก การใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างกนั เรือ กบ.มาช้า
*   อาหาร ภาษา ศาสนา ประเพณี ข้อห้าม



17 ม.ค. 1991 เวลา00.00

น.  
พนัธมติรโจมตกีรุงแบกแดด

*  ก่อนโจมตใีช้ การลวง 
การพราง และการรบกวนระบบตรวจการณ์ และ
ระบบส่ือสาร  วทิยุ  เรดาห์ โทรศัพย์ ของอรัิก      *
พนัธมติรทิง้ระเบดิจากเคร่ืองบิน B.52,  F117 (STEALTH)

มากกว่า  1,500   เที่ยว

“พายุทะเลทราย”
พล.อ.นอร์แมน ชวาร์ชคอปฟ์



* ใช้ระเบดิ“สมาร์ท” น าวธีิด้วยแสงเลเซอร์ 
โทมาฮอร์คจากเรือวสิคอนซิล และมสิซูรี  
จากอ่าวเปอร์เซีย *  อรัิกไม่ได้โต้ตอบเลย
ได้แต่เปิดสัญญานเตือนภัยเตรียมตั้งรับตาม
จุดต่าง ๆ แนวชายแดน



หน่วยรบพเิศษ SAS   
* หน่วยแทรกซึม(ENG)โดดร่มลงหลงัข้าศึกเพ่ือแกะรอย
ท่ีต้ังยานเกราะและขีปนาวธุ สกัด๊
* ลาดตระเวน หาข่าว พูดอาหรับได้  ฝึกอบรมด ารงชีพใน
ทะเลทรายได้ ก่อวนิาศกรรมขโมยสังหารลกัพาค้นหาช้ีเป้า



ปฎบิัติการทางเหนือ ผจญอากาศหนาวมาก หมอก
รอด 1 นาย(หลงทาง พายุ ร้อนจัด หนาว -5 องศา  
อดอาหาร-น า้ ยงิกนัเอง  เสียสติ ทิง้สัมภาระ (60กก.)
เหลืออาวุธ  เขม็ทศิหาย  ป่วย  พกิาร เป็นเชลย)

มี 4 ชุดๆ ละ8-10 นาย
หน.(สิบโท) เรียก“คริส X”

SAS



พนัธมิตรทิง้ระเบิดในอรัิกรวมแล้ว 12,000 เทีย่ว
23 ม.ค.  สหรัฐจมเรือบรรทุกน า้มนัของอรัิกทั้งหมด       

น า้มนัร่ัวไหลลงอ่าวเปอร์เซีย ซัดดมัว่าสหรัฐท า 
สหรัฐว่าไหลจากบ่อน า้มนั    

25ม.ค. ซัดดมั สังหารผู้น าระดบัสูงหลายนายทีก่ะด่าง    
กะเด่ืองขดัค าส่ัง 

ค่าใช้จ่ายทุกอย่างของ UN  รวมวนัละ   
500-1,000 ล/ด(1-2 หม่ืนล/บ)



26-31 ม.ค. อรัิกน าเคร่ืองบินหลบในอหิร่าน  200  ล า 
และวางระเบดิ  500,000  ลูกในคูเวต 
- อรัิกขู่จะใช้อาวุธเคม(ีเกรงลมหวน)     
- พนัธมติรบอมบ์ถูกเชลยเสียชีวติ(โล่มนุษย์)
- อรัิกใช้หน่วยพื้นดนิบุกเมืองคาฟจิ หวงัยดึค่าย UN  
(เป็นเชลย 400 นาย)



1 - 5 ก.พ.   ตุรกขู่ีจะถล่มอรัิกถ้าถล่มซาอุฯ    
- อรัิกใช้ก๊าซพษิ

(จะใช้อาวุธทุกชนิดตั้งแต่มดีท าครัวเป็นต้นไป)
- C 130 , B 52  สหรัฐตก ทหารเป็นเชลยและตาย  

บางพื้นทีย่งิกนัเอง
- เรือพฆิาตมสิซูร่ีระดมยงิเข้าฝ่ังคูเวต
- กรุงแบบแดด      ถูกปูพรมยบัเยนิ



6 - 10 ก.พ.  
- ซีเรียใช้ ป. กล่มอรัิกแนวชายแดน   
- เรือรบวสิคอนซินระดมยิงที่ต้ังปืนใหญ่อรัิก 

รถถังอรัิกถูกท าลาย 750 คนั ทหารยอมจ านน
เพิม่ขึน้เร่ือย ๆ



- สหรัฐโจมตีอรัิกภาคพื้นดินท าลายเส้นทาง
คมนาคมและสะพาน   ฐานยงิสกัด๊โรงงาน

ผลดิเช้ือโรคชีวภาค
- มูจาเฮดีน จากอฟักานิสถาน 3,000 คนเข้า

ร่วมรบกบัพนัธมิตร



11 - 15 ก.พ.  มีการก่อการร้ายต่อเส้นทาง
คมนาคมของ UN และขโมย ปล้น คลงั สป.      
- อรัิกยงัเผ่าบ่อน า้มันและไหลลงอ่าว 1,000 
ล้านดอลลาร์   
- สหรัฐทิง้ระเบิดบงัเกอร์หลบภัยใจกลาง
กรุงแบกแดด ท าให้พลเรือนเสียชีวติหลาย
ร้อยคนถงึวนันีพ้ลเรือนอรัิกตาย 7,000 คน



- อรัิกประกาศจะถอนตวัออกจากคูเวตแต่มี
เง่ือนไขมากมายพร้อมเรียกค่าเสียหายทั้งหมด          
16 ก.พ.    กองก าลงัอรัิกในคูเวตถูกโจมตทีาง
อากาศ 15 % - สหรัฐเร่ิมปฎบิัตกิารกวาดล้าง
ทุ่นระเบดิเส้นทางการรุกตามแผน 19 ก.พ.
UN เคล่ือนพลประชิดชายแดนพร้อมเปิดฉากบุก 
- ถงึวนันี ้ชาวอรัิกตาย 20,000 คน บาดเจ็บ 60,000 
คน



20 - 23 ก.พ.  สหรัฐส่ง ฮ.โจมตีแนวชายแดนซาอุฯ 
เพ่ือเคลยีพื้นท่ีการรุก - นาวกิโยธินจ านวนมากในชุด
พร้อมรบมชุีดป้องกนัอาวธุเคมมุ่ีงสู่คูเวตซิตี้

- เรือรบ  12 ล าเข้าประชิดชายผั่ง ยงิปืนใหญ่สนับสนุน
ภาพพื้นดิน และส่งนาวกิโยธินชุดสะเทินน า้สะเทินบก
ยกพลขึน้บกสมทบอกี



- ปืนใหญ่อรัิกใช้กระสุนเคมก๊ีาซพษิ  
UN ดวนปืนใหญ่ตลอดแนว
- กองทพัรถถงัรุกกระหน ่าเข้าตรงกลางอรัิก
เป้าหมายกรุงบาสร่า
- กองก าลงัทางอากาศลงกลางกรุงคูเวตซีตี้



27 ก.พ.34 ทหารคูเวตหน่วยแรกสามารถรุก
เข้ากรุงคูเวตซิตีไ้ด้       * รัฐบาลกรุงแบกแดด
แถลงว่าได้ถอนทหารออกจากคูเวตหมดแล้ว
(พร้อมทรัพย์สินมีค่าไม่มีค่าตดิมือมากมาย)
* บุช แถลงว่าคูเวตได้รับการปลดปล่อยแล้ว 
* สงครามยุตหิยุดยงิ 1200 น.  28  ก.พ.2534
* อรัิก ยอมรับมตทิั้ง 12 ข้อ ของคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่ง UN



ชาวคูเวตสนับสนุน                                    
อเีมอร์จาเบอร์ อลั-อาเหม็ด อลั-ซาบาห์
ขึน้ครองบัลลงัก์เดมิอกี  พร้อมเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากประธานาธิบดซัีดดมั
ในช้ันต้น 40,000 - 50,000 ล้านดอลลาร์ 
สหรัฐได้ประโยชน์ใช้อาวุธเก่าเหลือขาย 
แสดงอาวุธใหม่ พร้อมขาย



ประสิทธิภาพของ UN
* *   พนัธมติรใช้ บ. 2,100 เคร่ือง 103,876 เทีย่ว  * กระสุนทาง
อากาศ  88,500  ตัน(ลงเป้า 6,520) ท าลาย บ.อรัิก  268  เคร่ือง

อรัิกซ่อน บ.ในอหิร่าน 114 เคร่ือง ซ่อนใต้ดนิ  120   เคร่ือง
• ใช้น า้มนั  1,300 ล้านแกลลอน
• รับ - ส่งพสัดุไปรษณย์ี  31,800  ตัน  
• ขยะกองเป็นภูเขา



ก าลงัทหารไทยและเจ้าหน้าที่ไทย
*   ม.ีค. 34 ส่งแพทย์ - พยาบาล ( ช )   50 คน
*   ม.ิย. 34 ส่งทหาร ร.   การข่าว   ลาดตระเวน   

สังเกตุการณ์   พทัิกษ์ชีวติและทรัพย์สิน 50 นาย
*   พ.ค. 34 จนท.สังเกตูการณ์   7 นาย   
*   ก.ย. 34 ทหารรบพเิศษ ปฏิบัติทางเหนืออรัิก  50 นาย
*   พ.ย.34 ทหารกองรักษาความปลอดภัย     50 นาย

รวม 207 นาย



ยุทธวธีิที่ใช้
อรัิก   UN(3เหล่า)
การจู่โจม โจมตีทิง้ระเบิด  การรุกพื้นดิน

การตั้งรับ (แบบรัสเซีย) การลวง การพราง
การลวง         การก่อกวนทางอเีลคโทรนิคส์(JAM)

การก าบังซ่อนพราง   การใช้เทคโนโลย(ีNIGHT VISION)

การระวงัป้องกนั การจู่โจม SAS
(ร.ตั้งแนวแขง็ ขุดสนามเพลาะ ป.ยงิเป็นจุดๆ) มแีนวระวงัป้องกนั



ผลของสงคราม
*   อรัิกทหารเสียชีวติกว่า  100,000 นาย
*   พลเรือนเสียชีวติ 30,000 - 40,000  คน
*   เป็นเชลย 60,000  คน

( เป็นปัญหาของ UN การควบคุมเลีย้งดู )
*   อรัิกหมดอาวธุไป 80 %
*   สนามบิน  สะพาน ถนน ที่ตั้งหน่วยทหาร

อาคาร คลงัและโรงงานถูกท าลาย 60 %



UN สูญเสีย
*   เสียทหาร  418 นาย  เป็นเชลยและบาดเจ็บ
*   อสิราเอล ถูกสกัด๊   12 ลูก  ตายและบาดเจ็บเลก็น้อย  

(นักข่าว และ TV. รายงานเหตุการณ์
ท าให้อรัิกรู้พกิดัลงของจรวด ถูกจับควบคุม)

*   ทหารหญิง  ถูกจับถูกข่มขืน ( นักบินพลขับ )
*   เคร่ืองบินยงิกนัเอง F 16.  บรรทุกระเบิดเกนิอตัรา 

ท าให้ตัวเคร่ืองปริแตก




