
กว่าจะมาเป็นช่องบก 
หลังจากกองทัพเวียดนามเหนือเข้ายึดกรุงไซ่ง่อนได้ในวันท่ี ปี ๒๕๑๘ เวียดนามเหนือและ
เวียดนามใต้ได้รวมเป็นประเทศเดียวกัน ไซ่ง่อนถูกเปล่ียนชื่อเป็นโฮจิมินห์ ประชาชนชาวเวียดนาม
ใต้จ านวนมาก หนีออกนอกประเทศทางเรือมาท่ีประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย  
 
หลังจากนั้นปี ๒๕๑๙ กองทัพเขมรแดง ได้น าก าลังบุกยึดกรุงพนมเปญได้ ประชาชนชาวกัมพูชา 
พากันไชโยโห่ร้องต้อนรับกองก าลังเขมรแดง ซึ่งพากันหวังว่าสงครามจะจบสิ้นกันเสียที แต่
หลังจากนั้นไม่นานฝันร้ายของชาวกัมพูชาก็เริ่มขึ้น ทหารเขมรแดงปล่อยข่าวลวงว่าสหรัฐจะเอา บี 
๕๒ มาท้ิงระเบิด เพื่อแก้แค้นเขมรแดง ให้ประชาชนทุกคนอพยพออกนอกกรุงพนมเปญโดยด่วน 
ประชาชนถูกพาออกไปเขตชนบท โดยมีแต่เพียงเสื้อผ้าติดตัวไปเพียงชุดเดียวเท่านั้น จาก
เหตุการณ์ครั้งนี้มีรายงานว่าประชาชนชาวกัมพูชาเสียชีวิตหลายล้านคนเนื่องจากนโยบายอันสุดกู่
ข อ ง ผู้ น า เ ข ม ร แ ด ง ใ น ต อ น นั้ น 
มีผู้น าเขมรแดงหลายคนไม่พอใจต่อนโยบายนี้ เพราะมวลชนเริ่มหมดความศรัทธาและเริ่มเกลียด
ชังเขมรแดง นาย ฮุนเซ็น ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้น าเขมรแดง แต่ฝักไผ่เวียดนาม (กองก าลังเขมรแดงได้รับ
การสนับสนุนจากจีน) จึงได้น ากองก าลังเวียดนามเข้ามาโค่นล้มอ านาจของเขมรแดงลง จนเป็น
ท่ีมาของสงครามเวียดนามภาค ๒ ต่อมา ซึ่งกินเวลาถึง ๑๐ ปี ซึ่งเป็นสงครามท่ีซ่อนเงื่อนท่ีสุด
เท่าท่ีเคยมีมา สนามรบไม่ใช่เวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ แต่เป็นเวียดนามกับกองก าลังเฮงสัม
ริน และฝ่ายกัมพูชา ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายสีหนุ, ซอน ซาน, และเขมรแดง (เขียว สัมพันธ์) ก่อน
หน้านั้นเขมรฝ่ายต่าง ๆ ก็รบกันภายใน เพื่อแย่งชิงอ านาจกันอยู่แล้ว แต่คราวนี้หันหน้ามาร่วมมือ
กั น ชั่ ว ค ร า ว เ พื่ อ ขั บ ไ ล่ เ วี ย ด น า ม 
ก่อนท่ีกองก าลังเวียดนามจะบุกกัมพูชานั้น รายงานข่าวจากหน่วยข่าวกรองของไทยแจ้งว่า ทาง
ตอนใต้ของเวียดนามมีการล าเลียงอาวุธและกระสุนจ านวนมหาศาลทางเรือมาจากต่างประเทศ 
และมีการเคลื่อนย้ายกองก าลังรถถัง และหน่วยทหารท่ีขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งท่ีสุดของเวียดนาม ซึ่ง
ต า ม ป ก ติ  จ ะ มี ท่ี ตั้ ง ไ ก ล้  ๆ  ก รุ ง ฮ า น อ ย ล ง ม า ท า ง ใ ต้ ด้ ว ย  
จากเหตุการณ์ครั้งนี้ ได้มีการประชุมด่วน ของหน่วยความมั่นคงของไทย และผู้น าทางการทหาร
ระดับสูง เพื่อวิเคราะห์และเตรียมรับสถานการณ์ และนาวาตรี ประสงค์ สุ่นศิริ เลขาธิการความ
มั่นคงของไทยในสมัยนั้น ได้รายการแจ้งไปยังสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ทางเวียดนามก าลัง
เตรียมก าลังเข้าบุกกัมพูชาแน่นอน และขอการสนับสนุนด้านอาวุธเพื่อเตรียมการรับมือกับ
สถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น แต่ทางสหรัฐกลับวิเคราะห์ว่า การเคลื่อนก าลังดังกล่าวเป็นเพียงการ



สับเปลี่ยนและเพิ่มเติมก าลังเท่านั้น เพราะหลังจากท่ีเขมรแดงยึดพนมเปญได้ กองก าลังเขมรแดง
ได้รุกล้ าและโจมตีชายแดนของเวียดนามด้านท่ีติดกับเขมร และทางเวียดนามต้องการโจมตีเขมร
แ ด ง ต า ม แ น ว ช า ย แ ด น เ ท่ า นั้ น  ไ ม่ น่ า จ ะ บุ ก เ ข้ า ม า ใ น กั พ พู ช า 
 
หลังจากนั้นไม่นาน เหตุการณ์ท่ีไทยคาดไว้ก็เป็นจริง เดือนมกราคม ๒๕๒๑ เวียดนามส่งเครื่องบิน
รบแบบเอฟ ๕ ท่ียึดได้จากกองทัพอากาศเวียดนามใต้ เข้าโจมตีท้ิงระเบิดจุดยุทธศาสตร์ส าคัญใน
กัมพูชา ตามด้วยเคลื่อนก าลังรถถังจ านวนมาก บุกเข้ามาท่ีเมืองส าคัญ ตั้งกองก าลังและยึดไว้ 
จากนั้นค่อยกระจายจากเมืองนั้นไปเมืองนี้ทีละเมือง ๆ ภายใต้ยุทธการ “ดอกบัวบาน “ ซึ่งทาง
ไทยวิเคราะห์ว่า ประมาณ ๑๕ วัน เวียดนามจะยึดกัมพุชาได้ท้ังประเทศ การบุกเข้ามาในกัมพูชา
ในคร้ังนี้ใช้ก าลังมากถึง ๒๑๕ กองพล ทหารประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน และรถถังจ านวนหลายร้อย
คัน อีกท้ังส่งก าลังประมาณ ๖๐,๐๐๐ คนประจ าการในลาวด้วย ( ท าให้เกิดเหตุการณ์ต่อเนื่อง
เรื่อง บ้านร่มเกล้า ) 
 
จากเหตุการณ์ครั้งนี้นักวิเคราะห์ทางการทหารของไทยและต่างประเทศวิเคราะห์ว่าการส่งก าลัง
เข้ายึดกัมพูชานั้นเวียดนามน่าจะใช้ก าลังประมาณ ๔ กองพล ก็น่าจะเพียงพอ เพราะยังมีกองก าลัง
อีกจ านวนหลายหมื่นคนของฝ่ายเฮงสัมรินในกัมพูชา ซึ่งรวมแล้วมีจ านวนมากกว่ากองก าลังเขมร
แดงมาก อกีทั้งยังมีอาวุธหนัก เช่น ปืนใหญ่ และรถถัง ก็เหนือกว่าทางเขมรแดงมาก ซึ่งท าให้มีการ
ตั้งค าถามว่า เวียดนามก าลังคิดอะไรอยู่ และเป้าหมายนั้น ต้องการแค่กัมพูชาเท่านั้นจริง ๆ หรือ 
 
หลังจากเวียดนามส่งก าลังเข้าควบคุมเมืองส าคัญๆ ของกัมพูชาได้หมด นายพล เทียนวันดุงได้
ประกาศท่ีกรุงฮานอยว่า สามารถเข้ายึดกรุงเทพได้ในเวลา ๒ ชั่วโมง ท าให้หน่วยความมั่นคงของ
ไทยแทบจะนอนไม่หลับ อีกท้ังในช่วงนั้นกองก าลังของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็ยังเป็น
ปัญหา และทางการไทยก าลังปราบปรามอย่างหนักอยู่ หากต้องมารับมือกับทางเวียดนามอีก ก็จะ
เป็นปัญหาหนักขึ้น หลังการประชุมของผู้น าระดับสูงทางการทหารของไทย ได้มีการส่งนายทหาร
ของไทยไปกรุงปักกิ่งในทางลับ เพื่อเจรจากับจีน โดยหัวข้อคือ ให้จีนยุติการสนับสนุนพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และการซื้อน้ ามันมาส ารอง เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่ง
ได้รับการตอบรับจากจีนเป็นอย่างดี จีนหยุดการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ต่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย (พคท.) มีการปิดสถานีวิทยุของ พคท. อีกท้ังจีนยังขายอาวุธหนักให้ไทยในราคาถูก
ด้วย ซึ่งมีท้ังปืนใหญ่ รถถัง ยานล าเลียงพลหุ้มเหกราะ และเครื่องยิงหนักแบบต่าง ๆ  



 
แต่ไทยก็ต้องท าสัญญาลับกับจีนหลายๆ เรื่อง เพื่อตอบแทนจีน เช่น ไทยต้องสนับสนุนกองก าลัง
เขมรแดง ไทยต้องร่วมมือกับจีนเพื่อต่อต้านเวียดนามซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโซเวียต ( ในตอน
นั้นจีนกับโซเวียตแตกคอกันทางแนวคิด ต่างฝ่ายก็โจมตีกันว่าเป็นคอมมิวนิสต์จอมปลอม ?? จีนก็
คอมมิวนิสต์ โซเวียตก็คอมมิวนิสต์ จีนบอกว่าจีนเป็นคอมมิวนิสต์ท่ีแท้จริง และสมบูรณ์แบบ) 
 
จากนั้นไม่นาน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ เป็นเวลา ๑ ปี หลังจากเวียดนามบุกกัมพูชา กองทัพจีนได้
เคลื่อนก าลังพลหลายแสนคนบุกเข้ามาเวียดนามทางตอนเหนือทางเมืองกวานสี ( บางรายงานแจ้ง
ว่าในวันท่ีกองทัพจีนเคลื่อนก าลังบุกเวียดนามนั้น พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ได้รับเกียรติให้ร่วมดู
เหตุการณ์นั้นด้วย และยังมีรายการว่า พลเอกชวลิต เป็นผู้ลั่นกระสุนปืนใหญ่นัดแรก ยิงใส่
เวียดนามด้วย เวียดนามต้องใช้ก าลังทหารท้ังประเทศมารับมือจีน ท าให้เวียดนามต้องย้ายกอง
ก าลังบางส่วนออกจากกัมพูชา ซึ่งเป็นกองพลท่ีดีท่ีสุดของเวียดนามด้วย เพื่อรับมือกับจีน จีน
ประกาศท่ีสหรัฐอเมริกาก่อนจะบุกเวียดนามว่า จีนจะสร้างบทเรียนให้กับเวียดนามอย่างสาสม ท่ี
บุกเข้าไปในกัมพูชา และยังประกาศว่าเวียดนามเนรคุณจีน เพราะการท่ีเวียดนามรบชนะฝรั่งเศสท่ี
เดียนเบียนฟู ได้ ก็เพราะได้รับการสนับสนุนอาวุธจากจีน และในสงครามเวียดนามก็ได้รับการ
สนับสนุนจากจีนด้วย กับอีกข้อหนึ่งก็คือเวียดนามได้ปฏิบัติไม่เหมาะสมต่อชาวเวียดนามเชื้อสาย
จีน มีการท าร้ายต่อชาวเวียดนามเชื้อสายจีนด้วย จนกลายเป็นท่ีมาของค าว่า “สงครามส่ังสอน” 
 
หลังจากท่ีเวียดนามยึดกัมพูชาได้ ชาวเวียดนามจ านวนหลายแสนคน อพยพเข้ามาประเทศไทย มี
การตั้งค่ายผู้อพยพขึ้นเป็นไซต์ต่าง ๆ ซึ่งประชาชนกัมพูชาจะรวมกันตามกลุ่มท่ีจงรักภักดีตามผู้น า
ของตน เช่น กลุ่มของเขมรแดง กลุ่มของสีหนุ ในค่ายผู้อพยพเหล่านี้ ได้มีการคัดเลือกประชาชน 
เอามาฝึกอาวุธมาตั้งค่ายฝึกลึกเข้ามาในเขตไทย และส่งเข้าไปรบกับเวียดนามในกัพูชาอีกต่อหนึ่ง 
ภายใต้การสนับสนุนจาก สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส จีนและไทย ซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีกองทัพ
เวียดนามเริ่มเคลื่อนก าลังรุกล้ าเข้ามาในเขตไทย และตั้งกองก าลังตามแนวชายแดนไทย -กัมพูชา
เพื่อต้องการควบคุมแนวชายแดนไทยไว้ท้ังหมด และตัดการส่งก าลังบ ารุงของเขมรฝ่ายต่อต้านจาก
ไทย จนเป็นท่ีมาของ สมรภูมิช่องบก ท่ีจะกล่าวต่อไป 
 
การท่ีเวียดนามรุกล้ าเข้ามาในเขตไทยบริเวณช่องบกนั้น เนื่องมาจากทางการเวียดนามต้องการ
ควบคุมชายแดนไทยในดานนี้ไว้ให้ได้อย่างเด็ดขาด เพื่อตัดการสนับสนุนและส่งก าลังบ ารุงต่อเขมร



แดง ซึ่งครอบครองบริเวณนั้นอยู่ แต่เนื่องจากทางด้านกัมพูชานั้นเป็นท่ีราบลุ่ม จึงรุกล้ าเข้ามาเขต
แดนไทยประมาณ ๕ กม. มีการตั้งฐานและยึดเนินส าคัญ ๆ ไว้ ดัดแปลงและปรับปรุงตั้งรับการ
โจมตีเป็นอย่างดี บังเกอร์เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีระบบเครื่องปั่นไฟ ตั้งปืนต่อสู้อากาศยาน และ
จรวดต่อสู้อากาศยาน อีกท้ังรายล้อมด้วยฐานปืนใหญ่ท่ีพร้อมให้การยิงสนับสนุนตั้งไว้ในลาวและ
กัมพูชา เพื่อรับมือกับไทยอย่างเต็มท่ี บริเวณช่องบกนี้เป็นเขตพรมแดนต่อกันของ ๓ ประเทศคือ 
ไทย ลาว และกัมพูชา และมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า สามเหลี่ยมมรกต บนเขาพระวิหารทางเวียดนามได้
ใช้เป็นคลังอาวุธ หากใครได้มีโอกาสขึ้นไปบนปราสาทเข้าพระวิหาร จะสังเกตุว่ามีปูนซิเมนต์ปิดยา
ไว้ ตามปราสาทหลายแห่ง เพื่อป้องกันน้ าร่ัว ซึ่งเป็นผลงานของทหารเวียดนาม 
 
ช่องบก ตั้งอยู่ในพื้นท่ี อ.น้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี. เป็นพื้นท่ีชายแดนซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกัน ๓ 
ประเทศ คือ ไทย,ลาว,กัมพูชา มีทิวเขาพนมดงรัก กั้นเป็นแนวเขตแดน มีเส้นทางติดต่อเดินข้ามไป
มาหากันได้ ลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน มีป่าทึบยากแก่การตรวจการณ์ ท้ังทาง
พื้นดินและทางอากาศ ใช้เป็นแหล่งซ่อนพราง และก าบังเป็นอย่างดี 
 
ปี พ.ศ.๒๕๒๙ กองก าลังสุรนารี ได้ใช้ก าลังเข้าผลักดันและขับไล่กองก าลังต่างชาติ ตามแผน
ยุทธการ ดี-๘ เนื่องจากภูมิประเทศเป็นเขาสูงชันป่ารกทึบ มีทุ่นระเบิด กับระเบิดในพื้นท่ีเป็น
จ านวนมาก ท าให้ฝ่ายไทยประสบความยากล าบากในการเคลื่อนท่ี และการด าเนินกลยุทธ์ ฝ่าย
ไทยสามารถผลักดันฝ่ายเวียดนามให้ถอนตัวออกจากท่ีมั่นบนเนินดังกล่าว แต่ฝ่ายเวียดนามยังคง
ค ว บ คุ ม  แ ล ะ ยึ ด พื้ น ท่ี บ ริ เ ว ณ เ นิ น  ๕ ๐ ๐ ,๔ ๐ ๘ ,๓ ๘ ๒  แ ล ะ  ๓ ๙ ๖  อ ยู ่
 
เมื่อ ธ.ค.๒๕๒๙ กองก าลังสุรนารี ได้ก าหนดแผนยุทธการ ดี-๙ ใช้ก าลังเข้าตีเพื่อผลักดัน และ
ท าลายฝ่ายตรงข้าม ท่ียังยึดพื้นท่ีอยู่ โดยใช้ก าลังจาก กรมทหารราบท่ี ๑๖ (กองพันทหารราบท่ี 
๑๖๒) ปฏิบัติการเข้าตีในห้วง ม.ค.-ก.พ.๒๕๓๐ ถึง ๓ ครั้ง สามารถยึดท่ีหมาย เนิน ๓๙๖ ได้ 
ต่อมาได้จัดก าลังเพิ่มเติมจาก กรมทหารราบท่ี ๖ (กองพันทหารราบท่ี ๖๐๓) วันท่ี ๒๕ มี.ค.
๒๕๓๐ ฝ่ายไทยได้ปฏิบัติการโดยใช้ก าลัง กองพันทหารราบท่ี ๑๖๒ กองพันทหารราบท่ี ๖๐๓ 
และกองก าลังทหารพราน เข้าตีต่อท่ีหมาย เนิน ๔๐๘ และเนิน ๓๘๒ รวมท้ังใช้ก าลังจาก ร้อยลาด
ตระเวณระยะไกล กองก าลังสุรนารี จัดก าลังเป็นชุดปฏิบัติการขนาดเล็ก ท าการโจมตีท่ีหมาย หลัง
เนิน ๔๐๘ ของฝ่ายเวียดนาม ฝ่ายไทยสามารถตีท่ีหมายได้ส าเร็จ แต่ไม่สามารถรักษาท่ีหมายได้ 



เนื่องจากถูกระดมยิงด้วยปืนใหญ่ เครื่องยิงลูกระเบิด และปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง อย่าง
หนาแน่น จึงต้องถอนตัวออกจากที่หมาย 
 
วันท่ี ๑ เม.ย.๒๕๓๐ กองทัพภาคท่ี ๒ ได้จัดตั้งท่ีบัญชาการทางยุทธวิธีขึ้น เพื่อควบคุม และ
อ านวยการยุทธ ออกแผนยุทธการเผด็จศึก สั่งใช้ก าลังส่วนต่าง ๆ จากกองทัพภาคท่ี ๒ 
ประกอบด้วย ๕ กองพันทหารราบ, ๑ ร้อยลาดตระเวณระยะไกล, ๒๗ ร้อยทหารพราน., ๑ ร้อย
รถถัง สนับสนุนด้วย ปืนใหญ่ และก าลังทางอากาศ กองพลทหารราบท่ี ๖ ได้รับค าสั่งให้จัดก าลัง
เพิ่มเติม จากกรมทหารราบท่ี ๖ และกรมทหารราบท่ี ๒๓ วันท่ี ๑๔ เม.ย.๒๕๓๐ ก าลังฝ่ายไทยใช้
ก าลังทุกส่วนท าการเข้าตีท่ีหมาย เนิน ๕๖๕,๔๐๘,๕๐๐,๓๘๒ และ ๓๗๖ โดยพร้อมกัน ในขั้นต้น
ฝ่ายไทยสามารถเข้าท่ีหมายเนินต่างๆ โดยได้รับการต้านทานอย่างเบาบาง ต่อมาฝ่ายเวียดนาม ได้
ท าการตีโต้ตอบ ระดมยิงด้วย ปืนใหญ่ เครื่องยิงลูกระเบิด และ ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ใช้ก าลัง
เข้าตีเป็นละลอก และต่อเนื่อง ฝ่ายไทยซึ่งมีเวลาจ ากัดในการดัดแปลงท่ีมั่น ขาดความหนุนเนื่อง 
ในการส่งก าลัง เส้นทางยากล าบาก ไม่สามารถต้านทานได้ จึงท าการถอนก าลังออกจากท่ีหมาย
เนินต่าง ๆ 
 

ภายหลังจากการเข้าตีในครั้งนี้ ฝ่ายไทยได้พัฒนาแนวความคิดทางยุทธวิธี ในการเข้าสู่ท่ีหมาย ด้วย
การใช้ก าลังในลักษณะชุดปฏิบัติการขนาดเล็ก เคลื่อนท่ีแทรกซึมเข้าหลายทิศทาง ท าการ ลาด
ตระเวณซุ่มโจมตี เจาะเส้นทางเข้าหาท่ีมั่น และริดรอนก าลังฝ่ายตรงข้ามให้อ่อนก าลังลง ห้วง 
พ.ค.-มิ.ย.๒๕๓๐ ฝ่ายไทยได้ใช้ก าลังเป็นชุดปฏิบัติการขนาดเล็ก ท าการเข้าตีต่อท่ีหมาย เนินต่าง 
ๆ ในลักษณะการยุทธแบบป้อมค่าย สามารถยึดฐานท่ีมั่น ฝ่ายเวียดนามได้บางส่วน ขุดคูติดต่อ
เจาะเข้าหาฐานท่ีมั่น กดดันฝ่ายเวียดนามอย่างต่อเนื่อง จนกระท่ังฝ่ายเวียดนามได้ถอนก าลัง ออก
จากที่หมายเนินต่างๆ และแนวเขตประเทศไทย ในปลายปี พ.ศ.๒๕๓๐ 
 
การปฏิบัติการรบท่ีช่องบก ตั้งแต่ ม.ค.๒๕๒๘-ธ.ค.๒๕๓๐ ฝ่ายไทยได้สูญเสีย ก าลังพล เสียชีวิต 
๑๐๙ นาย บาดเจ็บ ๖๖๔ นาย  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ในช่วงแรกของการรบ เวียดนามเป็นฝ่ายได้เปรียบ การรุกของฝ่ายไทยท าได้อย่างจ ากัดและยากล าบากเพราะเป็นป่า

ทึบ และเวียดนามได้วางกับระเบิดไว้จ านวนมาก นอกจากนั้นแหล่งน้ าบริเวณดังกล่าวยังถูกเวียดนามใส่สารพิษลงไป ซึ่งสารตัวนี้

จะมีฤทธิ์ถึง ๓ ปี ถึงแม้น้ าจะแห้งไปแล้วก็ตาม ซึ่ได้มกีารส่งตัวอย่างน้ าไปให้กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ท าการตรวจสอบและผล

ยืนยันว่าน้ าทุกแหล่งท่ีส่งมามีสารพิษเจือปน ปัญหาหนึ่งท่ีสร้างปัญหาให้กับทางไทยเป็นอย่างมาก็คือเรื่องกับระเบิด ซึ่งเป็นชนิด

ใหม่ มีขนาดเล็ก ไม่ต้องใช้การฝังแบบปกติ แต่เป็นลูกเล็ก ๆ ซึ่งทางเวียดนามจะส่งกองก าลังแทรกซึมเข้ามาเป็นชุดเล็ก ๆ น า

ระเบิดมาวางตามแนวป่า และพงหญ้า และถอนก าลังออกไปอย่างรวดเร็ว ระบิดแบบนี้ไม่ท าให้ถึงตาย แต่ท าให้ทหารที่เหยียบขา

ขาดไปเกือบถึงหัวเข่า ซึ่งทหารท่ีบาดเจ็บส่วนมาก เนื่องมาจากกับระเบิด 

 

จากรายงานของทหารบางหน่วยแจ้งมาว่าทางเวียดนามมีความสามารถในการรบกวนการติดต่อสื่อสารและเลียนเสียงระบบการ

สื่อสารของไทย ทันทีท่ีทหารไทยติดต่อสั่งการกันทางวิทยุ ทหารเวียดนามจะยิงปืนใหญ่ใส่แหล่งก าลังเนิดเสียงทันที ท าให้การ

สื่อสารเป็นไปอย่างล าบาก ซึ่งระบบนี้ เวียดนามน่าจะได้มาจากโซเวียต ท าให้ทางไทยปรับกลยุทธใหม่ ให้การติดต่อสื่อสารเป็น

ความลับมากขึ้น และลดการใช้วิทยุสื่อสารลง 

 

ทางเวียดนามยังรุกกลับด้วยการส่งก าลังเข้าตีฐานทหารไทยอย่างหนัก โดยใช้ฐานปืนใหญ่ในลาวและกัมพูชายิงสนับสนุน ซึ่งท าให้

การรบท่ีช่องบกนี้มีความรุนแรงมาก ก าลังส่วนต่าง ๆ จากกองทัพภาคท่ี ๒ ของไทยถูกส่งเข้ามาในพื้นท่ีสู้รบอย่างต่อเนื่อง 

 



สนับสนุนด้วยกองก าลังทหารพรานจากค่ายปักธงชัย และหน่วยรบพิเศษจากลพบุรี ถูกส่งเข้าไปในลาวและกัมพูชา เพื่อค้นหาฐาน

ท่ีตั้งปืนใหญ่ และท าลายระบบการส่งก าลังบ ารุง ในช่วงแรกของการรบฝ่ายไทยเสียเปรียบในการรบมาก แนวคิดการรบแบบเดิม 

ๆ ท่ีทุ่มก าลังทหารจ านวนมาก การยิงถล่มด้วยปืนใหญ่ และเครื่องบินท้ิงระเบิดใส่ข้าศึก ไม่ได้ผล เพราะทางฝ่ายเวียดนามมีการตั้ง

รับอย่างดี และโต้ตอบกลับอย่างหนัก ถึงแม้ทางไทยจะสามารถตีฐานของเวียดนามแตก แต่ก็ไม่สามารถท่ีจะยึดฐานได้ ท าให้

แนวคิดการรบแบบป้อมค่าย ท่ีเคยใช้ได้ผลจากการรบท่ีเขาค้อ ถูกน ามาใช้กับการรบท่ีช่องบก โดยฝ่ายไทยใช้การวางก าลังและ

ระบบส่งก าลังสนับสนุนในแนวหลังให้ม่ันคง และต่อเนื่อง จากนั้นใช้ทหารพราน ลาดตระเวณซุ่มโจมตีและแทรกซึมเข้าหาฐาน

ข้าศึกอย่างช้าๆ โดยขุดบังเกอร์เข้าเกาะติดข้าศึกรวมถึงการซุ่มโจมตีฝ่ายเวียดนาม จากวีดีโอท่ีทหารไทยบันทึกไว้ในการเข้าตีฐาน

ของทหารเวียดนามแห่งหนึ่งนั้น ซึ่งมีทหารเวียดนามประมาณ 1 กองพันครอบครองอยู่และเป็นทหารภูเขา ทหารพรานจะขุด

บังเกอร์รุกเข้าหาฐานทหารเวียดนามอย่างต่อเนื่องและไม่ยิงปะทะโดยไม่จ าเป็น เมื่อเข้าไกล้ในระดับหนึ่งจะหยุด แล้วส่งก าลังและ

อาวุธเข้ามา ตรึงก าลังแบบเผชิญหน้าไว้ แบบมองเห็นหน้ากันได้เลย ท าให้ฝ่ายเวียดนามสับสนและพะว้าพะวง เพราะไม่ทราบว่า

ทหารไทยจะเอายังไง อีกทั้งยังอยู่ในระยะไกล้ฐาน ยากต่อการยิงปืนใหญ่ การเกาะติดฐานของทหารไทยโดยไม่เข้าโจมตี ท าให้ฝ่าย

เวียดนามกดดันเป็นอย่างมาก ทางไทยได้ตั้งฐานปืนใหญ่สนับสนุนการเข้าตีซึ่งได้รับการพรางเป็นอย่างดี และปืนใหญ่ส าหรับการ

ยิงถล่มตอบกลับฐานปืนใหญ่ของเวียดนาม เมื่อทางไทยพร้อม กลางดึก ได้ส่งยิงปืนใหญ่และเครื่องบินรบแบบเอฟ ๕ เอฟ เข้าท้ิง

ระเบิดอยา่งหนัก และได้เข้าตีฐานในตอนไกล้รุ่งเช้า การสู้รบเป็นไปอย่างหนักหน่วง ฐานของทหารเวียดนามในเขตลาวถูกทางไทย

ตรวจพบ และถูกระดมยิงปืนใหญ่ถล่มอย่างหนัก ท าให้ฐานปืนใหญ่ของเวียดนามและคลังกระสุนถูกถล่มราบท้ังฐาน เปลวไฟจาก

การระเบิดของคลังกระสุนของเวียดนาม มองเห็นได้จากระยะไกล ซึ่งการยิงถล่มครั้งนี้ทางไทยใช้เครื่อง แอล ๑๙ ในการลาด

ตระเวณและรายงานการยิง ซึ่งเป็นไปได้อย่างแม่นย า จากการตีฐานคร้ังนี้ ยึดศพทหารเวียดนามได้ 4๔๕ ศพ จับได้อีก ๑๒ คน 

ยึดอาวุธ ยุทโธปกรณ์จ านวนมาก รวมทั้งจรวดแซมแบบยิงประทับบ่าด้วย ทหารเวียดนามแตกถอยกลับเข้าไปในกัมพูชา 

 

หลังจากสูญเสียฐานหลายแห่ง ทหารเวียดนามเริ่มถอนทหารออกไปจากพื้นท่ีกลับเข้าไปตั้งในกัมพูชา เนื่องจากการสูญเสีย และ

การส่งก าลังบ ารุงท่ีถูกรบกวนจากในเขตกัมพูชาเอง จากเขมรแดง และกองก าลังไม่ทราบฝ่าย กองก าลังเขมรแดงได้เข้าตีฐานของ

ทหารเวียดนามท่ีตั้งในเขตกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนการยิงปืนใหญ่จากฝั่งไทย ท าให้เวียดนามถูกตีขนาบ จึง

ต้องถอนก าลังกลับเข้ามาในเขตกัมพูชาเหมือนเดิม หลังจากนั้นทางไทยได้เข้ามายึดและตั้งแนวป้องกัน เนินต่างๆ อย่างแน่นหนา 

เป็นอันสิ้นสุดของการรบอันดุเดือดท่ีสุด 

 



การท่ีเวียดนามอาจหาญเข้ามายึดเขตแดนไทยในบริเวณช่องบกนี้ มีนายทหารเวียดนามบางส่วนก็ไม่เห็นด้วย เพราะถึงแม้ต าแหน่ง

ท่ีตั้งได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ยากต่อการเข้าตีของไทย แต่ด้านการส่งก าลังบ ารุงด้านกัมพูชานั้น ยังไม่สามารถปราบกองก าลังเขมร

แดงได้อย่างสิ้นเชิง ซึ่งจะถูกเขมรแดงรบกวนการส่งก าลังบ ารุงได้ อีกทั้งในเขตลาวนั้น ก็ยังมีการเคลื่อนไหวของกองก าลังลาวเสรี

อยู่ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการของเวียดนามในลาวด้วย แต่ผู้น าทางการทหารของเวียดนาม มั่นใจในความเข้มแข็งทาง

การทหาร และประสบการณ์รบของตน ข้อขัดค้านนี้จึงไม่เป็นผล แต่ก็เป็นจริงและเป็นท่ีประจักษ์จากการรบในเวลาต่อมา... 

 

 

http://www.wing21.rtaf.mi.th/wboard/question.asp?GID=1001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักรบด า "กูผู้ชนะ" ข้าคือนักรบผู้เก่งกล้า ข้าคืออาสาผู้ยิ่งใหญ่ สู้ศึกปกป้องพี่น้องไทย เหลือชื่อ

ฝากไว้นิรันดร 22 นาที กับนักรบด า ทหารพรานค่ายปักธงชัย กับการรบในสมรภูมิต่างๆในอดีต 

เรื่องจริง เจ็บจริง พิการจริง ตายจริง กับการรบในแนวหน้า ท้ังสมรภูมิช่องบก , สมรภูมิร่มเกล้า, 

และยุทธการต่างๆ เช่น 

-แผนยุทธชัย 5 ทหารพรานค่ายปักธงชัย ปราบปราม ผกค. ในเขตพื้นท่ีอีสานใต้ พ.ศ. 2525 

-"หนึ่งในหลายยุทธการ" ทหารพรานค่ายปักธงชัย สู้รบกับกองก าลังต่างชาติ ชายแดนไทย - 

http://www.wing21.rtaf.mi.th/wboard/question.asp?GID=1001


กัมพูชา 

-แผนไพรีพินาศ ทหารพรานค่ายปักธงชัย สู้รบกับทหารเวียดนามและทหารกัมพูชา/เฮงซัมริน ท่ี

เนิน 538 ช่องโอบก อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย์ พ.ศ.2529 

-แผนสยบไพรี " D-9 " ทหารพรานค่ายปักธงชัย สู้รบกับทหารเวียดนามและทหารกัมพูชา / เฮง

ซัมริม ช่องบก อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี พ.ศ. 2530 

-แผนยุทธการภูสอยดาว ทหารพรานค่ายปักธงชัย สู้รบกับทหารลาวท่ีเนิน 1428 บ้านร่มเกล้า อ.

ชาติตระการ จ.พิษณุโลก พ.ศ. 2530 - 2531  

 

บทความซึ้งๆจากทหารพรานรุ่นพี่ : กว่าจะมีวันนี้ วันท่ีสังคมยอมรับทหารพราน เราทหารพรานจู่

โจมค่ายปักธงชัย ทหารพรานกองทัพบก ได้เอาชีวิต เลือดเนื้อและความล าบากยากเข็ญแลกมา 

ขอให้ทหารพรานรุ่นหลังจงรักษาความดีและศักดิ์ศรีของทหารพรานไว้ดังเช่น นักรบรุ่นพี่ ขอสดุดี

วีรกรรม นักรบค่ายปักธงชัยทุกท่านท่ีเสียชีวิตไป ท่านท าหน้าท่ีของลูกผู้ชายไทยได้สมบรูณ์แล้ว 

ด้วยจิตคารวะยิ่ง 

 

พี่ ทพ. กรกต เกตุแก้ว ได้กล่าวไว้คร่าวๆว่า : เรานักรบด า "นักรบราคาถูก" ทหารพรานจู่โจมจาก

ค่ายปักธงชัย ขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าใจและให้ก าลังใจพวกเรามาตลอด ผมเป็นคนน าวีดีโอนี้มา

ลง ก็เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าพวกเรารบเพื่อชาติกันอย่างไร ภาพอาจไม่สวยเพราะรบกันยืนถ่ายไม่

ได้ พวกเราถ่ายกันเองครับ เป็นแค่ไม่กี่สนามรบท่ีเราออกรบ ขอแค่ให้เข้าใจพวกเราก็ดีใจแล้ว เรา

นักรบด า ทหารพรานจู่โจมค่ายปักธงชัย ไปรบมาทั่วประเทศ ตั้งแต่สมัยเขาค้อมาแล้ว ภาคใต้

หน่วยของเราก็ไปรบมา ในยุทธการใต้ร่มเย็น ก็เรียบร้อยดี  ต่อมาทหารพรานค่ายปักธงชัยถูกยุ-

บไป หน่วยรบท่ีเก่งกาจท่ีสุดผ่านการรบมาอย่างโชกโชน ต้องมาถูกยุบไป เหลือเพียงต านานเล่า

ขานให้ลูกหลานฟัง ชีวิตของอดีดนักรบขาดการดูแลเอาใจใส่ เป็นความจริงครับ แต่พวกเราก็ยังรัก

ชาติ และยอมตายเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตลอดไป.. 

 

ปล. พ่ี ทพ. กรกต เกตุแก้ว ได้ท าหนังสือการรบในสมรภูมิต่างๆออกมาหลายเล่ม ลองหาดูนะครับ 



สนุก ตื่นเต้น ทุกเล่มเชียวล่ะ 

Credit : http://www.youtube.com/watch?v=CagiGMJb-9k 

http://www.clipmass.com/movie/57834398372209 

เมื่อครั้งมีสถานะการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนท่ีบริเวณช่องบก อ.น้ ายืน จ.อุบลฯ ซึ่งเป็น
พื้นท่ีรอยต่อสามประเทศ(สามเหลี่ยมมรกต ไม่ใช่สามเหลี่ยมทองค า) ได้แก่ ไทย - ลาว - เขมร เมื่อ
ปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ เชื่อได้ว่าขณะนั้นหลายคนยังไม่เกิดและยังเชื่ออีกว่าน้อยคนนักท่ีจะรู้
เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง นี้ ซึ่ ง เ ป็ น สิ่ ง ท่ี น่ า ศึ ก ษ า ไ ว้ อ ย่ า ง ยิ่ ง ใ น ฐ า น ะ ค น ไ ท ย . . . . 
 
 
การรบครั้งนั้นเป็นการน าโดย ทภ.๒ และ กกล.สุรนารี สถานการณ์โดยทั่วไปคือ ทหารเวียดนามได้
เข้ามามีอิทธิพลในเขมร(เริ่มจากสงครามภายในเขมรเองเป็นการรบกันของเขมร ๓ ฝ่าย รวมถึง
การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ จากนั้นฮุนเซนได้หนีไปพึ่งใบบุญของเวียดนาม และได้น าเวียดนามมาฆ่า พี่ - 
น้องของตนเองท่ีมีเชื้อสายเดียวกันกับตนเอง) ท าให้มีเขมรบางกลุ่มหนีมาสร้างท่ีมั่นตามแนว
ชายแดนไทย - เขมร โดยเฉพาะช่องบก ดังนั้นบริเวณนี้จึงเป็นท่ีหมายโจมตีของทหารเวียดนาม 
และทหารเวียดนามยึดท่ีหมายได้ส าเร็จจนท่ัวบริเวณช่องบกและได้มีการลุกล้ าอธิปไตยของไทย
โดยการสร้างฐานท่ีมั่นลุกล้ า เข้ามาในแผ่นดินไทย บางแห่งรุกเข้ามากว่า ๕ กิโลเมตร 
เมื่อ ๒๕๒๙ ทภ.๒ โดย กกล.สุรนารี ได้ใช้ก าลังผลักดันและขับไล่ก าลังส่วนนี้ออกไปจากผืน
แผ่นดินไทยให้สิ้น.. และสามารถกระท าได้ส าเร็จเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๓๒ ระยะเวลาประมาณ ๔ 
ปี .... ผลจากการปฏิบัติการรบด้วยระยะเวลาอันยาวนานในคร้ังนั้นท าให้มีทหาร - หาญท่ียอมสละ
ชีพเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทย เป็นจ านวนไม่น้อย......ข้าพเจ้าและคนไทย ขอไว้อาลัยด้วย
ค ว า ม ป ลื้ ม ปิ ติ แ ล ะ ส า นึ ก ใ น บุ ญ คุ ณ ข อ ง วี ร ะ บุ รุ ษ ท ห า ร ก ล้ า ท้ั ง ห ล า ย เ ห ล่ า นั้ น . .  
 
ข้ อ สั ง เ ก ตุ ใ น บ ท เ รี ย น จ า ก ส ม ร ภู มิ ช่ อ ง บ ก  คื อ . . .  
๑. เขมรเป็นชนชาติท่ีไว้ใจไม่ได้ เพราะว่าสามารถฆ่าได้แม้กระทั่งเลือดเนื้อของตัวเองถือว่าเลวสุดๆ 
ไ ท ย อ ย่ า ไ ด้ เ อ า อ ย่ า ง 
๒. เขมรยอมให้ต่างชาติเข้ามายึดได้แม้กระทั่งประเทศท่ีเรียกว่าเป็นบ้านเกิดของตัวเอง ไทยอย่าได้
เ อ า อ ย่ า ง 
๓.การรบในคราวนั้นจะส าเร็จไปไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทหาร - หาญ ทุกนาย 

http://www.youtube.com/watch?v=CagiGMJb-9k
http://www.clipmass.com/movie/57834398372209


ตลอดจนกลุ่มประชาชนท่ีร่วมรบในครั้งนั้น ซึ่งไดแก่ ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ไทย กลุ่มพลัง
ม ว ล ช น  ฯ ล ฯ  
 

สรุป 

เมื่อยามเกิดศึกสงครามคราใดคนไทยไม่เคยทรยศแผ่นดิน จะสู้จนใจขาดดิ้นก็ไม่ยอมส้ินแผ่นดินที่

กลบหน้า รวมพลังทหาร - หาญและชาวประชา เพื่อรักษาปฐพีท่ีมีไท 

 

 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://upic.me/i/g4/dsc09854.jpg&imgrefurl=http://www.honda500thai.com/index.php?topic%3D7973.0&h=359&w=640&tbnid=1JZOjlj4lqlVSM:&docid=uC_DieCPJuq8wM&ei=7SSKVqaXA4S5mwXk5raABw&tbm=isch&ved=0ahUKEwjmwcjP1o_KAhWE3KYKHWSzDXAQMwhNKCYwJg
https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://statics.atcloud.com/files/comments/42/422998/images/1_display.jpg&imgrefurl=http://porgorn0006.blogspot.com/&h=311&w=371&tbnid=mfSfhlTzWCELoM:&docid=XxTwI6g8SGZObM&ei=7SSKVqaXA4S5mwXk5raABw&tbm=isch&ved=0ahUKEwjmwcjP1o_KAhWE3KYKHWSzDXAQMwheKDcwNw
https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://upic.me/i/k3/dsc09853.jpg&imgrefurl=http://www.honda500thai.com/index.php?topic%3D7973.0&h=359&w=640&tbnid=R_F38mjtcXUomM:&docid=uC_DieCPJuq8wM&ei=7SSKVqaXA4S5mwXk5raABw&tbm=isch&ved=0ahUKEwjmwcjP1o_KAhWE3KYKHWSzDXAQMwh8KFUwVQ


 
ช่องบก สมรภูมิพิทักษ์แผ่นดินไทย ตอนที่ ๒  

                                                    ช่องบก สมรภูมิพิทักษ์แผ่นดินไทย 

                                                                           ตอนที่ ๒ 

                        เหตุการณ์รบที่สามเหล่ียมมรกต ช่องบก อ.น้้ายืน จังหวัดอุบลราชธานีปะทุขึ้น เนื่องมาจากชาวกมัพูชา

และกองทหารเขมรแดง และเขมรเสรีได้หลบหนีเข้ามารวมกลุ่มเป็นกองกา้ลังต่อต้านเฮงสัมริน โดยใช้ชื่อว่า กลุ่มกองกา้ลัง

รักชาต ิตลอดตามแนวชายแดนไทย โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณช่องบก กลุ่มเขมรแดงหรือเขมรเขียวสัมพันธ์ ได้มารวมกลุ่มตัง้

เป็นกองบัญชาการในการต่อต้านก้าลังตา่งชาต ิและใช้เป็นที่อยูอ่าศัยของประชาชนที่อพยพติดตามเขา้มา รวม

ประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน ได้ท้าการสร้างเส้นทางเชื่อมต่อต่างๆ ทั้งในเขตไทยและกมัพูชา เพื่อใชเ้ป็นเส้นทางในการส่งก้าลัง

เข้าไปต่อตา้นและท้าลายกา้ลังทหารเวยีดนามและรัฐบาลเฮงสัมรนิท่ียึดครองกัมพูชา นอกจากนั้นบริเวณช่องบกยงัเป็น

คลังเก็บอาวธุยุทโธปกรณ์ของกลุม่กองก้าลังรกัชาติ(กรช.) และเป็นที่ตั้งฐานปฏิบัติการท่ีส้าคัญในการส่งกองกา้ลังเขา้

ปฏิบัติการรบแบบกองโจรต่อทหารเวยีดนามในพ้ืนท่ีกัมพูชาอยา่งต่อเนื่อง ดังนั้น  บริเวณช่องบกจงึเป็นเปา้หมายส้าคัญ

ต่อการโจมตีของกองทัพเวยีดนามที่ต้องการควบคุมชายแดนไทยในด้านน้ีไวใ้ห้ได้อยา่งเด็ดขาด เพื่อตัดการสนับสนุนและ

ส่งก้าลังบา้รุงตอ่เขมรแดง ซึง่ครอบครองบริเวณนั้นอยู่และเป็นการเตรียมการรุกใหญเ่มื่อถงึเวลาเพื่อยึดภาคอิสานของไทย

ด้วยก้าลังขนาดใหญ่ ไม่ใช่ชายแดนด้านน้ีดา้นเดียวยังมีพื้นที่อ่ืนๆที่เป็นเขตเคลื่อนไหวของเขมรแดงและเป็นที่ตัง้คลังอาวุธ

และเสบียงอาหารเพื่อสนับสนันกองก้าลังนักรบเขมรที่ต่อตา้นเวียดนามเช่นที่บ้านผักกาดอ้าเภอโป่งน้้าร้อนกับกรงุไพริน

เมืองหลวงของเขมรแดงจนเกิดเหตุการณ์รบที่บ้านหนองกกเนินดนิแดงตา้บลเทพนิมติร อ้าเภอโป่งน้้าร้อนของทหารนาวิก

โยธินและบ้านสะพานหินอ้าเภอเมืองตราดการรบท่ีดุเดือดของนาวิโยธินในยุทธการช้ารากฐานปฏิบัติการต่อต้านเวยีดนาม

ที่ช่องบกเคลื่อนไหวทางทหารตัง้แต่เขมรแดงพา่ยแพต้่อกองทัพเวยีดนามเฮงสัมรินจนถงึ ปี๒๕๒๘ กองพลทหารราบท่ี

๗๓๓ของเวียดนามและ กองพลทหารราบเขมรเฮงสัมริน ก็  ส่งกองก้าลังเขา้มาโจมตจีนเขมรแตกถอยร่นลึกเขา้มาในเขต

แดนไทยก้าลังของเวียดนามรุกไล่เข้ามาในเขตแดนไทยบริเวณชอ่งบกลึกประมาณ ๕ กม.เขา้ ยึดเนินส้าคัญ ๆได้แก่ เนิน 

๕๐๐,๔๐๘,๓๘๒ และ ๓๙๖ ของเทือก เขาพนมดงรักทีก่ั้นเขตแดนไทยกัมพูชา ลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขา

สลับซับซ้อน เป็นป่าทึบซ่อนพราง ยากแก่การตรวจการณ์ ท้ังทางพื้นดินและทางอากาศ กองทัพเวยีดนามได้ตั้งฐานท่ีมั่น 

อย่างถาวรก่อสร้าง บังเกอร์เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีระบบเครื่องปั่นไฟ ตั้งปืนต่อสู้อากาศยาน และจรวดต่อสู้อากาศยาน
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เพื่อป้องกันการโจมตีของเครื่องบนิรบฝ่ายไทย อีกทั้งรายล้อมดว้ยฐานปืนใหญข่นาด ๑๒๒ม.ม.๑๐๕ ม.ม.และ๑๓๐ ม.ม.

เอาไวจ้้านวนมากซึง่ฐานปืนใหญเ่หล่านี้ให้การยงิสนับสนุนกองทพัเวียดนามไดค้รอบคลุมทัง้ในลาวและกัมพชูา และ

เวียดนามไดด้ัดแปลงปราสาทพระวิหารบางส่วนเป็นฐานส่งกา้ลังบ้ารุงในเขตสูรบน้ีมีทัง้คลังเสบียงและคลังอาวุธและ

กระสุนปืนใหญ ่ในระหวา่งนั้นกองก้าลังเขมรแดงไดเ้ข้าโจมตฐีานปฏิบัติการของเวยีดนามอยูเ่ป็นระยะมีการใช้อาวุธหนัก

ยิงถล่มตอบโต้กันยุทธวิธีของเขมรแดงใช้วิธีรบแบบกองโจรมีปืนไร้แรงสะท้อนและ เครื่องยิงลูกระเบิดยิงสนับสนุนส่วนกอง

ก้าลังเวียดนามใช้การรบตามยุทธวิธีตัง้รับแบบเหนียวแน่นโดยดดัแปลงที่มั่นเป็นสนามเพลาะมีคูเชือ่มต่อตลอดแนวตัง้รับ

มีบังเกอร์แข็งแรงแบบปิดสนับสนุนด้วยรถถังปืนใหญ่เตม็อัตรา   กองรักษาด่านรบของกองพันทหารราบเฉพาะกิจ จึง

รายงานใหก้องกา้ลังสุรนารีทราบถึงการรุกล้้าอธิปไตย   เนื่องจากเวียดนามยดึที่หมายทางทหารท่ีมภูีมิประเทศสูงข่ม ซึ่ง

แนวโน้มจะมกีารใชเ้ป็นที่ตั้งถาวรสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารลึกเข้ามาในประเทศมากขึ้น จึงจ้าเป็นที่ทางกองทัพ

ไทยต้องเรง่ผลักดันฐานทัพของเวยีดนามให้พ้นแผ่นดินไทยให้ได้ในเร็ววัน 

ปลายปีพ.ศ. ๒๕๒๙ใน เดือนตุลาคม   กองกา้ลังสุรนารใีนฐานะกองก้าลังป้องกันประเทศที่รับผิดชอบพ้ืนท่ี ได้สั่งให้กรม

ทหารราบเฉพาะกิจที่๑๖(กรมทหารราบท่ี ๑๖ ค่ายบดินทรเดชา จงัหวัดยโสธร) ผลักดันกองก้าลังเวียดนามเฮงสัมรินท่ีรุก

ล้้าอธิปไตยของไทย โดยใชก้องพนัทหารราบเฉพาะกิจที่๑๖๒ กองก้าลังทหารพราน ร้อยลาดตระเวนระยะไกลและกองพัน

ทหารปืนใหญ่เป็นส่วนยิงสนับสนุนการผลักดันครั้งนี้ ปฏิบัติการเข้าตีเริม่ขึ้นในระหว่างเดือนม.ค.-ก.พ.๒๕๓๐  กองกา้ลัง

เวียดนามไดด้ัดแปลงทีม่ั่นแขง็แรงบริเวณเนิน๓๙๖ เนิน ๓๘๒ เนนิ ๔๐๘ และเนิน ๕๐๐ ในแต่ละที่มั่นสามารถเกื้อกูลซึ่ง

กันและกัน  ประกอบกับภูมิประเทศเป็นเขาสูงชันปา่รกทึบ   เมื่อครั้งเขมรแดงถอยร่นออกจากพื้นท่ีที่ตั้งฐานปฏิบัติการซึ่งก็

คือเนินตา่งๆเหล่านี้ มีการวางกับระเบิดที่ผลิตจากจีนป้องกันกา้ลังทหารเวยีดนามเขา้โจมตี ครั้น เวยีดนามเขา้ตีขับไล่เขมร

แดงไปได้ก็ได้วางกับระเบดิซึ่งเปน็ชนิดใหม่ มีขนาดเล็ก ไม่ต้องใชก้ารฝังแบบปกติ แต่เป็นลูกเล็ก ๆ ซึ่งทางเวียดนามจะส่ง

กองกา้ลังแทรกซึมเข้ามาเป็นชุดเล็ก ๆ น้าระเบิดมาวางตามแนวปา่ และพงหญ้า เมื่อเสร็จก็ถอนกา้ลังออกไปอย่างรวดเร็ว 

ระบิดแบบนี้ไม่ท้าใหถ้ึงตาย แต่ทา้ให้ทหารทีเ่หยียบขาขาดไปเกือบถึงหัวเข่า ซึ่งมีทหารจา้นวนมากที่บาดเจ็บจากกับ

ระเบิดชนิดนี้ ฝ่ายเราต้องรกุจากที่ต่้าไปยังที่สูง ประสบความยากล้าบากในการเคลื่อนที่ และการดา้เนินกลยุทธ์ เข้าสู่ที่

หมายและต้องเผชิญกับการระดมยิงด้วยอาวธุหนักโดยเฉพาะปืนใหญ่๑๒๒ ม.ม. ๑๐๕ม.ม.และ๑๓๐ ม.ม.ที่มีฐานยิงทัง้

จากด้านประเทศลาวและกัมพชูาโดยท้าการยิงสนับสนุนการตั้งรับเป็นชุดๆ ครัง้ละ ๕๐นัด ถึง ๒๐๐นัดโดยที่การยิงต่อต้าน

ปืนใหญ่ของฝ่ายเราที่ต้องยิงทา้ลายฐานปืนใหญเ่วยีดนามไม่สามารถยงิได้เนื่องจากอยู่ไกลกว่าระยะยิง  ขณะที่ปืนใหญ่

๑๐๕ม.ม.ของฝ่ายเราทีใ่ช้สนับสนุนกองพันเขา้ตใีชว้ิธีลากยิงหากยิงแล้วตั้งอยูก่ับที่  เรดาหค์้นหาเป้าหมายของเวยีดนาม

จับทิศทางได้จะโดนยงิสวนกลับภายในไม่เกิน๕นาที ส่วนบนภูมปิระเทศที่เป็นพ้ืนท่ีป่ารกทึบสลับเนินเขาเตม็ไปด้วยกับ

ระเบิด  ท้าใหก้้าลังพลเหยียบกับระเบิดบาดเจ็บเป็นจา้นวนหลายคน ด้านเครื่องยงิลูกระเบดิและปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง

ที่ตั้งในท่ีสูงข่มสามารถตรวจการการรุกคืบหนา้ของฝา่ยไทยได้อยา่งชดัเจน ก็ระดมยิงจนทหารไทยไม่สามารถรกุคืบหน้า

ไปได้ สามารถเขา้ประชดิที่หมาย เนิน ๓๘๒ในระยะ ๓๐๐ เมตรส่วนด้านเนิน ๔๐๘ สามารถดา้เนนิกลยุทธ์ จนถึง

ระยะ ๑๐๐ เมตร  



เนื่องจากลักษณะที่หมายเป็นที่มัน่ดัดแปลงแขง็แรง และมีการวางทุ่นระเบิดกับระเบดิอยา่งหนาแนน่ ได้มีการกู้กับระเบิด

ได้ถึง ๓,๐๐๐ลูก ระหว่างการเขา้ตีพร้อมทั้งยงัถกูอาวุธยงิสนับสนุนยิงตัดรอนตลอดเวลามกีารสูญเสียก้าลังพล  การส่ง

ข่าวของวิทยุสื่อสารถูกขา้ศกึจับคล่ืนได้มีการลวงเลียนและส่งคลื่นรบกวนไม่สามารถใชว้ิทยุส่ือสารได้ดี   น้้าใช้ในภูมิ

ประเทศก็ไม่สามารถใช้ไดด้้วยพบการโปรยสารพิษทกุล้าธาร  จากการสูญเสีย ท้าให้ฝ่ายเราต้องถอนก้าลังมาปรับกา้ลัง

เพื่อจะท้าการเข้าตีใหม่ ครั้งที่๒แต่สถานการณ์กเ็ป็นแบบเดมิ จนต้องถอยลงมาอีกครัง้ ในวันท่ี ๒๘ ก.พ.๒๕๓๐จึงได้รับ

การเพิม่เตมิกา้ลังจาก กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๖ ในระหว่างการรุกคืบหน้ามกีารปะทะอย่างหนักกับกองทัพ

เวียดนามจนถงึวันท่ี ๒๕ มี.ค.๒๕๓๐กองพันทหารราบท่ี๓กรมทหารราบที๖่ เข้าตีต่อที่หมายเนิน ๓๘๒ คือ ทิศทาง

ด้านหน้า ทางด้านปีกซา้ยและปีกขวา ฝ่ายเราถูกตา้นทานอย่างหนัก ทั้งอาวุธวิถีตรงและอาวุธวถิีโค้ง ก้าลังทางดา้นซา้ย

เข้าตะลุมบอนกับขา้ศึก โดยการรบประชิดด้วยการยิงปืนเล็กและใช้เครื่องฉีดไฟ ข้าศกึจึงไดถ้อนตวัออกจากทีม่ั่นไปยังหลัง

เนินวางกา้ลังในแนวตัง้รับอีกแนว และได้ท้าการยงิต่อต้านฝ่ายเราอย่างรุนแรงและหนาแน่น ท้าใหฝ่้ายเราประสบความ

สูญเสียจ้านวนมาก  จึงให้ฝ่ายเราวางกา้ลังดดัแปลงที่มั่นและควบคุมที่หมายเอาไว ้ผลการปฏิบัติครั้งนี้ท้าให้ฝ่ายเรา

สามารถยึดที่หมายได้บางส่วน  ทางดา้นท่ีหมายเนิน ๔๐๘ กองพนัทหารราบที่๒กรมทหารราบท่ี๑๖  ใช้ก้าลัง ๘ ชุด

ปฏิบัติการจากกองร้อยทหารราบ และ ๔ ชุดปฏิบัติการจากกองร้อยลาดตระเวนระยะไกล แทรกซึมโอบล้อมทางดา้นขวา

(ทิศตะวันตก) เนิน ๔๐๘ แล้วรวมก้าลังเขา้ด้าเนินกลยุทธต์่อที่หมาย บก.ร้อย ๙ ของข้าศกึในวันท่ี ๒๕ มีนาคม ชุด

ปฏิบัติการขนาดเล็กทัง้  ๑๒ ชุด ได้ด้าเนินกลยุทธ์เขา้สู่ที่หมายอยา่งจู่โจม สามารถสังหารขา้ศึกไดใ้นบังเกอร์ ๓ ศพ  และ

ยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ไดจ้้านวนมากในขณะเดยีวกันฝ่ายเราไดว้างก้าลังซุ่มโจมตีเส้นทางระหวา่งปากช่องบกกับท่ี

หมาย บก.ร้อย.๙ สามารถสังหารข้าศึกได้อกี ๑๒ ศพ หลังจากฝา่ยเรายึดที่หมายบก.ร้อย.๙ ได้ ฝ่ายเราไดถู้กระดมยิงจาก

อาวุธหนักของฝ่ายตรงข้ามอย่างหนักท้าให้ไม่สามารถควบคุมและต้านทานไว้ได ้ประกอบกับด้านหน้าเนิน ๔๐๘ ได้

ใช ้ก้าลังชุดปฏิบัติการขนาดเล็ก  ของ ๓ กองร้อยทหารพรานจู่โจมด้าเนินกลยุทธ์ต่อเขา้ตีที่หมายเนิน ๔๐๘ได้พยายามเขา้

ตีถึง ๓  ครั้ง แต่ก็ถกูตา้นทานอยา่งหนัก  ฝ่ายเราสามารถเคลื่อนที่เข้าใกล้ท่ีหมาย เหลือระยะประมาณ ๘๐ – 

๑๐๐ เมตร จะถูกฝ่ายตรงขา้มระดมยงิด้วยอาวุธทุกชนิดดว้ยความแม่นยา้และยิงอย่างต่อเนื่องทา้ให้ฝ่ายเราได้รับการ

สูญเสียเป็นจา้นวนมาก จึงต้องถอนตัวออกจากการรบ เพื่อท้าการส่งกลับผู้บาดเจ็บต่อไปในการกลับไปกู้ศพทหารหาญที่

สละชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยแตเ่ป็นที่มั่นของขา้ศึก กลับได้พบกับขอ้ความภาษาไทยอยา่งเยย้หยันวา่ให้เอากรมทหารราบที่ 

๒๓ มาเจอกัน(สาเหตุที่พบข้อความนี้น่าจะมาจากเหตุการณ์ที่พล.ร.๗ กรม.ร.๗๓๓ของเวยีดนาม กองพลนี้ท่ีก้าลังรุกล้้า

ชายแดนไทยที่ช่องบก ขณะนั้นได้รุกล้้าอธิปไตยด้านอา้เภอสังขะและอ้าเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทรพ์ัน.ร.ฉก.๒๓๑ ของกรม

ทหารราบท่ี๒๓ เขา้ผลักดันสามารถสังหารทหารเวียดนาม และยึดยุโธปกรณ์ได้เป็นจา้นวนมากจึงสร้างความโกรธแค้น

ต้องการแก้แค้นในการรบครั้งนี้ทีเ่วียดนามเตรียมการณ์เป็นอย่างด ีการต่อสู้ยังไมยุ่ติตราบใดที่กองทัพต่างชาติยังยึดอยู่บน

แผ่นดินไทย  

๑ เม.ย.๒๕๓๐ กองทัพภาคที่ ๒  จัดตั้ง ทก.ยุทธวิธี บริเวณริมถนนทางไปอ้าเภอน้้ายืนห่างพื้นที่การรบ ๓๐ ก.ม. เพื่อ

ควบคมุ และอ้านวยการยุทธ์ในพืน้ท่ีโดยพล.ท.อิสระพงศ์  หนุนภักดีแม่ทัพภาคที่๒ ส่ังการให้เขา้ตเีนิน ๔๐๘ เนิน๓๘๒ 



เนิน๕๐๐เพื่อยดึที่หมายผลักดันข้าศึก ใน ๓ ทิศทางโดยทศิทางหลักใช้กา้ลังผสมกา้ลังจากกรมทหารพรานที่ ๒๖ และกรม

ทหารพรานที ่๒๑ เข้าตีทางทิศตะวันตกของเนิน ๕๐๐ และใช้กา้ลังอีก ๓ กองร้อยทหารราบ เข้าตทีิศทางรองทางด้านทิศ

ตะวันออก  และทิศเหนือของที่หมายสนับสนุนด้วย ปืนใหญ่ และก้าลังทางอากาศ ก่อนกา้หนดเขา้ตีที่หมายฝ่ายเราได้ส่ง

ชุดลาดตระเวนหาขา่วเป็นชุดจากร้อยลาดตระเวนระยะไกลโดยมทีหารเขมรเสรีท่ีเคยยึดครองพื้นทีบ่ริเวณนี้มาก่อนเป็น

ผู้น้าทางเพื่อหาขา่วบริเวณที่หมายเพื่อท้าแผนเข้าตีให้สมบูรณ์ ชดุลว.เหล่านี้ต้องบาดเจ็บล้มตายไปมากโขอยูด่้วยกับ

ระเบิดและปืนใหญ่ที่ระดมยงิเมื่อกับระเบิด เกิดระเบดิขึ้น    หลังจากเตรียมการเข้าตจีนพร้อมแล้วการยงิเตรยีมดว้ยปืน

ใหญ่ ๖ กองร้อยใช้กระสุนเป็นหมื่นนัดตั้งแต่๐๕๐๐ กเ็ริ่มต้นขึ้นใช้เวลา๒๐นาที หลังยิงเตรียมเสร็จสิ้นลง  เช้าตรู่ของวันท่ี 

๑๔ เม.ย.๒๕๓๐ กา้ลังฝ่ายไทยท้าการเข้าตีที่หมาย เนิน ๔๐๘,๕๐๐,๓๘๒ โดยพร้อมกันแต่การรุกเป็นไปอย่างชา้ๆเพราะ

ต้องคอยหยุดหน่วยกูก้ับระเบิดไปตลอดทางกวา่จะผา่นได้๑๐๐เมตรใช้เวลาเป็นชั่วโมงและเป็นทางขึ้นเนินบีบไปหา

บังเกอร์ตรวจการณ์ดา้นหน้าที่ขา้ศึกคอยต้อนรับด้วยปืนกลและขอยิงดว้ยปืนใหญ่ ในขั้นต้นฝ่ายไทยสามารถเขา้ถงึเนิน

๔๐๘ และเนิน๓๘๒ โดยได้รับการต้านทานเป็นระยะๆ จากกา้ลังส่วนระวังป้องกันของเวียดนามสว่นก้าลังหลักของ

เวียดนามไดถ้อนตวัไปก่อนแล้วเมื่อเข้าถึงที่หมายไดข้ณะสถาปนาที่มั่นตัง้รับปืนใหญ่ของฝ่ายเวียดนามก็ระดมยิงจนไม่

สามารถดัดแปลงทีม่ั่นตั้งรับได้ไมน่านก้าลังเวยีดนามระลอกแรกก็ ได้ท้าการตีโต้ตอบ โดยมี ปืนใหญ่ เครื่องยงิลูกระเบดิ 

และ ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังสนับสนุนอย่างใกล้ชิดเวยีดนาม ใช้ก้าลังเขา้ตีโต้ตอบ เป็นละลอก และต่อเนื่อง ฝ่ายไทยซึ่ง

มีเวลาจา้กัดในการดัดแปลงทีม่ั่น ขาดความหนุนเนื่อง ในการส่งกา้ลัง เส้นทางยากล้าบาก ไม่สามารถตา้นทานได้ 

วันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๓๐ จึงทา้การถอนกา้ลังออกจากเนิน๔๐๘และเนิน๓๘๒กลับมาที่รวมพลบริเวณถ้า้บอน  ห่างจากที่

หมายทางทิศเหนือ ประมาณ ๔ กิโลเมตร  เพื่อท้าการปรับก้าลังและล้าเลียงผู้บาดเจ็บซึ่งส่วนใหญเ่สียชีวติจากกระสุนปืน

ใหญ่ ทั้งทหารราบ และทหารพรานเป็นร้อยคนและศพเพื่อนทหารอีก๔๕ นายลงไปแนวหลังที่ทก.ยุทธวิธี ส่วนดา้นเนิน

๕๐๐ก็เช่นเดียวกัน กรมทหารพรานท่ี๒๖สามารถเจาะเส้นทางกู้กบัระเบิดจนเข้าตีถึงหน้าที่มั่นแต่ตอ้งพบกับห่ากระสุนปืน

ใหญ่ท่ีปืนใหญ่ฝ่ายเราไม่สามารถต่อตา้นได้ส้าเรจ็มีทหารพรานเสียชีวิตที่ เนิน๕๐๐ไม่สามารถกูศ้พมาได้ ๕ นาย การ 

ประเมินกา้ลังของข้าศกึจากการเข้าตีทั้งสองห้วงเวลาแล้วประสพความล้มเหลวไม่สามารถผลักดันข้าศึกได้ การเขา้ตคีรั้ง

ต่อไปหากใช้ยุทธวิธีเดิมความสูญเสียจะเกิดขึ้นอย่างมากโดยการสูญเสียจากกระสุนปืนใหญ่ เพราะข้าศึกตัง้รับในท่ีมั่น

แข็งแรงบนท่ีสูงขม่การยิงเตรียมไม่สามารถตัดรอนก้าลังขา้ศกึให้ออ่นลงได้ เนื่องจากขา้ศึกอยู่ในหลุมบุคคลปิดดว้ยท่อนซุง

เสริมมูลดินส่วนท่ีบังคับการเป็นบังเกอร์คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขณะด้าเนินกลยุทธ์ต้องผ่าดงกับระเบิดที่เวยีดนามส่งหน่วย

ลาดตระเวนมาวางดักเอาไว้อย่างหนาแน่นเมื่อต้องหยุดหนว่ยจะถูกโจมตดี้วยเครื่องยงิลูกระเบดิและปืนใหญ่สนาม เมื่อ

เข้าตตีรงหน้าของแนวปะทะแรกซึ่งเป็นบงัเกอร์แรกของชุดตรวจการณ์หน้า(ที่ฟังการณ์ในเวลากลางคืน)หากเวียดนามสู้

ฝ่ายไทยไม่ได้จะถอนตัวลงคูวิง่เขา้แนวตัง้รับวงถัดไป เพื่อลดการสูญเสียเวียดนามจะถอนตวัไปท่ีรวมพลก่อนรบแตกหัก

เมื่อไทยยึดที่หมายได้เวียดนามทีเ่ตรียมยิงทา้ลายบนท่ีตัง้ตนเองเอาไว้โดยเตรียมหลักฐานเอาไว้กอ่นท่ีไทยจะเปิดการโจมตี 

จะยิงพร้อมกัน ณ ที่หมายด้วยปนืใหญ่ทุกชนดิ ซึ่งสร้างความสูญเสียกับทหารไทยอยา่งมาก การศกึครั้งนี้ไมใ่ช่เราเขา้ตี

ฝ่ายเวียดนามอยา่งเดยีว ฝ่ายเวียดนามก็เขา้ตีฝา่ยเราเช่นเดยีวกนัขณะท่ีกองร้อนอาวุธเบาของเราอยู่ในท่ีตั้ง เนิน ๔๓๖ 

ด้านปีกขวาเนิน๕๐๐ของกองพันเวียดนามที๗่เวียดนามก็รกุเขา้ตหีลายครั้งโดยเขา้ตีเป็นระลอกทั้งคืนแม้โดนระเบิดเคโม



ตายคาลวดหนามก็ไม่ถอยเสริมกา้ลังเขา้ตจีนเราไม่ได้หลับได้นอนตั้งฐานอยู่มแีต่สูญเสียหลายวันเข้าต้องถอนกา้ลัง

ออกมา สรุปวา่เราต้องรบทัง้รุก ท้ังรับแต่หัวใจของการแพ้ชนะอยู่ทีป่ืนใหญ่ดังนั้นเมื่อทราบยุทธวิธขีองข้าศึกฝ่ายยุทธการ

จึงปรับแผนเขา้ตีโดย ต้องท้าลายที่ตั้งปืนใหญ่ขา้ศกึให้ได้ ต้องเขา้ตีที่หมายแบบมีที่กา้บังและพร้อมตั้งรับในท่ีก้าบงัเมื่อ

หยุดหน่วยนั่นก็คือใช้การรบแบบป้อมค่ายที่เคยใช้ในการรบท่ีเขาค้อส้าเร็จมาแล้ว ส่วนน้้าในพ้ืนท่ีห้ามใช้อยา่งเด็ดขาด 

การส่งกา้ลังในแนวหลังจัดวางการป้องกันอย่างรัดกุมการระวังปอ้งกันใช้ทหารพรานลาดตระเวนรบ และซุ่มโจมตจีน

สามารถครองอิทธิพลในพ้ืนท่ีการรบตรึงข้าศกึใหต้ั้งรับบนฐานท่ีมัน่ เมื่อได้เวลา น หมู่ปืนเล็ก และชุดปฏิบัติการของทหาร

พรานของส่วนเข้าตีหลักและส่วนเข้าตีสนับสนุนที่กระจายเต็มเส้นหลักการรุก     ก็รุกคืบหนา้มุ่งสู่ทีห่มาย พร้อมยิง

สนับสนุนด้วยเครื่องยงิลูกระเบิดและ ปืนใหญ่สนาม ท้ังหมูว่างตวัเร่งขุดหลุมบคุคลและขุดคูติดต่อทิศทางมุ่งเข้าหาที่

หมายทา่มกลางการยงิเครื่องยงิลูกระเบิดโจมตี การเจาะคูรบมุง่เข้าหาที่หมายทกุทิศทางแทรกซึมเข้าหาฐานข้าศกึอยา่ง

ช้าๆจนกองร้อยทหารราบที่ ๒๓๓๓ สามารถควบคุม เนิน๓๖๐ไวไ้ด้ โดย พัน.ร.จึงส่ังการดดัแปลง เป็นที่มั่นแข็งแรงกา้ลัง

พลล้าเลียงวัสดุอุปกรณ์ท้าป้อมสนามและอาวุธยุทโธปกรณ์ ดว้ยการแบกหาม   เผชิญหนา้ข้าศึกบนเนิน ๕๐๐พิกัดWA

๒๐๖๘๖๖  เพื่อเขา้ตีขั้นต่อไป ท่ีมั่นเนิน๕๐๐เป็นที่ตัง้กองพันทหารเวยีดนามที่๗ กรมที่๗๓๓ซึง่เปน็ทหารราบภูเขาขนาด

กองพันตัง้รับอย่างเหนียวแน่น ทหารพรานจะขดุบังเกอร์รุกเข้าหาฐานทหารเวยีดนามอยา่งต่อเนื่องและไม่ยิงปะทะโดยไม่

จ้าเป็น เมื่อเขา้ไกล้ในระดับหน่ึงจะหยุด ปรับรูปขบวนคอยเวลาผ่านแนวออกตีการส่งกา้ลังและอาวุธเขา้มา ตรึงกา้ลังแบบ

เผชิญหน้าสามารถตรวจการณ์ดว้ยตาเปล่ามองเห็นกันได้ ท้าให้ฝ่ายเวียดนามสับสน เพราะไม่ทราบว่าทหารไทยจะเอา

ยังไง อีกทัง้ยังอยู่ในระยะใกล้ ฐาน ยากต่อการยงิปืนใหญ่ การเกาะติดฐานของทหารไทยโดยไม่เข้าโจมตี ท้าให้ฝ่าย

เวียดนามกดดันเป็นอยา่ง  ก่อนเช้าตรู่ของวันท่ี๑ มถิุนายน ๒๕๓๐ การเขา้ตีแบบลักลอบไม่มีการยิงเตรียมก็เริ่มขึ้น 

ระยะใกล้กันมากการเข้าตีครัง้นี้ใช้ กองร้อยที๑่และที๒่ของกองพนัทหารราบที่๔ กรมทหารราบท่ี๒๓ค่ายสมเดจ็พระยาม

หากษตัริย์ศกึจงัหวัดบุรีรัมย์โดย กองร้อยทหารราบท่ี ๒๓๔๑เป็นส่วนเข้าตีหลักกองร้อยที่ ๒๓๔๒เป็นกองหนุน  พร้อมกัน

นั้นชุดรบพิเศษหลายชุดฝ่ายยุทธการวางแผนเข้าตีใหม่ โดยเปิดแนวรบนอกเขตต่อสู้ หน่วยรบพิเศษต่างๆถกูส่งเข้ามา

ปฏิบัติการโดยร่วมกับทหารพรานจู่โจม จัดตั้งหน่วยขนาดเล็ก เขา้แทรกซมึสู่แนวหลังขา้ศึก มุ่งหน้าสู่ป่าลึกฝ่ังกมัพูชาและ

สปป.ลาว อีกครั้งเพื่อค้นหาฐานยิงสนับสนุนของข้าศึก  

หน่วยรบพิเศษตรวจพบฐานยงิสนับสนุนของข้าศกึ ซึ่งซ่อนพรางอยู่ในป่าลึกฝัง่กัมพชูาและสปป.ลาว รบพิเศษเข้าเกาะติด

ฐานขา้ศึกและแจ้งพกิัดให้หน่วยเหนือทราบ ระหว่างนั้น ทางฝ่ายยทุธการปรับแผนการรบ จากก่อนเคยใช้วิธีทุม่ก้าลังเขา้ตี 

เปล่ียนเป็นการรบแบบป้อมคา่ย เกาะติดฐานขา้ศึก ใช้หนว่ยทหารพรานจู่โจมซึง่ชา้นาญพื้นท่ีกวา่ทหารหลัก ร่วมกับ 

หน่วยทหารชา่ง ขดุดินรุกเข้าเนินที่หมายในหลายทิศทาง รุกเขา้เกาะติดฐานชนิดที่มองเห็นหน้ากันได้เลยทีเดยีวยงิปะทะ

เมื่อจา้เป็น ได้แทรกซึมไปยังพื้นทีส่่วนหลังของฐานท่ีมั่นเวียดนามสามารถทา้ลายเส้นทางส่งกา้ลังและตรวจพบฐานปืน

ใหญ่เวียดนามที่อยูใ่นลาว จึงเกาะติดชีเ้ป้าหมายให้ชดุตรวจการณ์ทางอากาศจากเครื่องบิน แอล ๑๙ ขอยิงท้าลายฐาน

ปืนใหญ่และคลังกระสุน  เครื่องบินขับไล่ เอฟ-๕อี สองล้าของฝูงบิน ๔๐๓ กองบิน ๔ ตาคลีกแ็ผดเสียงสนั่นดา้ดิ่งเข้าโจมตี

เป้าหมายที่มั่นขา้ศกึ ด้วยปืนใหญ่อากาศ     ด้านบนท่ีหมายปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานของเวยีดนาม ยิงสกัดเครื่องบินรบ

ของไทยอย่างหนัก เครื่องหมายเลข ๑ ของ น.ต.สุรศักดิ์ บุญเปรมปรี ถูกจรวด แซม-๗ ของเวียดนามเครื่องยนต์ขวาระเบิด 



ต้องถอนตัวจากภารกิจ กลับไปยงักองบิน ๒๑ อุบลราชธาน ี ส่วนเครื่องหมายเลข๒ ของนาวาอากาศตรี เจริญ บ้ารงุบุญ ก็

ด้าลงเข้าใช้อาวุธต่อเปา้หมาย ทา้ให้เปา้หมายได้รับความเสียหายอย่างหนัก ถูกทา้ลายจนราบเสียงระเบดิจากคลังกระสุน

และคลังอาวุธเวียดนามดังกกึก้อง    กรมทหารราบที๒่๓สามารยดึเนิน ๕๐๐ได้ สถานการณ์เหมอืนการรบครั้งก่อน รุ่งขึ้น

ก้าลังพัน.ร.๔ของพ.อ.เรวัต  บุญทับก็ต้องพบกับการยงิพร้อมกันณ ที่หมายของปืนใหญเ่วียดนาม อย่างเม่นยา้ พร้อมการ

เข้าตีอกีหลายระลอกอย่างต่อเนือ่ง แต่ครั้งนีเ้ราคาดการณ์ล่วงหน้าจึงใช้หลุมบงัเกอร์ต่างๆของเวียดนามในการป้องกัน

ตนเองและยืนหยัดต่อสู้จนถึงวันที่ ๔ มิถุนายน การสู้รบตั้งแตว่ันที่๑ – ๔ สามวันเราสูญเสียก้าลังพลจากการสู้รบแบบตา

ต่อตาฟันต่อฟันเสียชวีิต ๑๓ นาย บาดเจ็บ ๙๐นายจากการเขา้เคลียร์ ฐานแห่งนี้ พบศพทหารเวยีดนาม ๔๕ ศพและจับ

เชลยได้ ๑๒นาย ยึด     อาวุธ ยุทโธปกรณ์จ้านวนมาก รวมทัง้จรวดแซมแบบยิงประทับบ่า เราสามารถสถาปนาที่มั่นตัง้รับ

ได้ส้าเร็จ การปะทะของทหารไทย ทหารเขมรแดงในพ้ืนท่ีกับเวียดนามดา้เนินต่อไปแต่ไม่หนักส่วนใหญ่เวียดนามจะ

สูญเสียก้าลังพลจากกองโจรเขมรแดงจนถึงเวลาประมาณ๑๔๕๕ของ๒๗มิ.ย.ก้าลังเวยีดนามต้องถอนตัวออกจากที่หมาย

เนินต่างๆจนหมด เนื่องจากการสูญเสีย และการส่งก้าลังบา้รุงในเขตกัมพชูา ท่ีถูกรบกวนจาก เขมรแดง และชุดรบพเิศษ 

ส่วนฐานตา่งๆถูกก้าลังเขมรแดงได้เข้าตีฐานอยา่งต่อเนื่อง โดยได้รบัการสนับสนุนการยงิปืนใหญ่จากฝั่งไทย ท้าให้

เวียดนามถูกตีขนาบ จงึต้องถอนก้าลังกลับเข้าเขตกมัพูชาห่างจากแนวเขตแดนเพื่อให้พ้นอิทธิพลกองทัพเขมรแดงและ

ระยะยิงปืนใหญ่ของกองทัพไทยการรบท่ีช่องบกจงึยุติลง  

ตั้งแตเ่ริ่มการต่อสู้ในปีการปฏิบัตกิารกวาดลา้งกองกา้ลังทหารเวยีดนามทีช่่องบก ตัง้แต่ ม.ค.๒๕๒๘-ธ.ค.๒๕๓๐ ทหาร

ไทยสูญเสีย ก้าลังพล ๑๐๙ นาย บาดเจ็บ ๖๔๔ นาย ยดึอาวุธจากฝ่ายเวียดนามไดจ้้านวนมาก 

   ผมอัพเดทBlogของเพื่อนบา้นที่เขาเคยไปร่วมรบ ที่น้ันมา รายละเอียดจะมีเพิม่เติม อ่านดคูรับเพื่อการศึกษา 

http://www.nco125.com/webboard-view/1306261687.html 

ซีรีย์นี้เป็นเรื่องราวของ"สมรภูมิชอ่งบก" ต.โดมประดษิฐ์ อ.น้้ายืน  จ.อุบลราชธาน ี ซึ่งเป็นรอยต่อ 3 

ประเทศ ได้แก่ ไทย, ลาว และกัมพูชา  เหตกุารณ์เกิดขึ้นในระหวา่งปี 2529 - 2530 ครับ...........  

 

 



 

   

 

ประเวศน์ เขมะปัญญา  : 0816600853 
 2013-

06-26 

17:46:54  

   
 

   

 

ในปี 2529 ทวน.(ทหารเวียดนาม) ได้รุกล้้าอธิปไตยของไทยโดยการเขา้มาวางก้าลังเป็นฐานปฏิบัติการบนเนิน

ต่างๆ เช่น เนิน 500, 408, 382, 436 และ 689 ซึ่งลึกเขา้มาในเขตไทยประมาณ 2 - 3 กิโลเมตร...โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสกดักั้นการส่งกา้ลังบ้ารงุและการแทรกซึมของเขมรสามฝ่ายจากฝ่ังไทย.......... 
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ที่หมายตา่งๆ ดังกล่าวครับ................ 
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กกล.สุรนารี เปิดยุทธการ D- 9 เพื่อขับไล่ผู้รุกรานในเดือน ต.ค.29 ในช่วงแรกกา้ลังฝ่ายเราสามารถเข้าถึงที่หมาย

ต่างๆ แต่ไม่สามารถสถาปนาที่มัน่ได้เป็นผลส้าเร็จ...เนื่องจาก ทวน.ใช้อาวุธยงิสนับสนุนเช่น ป., ค. และ ปรส.ระดม

ยิงอยา่งหนัก...จงึต้องถอนตวัออกมาจากทุกเนิน...พร้อมกับคา้ท้าทายที่เขยีนเป็นเอกสาร (ภาษาไทย) ในศพของ

ก้าลังพลวา่ "ให้เอากรมทหารราบท่ี 23 มาเจอกัน".................... 
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ต่อมา ทภ.2 ตัดสินใจเขา้ควบคุมการยุทธเอง.........โดยส่ังใช้ก้าลัง ร. 23 ทั้ง 4 กองพัน ตามค้าทา้ทาย และเมื่อ 1 

มิ.ย.30 การเข้าตีเนิน 500 แบบลักลอบ (ไม่มีการยิงเตรียมของ ป.สนาม) จึงเกดิขึ้นโดยให้ ร้อย.ร. 2341 เป็นหน่วย

เข้าตีหลัก และ ร้อย.ร.2342 เป็นกองหนุน (ทั้ง 2 กองร้อยจดัจาก ร.23 พัน. 4 บุรีรัมย์)............ผลปรากฎว่าเรา

สามารถยึดที่หมายไดเ้ป็นผลส้าเร็จ.....ในภาพ ผบ.ฉก.ร.23 (พ.อ.เรวัต  บุญทับ) ขึ้นไปให้ก้าลังใจกา้ลังพลหลังยึดที่

หมายได้..........  
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ขอบคุณเพื่อนเวศนม์าก เนื้อหาส้ัน กระชับ เป็นตอน ๆ น่าตดิตาม ได้ความรู้ดี 
 

   

 

บุญยิ่ง เพง่จินดา  : 0875807500  2013-06-26 18:21:16 
 

   
 

   

 

แต่สถานการณ์พลิกผันเพียงชัว่ขา้มคืน.........เราพบหลักฐานในฐานปฏิบัติการว่า ทวน.ไดเ้ตรียมการ"ยิงหาหลักฐาน"

ต่อฐานฯ ดงักลา่วไว้แล้ว.....และเป็นไปดังคาด.....ทวน.ท้าการเขา้ตีโต้ตอบต่อฝ่ายเราโดยใช้อาวุธยงิสนับสนุนระดม  
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ยิงอยา่งหนักหนว่งและแม่นยา้พร้อมกับก้าลังทหารราบเข้าตีเป็นระลอกอย่างต่อเนื่องในห้วง 2 - 4 มิ.ย.30.....ซึ่ง

ฝ่ายเราก็ได้ตา้นทานอยา่งสุดฤทธิ์..ภาพมุมซ้ายดา้นบนเป็นภาพที่ผู้การขึ้นไปให้กา้ลังใจก่อนการตีโต้ตอบ...คนยืน

ด้านขวาคือ ผบ.ร้อย.ร.2341 ส่วนเพื่อน 125 ก็อยู่ในแถวที่ยืนในคูเหรดนั่นแหล่ะครับ................. 
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เราสูญเสียก้าลังพลตลอดการสู้รบในห้วง 4 วัน จ้านวน 13 นาย และบาดเจ็บ 90 นาย ซึ่งถือวา่เปน็อัตราการสูญเสีย

ที่เกือบถงึขั้น "ละลาย"...แต่เรากส็ร้างความพินาศให้กับผู้รุกรานในอัตราที่ใกล้เคียงกันหรือมากกวา่........ส่วนผู้การ

ปัจจุบันท่านเกษยีณอายุไปหลายปีแล้วแตย่ังคงรับใช้เบื้องพระยคุลบาทในตา้แหน่งรองสมุหราชองครักษ์และเปล่ียน

ชื่อเป็น "ณพล" รวมทั้งยงัคงดูแลปัญหา จชต.อยู่........และนี่คือหลักฐานแห่งความไวว้างพระราชหฤทัย................ 
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ปัจจุบันการสู้รบไม่มีแล้ว...........แต่ยังคงหลงเหลือทุ่นระเบิดอยู่บา้ง..........ช่องบกมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า "สามเหล่ียม

มรกต" มีทิวทศัน์สวยงาม....เป็นแหล่งท่องเทีย่วที่ขึ้นชือ่อีกแห่งหนึ่งของอุบลราชธานคีรับ............ 
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ช่องบก 2 
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ช่องบก 3 
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ช่องบก 4 
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ฐานปฏิบัติการอนุพงศ์ (ตั้งชื่อเพือ่เป็นอนุสรณ์แด่ก้าลังพลที่เสียชวีิต) อยู่ห่างจากปากทางช่องบกประมาณ 4 กิโล

เมตร...รถยนตเ์ข้าถึงได้ครับ............... 
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ปัจจุบันตรงปากช่องบกสรา้งเป็นศาลาเพื่อประดิษฐาน "พระพุทธรักษานกัรบกล้าอิสาน" และใช้เป็นที่พบปะ

พัฒนาสัมพันธ์ของทหารไทย, เขมร และลาว  ซึ่งสามารถเดินเท้ามาพบกันได้ครับ.......ส่วนนักรบสกุลเหงียนกลับ

บ้านไปนานแล้ว.......... 
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ในเดือน ส.ค. และ ก.ย.ของทุกปจีะมีปรากฎการณ์กุง้เดินขบวนทีแ่ก่งห้วยโดมซึ่งอยูใ่นพ้ืนท่ีช่องบกครับ................ 

 

 

 

   

 

ประเวศน์ เขมะปัญญา  : 0816600853 

ผมก็ก้าลังพล ร้อย.ร.2341 (ร้อย อาสา) แล้วผมมัวไปแอบ มุดอยูห่ลุม

ใหนเนี่ยถึงไม่เห็นหน้าเลย..หรือวา่มัวแต่เมาอยู่แกง่ล้าดวน  

   

 

วีรพันธ์ ชาญชัยศร ี  : 044275194  2013-06-26 19:16:01 
 

   
 

   

 
 พี่นิพนธ์ฯได้ ร้อยเอก  ก่อนใครกท็่ีช่องบกนี่แหล่ะ..ร้อย ร2341  เลยต้องเปล่ียนอาชีพมาเป็นผู้จัดการ
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บริษัทเอกชนร่้ารวยอื้อซา่...คาดวา่จะบริจาคเพื่อจัดงานกินเล้ียงท่ี ทภ.2 เป็นเจา้ภาพ หลายเงินอยู่

ประธาน ทภ2 ประกบไว้ดีๆแล้วกนัพูดถึงใจแล้วจ่ายไม่อั้น  บางครั้งยอมจ่ายจนเหลือแต่ กกน.ตวัเดยีวก็

ยังมเีสียหน้าไมว่่าแต่ไม่ขอเสียชือ่คติประจา้ใจของพีใ่หญ่..นืพนธ์  ป้องมติรฯ 

   

 

วีรพันธ์ ชาญชัยศร ี  : 044275194  2013-06-26 19:28:03 
 

   
 

   

 

 โอ..โฮ..พ่ีเวศน์ ช่างสรรหา จริงๆ เหมือนหนังสงครามเลย มีต่อ ภาค 2 หรือเปล่า (โปรดติดตามตอนต่อไป 

เร็วๆ นี้)  

   

 

จ.ส.อ.เพชร อ้นเถื่อน ตรีเพชร 789  : 0818064016  2013-06-26 19:35:21 
 

   
 

   

 

เราร้อยร.4722 รอดมาได้ เพราะกองหนุนหนึ่งกองร้อยเพิ่มเติมกา้ลังนี้คร้าบบบบคุณเพื่อนเวศน์ 
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จ.ส.อ.สงวน มูลหล้า  : 0871852773  2013-06-26 22:02:55 
 

   
 

   

 

เข้าตเีลย 

 

   

 

พ.ท.เสนีย์ คงทองเอยีด  : 0 8 4 8 4 5 1 5 6 9  2013-06-27 08:26:24 
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พี่พันธ์......จ้า ส.อ.หนุ่มน้อยหน้ามนแห่ง ร้อย.ร.2341 คนนี้ได้รึป่าว.........เรื่องรูปน่ะอย่าวา่แต่พีเ่ลย.....ไอ้

คนโพสต์เองก็หาไม่มี.........โดยเฉพาะตอนท่ี"ไอ้แกว" ก้าลังจะเข้าชาร์จพวกเราบนเนิน 500...ถ้ามี

โทรศัพท์แบบสมัยนี้ก็อาจจะมกีารถ่ายทอดสดบา้ง........ฝากความคิดถงึพี่นิพนธ์กระดกูเหล็กดว้ย..คน

อะไรขนาด "กบกระโดด"ยงักินแกไม่ลงเลย................ 
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มีเรื่องราวมาเล่าใหค้นรุ่นหลังฟัง จากผู้มีประสบการณ์ตรง 

เยี่ยมมากเพื่อนเวศน ์  

   

 

ประจวบ แสงมา  : 0898061452  2013-06-27 17:32:50 
 

   
 

   

 

125 อุบลราชธานี ขอแจมดว้ยภาพต่อไปน้ี 

 

 

 

   

 

จตุชยั ศิริมูล  : 0892807659  2013-06-27 19:22:38 
 

   

http://www.nco125.com/webboard-delete.php?id=1306261687&seq=18253
http://www.nco125.com/webboard-delete.php?id=1306261687&seq=18254


 

   

 

ที่อยู่ของขา้ศึก ปืนท้าลายเขาไม่ได้ 

 

 

 

   

 

จตุชยั ศิริมูล  : 0892807659  2013-06-27 19:24:05 
 

   
 

   

 

(ขออภัยปืนใหญ่)  วัตถุระเบิดที่เขาขนกลับไม่ได้ เมื่อเขา (ข้าศึก) ถอนตัวออกจากพื้นท่ีเนิน 500 ขณะนั้น 

ส.อ.จตุชัย   เป็น ผบ.หมู่ ค.81  สนับสนุนตลอดตราบเทา่ทุกวันน้ี  

 

 

http://www.nco125.com/webboard-delete.php?id=1306261687&seq=18255


 

   

 

จตุชยั ศิริมูล  : 0892807659  2013-06-27 19:29:12 
 

   
 

   

 

อีกภาพครับ 

 
 

http://www.nco125.com/webboard-delete.php?id=1306261687&seq=18258


 

   

 

จตุชยั ศิริมูล  : 0892807659  2013-06-27 19:30:03 
 

   
 

   

 

เรา จ.ส.อ.สนาน  สังสกฤษณ์ ก็ไปเด้อ อยู่ ร้อย.ร 2343 อยู่กับ จ.ส.อ.จักรพงษ์   ถาวรกาย ( ไอ้เจีย๊บ ร้อย.

4 พัน.3 ) ที่เนิน 472  ถอนตัวจากเนิน โนเนม พร้อมศพเพื่อนทหารหาญอีก 8 ศพ     

   

 

จ.ส.อ.สนาน สังสกฤษณ ์  : 0892821561  2013-06-27 20:09:56 
 

   
 

   

http://www.nco125.com/webboard-delete.php?id=1306261687&seq=18260
http://www.nco125.com/webboard-delete.php?id=1306261687&seq=18266


 

 สุดยอดการน้าเสนอ คงมตีอนตอ่ไปนะ หลาย ๆ คนเฝ้าติดตามอยู่เพื่อนเวศน์ 
 

   

 

ชัช แปลงสาร  : 084 7056 190  2013-06-27 21:21:14 
 

   
 

   

 

ขอบคุณเพื่อนจตุชัยมาก....เห็นรูปแล้วน้้าตาจะไหล.....คิดถึงผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกัน.....โดยเฉพาะผู้ท่ี

ต้องจากไป............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nco125.com/webboard-delete.php?id=1306261687&seq=18272


 

 

 

 
 


