
พิมพ์หน้านี ้ โหวต 1 คน ณัฐ โหวตเรื่องนี ้ 

 
กองทัพกัมพชูา(The Royal Cambodian Armed Forces/RCAF) ทั้ง 3 เหล่าทัพหลักขึ้นตรงตอ่กระทรวงกลาโหม
กัมพูชา มีตัง้อยู่ที่กรงุพนมเปญ  มีการจัดก าลังพลเหมือนกับบ้านเราคือมี 3 เหล่าทัพ และ 1 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ประกอบด้วย 

กองทัพบก(Royal Cambodian Army) ก าลังพลประมาณ  
 130,000 นาย 

กองทัพเรือ(Royal Cambodian Navy) ก าลังพลประมาณ  
2,800 นาย 

กองทัพอากาศ(Royal Cambodian Air Force) ก าลังพลประมาณ  
1,000 นาย 

ส านักงานต ารวจ(Royal Cambodian Police) 

แสนญานุภาพทางการทหารและก าลังพลของกองทัพบกกัมพชูามขีนาดใหญ่ท่ีสุดและกระจายอยู่ตามจงัหวดัต่าง ๆ 
เช่นเดียวกับของไทยมีการจัดก าลังคล้าย ๆ กัน กมัพูชาเองไมม่ีแสนยานุภาพทางทางการเงิน แตม่ีอาวธุซึ่งสะสมไว้สมัย
สงครามทัง้สมัยสงครามตามทฤษฎีดอมิโน่ ,สงครามเย็นและสงครามกลางเมืองระหว่างเขมร  4 ฝ่าย คือ ฝ่ายแรก เฮงสัม
รินและฮุนเซนที่มเีวยีดนามเป็นพีเ่ล้ียงภายใตก้ารสนับสนุนของโซเวียต(เมื่อก่อนเราจงึเคยได้ยินค าว่าเวียดนามเฮงสัมริน ,
เขมรสีหนุ ที่มีจีนสนับสนุน(แบบใต้ดิน),เขมรแดงที่จีนสนับสนุนผ่านพ่ีไทย และกลุ่มของซอน เซน ท่ีมีก าลังเพียงน้อยนิดแต่
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กระโจนลงไปเล่นกับเคา้ดว้ยเพื่อเพิ่มความมันส์ในสงคราม ก็เลยกลายเป็นเขมร 4 ฝ่าย  สงครามมาสงบในปลายปี 2534 

เมื่อเขมร 4 ฝ่ายตกลงลงนามยุตสิงครามกันในกรงุปารีส ประเทศฝรั่งเศสโดยมมีตใิห้เวียดนามถอนทหารออกไปจาก
กัมพูชาแล้วร่วมกันจดัตัง้รัฐบาล 4 ฝ่ายขึ้น โดยมีการตัง้สภาแห่งชาติสูงสุด (Supreme National Council)หรือSNC  

โดยมีสมเด็จเจ้านโรดม สีหนุ เป็นประธาน   

อาวุธต่าง ๆ ที่หลงเหลืออยู่เป็นจ านวนมากเพราะช่วงนั้นเป็นชว่งสงครามเย็น และคา่ยคอมมวินิสต์เองก็แตกเป็นสายจีน 
และสายโซเวียด(ดาวแดง ดาวเขยีว) ไหนจะที่อเมริกาสงอาวุธเข้าไปอีก ท าให้เขมรมีอาวุธสะสมไวเ้ป็นจ านวนมาก 

มาวเิคราะห์สรรพก าลังในแต่ละกองทัพของกัมพชูา 

กองทัพบก มกี าลังพลประมาณ 130,000 นาย ประกอบด้วย 6 กองบัญชาการ คือ กองบัญชาการกองทัพบกอยู่ทีก่รุง
พนมเปญ กองทัพภาคที่ 1 กองบญัชาการตัง้อยู่ที่เมือง สตรึงแตรง ,กองทัพภาคที่ 2  อยู่ที่กองบัญชาการตั้งอยู่ทีเ่มืองกัม
ปงจาม,กองทัพภาคที่ 3 กองบัญชาการตัง้อยู่ที่เมือง ก าปงสปือ, กองทัพภาคที่ 4 อยู่กองบัญชาการตั้งอยู่ที่เมือง เสียม
เรียบ,กองทัพภาคที่ 5 กองบัญชาการตั้งอยู่ทีเ่มืองบัตดอมบอง,และกองบัญชาการพิเศษเคลื่อนที่เร็ว(น่าจะเป็นเหมือน
หน่วยของกรมทหารราบท่ี 31 รักษาพระองค์ จ.ลพบุรีบ้านเรา ท่ีพึ่งซ้อมใหญ่กันไปเมื่อ 23 เมษายน - 5 พฤษภาคม ที่ผ่าน
มา)หน่วยนี้รับผิดชอบพ้ืนท่ีเมือง พนมเปญ,ไพริน,กัมปงธม  
กองทัพบกกมัพูชากใ็ช้สูตรแบบเดียวกับของไทยคือ ราบ ม้า ปืน ประกอบด้วย กรมทหารราบ 9 กรม, กองพันยานเกราะ  3 

กองพัน, กรมทหารชา่ง 4 กรม, และกองพลน้อยต่อตา้นการก่อการร้าย 3 กองพล(หน่วยคอมมานโด 911 ผ่านการฝึกจาก 
Kopassus กองก าลังประกอบดว้ยหน่วย Seal,พลซุ่มยิงและต่อต้านการก่อการร้าย)   งบประมาณกลาโหม 120 USDต่อ
ปีหรือประมาณ 4,200 ล้านบาท  

อาวุธยุทโธปกรณ์หลัก 

รถถังหลัก (Main Battle Tanks) 
                                                                                          

 รถถังหลัก รุ่น T-54/55  ผลิตจากประเทศ รัสเซยี  
 จ านวนประมาณ  103 คัน                             

 รถถังหลัก รุ่น Type-59 ผลิตจากประเทศ จีน        
 จ านวนประมาณ  200 คัน 

รถถังเบา (Light Tanks) 

- รถถังเบา   รุ่น PT-76     ผลึตจากประเทศรัสเซีย    
  จ านวนประมาณ   10 คัน 

- รถถังเบา   รุ่น Type 62  ผลิตจากประเทศจีน         
   จ านวนประมาณ   30 คัน 

- รถถังเบา   รุ่น Type 63 ผลิตจากประเทศจีน         
  จ านวนประมาณ    20 คัน 

- รถถังเบา   รุ่น AMX-13 ผลิตจากประเทศฝร่ังเศส  
  จ านวนประมาณ  12 คัน 

รถสะเทินน้ าทะเทินบก (Infantry Fighting Vehicle) 

         - รถสะเทินน้ าสะเทินบก รุน่ BMP-1 ผลิตจากประเทศรัสเซยี   
           จ านวน 70 คัน 
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รถล าเลียงพลหุม้เกาะ (Armored Personnel Carrier (APC)) 

      - รถล าเลียงพลหุ้มเกาะ รุ่น M113A1 ผลิตจากประเทศ USA     

        จ านวน 20 คัน 

     - รถล าเลียงพลหุ้มเกาะ รุ่น BTR-60   
       ผลิตจากประเทศรัสเซีย จ านวน 210 คัน 

     - รถล าเลียงพลหุ้มเกาะ รุ่น BTR-152  

       ผลิตจากประเทศรัสเซยี จ านวน 100 คัน 

      - รถล าเลียงพลหุ้มเกาะ  รุ่น Tatra OT-64    

        ผลิตจากประเทศเช็ค  จ านวน   26 คัน  

     - รถล าเลียงพลหุ้มเกาะ รุ่น BRDM-2  

       ผลิตจากประเทศรัสเซยี   จ านวน   25 คัน  
     - รถล าเลียงพลหุ้มเกาะ รุ่น VBV   

       ผลิตจากประเทศฝร่ังเศส จ านวน     5 คัน 

รถยิงจรวด(Multiple Rocket Launcher (MRL)) 

         - รถยิงจรวด รุ่น BM14 ติดตั้งเครื่องยิงจรวดหลายล ากล้อง  
           140 มม. ผลิตจากประเทศรัสเซีย จ านวน 10 คัน 

         - รถยิงจรวด รุ่น BM21 ติดตั้งเครื่องยิงจรวดหลายล ากล้อง  
           122 มม.ผลิตจากประเทศรัสเซีย  จ านวน 8 คัน 

รถล าเลียงพล M35 

-          รถขนส่งก าลังพล M35A2  ผลิตที่ประเทศสหรัฐฯ  
     จ านวน  67 คัน 

ปืนใหญ ่

-          ปืนใหญ่ 130 มม.(Towed Field Gun)  
     ผลิตที่ประเทศรัสเซยีเรียก M1954 (M-46) 

หากเป็นรุ่นที่ผลิตในจีนเรียก Chinese copy, called Type 59-1 

ปืนต่อสู้อากาศยาน 

-          ปืนยิงเครื่องบิน  9K32 “Strela-2” ทาง NATO 

     เรียก SA-7 Grail ผลิตโดยประเทศรัสเซยี 

อาวุธประจ ากาย 

-          อาก้า หรือ AK 47 ภาษารัสเซียเรียก อากา ค าวา่ อา " ย่อมาจากค าว่า "อัฟตามัต" ที่แปลวา่ปืนกล ส่วน "กา"(กา
ลาชนิกอฟ) น้ันมาจากนามสกุลของผู้ออกแบบ ส่วนเลข 47 นั้นหมายถึงปี 1947 ที่น าออกใช้เป็นครั้งแรก 

-          เครื่องยงิจรวด RPG ,RPG ย่อมาจาก Rocket Propelled Grenade อาวุธต่อสู้รถถังขนาดเล็กชนดิประทับบ่ายงิ
ล ากล้อง 40 มม. ใช้ลูกจรวดขนาด 82 มม.(RPG2) และ 85 มม.(RPG7) ใช้ท าลายรถถัง ยานยนต ์ท่ีก าบัง และสังหาร
บุคคลเป็นกลุ่ม ผลิตในรัสเซีย 

กองทัพเรือ มกี าลังพล 2,800 นาย กองทัพเรือส่วนใหญ่ของกัมพชูาจะเป็นเรือตรวจการณ์ชายฝั่งเปน็หลัก ไม่ได้มีกองเรือ
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ยุทธการ และกองเรือฟริเกตแบบบ้านเรา  
-          เรือลาดตระเวรตดิอาวุธเบา Patrol Craft  

      จ านวน    15 ล า 

-          นอกนั้นเป็นเรือขนาดเล็กที่ใช้ตรวจการณ์ในล าน้ า จ านวน    170 ล า 

กองทัพอากาศ มีก าลังพลประมาณ 1,000 นาย เครื่องบินรบที่มศีกัยภาพได้แก ่

- เครื่องบินรบ MIG 21 ผลิตในประเทศรัสเซยี จ านวน          
   4 ล า 

        - เครื่องบินโจมตี Aero L-39 Albatros  

 ผลิตในประเทศเช็ค      จ านวน   5 ล า 

        - นอกนัน้เป็นเครื่องบินเล็ก และเฮลิคับเตอร์ ประมาณ 20 ล า 

         (ส่วนใหญ่ใชก้ารไม่ได)้ 
โดย ณัฐ  –Thailand People Tribune 

 Certificate: - Anti Communism  
                   (Internal Security Operations Command-Thailand) 
                 - Anti Terrorism Awareness Level1 
                   (Department Of Defence  USA.) 

 
รถถัง T54/55 รุ่นนี้เป็นรุ่นยอดฮติผลิตในโซเวียด(รัสเซยี) ใชใ้นกองทัพแดงของโซเวียดเป็นพระเอกในสงครามโลกครัง้ที่ 2 

มีการพัฒนาเป็นรุ่น T62,T72 และ T80 ยังมีอยู่หลายคนในกองทัพกัมพูชาตั้งตกทอดมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็น และ
สงครามกลางเมือง เขมร 4 ฝ่าย 

รถถัง Type 59 รุ่นนี้ผลิตในจีน  ดังมากในปฏิบัติการกวาดล้างนกัศึกษาที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อปี 2532 ภาพ
ที่ถูกเผยแพร่ไปท่ัวโลกคือชายนิรนามออกมายืนขวางรถถัง Type59 

http://en.wikipedia.org/wiki/Patrol_craft


 
รถถังรุ่น PT-75 /76ท าในโซเวียดเป็นรถสะเทินน้ า สะเทินบก สามารถวิ่งในน้ าไดเ้หมือนเรือ ผลิตตั้งแต่ปี 1950 เกา่มาก
แล้ว 

 
รถถังรุ่น Type 62 ผลิตจากประเทศจีน พัฒนาจาก Type 59 โดยลดขนาดของปืนใหเ้ล็กลง เพื่อลดน้ าหนักของรถ 



 
รถสะเทินน้ าสะเทินบก รุ่น BMP-1 ผลิตจากประเทศรัสเซีย บ้านเรามีใช้ทั้งทหารบก เมื่อก่อนทหารเรือ ซื้อต่อจากประเทศ
ฟิลิปปินส์ รุ่น LVT แบบ 4  ใชใ้นหน่วยนาวิกโยธิน  แต่ เมื่อ 29 มิถุนายน 2494 (กบฎแมนฮตัตัน) ท าให้กองทัพเรือต้อง
สูญเสียบรรดารถชนิดตา่ง ๆ จ านวนมากท าให้รถเหล่านี้ถูกท าลายลงและน าไปจอดไว้ที่สัตหีบ 

รถล าเลียงพลหุม้เกาะ รุ่น M113A1 ผลิตจากประเทศ USA  รุ่นนี้เป็นกระดูกสันหลังของทหารราบอเมริกาในสงคราม
เวียดนามเลยกว็่าได้ ดงันั้นไม่แปลกที่จะมีอยูใ่นความครอบครองของกัมพชูาแต่ก็ไม่กี่
คัน



 
รถล าเลียงพลหุม้เกาะ รุ่น BTR-60 ผลิตจากประเทศรัสเซีย  รุ่นนีฮ้ิตมากในค่ายคอมมิวนิสตเ์ป็นรุน่แรก ๆ ส าหรับยาน
ล าเลียงพลของอดีตโซเวยีด 

 
รถล าเลียงพลหุม้เกาะ รุ่น BTR-152 ผลิตจากประเทศรัสเซีย ได้รบัการพัฒนาจากรุ่น BTR60 รุ่นนีไ้ม่สามารถวิ่งในน้ าได้ 



 
รถล าเลียงพลหุม้เกาะ  รุ่น Tatra OT-64   ผลิตจากประเทศเช็ค เมื่อก่อนหากในวงการปืนพูดถงึปนืท่ีผลิตจากประเทศเช็ค
ถ้าเป็นรุ่นคุณปู คุณพ่อ อาจจะไม่ค่อยยอมรับ  แต่ปัจจุบันปืน CZ ทั้ง M75 และM85 เป็นที่ยอมรับในรุ่นเรา  เช่นเดยีวกับ
รถล าเลียงพลของเช็ค 

 
รถยิงจรวด รุ่น BM14 ตดิตัง้เครือ่งยิงจรวดหลายล ากล้อง 140 มม. ผลิตจากประเทศรัสเซีย  เมื่อเปิดสงครามเตม็รูปแบบ
ต้องยงิกันหูดับตับไหม้  ประเทศเล็ก ๆ ยิงไม่กี่ทีตงัค์หมดคลัง(ต้องกู้มาท าสงคราม) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tatra_OT-64


 
รถยิงจรวดรุ่น BM21 ติดตัง้เครื่องยิงจรวดหลายล ากล้อง 122 มม.  ผลิตจากประเทศรัสเซีย   เจา้นี่มีชื่อเล่นGrad หรือ
แปลว่า  ห่ากระสุน 

 
รถขนส่งก าลังพล M35A2  ผลิตที่ประเทศสหรัฐฯ ใช้ล าเลียงทั้งก าลังพล และใชใ้นหน่วยพาราฯ เป็นรถล าเลียงพลที่มี
ความทนทานสูงสามารถบันทึกหนักได้ และขับเคล่ือนหายหว่ง  แต่เอาไปวิง่ 3 จว.ภาคใต้ไม่ได้  เดีย๋วพวกฝังระเบดิใต้ถนน  
แล้วกดตมูหงายท้องต้องพลีชีพ 



 
AK47 หรือที่เรียกกันท้ังในวงการทหารและมือปืนวา่ อากา้ เป็นปืนของค่ายคอมมิวนิสต์ คู่แข่ง M16 คา่ยโลกเสรี อากา้ใช้
กระสุน 7.62 โตกาเรฟ ส่วน M16 นั้นขนาดกระสุน 5.56 มม.(หรือ .223 นิ้ว) ความเร็วกระสุนพวกนี้ไม่ต่ ากว่า 3,000 ฟุต/
วินาที ประสิทธิภาพสูงยงิทีหมุนตับไตไส้พุงกระจุยกระจาย  ถึงไม่ตายก็พิการ 

 
เครื่องยิงจรวด RPG เรามักเรียกอาร์พีจี ๆ จริง ๆ แล้วค าเต็มคือ Rocket Propelled Grenade ปากล าก้อง 40 มม.ใช้
ท าลายรถถังหรือยานยนตข์องขา้ศึก  อาวุธพระเอกอกีตัวหน่ึงของทหารเขมร  ตามจะเห็นในภาพขา่วบ่อย ๆ 



 
ปืนใหญ่ 130 มม.(Towed Field Gun) ผลิตที่ประเทศรัสเซยีเรียก M1954 (M-46) รุ่นนี้ยิงวิถีราบยิงงา่ยกวา่ปืนใหญ่
ของไทยค่าย USA ยิงวิถีโค้งต้องค านวณเหมือนตอนเรียนวิชาทหารปกปิดสีแดง  นั่งค านวณบนเขาชนไก่ครูฝึกตรวจแล้ว
ตบกบาล  เสือกยงิพวกเดยีวกันเอง(แล้วปล่อยให้เข้าตซีุ้มแป๊บซี่ของเมยีครู) 

 
ปืนยิงเครื่องบิน  9K32 “Strela-2” ทาง NATOเรียก SA-7 Grail หรือที่เรียกกันในวงการทหารวา่ ซาร์ ผลิตโดยรัสเซยี  
ยิงแล้วจรวจจะตามจับความร้อนของเครื่องบินรบ   



 
รูป 9K32 “Strela-2”หรือที่ทาง NATOเรียก SA-7 Grail มีความคล่องตัวสูงสามารถเคลื่อนย้ายโดยวิธกีารห้ิวหรือแบกได้
โดยทหารเพียงคนเดียวใช้ประทบับ่ายิงจากภาคพื้นเพื่อท าลายอากาศยานของคู่ต่อสู้ 

 
สงครามยมคิปปูร์  Yom Kippur War ในปีพ.ศ. 2516 เป็นสงครามระหวา่งอาหรับ(อยิิปต์,ซีเรีย,อิรัก) กับอิสราเอล ซึง่น า



โดยนายพลโมเช่ ดายัน(Moshe Dayan) กองบินอิสราเอลแสดงแสนยานุภาพทางการทหารดว้ยรอดพ้นจาก SA7 ได้ท า
ให้อิสราเอลสามารถชนะสงครามภายใน 6 วัน 

 
กองทัพเรือส่วนใหญ่ของกัมพชูาจะเป็นเรือตรวจการณ์ชายฝ่ังเป็นหลัก ไม่ได้มีกองเรือยุทธการ และกองเรือฟรเิกตแบบ
บ้านเรา นอกจากนั้นเรายังมีหน่วยทหารเรือชั้นดีคือหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ(มนุษยก์บ) หรือ Royal Thai Navy Seal 
ฮูย่า !! 



 
เครื่องบิน Mikoyan Gurevich หรือ MIG-21 เครื่องบินชื่อดังในค่ายซีกโลกคอมมิวนิสต์  หากเปน็ค่ายทางนิยมอเมริกา
ต้องเป็น F16 เป็นเครื่องบินความเร็วเหนือเสียง Supersonic สมัยนึงไทยเคยน า F16 ไปบินท า Supersonic เหนือนน่าน
ฟ้ากัมพชูา ท าให้นายกฮุนเซ็น ถงึกลับกล่าววา่เตรยีมเครื่องยิงลูกระเบิดไว้ต้อนรับ 



 
ทหารเขมรผ่านการรบมาเกือบตลอดระยะเวลาประเทศเพิ่งมาสงบสุขเมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง เมื่อก่อนเขมรแตกเป็น 4 ฝ่ายและ
ฝ่ายที่ได้รับชัยชนก็คือฝ่ายเฮงสัมรินทร์ภายใต้การสนับสนุนของเวยีดนาม เราจึงได้ยินค าว่าเวยีดนามเฮงสัมรินทร์  ผู้น า
ไม่ใชใ่ครอื่น นายกรัฐมนตรีคนปจัจุบันคือสมเด็จฮุนเซ็นนี่เอง  ปัจจุบันมีคดเีข้าพระวิหารสงสัยติสขึน้นึกถึงสงคราม
สมัยก่อน 



 
ทหารเขมรอยูก่ับอาวุธจนแทบจะเป็นเรื่องปกติ หรือเขา้ไปอยู่ส่วนหน่ึงในชวีิตไปเลยก็วา่ได ้



 
ส าคัญกองหนุนและประชาชน กม็ีความเชี่ยวชาญในการรบ ทั้งการรบในแบบ และการรบนอกแบบ การรบแบบกองโจร 



 
ลูกเล็กเดก็แดงก็ยงัทันเห็นสงคราม  รุ่นเขมร 4 ฝ่าย  นี่ทางโซเวียดไม่แตกในปี 2534 จนเป็น 15 ประเทศในปัจจุบัน  ไม่รู้วา่
สมัยนี้จะจบการรบหรือยงั 



 
แวะเขา้ไปส ารวจแนวฟากตะวันออกกันหน่อย  ก่อนอื่นต้องมีวซี่าก่อนถึงเข้าประเทศกมัพูชาได้ 

 
ระหว่างทางไม่พบการเคลื่อนก าลังของทหารมาทางแนวตะวันด้านตะวันออกด้านบันเตียเมียนเจย บันทายมีชยั และพนุม
เป็ญ(ภาษาเขมร อ่าน พนุมเป้น) 



 

 
เสาส่ือสารของเอกชนเมื่อเกิดสงครามจริงสามารถปรับใชใ้นการทหารได้ เหล่าทหารส่ือสารสมัยเปน็ รด.เรียนสบายไป
เรียนท่ีทุ่งมหาเมฆไม่ต้องฝึกหนักแบบศูนย์ฝึกวิภาวดีฯ 
ระหว่างทางต้องแวะเติมแก๊ส  เพราะพาหนะใช้แก๊ส  ชาวบา้นอยู่กนัอย่างสงบสุข ถ้าถามทกุคนคงตอบเป็นเสียงเดียวกัน
ว่าไม่ต้องการสงคราม 



 
เบียร์สิงห์ กับ อังกอรเ์บียร์ มีประวัติศาสตร์ไม่ยิง่หย่อนไปกวา่กัน  เราสามารถดื่มดว้ยกันได้อย่างมคีวามสุขโดยที่ไม่มี
สงคราม  หากเกดิสงครามทัง้สิงห์และอังกอร์ ก็ดื่มไม่อร่อยโดยเฉพาะเศรษฐกิจไม่ดีอยู่แล้ว กระสุนก็แพง น้ ามันก็แพง  
ชีวิตทหารหาญและประชาชนของทั้งสองประเทศยิง่แพงตีคา่ไม่ได ้จะรบกันไปใย 
นี่ไงซากของสงคราม มแีต่ความเจ็บปวด สงครามในอดตีเกดิจากไม่กี่เหตุผล เช่น ลัทธิจักรวรรดินยิม แนวคดิดา้นชาตินิยม
หรือศาสนา การแย่งดินแดน และสมัยนี้คงไมม่ีแล้วแต่สมัยก่อนม ีคือ แย่งผู้หญิง ก็อา้งท าสงครามกัน 

 
พวกเราชาวไทยฝากแผ่นดินไทยไว้กับ 2 กองก าลังทหารหาร กองทัพภาคที่ 2  กองก าลังสุรนารี  และกองก าลังบูรพา ท าให้
พวกเราแนวหลังหลับได้อย่างอุ่นใจ 
มิยอมให้ธงชาตใิด ปลิวไสวบนทพัฐาน แม้รา่งจะแหลกราญ แต่ไตรรงค์ คงยั่งยืน  



 

 
 
  
ถ้าไม่อยากให้ลูกหลานต้องมาเทีย่วชมพิพิธพันธ์สงครามทีเ่ขาพระวิหาร(ซึ่งไม่รู้ว่าใครจะชนะ หรือใครจะแพ)้ แต่ที่แน่ ๆ ไม่
มีใครกลวัใครท้ายสุดไมว่่าชนะหรือแพ้  คนเจ็บปวดก็คือประชาชนตาด า ๆ ของทั้ง 2 ประเทศ 
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