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 ศศิธร นพรัตน์ : ยทุธวิธีของเวียดกงในสงครามเวียดนาม ค.ศ. 1965 - 1975. อาจารยท่ี์
ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ   : รศ.ดร.ชุลีพร  วิรุณหะ. 167 หนา้. 
 การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาถึงเร่ืองของยุทธวิธีของเวียดกงใน
สงครามเวียดนาม  จากการศึกษาพบว่าเวียดนามเป็นชนชาติท่ีมีการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยอิสรภาพมา
หลายคร้ังเร่ิมจากการยดึครองของราชวงศฮ์ัน่ของจีนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 3 ชาวเวียดนามจึงเกิดความคุน้เคย
กบัการท าสงครามภายในประเทศของตนมาอยา่งยาวนาน ในศตวรรษท่ี  19  เวียดนามตกอยูภ่ายใตก้าร
ปกครองแบบอาณานิคมของฝร่ังเศส และในระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เวียดนามตกอยูภ่ายใตก้าร
ปกครองร่วมทั้งโดยฝร่ังเศส และการเขา้ครอบครองของญ่ีปุ่น กองก าลงัปฏิวติัประชาชนเวียดนาม(Viet 
Minh) ไดต่้อสูก้บัฝร่ังเศสและหลงัจากการท าสงครามท่ีเดียนเบียนฟ ู( Dien Bien Phu ) รัฐบาลฝร่ังเศสก็
ยอมลงนามในขอ้ตกลงเจนีวาโดยแบ่งเวียดนามออกเป็นสองประเทศภายใตเ้สน้ขนานท่ี 17 หลงัจากนั้น
สหรัฐอเมริกาจึงเขา้แทรกแซงเพื่อป้องกนัการเคล่ือนตวัของคอมมิวนิสตจ์ากเวียดนามเหนือสู่เวียดนาม
ใต ้ ซ่ึงยทุธวิธีการรบของสหรัฐอเมริกาเป็นการท าสงครามตามรูปแบบ (Conventional War) แต่ยทุธวิธี
การรบของเวียดนามเป็นการบแบบกองโจร (Guerrilla  warfare) โดยใชก้องก าลงัเวียดกง (Viet Cong) 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รแนวร่วมปลดปล่อยอิสรภาพแห่งชาติเวียดนามใตซ่ึ้งก่อตั้งข้ึนในค.ศ. 1960  
 ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีของกองก าลังเวียดกงท่ีปฏิบัติในสงครามเวียดนามเป็นการ
ด าเนินงานทางการเมืองและการทหารควบคู่กนัไป ดา้นการเมืองมีแนวปฏิบติัส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 
การปฏิบติัต่อประชาชนของตนเอง (Dan Van)  การปฏิบติังานท่ามกลางศตัรูทางทหาร ( Binh Van) 
และการปฏิบติังานท่ามกลางประชาชนของศตัรู (Dich Van)จุดมุ่งหมายส าคญัคือการท าสงคราม
จิตวิทยาและโฆษณาชวนเช่ือเพื่อปลุกระดมมวลชนและชักน าชาวบา้นเขา้ร่วมกับกองก าลงั ส่วน
โครงสร้างทางทหารนั้นเป็นปฏิบติัการท าสงครามแบบกองโจร การก่อการร้าย การก่อความไม่สงบ ซ่ึง
ในทา้ยท่ีสุดจะตามมาดว้ยการการท าสงครามเตม็รูปแบบร่วมกบักองทพัเวียดนามเหนือ ยทุธวิธีของกอง
ก าลงัเวียดกงประสบความส าเร็จในการตา้นทานก าลงัทางทหารท่ีเหนือกว่าของรัฐบาลเวียดนามใตแ้ละ
สหรัฐอเมริกา  ส่งผลใหเ้วียดนามกลบัมารวมชาติไดใ้นท่ีสุด 
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 The purpose of this independent study is to examine the strategy of Viet Cong in the 
Vietnam War. Vietnam is known throughout its history for its many struggles against intruders and 
colonizers from the 3rd century Han Dynasty of China onward. During the 19th Century, Vietnam 
was under the French Colonial Government and during the World War II the country was 
occupied by both the French and the Japanese. After World War II, the North Vietnamese army 
or Viet Minh carried out a war of independence with the French. After the Vietnamese victory at 
Dien Bien Phu, the French Government signed the Geneva Agreement in which Vietnam was 
given independence but was to be divided into North and South Vietnam. From that time onward, 
the United States had stepped in to protect South Vietnam from being encroached upon by the 
Communist from the north. The United States conducted a conventional warfare in Vietnam while 
the Communist preferred the guerrilla warfare, using the South Vietnamese Liberation Army or 
Viet Cong which was established in 1960. 
 The strategy and tactics of Viet Cong concentrated on both political and military 
performances. The political strategy relied upon 3 main principles. They were: to work with our 
own people or Dan Van, to fight with the enemy or Binh Van and to work with the enemy’s people 
or Dich Van. The main purpose of this was to conduct a psychological warfare and to make use 
of propaganda in order to gain support of the Vietnamese people. For the military operation, the 
Viet Cong used guerrilla tactics, unrest and intimidation, to be followed by a conventional warfare 
conducted with the help of North Vietnamese army. Viet Cong strategy and tactics were 
successful in withstanding a more powerful military operations of the United States and eventually 
paved the way for the unification of North and South Vietnam 
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การศึกษาคน้ควา้ฉบบัน้ีสามารถบรรลุผลส าเร็จไปไดด้ว้ยดี  อนัเน่ืองมาจากขา้พเจา้ไดรั้บ

องคค์วามรู้ทางดา้นประวติัศาสตร์จากท่านอาจารยผ์ูส้อน ไดแ้ก่ รองศาสตราจารยด์ร.ชุลีพร  วิรุณหะ, 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พวงทิพย ์เกียรติสหกุล,อาจารยด์ร.สุวฒัน์  ทาสุคนธ์, อาจารย ์ พฒันพงษ ์ ประ
คลัพงษ์, อาจารยม์นัส  เกรียติธาลยั, และคณะกรรมการสอบหัวขอ้การคน้ควา้อิสระท าให้ขา้พเจา้
สามารถมีวนัน้ีได้แก่ ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.วรพร ภู่พงศ์พนัธ์ุ, ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรางคณา  
นิพทัธ์สุขกิจ, อาจารย ์ดร.วินยั  พงศศ์รีเพียร, รองศาสตราจารยย์งยทุธ  ชูแว่น,  ตลอดจนท่านอาจารย์
ในภาควิชาประวติัศาสตร์  คณะอกัษรศาสตร์ทุกท่านท่ีขา้พเจา้ยงัไม่ไดก้ล่าวถึง  และขอขอบคุณพี่จรูญ
ท่ีรับเกบ็เอกสารของขา้พเจา้ไวส่้งใหอ้าจารย ์

ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณไวเ้ป็นอย่างสูงสุดท่ีไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย ์ 
รองศาสตราจารย ์ ดร. ชุลีพร  วิรุณหะ  เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาตั้งแต่ขา้พเจา้เขา้มาศึกษา และรับเป็น
อาจารยท่ี์ปรึกษาในการตรวจ  แก้ไขรายงานการคน้ควา้อิสระ รวมถึงค าแนะน าขั้นตอนการเขียน
บทความ  อีกทั้งยงัเป็นห่วงในเร่ืองการเรียนของขา้พเจา้  ขา้พเจา้จะไม่ลืมพระคุณของอาจารยไ์ปทั้งชีวติ  
และขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ธีระ นุชเป่ียม ผูซ่ึ้งกรุณาเป็นกรรมการผูต้รวจสอบการ
คน้ควา้อิสระส าหรับการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี 

การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีคงไม่ส าเร็จลงไดห้ากไม่มีแรงผลกัดนัจาก  ร้อยตรีธนพลนพรัตน์ 
พอ่ผูส้ร้างแรงบนัดาลใจใหข้า้พเจา้สนใจศึกษาประวติัศาสตร์สงครามผา่นหนงัสงครามตั้งแต่ขา้พเจา้ยงั
เป็นเด็ก  คุณปู่พนัตรีวรสิทธ์ิ  นพรัตน์  ไดเ้ก็บรักษาพจนานุกรมศพัทท์หารองักฤษ – ไทยฉบบัใชร่้วม
สามเหล่าทพั ปี 2513 ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อขา้พเจา้เป็นอยา่งมาก คุณครูพรรณี  นพรัตน์, คุณป้าวิลาวลัย ์ 
ถนัดคา้, คุณยายประมวล  ถนัดคา้, และนางสาวศศิรัตน์ นพรัตน์ น้องสาว  ท่ีไดส้นับสนุนค่าใชจ่้าย
ทางดา้นการเรียนให้แก่ขา้พเจา้  ตลอดจนญาติพี่นอ้งทุกๆคนท่ีไดใ้ห้ก าลงัใจเสมอมา และขอขอบคุณ
เพื่อนร่วมรุ่นนายมนังค ์ องัควานิช, นางสาวอภิรดี แขโ้ส, นางสาวพชัรพรรณ  เสือคง, นายอนุชิต  
สิงห์สุวรรณ,นายเอกวุฒิ  แกว้เผือก, และรุ่นน้องนางสาววิชชุตา    กีไพบูลย ์ ท่ีไดช่้วยเหลือทางดา้น
การเรียนรวมไปถึงเพื่อนท่ีโคราชทุกคน 

หากการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีมีขอ้บกพร่องผิดพลาดประการใด  ขา้พเจา้ขอนอ้มรับไวแ้ต่
เพียงผูเ้ดียว  และ  ขออภยัมาไว ้ณ. ท่ีน้ี 
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