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     SASITORN  NOPPARAT : THE VIET CONG TACTICS IN THE VIETNAM WAR, 1965 - 
1975. INDEPENDENT STUDY ADVISOR: ASST. PROF.CHULEEPORN VIRUNHA.167 pp. 
 
 
 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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บทที่ 1 

 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

สงครามเวียดนามเป็นสงครามท่ีคนทัว่โลกรู้จกักนัดี เพราะเป็นเหตุแห่งความสูญเสีย
ทั้งชีวิตผูค้น และทรัพยสิ์นอยา่งมหาศาล ใชเ้วลาสู้รบยืดเยื้อมาตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี  สาเหตุ
ของสงครามเวียดนามมาจากสถานการณ์สงครามเยน็ ท่ีมีการแข่งขนักนัแผข่ยายอ านาจระหว่างฝ่าย
ท่ีเรียกตนเองวา่เสรีประชาธิปไตยภายใตก้ารน าของสหรัฐอเมริกา กบัฝ่ายคอมมิวนิสตภ์ายใตก้ารน า
ของสหภาพโซเวียต ในรูปแบบของการท าสงครามตวัแทน หรือ การแย่งชิงพนัธมิตรตามภูมิภาค
ต่างๆของโลก การท่ีเหมาเจ๋อตงและพรรคคอมมิวนิสตจี์นมีชยัชนะทางดา้นการเมืองและการทหาร
เหนือพรรคชาตินิยมของเจียงไคเชค ในเดือนตุลาคม ค.ศ.1949 สร้างความวิตกใหกับัสหรัฐอเมริกา 
เม่ือกองทพัเกาหลีเหนือบุกโจมตีเกาหลีใต ้ในเดือนมิถุนายน ค .ศ.1950 โดยไดรั้บการสนบัสนุน
อยา่งแขง็ขนัจากสหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกาตอ้งรีบเขา้ช่วยเกาหลี
ใต ้โดยโนม้นา้วให้สหประชาชาติเห็นว่าการกระท าของเกาหลีเหนือเป็นการรุกรานอธิปไตยเพื่อน
บา้นโดยใชก้ าลงัอยา่งไม่ชอบธรรมสงครามเกาหลียติุดว้ยการเจรจาหยดุยงิตามขอ้ตกลงปันมุนจอม
ในวนัท่ี  27 กรกฏาคม ค.ศ. 1953 ท าใหรั้ฐบาลคอมมิวนิสตป์กครองเกาหลีเหนือลงมาถึงเส้นขนาน
ท่ี 38 การท่ีประเทศเอเชียตะวนัออกทั้งสองประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีนและเกาหลีเหนือ 
ปกครองตามลทัธิคอมมิวนิสต์ ได้เพิ่มความหวาดกลวัของสหรัฐอเมริกาว่าภัยคอมมิวนิสต์จะ
ขยายตวัไปยงัส่วนอ่ืนๆ ในเอเชียเพิ่มมากข้ึน  

ส าหรับในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สถานการณ์ในเวียดนามเองก็ชวนให้สหรัฐอเมริกา
วิตกต่อการขยายตวัของคอมมิวนิสตล์งไปยงัส่วนอ่ืนๆของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ม่น้อยการท่ี         
โฮจิมินห์ สถาปนารัฐบาลคอมมิวนิสต์ปกครองเวียดนามเหนือลงมาจนถึงเส้นขนานท่ี 17 (ตาม
ขอ้ตกลงเจนีวา ค.ศ. 1954 ) ย  ้าความเช่ือในทฤษฏีโดมิโน (Domino Theory) ของประธานาธิบดี     
ไอเซนฮาวว์ (  Eisenhower ) และนาย จอนห์น ฟอสเตอร์ ดัลเลส (  JohnFoster Dulle ) 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา  ผูมี้บทบาทก าหนดนโยบายสงครามเยน็
ของสหรัฐอเมริกาในช่วง ค.ศ. 1953 – 1959 ทฤษฎีดงักล่าวเช่ือวา่ 

การท่ีเวียดนามเหนือเป็นคอมมิวนิสตจ์ะท าใหล้ทัธิคอมมิวนิสตข์ยายตวัไปยงัอินโดจีน
ส่วนท่ีเหลือ คือ เวียดนามใต ้ลาว และกมัพูชา จากนั้นก็จะลุกลามไปยงัส่วนอ่ืนๆท่ีเหลือในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ประธานาธิบดีไอเซนฮาวว ์ไดผ้ลกัดนัให้ประเทศพนัธมิตรของตนในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  (คือ ไทย และ ฟิลิปปินส์ ) กบัพนัธมิตรนอกภูมิภาคลงนามในสนธิสัญญา
มนิลา อนัน าไปสู่การจดัตั้งองคก์รสนธิสัญญาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Southeast Asia Treaty 
Organization หรือ  SEATO) เป็นองคก์รเพื่อความร่วมมือทางการทหารและการเมืองในการยบัย ั้ง
การขยายตวัของคอมมิวนิสตใ์นภูมิภาค1   ฝร่ังเศสไดพ้่ายแพใ้นการรบท่ีสมรภูมิเดียนเบียนฟู และ
ตอ้งลงนามในสนธิสัญญาเจนีวาในวนัท่ี 21 กรกฎาคม ค.ศ. 1954 ยติุสงครามกบัพวกเวียดมินห์ 
ในขณะเดียวกบัท่ีฝร่ังเศสไดถ้อนก าลงัทหารออกจากเวียดนาม สหรัฐอเมริกาก็ไดก้า้วเขา้มาแทนท่ี
ฝร่ังเศส โดยเข้าแทรกแซงภาคใต้ของเวียดนามและได้สถาปนาให้โงดินห์เซ่ียม ข้ึนเป็น
ประธานาธิบดี มีการจดัตั้งพรรครัฐบาลเวียดนามใตโ้ดยมีการปกครองแบบ  เสรีประชาธิปไตย ซ่ึง
สหรัฐอเมริกาสนบัสนุน2    

รัฐบาลโงดินห์เซ่ียม ใชน้โยบายแบบเผด็จการกวาดลา้งกลุ่มท่ีต่อตา้นรัฐบาลดว้ยการ
ใชก้ าลงัทางการทหารและสังหารประชาชนเวียดนามใตเ้ป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดกลุ่มต่อตา้นท่ี
ส าคญัข้ึนมาในช่วงของสงครามเวียดนาม คือ “ขบวนการแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต”้ 
(The National Front for the liberation of South Vietnam , หรือ NLF ) เรียกกนัว่า เวียดกง (Viet 
Cong ) องคก์ารการเมืองน้ีตั้งข้ึนในวนัท่ี 20 ธนัวาคม ค.ศ.1960  มีนโยบายท่ีจะโค่นลม้รัฐบาล       
โงดินห์เซ่ียม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือท่ีตอ้งการรวมประเทศ การ
ร่วมมือกนัระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติเวียดนาม กบัขบวนการแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติ
เวียดนามใต ้หรือเวียดกง นั้น มีทั้งดา้นการเมืองและการทหาร พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งชาติเวียดนาม
ถึงกบัส่งนายเลซวน เลขาธิการพรรคลงไปยงัเวียดนามใตเ้พื่อรับฟังถึงปัญหาดว้ยตนเอง  และได้
                                                            

 
1 สุด จอนเจิดสิน, ประวติัศาสตร์เวียดนามตั้งแต่สมยัอาณานิคมฝร่ังเศสจนถึงปัจจุบนั, พิมพ์

คร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546 ), 262-256. 
2 ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์,  ประวติัศาสตร์เวียดนามในแบบเรียนชั้นประถม, (กรุงเทพฯ: 

ส านกัพิมพเ์มืองโบราณ, 2550), 94.  
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เสนอแนะต่อพรรคหลายประการ อนัเป็นผลท าให้พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งชาติเวียดนามปฏิบติัการ
ทั้งในภาคเหนือและภาคใต ้ท่ีประชุมเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าถึงเวลาแลว้ท่ีจะท าลายลา้งรัฐบาลโงดินห์
เซ่ียม และต่อสูเ้พื่อรวมประเทศเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว3  

ขบวนการแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต ้หรือ เวียดกง ไดรั้บความช่วยเหลือ
จากพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งชาติเวียดนาม โดยท าการจดัส่งผูเ้ช่ียวชาญท่ีผา่นประสบการณ์รบในสมยั
สงครามอินโดจีน (เวียดมินห์) เป็นท่ีปรึกษาในการน ารูปแบบยุทธศาสตร์การสงคราม คือ หลกั     
จรยุทธ มาใชใ้นสงครามเวียดนาม แม้แต่การจดัตั้งกองก าลงัทหารหน่วยแรกของเวียดกง คือ กอง
ก าลงัท่ี 9 เพื่อสนบัสนุนกองพลท่ี 352 ของกองทพัประชาชน ซ่ึงสหภาพโซเวียต และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนให้การสนับสนุนด้านอาวุธ มีลักษณะโครงสร้างทางการเมือง และทางทหารท่ี
ประสานงานกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม เวียดกงแบ่งการปฏิบติัการแบ่งออกเป็น 3 โครงการดว้ยกนัคือ 
ดิชวนั, ดนัวนั, และบินห์วนั  รวมถึงการการจดัระเบียบในสายงานทางดา้นต่างๆ การโฆษณาชวน
เช่ือ รวมถึงการใชห้ลกัจิตวิทยาดึงชาวบา้นเขา้ร่วมขบวนการ และ  “โครงการใชก้ าลงัรุนแรง”  ซ่ึง
ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีเหล่าน้ีเวียดกงสามารถใช้ปฏิบติัการในสงครามเวียดนามได้อย่างเป็น
ผลส าเร็จ จนท าใหส้หรัฐอเมริกาตอ้งพา่ยแพ ้และเวียดนามกลบัมารวมชาติไดใ้นท่ีสุด 

งานวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษาในหัวขอ้น้ี มักเก่ียวกับการก่อตั้ งองค์กรและ
ยุทธวิธีของขบวนการเวียดกงในลกัษณะภาพรวม ดังจะกล่าวต่อไปน้ี หนังสือ เวียดกง การจดั
ระเบียบงานและเทคนิคของแนวกูอิ้สรภาพแห่งชาติเวียดนามใต ้แปลโดย ฉลวย พิชยัสรทตั. ของ 
ดกัลาส ไพค ์กล่าวถึง การจดัระเบียบงานและเทคนิคของโครงสร้างทางดา้นการบริหารต่างๆ ทาง
การเมืองและการทหารของขบวนการเวียดกง หนังสือ เวียดนามกบัการปฏิวติัท่ีถูกหักหลงั ของ     
เตรืองนูถงั, เซคิ โทโมดะ สัมภาษณ์, แปลโดยปิยม ์กล่าวถึง การสถาปนาแนวร่วมปลดแอก  การ
แกไ้ขทางทหารรวมถึงยทุธศาสตร์ของฮานอยต่อเอเชียอาคเนย ์เป็นตน้   หนงัสือ โฉมหนา้สงคราม
เวียดนาม โดย ไชยวฒัน์ ยนเป่ียม แปลจาก New Face of  War by Malcolm W. Browne เป็นการ
กล่าวถึง วิกฤตการณ์ในสงครามเวียดนาม ซ่ึงตวัเขาเองไดถู้กส่งเขา้ไปพิสูจน์ความจริงในเหตุการณ์
ของสงคราม  หนงัสือ แผนชิงชาติ แปลโดย พงษ ์พินิจ แปลจาก บนัทึกชิงชาติ ของพลเอก วนัเทียน
ดุง กล่าวถึงหลกัทัว่ไปในทางดา้นยทุธศาสตร์การสงครามของเวียดกง หนงัสือ  Viet Cong และ       
War, Peace and the Viet Cong by Douglas Pike เป็นการกล่าวถึงขบวนการเวียดกงโดยเร่ิมตั้งแต่

                                                            
3 Geoge K. Tanham,   สงครามปฏิวติัของคอมมิวนิสต์,  แปลโดยเยาว ์สุทธินุ่น (กรุงเทพฯ:  

ส านกัพิมพก์า้วหนา้, 2513), 212. 
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การจดัตั้งองคก์ร และ การสู้รบในรูปแบบต่างๆของเวียดกง หนงัสือ Viet cong and NVA Tunnels 
by Gordon Rottman และ The Tunnels of Cu Chi by Tom Mangold  กล่าวถึง กลยทุธวิธี และการ
ขดุอุโมงคข์องเวียดกงท่ีเป็นเสน้ทางเช่ือมต่อทางใตดิ้น เช่น อุโมงคก์จ๋ีู เป็นตน้ 

งานเขียนเหล่าน้ีไม่ไดศึ้กษาถึงยทุธวิธีเวียดกงอยา่งโดยตรงเท่าใดนกั ถึงจะมีการเขียน
ถึงในเน้ือหาบางบท ก็ตอ้งรวบรวมหลายเล่มถึงจะเขา้ใจต่อยทุธวิธี ซ่ึงก็เป็นการเขียนในรูปลกัษณ์
ทางการมองของฝ่ายตนเท่านั้น และอีกหลายเล่มท่ีเขียนถึงสถานการณ์ของสงครามเวียดนามอยา่ง
โดยรวม ดังนั้น ผูเ้สนอสารนิพนธ์ฉบบัน้ี จึงตอ้งการคน้ควา้ขอ้มูลในเร่ืองของยุทธศาสตร์การ
สงครามและยทุธวิธีของเวียดกงใหไ้ดม้ากท่ีสุดเพื่อเสนอและวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง 

งานคน้ควา้น้ีตอ้งการศึกษาภูมิหลงัสงครามเวียดนามว่า เกิดข้ึนมาเพราะสาเหตุอะไร 
การตั้งและการพฒันาองคก์ารเวียดกงนั้น ในดา้นการเมืองและการทหารเป็นไปอย่างไร บทบาท
ยทุธศาสตร์และยทุธวิธีในการสู้รบของเวียดกง ไม่ว่าจะเป็น สงครามกองโจร การใชห้ลกัจิตวิทยา 
การโฆษณา มีขั้นตอนในการปฏิบติัอยา่งไรบา้ง  และในขณะเดียวกนั ตอ้งการวิเคราะห์ว่า การตอบ
โตข้องฝ่ายสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลเวียดนามใตเ้ป็นไปในลกัษณะใด ตลอดจนผลของปฏิบติัการ
ทางการทหารของเวียดกง โดยก าหนด  ค.ศ. 1965 เป็นจุดเร่ิมตน้ของการศึกษา เน่ืองจากสงคราม
เวียดนามเร่ิมรุนแรงข้ึนจนสหรัฐอเมริกาไดเ้ร่ิมเขา้สู่สงคราม และส้ินสุดใน ค.ศ.1975 ซ่ึงเวียดนาม
กลบัมารวมเป็นประเทศเดียวกนัหลงัจากไดรั้บชยัชนะของพรรคคอมมิวนิสต ์
 
วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาถึงภูมิหลงัของสงครามเวียดนาม 
2. เพื่อศึกษาถึงประวติัความเป็นมาของการก่อตั้งและการพฒันาขององคก์รเวียดกง 
3. เพื่อศึกษาถึงยทุธศาสตร์ -  ยทุธวิธี  - จิตวิทยาของเวยีดกง   และศึกษาภาพรวมถึงการ

ตอบโตจ้ากสหรัฐอเมริกาและจากรัฐบาลเวียดนามใต ้
4. สรุปภาพรวมของผลของการปฏิบติัการทางทหาร และ จิตวิทยาของขบวนการเวียดกง 
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ขอบเขตการศึกษา 

ก าหนดระยะเวลา ค.ศ. 1965 -1975  ( พ.ศ. 2508-2518 )  ซ่ึงเร่ิมจากจุดเร่ิมตน้ของความ
รุนแรงโดยสหรัฐอเมริกาเร่ิมเขา้สู่สงคราม และมีการสู้รบกนัอยา่งต่อเน่ืองของทั้งสองฝ่ายจนไป
ส้ินสุดท่ีเวียดนามกลบัมารวมเป็นประเทศเดียวกนัหลงัจากไดรั้บชยัชนะของพรรคคอมมิวนิสต ์

วิธีการศึกษา 

งานศึกษาน้ีใช้ระเบียบวิธีการศึกษาทางประวติัศาสตร์และน าเสนอตามแนวทาง
ประวติัศาสตร์เชิงวิเคราะห์โดยอาศยัหลกัฐาน เช่น ผลงานวิชาการตลอดจนบทความต่างๆ ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  

แหล่งขอ้มูล 

1. หอสมุดแห่งชาติพระนคร 
2. หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร 9 จงัหวดันครราชสีมา 
3. หอสมุดกลางมหาวิทยาลยัศิลปากรวงัท่าพระ และ พระราชวงัสนามจนัทร์ 
4. หอสมุดกลางมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
5. หอสมุดกลางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
6. หอสมุดกลางมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
7. ส านกัวิทยบริการมหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา 

 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

1. เพื่อเขา้ใจต่อสาเหตุความเป็นมาของสงครามเวียดนามและภูมิหลงัของ                                       
สงครามเวียดนามได ้

2. เพื่อเขา้ใจต่อประวติัความเป็นมาถึงการก่อตั้ง และนโยบายในดา้นต่างๆของเวียดกงได ้
3. เพื่อเขา้ใจถึงหลกัยทุธศาสตร์ ยทุธวิธี และจิตวิทยา ของขบวนการเวยีดกง                                  

รวมไปถึงการตอบโตข้องทางฝ่ายสหรัฐอเมริกาและฝ่ายรัฐบาลเวียดนามใตไ้ด ้
4. เพื่อเขา้ใจถึงผลของการปฏิบติัการทางการทหาร และจิตวิทยาของขบวนการเวียดกงได ้
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บทที่ 2 

 

ภูมิหลงัของสงครำมเวยีดนำม 

 

สงครามเวียดนามเกิดข้ึนในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เวียดนามเป็นประเทศใน
ภูมิภาคเดียวกบัประเทศไทย  มีสภาพภูมิอากาศ  และภูมิประเทศท่ีคลา้ยคลึงกนั  เวียดนามไดท้ าการ
ต่อสู้เพื่อเอกราชของตนมาอยา่งนบัคร้ังไม่ถว้น  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการตกเป็นเมืองข้ึนของเจา้อาณา
นิคมหรือถูกแทรกแซงโดยชาติมหาอ านาจทั้ งหลายไม่ว่าจะเป็น  จีน  ฝร่ังเศส  จนกระทั่ง
สหรัฐอเมริกา  สงครามเวียดนามคร้ังน้ีเป็นคร้ังส าคญัส่งผลท าใหเ้วียดนามมีสิทธิในเอกราชของตน
อย่างถาวร  การไดรั้บอิสรภาพของเวียดนามหลงัจากท าสงครามกบัสหรัฐอเมริกาซ่ึงเกิดจากการ
ความหวาดกลวัภยัคอมมิวนิสตท่ี์เขา้มาขยายอิทธิพลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตถื้อไดว้า่เป็นบทสรุป
ใหแ้ก่ชาติมหาอ านาจอยา่งสหรัฐอเมริกาท่ีตอ้งพา่ยแพต่้อเวียดนาม  

สงครามเวียดนามเป็นตวัอยา่งหน่ึงของสงครามหลายๆ สงครามท่ีเกิดข้ึนบนโลกใบน้ี  
แต่สงครามเวียดนามแตกต่างจากสงครามอ่ืนๆ  เพราะความคิดเห็นท่ีขดัแยง้กนัอย่างรุนแรงของ
นกัศึกษา และชาวอเมริกนัท่ีไม่เห็นดว้ยต่อการท าสงครามของประธานาธิบดีนิกสัน  อีกทั้งยงักิน
ระยะเวลายาวนานตั้งแต่ภายหลงัสนธิสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1954  จนกระทัง่กองทหารอเมริกนัไดถ้อน
ก าลงัออกไปจากเวียดนามใตจ้นหมดใน  ค.ศ. 1975  ฉะนั้นสงครามเวียดนามจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ
ในประวติัศาสตร์สงครามของโลกอีกตวัอยา่งหน่ึง 

การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี ผูศึ้กษาเร่ิมจากขอ้สงสัยท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีไดไ้ดศึ้กษาหนัง
สงครามเวียดนาม  หรือศึกษาจากหนงัสือ  สารคดี  และบทความต่างๆ  ซ่ึงจะเกิดค าถามคา้งคาใจ
เสมอว่า  “เวียดนามท าอยา่งไรถึงสามารถมีชยัชนะต่อสหรัฐอเมริกาได”้  เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐาน
ความเขา้ใจต่อสงครามเวียดนาม ในบทท่ีสองจะไดก้ล่าวโดยสรุปเก่ียวกบัภูมิหลงัและความเป็นไป
ของสงคราม ดงัต่อไปน้ี 
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1. จุดเร่ิมต้นของสงครำมเยน็และกำรขยำยตัวของสงครำมเยน็เข้ำสู่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

การท่ีสหรัฐอเมริกาไดน้ าระเบิดปรมาณูไปท้ิงยงัเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิของญ่ีปุ่นมี
ผลท าให้ญ่ีปุ่นตอ้งยอมแพส้งครามโลกคร้ังท่ีสองอย่างรวดเร็วนั้น  ผลการประชุมท่ีพอทสดมัปี 
1945 ระหว่างวนัท่ี 17 กรกฏาคม – 2 สิงหาคม ค.ศ. 1945  โจเซฟ  สตาลิน  ผูน้ าสหภาพโซเวียต  
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมพร้อมกับนายกรัฐมนตรีวินสตนั เชอร์ชิล  และประธานาธิบดี แฟรงคลิน ดี . 
รูสเวลท์ ประกาศในท่ีประชุมว่าจะใชก้องก าลงัทหารโซเวียตเขา้ยึดครองกลุ่มประเทศยุโรปทาง
ตะวนัออกแทนเยอรมนันี  และปฏิเสธการจดัการเลือกตั้งใดๆ  ตามวิถีทางระบอบประชาธิปไตยใน
เขตยึดครองของโซเวียต   สหรัฐอเมริกา  และองักฤษขณะนั้นมุ่งยุติสงครามเป็นประการส าคญั  
สหภาพโซเวียตเปิดสงครามเยน็ในปี ค.ศ.1945 ทนัทีหลงัส้ินการประชุมยลัตา้  ดว้ยการเคล่ือนกอง
ก าลงัทหารโซเวียต  เขา้ยึดกลุ่มประเทศยโุรปตะวนัออกในคาบสมุทรบอลข่าน ไดแ้ก่  แอลบาเนีย  
บลักาเรีย  โรมาเนีย และยโูกสลาเวีย รวมถึง โปแลนด ์ฮงัการี และเยอรมนันีตะวนัออกตามขอ้ตกลง
พอสสดมั  ( The Potsdam Conference of 1945 ) สหรัฐอเมริกาขมข่ืนกบัพฤติกรรมของสหภาพโซ
เวียตท่ีท ากบั 7 ประเทศดงักล่าว โดยมองว่าสหภาพโซเวียตเป็นชาติผูก้า้วร้าวน าการยดึมัน่ในลทัธิ
คอมมิวนิสตซ่ึ์งเป็นอนัตรายต่อระบอบประชาธิปไตย  จ าเป็นตอ้งมีมาตรการสกดักั้นการขยายตวั
ของลทัธิคอมมิวนิสต์4 

ผลสะทอ้นต่อสภาพของการเมืองโลกในระยะหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองคือ การท่ี
สหรัฐอเมริกาชนะญ่ีปุ่นอย่างเด็ดขาดในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว ได้แสดงความจริงอย่างหน่ึงให้
ประจกัษต่์อทุกประเทศในโลกวา่  ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยท่ีีสหรัฐอเมริกามี
อยู่นั้น  มีส่วนอย่างส าคญัท่ีท าให้สหรัฐอเมริกามีก าลงัอ านาจในการท าลายเพิ่มข้ึนอย่างมหาศาล  
นบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา  ประเทศท่ีตอ้งการจะมีบทบาทส าคญัในเวทีการเมืองโลกจะตอ้งพยายาม
ส่งเสริมความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์  และเพิ่มความสามารถทางเทคโนโลยีในการผลิตอาวุธ
ยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มก าลงัอ านาจของตนให้ได้ดุลกับประเทศท่ีเป็นศตัรูของตนสภาพการเมือง
ระหว่างประเทศในระยะตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง  เป็นตน้มาไดมี้ความเปล่ียนแปลงอยู่
เสมอ มีการปรับความสัมพนัธ์ดา้นการเมืองระหว่างประเทศใหญ่ๆอยู่ตลอดเวลา  ดงันั้นจะเห็นว่า
สหรัฐอเมริกา  และสหภาพโซเวียตไดมี้การแข่งขนักนัในดา้นการผลิตอาวุธใหม่ๆ  เพราะทั้งสอง

                                                            
4  อรพิท ์ปานนาค, ประวติัศาสตร์สหรัฐอเมริกาในคริสศตวรรษท่ี 20 ,  ( คณะมนุษยศ์าสตร์: 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง,2549 ), 270-271. 
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มหาอ านาจน้ีมีความขดัแยง้ทางอุดมการณ์อยา่งมาก  ท าใหร้ะบบการเมืองระหวา่งประเทศเกิดมีสอง
ขั้วอ านาจข้ึน  การต่อสูข้องอภิมหาอ านาจทั้งสองน้ีไดก่้อใหเ้กิดสงครามเยน็  โดยทั้งสองมหาอ านาจ
ไดล้งทุนเป็นอยา่งมากกบัการวิจยัท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธ  ท าให้สหรัฐอเมริกา  และ
สหภาพโซเวียตเป็นคลงัแสงท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกในการจดัส่งอาวธุประเภทรถถงั  ปืนใหญ่  รถเกราะ  
เรือรบขนาดเบา  และหนกั  เรือด าน ้ า   เรือตรวจการณ์ติดขีปนาวุธ  อากาศยานความเร็วต ่ากว่าเสียง  
และเหนือกว่าเสียง  เฮลิคอปเตอร์และขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศ  ให้แก่พนัธมิตร  และบรรดา
ประเทศท่ีร่วมอุดมการณ์กบัตน  เพื่อใชใ้นการป้องกนัหรือปราบปรามศตัรู5 

1.1    นโยบำย  2  ขั้วอ ำนำจทำงกำรเมืองของโลก 

ระบบโลกภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองนบัไดว้่าเป็นจุดเปล่ียนท่ีมีความส าคญัเป็น
อย่างยิ่งต่อสหภาพโซเวียต  ทั้งน้ีเป็นเพราะตามหลกัทฤษฏีอุดมการณ์มาร์กซิสต ์– เลนินนิสตมี์
อิทธิพลในการปูพื้นฐานเก่ียวกบัมองระบบโลก  2  ขั้วผูน้ า  และทางการโซเวียตเป็นอยา่งยิง่  ดงันั้น
เม่ือสงครามโลกคร้ังท่ีสองยุติลง  และมีประเทศอภิมหาอ านาจเป็นแกนน าของกลุ่มอย่างแทจ้ริง
เพียงสหภาพโซเวียต  และสหรัฐฯนั้น  สังคมนิยมมองทุนนิยมว่า  “ไม่มีอนาคต  อยู่ในฐานะท่ี
พงัทลายลงมาเม่ือไหร่กไ็ด”้  และเช่ือวา่ประเทศทุนนิยมจะแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีดว้ยการก่อสงคราม6 

อย่างไรก็ตามอุดมการณ์ประชาธิปไตยของโลกตะวนัตก อนัมีสหรัฐอเมริกาเป็นผูน้ า  
และมีอุดมการณ์ประชาธิปไตยท่ีเนน้การใหสิ้ทธิเสรีภาพแก่ประชาชนในการเลือกการปกครองของ
ตนเองนั้น  เนน้เร่ืองของความเท่าเทียมกนั  เคารพในเอกราช  และบูรณภาพของประเทศต่างๆได้
ส่งผลกระทบให้ทั้ งสองชาติมหาอ านาจมีความขดัแยง้ทางอุดมการณ์อย่างมาก  ท าให้ระบบ
การเมืองระหว่างประเทศเกิดมีสองขั้วอ านาจข้ึนมา  การต่อสู้ของอภิมหาอ านาจทั้ งสองน้ีได้
ก่อให้เกิดสงครามเย็น  โดยทั้ งสองมหาอ านาจได้ลงทุนเป็นอย่างมากกับการวิจัยท่ีเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมการผลิตอาวุธ  ท าให้สหรัฐอเมริกา  และสหภาพโซเวียตเป็นคลงัแสงท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลกในการจดัส่งอาวธุประเภทรถถงั  ปืนใหญ่  รถเกราะ  เรือรบขนาดเบา  และหนกั  เรือด าน ้ า  เรือ
ตรวจการณ์ติดขีปนาวุธ  อากาศยานความเร็วต ่ากว่าเสียง  และเหนือกว่าเสียง  เฮลิคอปเตอร์และ
                                                            

5กระมล  ทองธรรมชาติ, วิเคราะห์ผลกระทบของมหาอ านาจท่ีมีต่อการเมืองโลก , ( คณะ
รัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช , 2531),  904. 

6 ชาตรี  ฤทธารมย,์   นโยบายต่างประเทศของสหภาพโซเวียต 1945 – 1990,  ( กรุงเทพฯ  : 
ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2537 ). 175 - 176. 
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ขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศ  ให้แก่พนัธมิตร  และบรรดาประเทศท่ีร่วมอุดมการณ์กบัตน  เพื่อใชใ้น
การป้องกนัหรือปราบปรามศตัรู7 

1.2  เข้ำสู่สภำวะสงครำมเยน็ 

สหภาพโซเวียตไดแ้สดงเจตจ านงท่ีจะมีบทบาทในยโุรปตะวนัออกเป็นการยนืยนัอยา่ง
หน่ึงว่าดินแดนน้ีมีความส าคญัต่อความมัน่คงของสหภาพโซเวียต  ต่อมา กองทพัแดงซ่ึงเขา้ไป
ปลดปล่อยประเทศยุโรปตะวนัออก  กองทพัแดงมีบทบาทในการสนบัสนุนพรรคคอมมิวนิสตใ์ห้
ไดใ้ชอ้  านาจทางการเมือง  และร่วมมือกบัพรรคคอมมิวนิสตก์วาดลา้งกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงขา้ม  
เชอร์ชิล  อดีตนายกรัฐมนตรีองักฤษซ่ึงตระหนักถึงภยัคุกคามของสหภาพโซเวียต  โดยช้ีแนะว่า  
“ม่านเหลก็”  ( Iron  curtain )  ซ่ีงหมายถึงวา่สหภาพโซเวียตไดค้ล่ีขยายมากางกั้นในกลางทวีปยโุรป
แลว้  สหรัฐอเมริกาจึงเร่ิมด าเนินนโยบายแขง็กร้าวตอบโตส้หภาพโซเวียต  เม่ือสหภาพโซเวียตได้
แสดงท่าทีจะขยายอิทธิพลเขา้ไปใน  อิหร่าน  ตุรกี  และกรีซ  ขณะเดียวกนัประธานาธิบดีทรูแมน
แห่งสหรัฐอเมริกา  ไดอ้อกแถลงการณ์การณ์ฉบบัส าคญัท่ีเรียกว่า  “หลกัการทรูแมน”  ( Truman  
Doctrine )  เพื่อสกดักั้นการขยายตวัคอมมิวนิสต ์ และช่วยเหลือประเทศท่ีถูกคอมมิวนิสตคุ์กคามทั้ง
ทางตรง  และทางออ้ม  รวมไปถึงการสนบัสนุนรัฐบาลกรีชท่ีก าลงัเพล่ียงพล ้าต่อฝ่ายคอมมิวนิสต์
ในสงครามกลางเมือง  หลกัการทรูแมนท่ีประกาศใชว้นัท่ี  12  มีนาคม  ค.ศ.  1947  จึงเป็น
จุดเร่ิมตน้  ของพนัธกิจทางการเมืองสหรัฐอเมริกาท่ีจะสนบัสนุน  และช่วยเหลือประเทศต่างๆท่ีถูก
คุกคาม8  

อีกสามเดือนต่อมาสหรัฐอเมริกาก็ไดป้ระกาศแผนการมาร์แชล  ( Marshall  Plan )  
แผนการน้ีมีช่ือมาจากนายพลยอร์ช  มาร์แชล  ซ่ึงเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา  สหรัฐอเมริกาให้เงินหลายพนัลา้นดอลล่าร์แก่อังกฤษ  ฝร่ังเศส  และประเทศ
ประชาธิปไตยอ่ืนๆ  ในยุโรป  เพื่อฟ้ืนฟูประเทศหลังสงคราม  และเพื่อป้องกันไม่ให้ภัย
คอมมิวนิสตเ์ขา้คุกคาม  ในปี  ค.ศ.  1948  สหรัฐอเมริกาไดข้ยายก าลงัทางภาคพื้นดิน  และทาง
อากาศ  โดยในปีต่อมาไดจ้ดัตั้ง  “องคก์รการสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ” ( North  Atlantic  
                                                            

7กระมล  ทองธรรมชาติ, วิเคราะห์ผลกระทบของมหาอ านาจท่ีมีต่อการเมืองโลก , ( คณะ
รัฐศาสตร์: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ,2531 ), 904. 

8 อนนัตช์ยั  เลาหะพนัธ์ุ  และ  สญัชยั  สุวงับุต , รัสเซียสมยัซาร์และสังคมนิยม,  พิมพค์ร้ังท่ี 
2. ( กรุงเทพฯ: ศกัด์ิโสภาการพิมพ,์ 2550 ),  397. 
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Treaty  Organization )  หรือนาโต ้ ( NATO ) ประกอบไปดว้ย  สหรัฐอเมริกา  แคนาดา  องักฤษ  
ฝร่ังเศส  อิตาลี  นอร์เวย ์ เดนมาร์ก  เนเธอแลนด์  เบลเยียม  ลกัเซมเบิร์ก  โปรตุเกส  ไอซ์แลนด ์ 
กรีซ  และตุรกี  ซ่ึงให้ค  ามัน่สัญญาว่าจะกระท าการต่อตา้นดว้ยก าลงัหากจ าเป็น  เม่ือประเทศใด
ประเทศหน่ึงถูกรุกราน9 

การเผชิญหน้าในสงครามเยน็ระหว่างประเทศทั้งสองก็ค่อยๆขยายตวัไปยงัภูมิภาค
อ่ืนๆของโลก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชีย  เม่ือขบวนการคอมมิวนิสต์จีนภายใต้การน าของ        
เหมาเซตุง  สามารถไดรั้บชยัชนะในสงครามปฏิวติัเม่ือวนัท่ี  1 ตุลาคม ค.ศ. 1949  น าไปสู่การยดึ
ครองจีนแผน่ดินใหญ่ไดท้ั้งหมด  และสหภาพโซเวียตกเ็ป็นประเทศแรกท่ีใหก้ารรับรองสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  เหมาเซตุงผูน้ าจีน  ไดเ้ดินทางไปเยอืนสหภาพโซเวียตในเดือนธนัวาคม  ค .ศ.  1949  
เพื่อเจรจาขอความช่วยเหลือจากสตาลิน  และต่อมาในเดือนกมุภาพนัธ์  1950  สหภาพโซเวียต  และ
จีนกไ็ดล้งนามในสนธิสญัญามิตรภาพพนัธมิตร  และความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเป็นเวลา  30  ปี10 

นอกจากนั้ นแล้ว  ช่วงดังกล่าวยงัมีการด าเนินงานของขบวนการคอมมิวนิสต์ใน
ดินแดนต่างๆของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อย่างหนัก  เช่น  ในมลายู  และฟิลิปปินส์  ส าหรับ
สถานการณ์ในอินโดจีนนั้นมีลกัษณะท่ีทรุดหนกัลงไปเร่ือยๆ  รัฐบาลเวียดนามใตท่ี้ฝร่ังเศสใหก้าร
สนบัสนุนอยูไ่ม่สามารถเอาชนะฝ่ายคอมมิวนิสตไ์ด ้ สงครามเกาหลี ( ค.ศ. 1950  -  1954 ) ดว้ยการ
สนับสนุนจากสหภาพโซเวียตทางดา้นอาวุธ  และจีนไดส่้งอาสาสมคัรเขา้ช่วยเกาหลีเหนือ  ท า
สงครามกบักองก าลงัสหประชาชาติ  ท่ีประธานาธิบดีทรูแมนของสหรัฐฯส่งเขา้ไปสกดักั้น ซ่ึง
เหตุการณ์ดงักล่าวไดส่้งผลใหเ้กิดสงครามเกาหลีท่ีมีผลสืบเน่ืองมาจากสงครามเยน็ 

1.4  กำรปิดล้อมของคอมมิวนิสต์ในเอเชีย 

เม่ือสงครามโลกคร้ังท่ีสองยุติลงชาวโลกพากนัคาดว่าฐานะของรัฐบาลก๊กมินตัง๋ของ
จีนคณะชาติซ่ึงอยู่ภายใตก้ารปกครองของจอมพลเจียงไคเชค  คงจะแขง็แกร่งข้ึนเน่ืองจากสหรัฐฯ

                                                            
9 ปรีชา  ศรีวาลยั, ประวติัศาสตร์สากล, พิมพค์ร้ังท่ี 3 ( กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2546 ), 

247. 
10 ชาตรี  ฤทธารมย,์  นโยบายต่างประเทศของสหภาพโซเวียต 1945 – 1990,  ( กรุงเทพฯ  : 

ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2537 ). 180. 
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ไดใ้ห้การช่วยเหลือจีนคณะชาติมาโดยตลอดทั้งดา้นการเงินและการทหาร  และยงัไดช่้วยผลกัดนั
ให้จีนคณะชาติมาเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งองคก์รสหประชาชาติอีกดว้ย  
เหตุผลท่ีสหรัฐฯ  ทุ่มเทให้ความช่วยเหลือจีนคณะชาติอยา่งมหาศาลน้ีก็เพราะว่าปรารถนาจะใหจี้น
คณะชาติช่วยตนรักษาดุลอ านาจในเอเชีย  โดยท่ีสกดักั้นการขยายตวัของสหภาพโซเวียต และญ่ีปุ่น  
แต่แลว้สหรัฐฯก็ต้องประสบกับความผิดหวงัอย่างมาก  เม่ือรัฐบาลก๊กมินตั๋งของจีนคณะชาติ
อ่อนแอไร้ประสิทธิภาพเหมือนเดิม  ทหารและรัฐบาลยงัคงกดข่ีประชาชน  และฉอ้ราษฏร์บงัหลวง  
ต่างกก็อบโกยผลประโยชน์ของชาติ  ไม่ไดค้  านึงถึงความทุกขย์ากของประชาชน  ชาวจีนส่วนใหญ่
ท่ีมีความแร้นแคน้  และไม่สามารถยึดถือเอารัฐบาลจีนเป็นท่ีพึ่งไดต่้างกากนัหันไปหารัฐบาลจีน
คอมมิวนิสตท่ี์มีการจดัการปฏิรูปท่ีดินไดมี้ประสิทธิภาพ  มีความยอมรับนบัถือในหมู่ชาวไร่ชาวนา  
และนายทุนยอ่ยๆ  จนเกิดการสู้รบกนัข้ึนระหว่างจีนคณะชาติ  และรัฐบาลคอมมิวนิสต ์ซ่ึงสหรัฐฯ
กไ็ดเ้ขา้มาเป็นตวักลางไกล่เกล่ียสองจีน  แต่กไ็ม่ไดผ้ลส าเร็จเพราะ  เม่ือจอมพลเจียงไคเชคไดส้ั่งท้ิง
ระเบิดลงสู่นครเยนอาน  ( Yenan )  เป็นท่ีมัน่ของจีนคอมมิวนิสตส์งครามระหว่างสองจีนจึงไดท้วี
ความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน   

สหภาพโซเวียตไดใ้ห้การสนบัสนุนจีนคอมมิวนิสตอ์ยู่ตลอดเวลา  ไดช้ะลอการถอน
ทหารของตนออกจากแมนจูเรียอยา่งชา้ๆ  เพื่อใหก้องทพัของจีนคอมมิวนิสตไ์ดเ้ขา้ยึดครองบริเวณ
ท่ีเป็นชนบทและรอบๆเมืองใหญ่ในแมนจูเรีย  เพื่อท าสงครามแบบ  “ป่าลอ้มเมือง”  กบักองทพัของ
จีนคณะชาติ  ท่ีบุกเขา้ยึดตวัเมืองโดยไม่ไดฟั้งค าเตือนจากทางการทหารของสหรัฐฯ  ท่ีคอยให้
ค  าแนะน าจอมพลเจียงไคเชค  ท่ีตั้งมัน่อยู่ทางใตเ้พราะการท่ีเขา้ไปตั้งกองทพัใหญ่อยู่ในแมนจูเรีย
นั้นเป็นการเสียเปรียบฝ่ายคอมมิวนิสต์อย่างยิ่ง  เน่ืองจากจีนคณะชาติยงัไม่สามารถเขา้ยึดเมือง
ใหญ่ๆ  และเส้นทางรถไฟท่ีใชข้นส่งเสบียงอาหาร  และยทุธสัมภาระใหก้องทพัของตนไดเ้พียงพอ
ผลก็คือใน  ในฤดูร้อน  ค.ศ.  1948  จีนคณะชาติจ าตอ้งขนส่งอาหาร  และยุทธสัมภาระให้กบั
กองทพัของตนทางอากาศ  แต่ก็ไม่ไดผ้ลเท่าใดนกั  กองทพัในแมนจูเรียจึงประสบความอดอยาก
ขาดแคลน  แต่จีนคณะชาติกไ็ม่ยอมล่าถอยลงมาจนกระทัง่สายเกินกวา่จะแกไ้ขสถานการณ์ได ้ 

จีนคอมมิวนิสตจึ์งยดึครองแมนจูเรียไดใ้นท่ีสุด  ในเดือนกุมภาพนัธ์  ค .ศ.  1949  และ
ในวนัท่ี  6  สิงหาคม  ค.ศ. 1949  กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯไดย้ติุการใหค้วามช่วยเหลือดา้น
การทหารแก่จีนคณะชาติ  จีนคณะชาติจึงต้องอพยพไปตั้ งรัฐบาลใหม่อยู่ ณ . เกาะไต้หวัน                    
( ฟอร์โมซา )  เหมาเซตุงผูน้ าแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ประกาศสถาปนาจีนเป็นสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  ( People’s Republic of China )  เม่ือวนัท่ี  1  ตุลาคม  ค.ศ.  1949  และไดจ้ดัตั้ง
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รัฐบาลคอมมิวนิสตข้ึ์นท่ีนครปักก่ิง  โดยมีประธานเหมาเซตุงเป็นประธานพรรคคอมมิวนิสต ์ และ
จูเอินไลเป็นนายกรัฐมนตรี  และไดรั้บการยอมรับจากสหภาพโซเวียตและกลุ่มประเทศสมาชิก
คอมมิวนิสตอ่ื์นๆอีกดว้ย11 

ผลกระทบจากความพ่ายแพข้องญ่ีปุ่นในสงครามโลกคร้ังท่ีสอง  ไดท้  าให้เกาหลีท่ีตก
เป็นอาณานิคมของญ่ีปุ่นมาโดยตลอดนั้น  ไดถู้กแบ่งออกเป็น  2  ส่วนท่ีเส้นขนาน  38  องศาเหนือ  
ตามมติประชุมเมืองปอตสดมั  เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1945 ประธานาธิบดีรุสเวลท ์ 
นายกรัฐมนตรีเชอร์ชิล  และจอมพลสตาลินไดต้กลงแบ่งเกาหลีออกเป็น 2  ส่วนท่ีเส้นขนานท่ี  38  
โดยท่ีสหภาพโซเวียตจะเป็นผูป้ลดปล่อยกองทพัญ่ีปุ่น  และยึดครองดินแดนตอนเหนือของเส้น
ขนานน้ี  ฝ่ายสหรัฐอเมริกาจะเป็นผูย้ึดครองทางตอนใตข้องเส้นขนานซ่ึงรวมกรุงโซลไวด้ว้ยลงไป
จนตลอดคาบสมุทรเกาหลี  ในเดือนพฤษภาคม  ค.ศ. 1948  เกาหลีใตไ้ดจ้ดัใหมี้การเลือกตั้งทัว่ไป
เพื่อจดัตั้งรัฐสภาแห่งชาติตามมติขององคก์ารสหประชาชาติ  ผลของการเลือกตั้งปรากฏว่าพรรค
ฝ่ายขวาของ  ดร.ซิงมนัรี  มีนโยบายใหเ้กาหลีเป็นเอกราชโดยเร็ว  ในเดือนเดียวกนันั้นเกาหลีเหนือ
กไ็ดจ้ดัใหมี้การเลือกตั้งทัว่ไปบา้งและประกาศใชรั้ฐธรรมนูญในเดือนกนัยายน  ค.ศ. 1948 12  

จนกระทัง่ในวนัท่ี  25  มิถุนายน  ค.ศ.  1950  เกาหลีเหนือไดท้ าการโจมตีเกาหลีใตเ้พื่อ
ตอ้งการรวมเกาหลีทั้งหมดให้อยู่ภายใตร้ะบอบการปกครองของคอมมิวนิสต ์ เม่ือกองทพัเกาหลี
เหนือรุกผา่นเส้นขนานท่ี  38  ลงสู่เกาหลีใตอ้ยา่งรวดเร็ว  สหรัฐฯไดม้องการโจมตีคร้ังน้ีว่าเป็นการ
ทา้ทาย  รวมถึงเป็นการพยายามท่ีจะขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสตเ์ขา้มาในเอเชีย  สหรัฐฯจึงจดัส่ง
ก าลงัทหารของกองก าลงัสหประชาชาติและกองทพัสหรัฐฯ  เขา้ท าการตอบโตโ้ดยทนัที  ผูน้ าของ
จีนไดอ้อกแถลงการณ์เตือนไม่ใหก้องก าลงัของฝ่ายสหประชาชาติและของสหรัฐฯ  ล่วงล ้าเขา้ไปใน
ดินแดนเกาหลีเหนือ  ไม่เช่นนั้นจีนจะเขา้ร่วมสงครามดว้ย  เพราะจีนเกรงวา่ถา้เกาหลีถูกยดึครองจีน
จะขาดรัฐกันชน  และเป็นการคุกคามความมัน่คงของจีนดังนั้ นกองก าลงัสหประชาชาติ  และ
กองทพัสหรัฐฯ  ไม่ไดส้นใจต่อค าเตือนจากจีน  จีนจึงส่งกองก าลงัเขา้ขา้มพรมแดนท่ีแม่น ้ ายาลูเขา้
สู่คาบสมุทรเกาหลี  ในเดือนตุลาคม  ค.ศ.  1950 ไดเ้กิดการปะทะกนัอยา่งดุเดือด  การสู้รบเป็นไป
อย่างยืดเยื้อโดยท่ีไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไดรั้บชยัชนะ  ต่อมาในเดือนมิถุนายน  สหภาพโซเวียตได้

                                                            
11  สมร  นิติทณัฑป์ระภาศ, สหรัฐอเมริกาในโลกปัจจุบนั ค.ศ. 1945 – 1980,   ( กรุงเทพฯ: 

โอ เอส พร้ินต้ิงเฮา้ส์,2531 ),  49 – 53. 
12 เร่ืองเดียวกนั, 59. 
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เสนอใหมี้การเจรจาเพื่อยติุความขดัแยง้ในเกาหลี สามารถลงนามในขอ้ตกลงหยดุยงิระหว่างจีนกบั
เกาหลีเหนือ  จนกระทัง่  ค.ศ.  1953  สงครามเกาหลีจึงยติุลงแต่ความตรึงเครียดบริเวณพรมแดนท่ี
เส้นขนานท่ี  38  ยงัคงมีอยูถึ่งทุกวนัน้ี 13  

สถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในเอเชียช่วงนั้น  ถึงแมไ้ม่ไดมี้การเผชิญหนา้
กนัโดยตรงระหว่างกองทหารโซเวียต  และสหรัฐฯก็ตาม  แต่ก็ไดก้ลายเป็น  “ส่ิงเร้า”  ให้สหรัฐฯ
เสริมสร้างแนวป้องกนัทางดา้นยุโรปให้เขม้แขง็ข้ึน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอนุญาตให้เยอรมนั
ตะวนัตกมีกองทพัของตนเองรวมทั้ง  สนบัสนุนใหไ้ดเ้ขา้เป็นสมาชิกนาโตใ้นปี  1955   

นอกจากน้ีสหรัฐฯก็เขา้แทรกแซงในอินโดจีนเพื่อช่วยฝร่ังเศสมากข้ึนน าไปสู่การ
จดัระบบการป้องกนัร่วมกนัในภูมิภาคต่างๆ  ของโลก  เช่น  ANZUS  ( 1951 )  SEATO  ( 1954 )  
CENTO   ( 1955 )  และเพื่อเป็นการสกดักั้นการขยายอิทธิพลของสหภาพโซเวียตไปยงัภูมิภาค
ต่างๆ  ของโลกใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  จอห์น  เอฟ.  ดลัเลส  ( John F. Dulles )  รัฐมนตรี
ต่างประเทศของสหรัฐฯ  ในสมยัประธานาธิบดีไอเซนฮาวว ์ ( 1953 – 1961 ) ไดก้ าหนดยทุธ์ท่ีรู้จกั
กนัในช่ือว่า  “การโจมตีขนานใหญ่”  ( Massive retaliation )  ข้ึนมาในตน้ปี  195414 ต่อมา
สถานการณ์ในเอเชียกเ็ร่ิมรุนแรงข้ึนจากการท่ีฝร่ังเศสไดพ้า่ยแพเ้วียดนามในสงครามอินโดจีน  และ
ขยายตวัไปสู่สงครามเวียดนามในท่ีสุด 

2.   เวียดนำม : จำกรัฐอำณำนิคมสู่สงครำมอนิโดจีนและสงครำมเยน็ 

หากมองยอ้นไปในอดีตจะพบว่า  ฝร่ังเศสเร่ิมเขา้มาในเวียดนามตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี  
16  (  ปลายราชวงศเ์ล – Le )  เพื่อเผยแพร่คริสตศ์าสนาจนถึงสมยัศตวรรษท่ี  19  ต่อมาในรัชสมยั
ของพระเจา้ต่ือด๊ึก  ( Tu Duc )  ฝร่ังเศสไดโ้จมตีเมืองตูราน ดานงั  และไดเ้ร่ิมยึดครองดินแดน
เวียดนามเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ  ในท่ีสุดเวียดนามตอ้งลงนามในสนธิสัญายอมรับอ านาจฝร่ังเศสในดินแดน
ของตน ปี ค.ศ. 1883 การเขา้มาของระบบอาณานิคมฝร่ังเศสมิไดเ้ป็นเพียงการเขา้มาของผูป้กครอง

                                                            
13 จุณณเจิม  ยวุรี,  เหตุการณ์โลกปัจจุบนั ,  ( คณะมนุษยศ์าสตร์ :  สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต 

,2538 ), 22 - 23. 
14 ชาตรี  ฤทธารมย,์   นโยบายต่างประเทศของสหภาพโซเวียต 1945 – 1990,  ( กรุงเทพฯ  : 

ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2537 ). 182. 
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ใหม่  หากแต่ยงัเป็นการเขา้มาของระบบทางการเมือง  การศึกษา  วฒันธรรม  และค่านิยมแบบ
ตะวนัตก  ตลอดจนน าเศรษฐกิจของเวียดนามเขา้ไปผกูพนักบัเศรษฐกิจโลก  และการรับรู้ผา่นการ
ต่อสู้ต่างชาติแบบใหม่จากตะวนัตกผ่านทางการศึกษา ดา้นการเมืองการปกครองฝร่ังเศสไดผ้นวก
ดินแดนลาว  และกมัพูชา  รวมกบัเวียดนามเรียกว่า  “อินโดจีนฝร่ังเศส”  ( Frech Indochina )  
จากนั้นฝร่ังเศสก็แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  5  แควน้  ไดแ้ก่  โคชินจีน  อนันมั  ตงัเก๋ีย  ลาว  
และกมัพชูา  แควน้โคชินจีนอยูภ่ายใตก้ารปกครองฝร่ังเศสโดยตรง  ส่วนแควน้อ่ืนๆเป็นรัฐอารักขา
ข้ึนตรงต่อรัฐบาลกลาง   จนในท่ีสุดภายใตค้วามอดทนต่อการกดข่ีการต่อสู้ในระยะกว่า  30  ปี
ในช่วงของศตวรรษท่ี  19  ท าใหเ้กิดระยะแรกกลุ่มต่อตา้นชาตินิยมต่างๆข้ึนมาอยา่งมากมาย  จนใน
ทา้ยท่ีสุดไดก่้อตั้งเป็นขบวนการคอมมิวนิสตเ์วียดนามท าการต่อตา้นจนเกิดเป็นสงครามอินโดจีน
เพื่อปลดปล่อยเวียดนามจากฝร่ังเศส   

ผูน้ าขบวนการต่อตา้นอาณานิคมท่ีส าคญัคนหน่ึงคือ โฮจิมินห์15 ( HO  CHI  MINH ) 
นักชาตินิยมท่ีรับเอาอิทธิพลแนวความคิดของคอมมิวนิสต์มาใช ้โฮจิมินห์เกิดในครอบครัวของ
ปัญญาชนขงจ้ือ  บิดาของเขาส าเร็จการศึกษาชั้นผอบ๋าง  ( Pho bang )  แต่ปฏิเสธท่ีจะรับราชการใน
ราชส านกัแห่งกรุงเว ้ เขาไดรั้บการศึกษาตามระบบใหม่  (โรงเรียนก๊กหอก Quoc  Hoc )  ในเมืองเว ้ 
จนกระทัง่จบการศึกษาชั้นมธัยมก็สมคัรเป็นครูในโรงเรียนประถมแห่งหน่ึงแถวหมู่บา้นชายทะเล  
ต่อมาบิดาของเขาถูกจบัเนรเทศไปอยู่เกาะโกนด๋าวเพราะเขา้ร่วมกบัขบวนการของฟานจูตรินห์16        
( Phan  Chu  Trinh ) เขาจึงไดล้าออกจากอาชีพครู  และมีความตั้งใจท่ีจะเขา้ร่วมขบวนการต่อตา้น
ฝร่ังเศส  จนเม่ือบิดาไดรั้บการปล่อยตวัออกมาเม่ือปี  ค.ศ. 1910 บิดาของเขาไดฝ้ากใหเ้ขาท างานกบั
เรือลา  ทูช  เทรอวิลล ์ ( La Touche Treville )  ท าใหเ้ขาไดรั้บรู้ประสบการณ์ใหม่ๆท่ีกวา้งขวาง17  

                                                            
15 *ผูก่้อตั้งขบวนการแทนห์เนียน ค.ศ.1925 ขบวนการโคมินเทิร์น ค.ศ. 1929 ต่อมาไดจ้ดัตั้ง

พรรคคอมมิวนิสตเ์วียดนาม ค.ศ. 1930 กระทัง่เปล่ียนช่ือเป็น พรรคคอมมิวนิสตอิ์นโดจีน ในช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ขณะท่ีญ่ีปุ่นเขา้มามีอิทธิพลในอินโดจีนพรรคคอมมิวนิสต์ไดจ้ดัตั้ง กองก าลงั      
เวียดมินห์ ข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1941  

16 *ขบวนการผูรั้กชาติต่อตา้นการกดข่ีของฝร่ังเศสโดยไม่ใชก้ าลงัรุนแรง 
17 เชิดเกียรติ  อตัถากร, “ขบวนการคอมมิวนิสต์เวียดนาม”. ( สารนิพนธ์สาขาวิชา

ประวติัศาสตร์ : บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศิลปากร, 2532 ), 25 - 26. 
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บทเรียนทางการเมืองท่ีส าคญัของโฮจิมินห์มี  2  ช่วงดว้ยกนั  คือในช่วงแรก  ระหว่าง
อยูท่ี่ฝร่ังเศส  ค.ศ.  1919  เขาไดย้ืน่  “ขอ้เรียกร้องของชาวอนันมั”  ( Revendications  du  Peuple  
Annamie )  ต่อท่ีประชุมสันติภาพแวร์ซายส์  ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี  1  ส้ินสุดลงขอ้เรียกร้อง
ของเขาไดรั้บการตีพิมพใ์นหนงัสือเลอเป้ิปป์  ( Le  Peuple  -  ประชาชน )  แต่การประชุมของ
มหาอ านาจท่ีแวร์ซายส์ก็มิไดส้นใจต่อค าเรียกร้องของประชาชนในอาณานิคมแต่อย่างใด  ช่วงท่ี
สองเกิดข้ึนเม่ือเขาไดเ้ขา้ร่วมประชุมสมชัชาพรรคสังคมนิยมฝร่ังเศสท่ีเมืองตูร์   ( Tours )  ในเดือน
ธนัวาคม  1920  ในการประชุมคร้ังน้ีมีการถกเถียงกนัระหว่างฝ่ายเสียงส่วนใหญ่ท่ีจะจดัตั้งพรรค
คอมมิวนิสตฝ์ร่ังเศส  และเขา้ร่วมกบัสากลนิยมท่ีสาม18  กบัฝ่ายเสียงส่วนนอ้ยท่ีจะยงัคงใชช่ื้อพรรค
สังคมนิยม  และยึดถือแนวทางสากลนิยมท่ีสองตามเดิม  โฮจิมินห์เห็นดว้ยกบัเสียงส่วนมาก  และ
ได้เขา้ร่วมเป็นสมาชิกผูก่้อตั้ งพรรคคอมมิวนิสต์ฝร่ังเศสท่ีแยกตวัออกจากพรรคสังคมนิยมใน
ปลายปี  ค.ศ.  1924  โฮจิมินห์เดินทางจากโซเวียตเขา้สู่ประเทศจีนท่ีมณฑลกวางตุง้อยา่งลบัๆใน
ฐานะกรรมการขององค์กรคอมมิวนิสต์ภาคตะวนัออก  ในปีถดัมาเขาจดัตั้ง  “สันนิบาตเพื่อการ
ปฏิวติัของกลุ่มคนหนุ่มเวียดนาม”  หรือ แทนห์เนียน  ( Viet  Nam  Thanh  Nien  Cach  Menh  
Dong  Chi  Hoi  -  Thanh  Nien  )  เพื่อเผยแพร่อุดมการณ์  และฝึกอบรมชาวเวียดนามใหก้ลบัไป
ปฏิบติัการในประเทศ  และเม่ืออุดมการณ์คอมมิวนิสต์แพร่หลายมากข้ึน  จึงไดมี้การจดัตั้งเป็น
พรรคคอมมิวนิสตใ์นปี  ค.ศ.  193019   

2.1   กำรเข้ำมำของญีปุ่่น และกำรก่อตั้งกองก ำลงัเวยีดมินห์ 

ถึงแมก้ารขยายตวัของญ่ีปุ่นเขา้มาในเวียดนาม  และภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
ช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง จะเป็นเพียงระยะเวลาสั้ นๆ แต่เวียดนามก็ได้ตกอยู่ในอ านาจการ
ครอบครองทั้งสองชาติ  คือ  ฝร่ังเศส  และญ่ีปุ่น  การเขา้มาของญ่ีปุ่นก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน
ภูมิภาคน้ีอยา่งกวา้งขวาง  โดยเฉพาะอยา่งยิง่  ญ่ีปุ่นสามารถท าลายระบอบอาณานิคมของฝร่ังเศสได้
ส าเร็จ  และกระตุน้ให้ขบวนการเวียดมินห์  ซ่ึงจดัตั้งโดยพรรคคอมมิวนิสตอิ์นโดจีน  ซ่ึงเป็นก าลงั
ส าคญัท่ีน าเอกราชมาสู่เวียดนามเม่ือสงครามโลกส้ินสุดลง 

                                                            
18 *สากลนิยมท่ีสาม  จดัตั้งข้ึนโดยเลนิน เม่ือ 1919  โดยปฏิเสธแนวทางสังคมประชาธิปไตย 
19 เชิดเกียรติ  อตัถากร,  “ขบวนการคอมมิวนิสตเ์วียดนาม”.  ( สารนิพนธ์สาขาวิชา

ประวติัศาสตร์ : บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศิลปากร, 2532 ),  62 - 67. 
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การเขา้มาของญ่ีปุ่นส่งผลกระทบต่อชาวเวียดนามโดยตรง  เพราะตอ้งเดือดร้อนในการ
ด ารงชีพในภาวะของสงคราม  ท าให้เกิดการว่างงานจ านวนมาก  ชาวชนบทถูกเกณฑไ์ปเป็นทหาร
จ านวนมาก  และส่งเสบียงใหแ้ก่ทหารญ่ีปุ่น  จนเกิดภาวะเงินเฟ้อ  ญ่ีปุ่นไดส้ร้างภาพว่าตนเป็นพลงั
ใหม่ท่ีจะปลดปล่อยภูมิภาคน้ีจากระบอบอาณานิคม  นอกจากน้ียงัสนบัสนุนกลุ่มชาตินิยมท่ีต่อตา้น
ฝร่ังเศสอยา่งลบัๆ  เช่น  ลทัธิกาวด่าย  ( Cao  Dai )  และ  ขบวนการได่เหวียด  (  Dai  Viet  )  แต่ถึง
อยา่งไรก็ตามญ่ีปุ่นก็สร้างความสับสนไปอีกดว้ยการร่วมมือกบัฝร่ังเศสในการรักษาอาณานิคมอิน
โดจีนต่อไปโดยไม่มีแนวโนม้จะสถาปนาเอกราชใหแ้ก่เวียดนามจนในท่ีสุดขบวนการคอมมิวนิสต์
อินโดจีนเห็นว่า  สถานการณ์ในช่วงน้ีก าลงัเหมาะท่ีจะท าการต่อสู้เพื่อเอกราชของเวียดนาม  ดงัท่ี  
โฮจิมินห์ไดก้ล่าวไวว้่า  “โอกาสแห่งการปลดปล่อยชาติมาถึงแลว้  ฝร่ังเศสไม่สามารถปกครองเราดว้ย
ตนเอง  ส่วนญ่ีปุ่นนั้นดา้นหน่ึงก าลงัจมปลกัในจีน  อีกดา้นหน่ึงถูกองทพัพนัธมิตรเล่นงาน  ทั้งสองไม่
สามารถใช้กองก าลงัทั้งหมดมาโจมตีเราได ้ ถา้ประชาชนของเราทั้งประเทศรวมพลงัและมีจิตใจเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั  เราจะท าใหก้องทพัฝร่ังเศสและญ่ีปุ่นแตกพา่ยไปอยา่งแน่นอน”20 

หลงัจากนั้นในเดือนพฤษภาคม  ค.ศ.  1941  ท่ีประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคร้ังท่ี  
8  ซ่ึงจดัข้ึนท่ีกาวบัง่  ( Cao  Bang )  ก็มีมติใหจ้ดัตั้ง  “สันนิบาตเพื่อเอกราชของเวียดนาม”  หรือท่ี
รู้จกักนัในนามของ  “เวียดมินห์”  ( Viet Nam Doc Lap Dong Minh Hoi – Viet Minh )  เพื่อเป็น
องคก์รของชาวเวียดนามในการต่อสู้ปลดปล่อยชาติภายใตค้  าขวญัท่ีว่า  “เพื่อเอกราชของเวียดนาม  
ไม่วา่ฝร่ังเศสหรือญ่ีปุ่นกไ็ม่ใช่เจา้นาย”21 

ภายหลงัจากการท่ีสหรัฐฯน าระเบิดปรมาณูสองลูกไปท้ิงท่ีเมืองฮิโรชิมา และนางาซากิ  
พร้อมทั้งโซเวียตประกาศสงครามกบัญ่ีปุ่นในตน้เดือนสิงหาคม  และส่งก าลงัเขา้ท าลายกองทพั
กวานตุงของญ่ีปุ่นในแมนจูเรีย  โซเวียตยงัไดส่้งพลร่มเขา้ยดึครองเกาะต่างๆ  ในหมู่เกาะฮอกไกโด  
ทางตอนเหนือของญ่ีปุ่น  ท าให้ญ่ีปุ่นยอมจ านนโดยปราศจากเง่ือนไขในเดือนสิงหาคม  ค .ศ. 1945  
คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต ์ และโฮจิมินห์เห็นแลว้วา่ญ่ีปุ่นจะตอ้งยอมแพไ้ม่ชา้ก็เร็ว  
พรรคคอมมิวนิสตจึ์งมีมติใหเ้ขา้ท าการยดึอ านาจการปกครอง หรือเรียกวา่  “ ปฏิวติัสิงหาคม 1945 ”  
เพราะตระหนกัดีว่าฝ่ายสัมพนัธมิตรตอ้งเขา้มาปลดอาวุธทหารญ่ีปุ่นในอินโดจีน  จากขอ้ตกลงท่ี

                                                            
20 เชิดเกียรติ  อตัถากร,  “ขบวนการคอมมิวนิสตเ์วียดนาม”, 66. 
21

 เร่ืองเดียวกนั, 120 – 122. 
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ปอร์ตสดมันั้นใหก้องทพัจีนก๊กมินตัง๋เขา้มาปลดอาวุธทหารญ่ีปุ่นเหนือเส้นขนานท่ี  16  ข้ึนไปใน
วนัท่ี  16  สิงหาคม  ค.ศ.  1945 ส่วนทางใตเ้ป็นหนา้ท่ีของทหารองักฤษ22 

ต่อมาเม่ือสงครามโลกคร้ังท่ีสองใกลส้ิ้นสุดลง  และมีท่าทีต่อความพ่ายแพข้องฝ่าย
อกัษะ และญ่ีปุ่นกองก าลงัเวียดมินห์ซ่ึงน าทพัโดย  นายพลโวเหงียนยา้ป  ไดเ้ขา้ท าการต่อสู้กบั
กองทพัญ่ีปุ่นเพื่อปลดปล่อยดินแดนท่ีเคยถูกญ่ีปุ่นยดึครองใหเ้ป็นอิสระก่อนท่ีจะปลุกระดมมวลชน
ใหม้าชุมนุมกนัเพื่อเรียกร้องเอกราช  จากฝร่ังเศส  และญ่ีปุ่นตลอดจนขบัไล่รัฐบาลหุ่นเชิดท่ีแต่งตั้ง
โดยญ่ีปุ่นออกจากต าเหน่ง  ซ่ึงปรากฏว่าในวนัท่ี  23  สิงหาคม ค.ศ. 1945 จกัรพรรดิเบ๋าได๋ทรง
ตดัสินพระทยัสละราชสมบติั23   

ภายหลงัชยัชนะของการปฏิวติัเดือนสิงหาคม  1945  การปรากฏตวัต่อหนา้ประชาชน
ในฮานอยเม่ือวนัท่ี  2  กนัยายน ค.ศ.  1945  ณ.  จตุรัสบาด่ินห์  ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ไดป้ระกาศ
เอกราชของชาติต่อหน้ามหาชนจ านวนมากแลว้กล่าวสุนทรพจน์ว่า “ฝร่ังเศสไดห้นีไปแลว้ ญ่ีปุ่นก็
ยอมจ านน  จกัรพรรดิเบ๋าได๋ก็ไดส้ละราชบลัลงักแ์ลว้  ประชาชนของเราไดต้ดัพนัธะซ่ึงผกูมดัพวกเขามา
เกือบศตวรรษ  และไดช่้วงชิงเอกราชใหแ้ก่เวียดนาม เวียดนามมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเสรีภาพและอิสรภาพ  และ
ไดเ้ป็นประเทศอิสระและเสรีแลว้จริงๆ”24 

2.2  สงครำมอนิโดจีน 

หลงัจากการประกาศเอกราชไดไ้ม่นาน  เวียดนามตอ้งเขา้สู่สงครามคร้ังใหญ่นัน่ก็คือ  
สงครามอินโดจีน  สงครามอินโดจีนเกิดข้ึนเน่ืองมาจากการท่ีฝร่ังเศสและชาติตะวนัตกไม่ยอมรับ
ความเป็นเอกราชชองสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามจนเกิดความวุ่นวายจากกองทพัฝร่ังเศสเขา้
บุกรุกเวียดนามเพื่อให้ตกอยู่ในอ านาจของฝร่ังเศสอีกคร้ัง  สภาพความยุ่งเหยิงน้ีด ารงอยู่ต่อไป      
เกิดการปะทะกนัระหว่างกองก าลงัเวียดมินห์  ในทา้ยท่ีสุดจดัให้มีการประชุมท่ีดาลตั  ตกลงกนัว่า
                                                            

22 ศุขปรีดา  พนมยงค,์  โฮจิมินห์เทพเจา้ผูย้งัมีลมหายใจ, พิมพค์ร้ังท่ี 4 ( กรุงเทพฯ :  ม่ิงมิตร, 
2553 ). 98. 

23 สุนนัทา  สิงห์เทพ ,“พรรคคอมมิวนิสตเ์วียดนามกบัการสร้างเวียดนามเหนือให้เป็นรัฐ
สังคมนิยม  ค.ศ. 1954 - 1975 ”  (สารนิพนธ์สาขาวิชาประวติัศาสตร์ : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2547 ), 19 - 20. 

24 เหงียน  คกัเวียน,  ประวติัศาสตร์เวียดนามฉบบัพิสดาร, แปลโดย เพช็รี  สุมิตร.                            
( กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2545 ), 259. 
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ทั้งสองฝ่ายตอ้งจัดการประชุมข้ึนท่ีพระราชวงัแห่งเมืองฟองเตนโบลว  ประเทศฝร่ังเศส  การ
ประชุมขอ้ตกลงเรียกว่า  “ Modus  Vivendi”  (โมดุสวิวองดี ) หมายถึง  การประชุมหาขอ้ตกลงเพื่อ
น าไปสู่การบงัคบัปฏิบติั  แต่การประชุมคร้ังน้ีกลบัลม้เหลวเพราะฝร่ังเศสตอ้งการครอบครองอินโด
จีนต่อไป  ในขณะนั้นก็เกิดการปะทะกนัอย่างดุเดือดระหว่างกองก าลงัเวียดมินห์  และกองทพั
ฝร่ังเศส  ข้ึนในภาคใตข้องเวียดนาม  ในปลายปี  1946  น้ีเองฝร่ังเศสไดเ้ปิดฉากการรุกใหญ่ดว้ย
อานุภาพท่ีเหนือกว่าหวงัโค่นล้มสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม  กองก าลังเวียดมินห์ซ่ึง
ประกอบไปด้วย  กองทพัประชาชน  หน่วยจรยุทธ์  และทหารบา้น  ได้ร่วมมือท าการต่อต้าน
กองทพัฝร่ังเศส25 

การต่อสู้ระหว่างเวียดนามและเจา้อาณานิคมฝร่ังเศสเป็นไปในรูปแบบการสนบัสนุน
ของคอมมิวนิสตจ์นไปถึงขบวนการเคล่ือนไหวแบบชาตินิยมในส่วนทา้ย  เกิดเป็นการปะทุของ
สงครามข้ึนมาเป็นระยะๆ  สงครามอินโดจีน  ด าเนินการต่อเน่ืองถึง 8  ปี  และยติุลงในปี ค.ศ. 1954  
หลงัจากท่ีฝร่ังเศสไดพ้่ายแพใ้นสมรภูมิเดียนเบียนฟู  จงัหวดัทางตอนเหนือของเวียดนาม   ฝร่ังเศส
นั้นเขา้ท าสงครามอยา่งตั้งใจเพราะรัฐบาลฝร่ังเศสมีความเช่ือมัน่ว่าจะสามารถควบคุมเวียดนามได ้ 
รวมไปถึงฝร่ังเศสมีความเช่ือมั่นในอาวุธยุทโธปกรณ์ของฝ่ายตนท่ีมีความทันสมัยกว่ากอง
ก าลงัเวียดมินห์ว่าสามารถจะน าชยัชนะมาสู่ฝร่ังเศส  กองก าลงัเวียดมินห์มีความเช่ียวชาญในการสู้
รบแบบสงครามกองโจรมีอ านาจการควบคุมพื้นท่ีทางตอนเหนือ  และศูนยก์ลางของเวียดนาม 26 

สงครามอินโดจีนไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของสงครามเยน็ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัสองชาติ
มหาอ านาจอย่าง  สหรัฐอเมริกา  และ  สหภาพโซเวียต  เกิดข้ึนในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2  
เป็นการแข่งขนัระหว่างความแตกต่างทางการเมือง  และระบบเศรษฐกิจ  โดยท่ีสหรัฐฯมีความ
เช่ือมัน่ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  และระบบทุนนิยม  ซ่ึงแตกต่างกับสหภาพ      
โซเวียต  และจีน  ท่ีสนบัสนุนการปกครองแบบคอมมิวนิสต ์ ดงันั้นความแตกต่างเกิดข้ึนจากความ
ไม่เช่ือใจ  การคิดร้ายของทั้งสองฝ่าย  สหรัฐฯ  และสหภาพโซเวียตไดท้ าการแข่งขนักนัอยา่งดุเดือด

                                                            
25 ศุขปรีดา  พนมยงค,์  โฮจิมินห์เทพเจา้ผูย้งัมีลมหายใจ, พิมพค์ร้ังท่ี 4  ( กรุงเทพฯ :  ม่ิงมิตร, 

2553 ). 115 - 118. 
26

 Hillstrom,  Kevin,  and others.  Vietnam war : Almanac,  (U.S.A. : n.p, 2001), 23-
24. 
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ตอ้งการแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพอ านาจทางการเมืองต่อการควบคุมระบอบการปกครองของโลก  
ดงันั้นการต่อสู้ทางการเมืองปรากฏให้เห็นอย่างชดัเจนจากการแข่งขนัในการพฒันากองทพั  และ
พฒันาอาวุธยทุโธปกรณ์ของทั้งสองฝ่ายท่ีเกิดจากความหวาดระแวง  ความเกรงกลวัต่อการคุกคาม
อ านาจซ่ึงกนัและกนัเอง 

ความพ่ายแพข้องเจา้อาณานิคมฝร่ังเศส ท่ีสมรภูมิ เดียนเบียนฟู ( Dien Bein Phu )  จบ
ลงดว้ยชยัชนะของชาวเวียดนามในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1954  ซ่ึงในท่ีสุดกองก าลงัฝร่ังเศสก็
ตดัสินใจยอมแพ ้ ในวนัท่ี  7 พฤษภาคม ค.ศ. 1954  ดงันั้นคณะท่ีประชุมเจนีวา  ซ่ึงเปิดประชุมเร่ือง  
ปัญหาสงครามเกาหลีอยูก่่อนแลว้ตั้งแต่วนัท่ี  26  เมษายน ค.ศ. 1954  จึงไดน้ าเอาการแกไ้ขปัญหา
อินโดจีนเขา้ไปร่วมพิจารณาดว้ยในอีกนยัหน่ึงการประชุมเจนีวา หรือ  (Geneva  Conference)  ใน
คร้ังน้ีจึงจดัว่าเป็นการประชุมเพื่อรับรองความพ่ายแพข้องฝร่ังเศสต่อเวียดนามเหนือในระดับ
นานาชาติ   

การประชุมเพื่อแกปั้ญหาอินโดจีนดงักล่าวเกิดข้ึนในวนัท่ี  8  พฤษภาคม ค.ศ. 1954  
โดยชาติท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี  ประกอบไปดว้ย  สาธารณรัฐประชาธิปไตยแห่งชาติเวียดนาม  
ฝร่ังเศส  สหภาพโซเวียต  สาธารณรัฐประชาชนจีน  สหรัฐอเมริกา  กมัพูชา   และลาว  สหภาพโซ
เวียตมี โมโลตอฟเป็นหัวหนา้คณะผูเ้จรจา ส่วนโจวเอนไลเป็นหัวหนา้คณะของจีนคณะเจรจาของ
ฝร่ังเศสมีจอร์จ  บิโดลต ์ เป็นหัวหนา้ในขณะท่ีสหรัฐอเมริกาส่งบีเดลสมิธ รองปลดักระทรวงการ
ต่างประเทศเป็นผูแ้ทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามมี  ฝามวนัด่ม  เป็นหัวหนา้คณะ
ผูแ้ทนเจรจาส่วนเวียดนามใตมี้  เหงียนกวว๊กดินห์  เป็นผูแ้ทน กมัพชูาส่ง เญียบ เจนลอง เป็นผูแ้ทน  
และทา้วผยุ ชนะนิ ท าหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนคณะเจรจาของลาว   

แมว้า่การประชุมในคร้ังน้ีจะมุ่งแกปั้ญหาสันติภาพภายในของเวียดนาม  แต่ผลจากการ
เจรจาคร้ังน้ีไม่ได้ส่งผลแต่กับเวียดนามเพียงเท่านั้นแต่ยงัจะได้ส่งผลไปยงัหลายๆท่ีประเทศท่ี
เก่ียวขอ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต  และจีนซ่ึงลว้นมีผลประโยชน์ทั้ ง
ทางตรง  และทางออ้มกบัผลของการเจรจาคร้ังน้ีดงันั้นชาติต่างๆดงักล่าวจึงพยายามเขา้มามีบทบาท
เป็นอยา่งมากในการประชุมคร้ังน้ีสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นปฏิปักษก์บัประเทศคอมมิวนิสตไ์ดพ้ยายาม
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เขา้มามีอ านาจเหนือเวียดนามใตแ้ทนท่ีฝร่ังเศสเพราะรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีนโยบายท่ีจะต่อตา้น
การขยายตวัของลทัธิคอมมิวนิสต ์27  

ส่วนสหภาพโซเวียตนั้นพยายามอย่างยิ่งท่ีจะไม่ให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ
ยโุรปอ่ืนๆกบัสหรัฐอเมริกา เพราะสหภาพโซเวียตตอ้งการอยา่งยิ่งท่ีจะรักษาผลประโยชน์ของตน
ในยโุรปให้ไดม้ากท่ีสุด  และทางฝ่ายจีนก็ไม่ตอ้งการให้สงครามอินโดจีนยืดเยื้อออกไปอีก เพราะ
จีนไม่ตอ้งการให้สหรัฐอเมริกาใช้สงครามดังกล่าวเป็นขอ้อา้งมาปิดลอ้มพื้นท่ีทางด้านใตข้อง
ประเทศตนอนัจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ   และการเมือง  การทหารของจีนได ้ 

ดงันั้นโฮจิมินห์ซ่ึงเป็นผูน้ าของเวียดนามเหนือจึงตอ้งเผชิญกบัความกดดนัในการเจรจา
คร้ังน้ีเน่ืองจากผูแ้ทนของเวียดนามใตไ้ม่ยอมให้ความร่วมมือใดๆในการเจรจาเพื่อรวมประเทศใน
คร้ังน้ีเลยนอกจากนั้นความช่วยเหลือท่ีสหภาพโซเวียต  และจีนมีใหก้บัเวียดนามเหนือมาโดยตลอด
ท าให้เวียดนามเหนือไม่อาจตดัสินใจไดโ้ดยล าพงั  แต่ทา้ยท่ีสุดแลว้เพื่อค  านึงถึงประโยชน์ของ
เพื่อนร่วมชาติเป็นส าคญั  เม่ือท่ีประชุมให้ค  ามัน่สัญญาว่าจะให้มีการเลือกตั้งทัว่ไปภายในเดือน
กรกฎาคม 1956   ถึงแมว้่าเวียดนามจะตอ้งถูกแบ่งแยกออกเป็นสองส่วนตามเส้นขนานท่ี  17         
โฮจิมินห์ก็ตอ้งยอมรับในเง่ือนไขการตกลงดงักล่าวน้ี เน่ืองจากในเวลานั้นขอ้ตกลงดงักล่าวถือว่า
เป็นทางออกท่ีดีท่ีสุดในการแกไ้ขปัญหา ผูน้ าพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งชาติเวียดนามก็มีความหวงัว่า
การรวมชาติจะเกิดข้ึนในเวลาอนัใกลส้นธิสัญญายุติการสู้รบในเวียดนาม  ( Agreement on the 
cessation of  hostilities in  Vietnam )  ไดมี้การลงนามในวนัท่ี  20  กรกฏาคม  ค.ศ. 1954  โดย พล
โทเฮนร่ี เดล็เทล  ( Henry  Delteil ) ในฐานะผูแ้ทนของผูบ้ญัชาการกองก าลงัทหารฝร่ังเศสในอินโด
จีน  และตากวางบุน  (Ta Quang Bun)  รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเวียดนาม28  ในฐานะผูแ้ทนผูบ้ญัชาการกองทพัประชาชนเวียดนาม   ท่ีประชุมมีมติ
แกไ้ขปัญหาอินโดจีนในวนัท่ี 20 กรกฏาคม 1954  ขอ้ตกลงดงักล่าวน้ีมีทั้งส้ิน  43  ขอ้  ซ่ึง
สาระส าคญัสรุปไดว้า่   

                                                            
27 สุนนัทา  สิงห์เทพ ,“พรรคคอมมิวนิสตเ์วียดนามกบัการสร้างเวียดนามเหนือให้เป็นรัฐ

สงัคมนิยม  ค.ศ. 1954-1975 ” (สารนิพนธ์สาขาวิชาประวติัศาสตร์ : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร
, 2547 ), 31 -32. 

28  เร่ืองเดียวกนั,  32. 
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1. จดัท าขอ้ตกลงเร่ืองการถอนทหารฝร่ังเศสออกจาก  เวียดนาม  ลาว  และ กมัพชูาใหมี้
การหยดุยงิทัว่ไปในอินโดจีนตั้งแต่วนัท่ี20 กรกฏาคม 1954  และใหมี้คณะกรรมการ
ระหวา่งประเทศเพื่อควบคุมดูแลกิจการดงักล่าว 

2. ควบคุมดุแลกิจการให้มีการเลือกตั้งทัว่ไปในลาว  และกมัพูชาภายในปี 1955 โดย
เปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง 

3. ห้ามมิให้กองทหารต่างชาติเข้ามาตั้ งกองทัพในเวียดนาม  ลาว  และ กัมพูชา 
ตลอดจนหา้มมิให ้เวียดนาม ลาว  และกมัพชูา  ท าขอ้ตกลงทางทหารกบัต่างประเทศ 

4. ใหใ้ชเ้ส้นขนานท่ี  17  เป็นเสน้แบ่งเขตแดนใหเ้ป็นสองส่วนชัว่คราว 
5. ให้ทุกฝ่ายท่ีเข้าร่วมประชุมเคารพในหลักการเร่ืองเอกราช  และบูรณภาพทาง

ดินแดนของเวียดนามโดยจดัให้มีการเจรจาระหว่างเวียดนามเหนือ  และใตเ้พื่อ
เตรียมการเลือกตั้งนบัตั้งแต่วนัท่ี  20  กรกฏาคม 1954  และจดัใหมี้การเลือกตั้งทัว่ไป
ภายในเดือนกรกฎาคมในปี 1956 29  

 
อยา่งไรก็ตาม  ผูแ้ทนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และผูแ้ทนจากเวียดนามใตไ้ม่ไดล้งนามใน

ขอ้ตกลงน้ีแต่อย่างใด  ยิ่งไปกว่านั้นสหรัฐอเมริกายงัไดเ้ขา้มาหนุนหลงัเวียดนามใตใ้ห้เป็นเส้น
ขนานกบัเวียดนามเหนือ  จนการรวมประเทศท่ีสนธิสญัญาเจนีวาก าหนดไวว้่าจะเกิดข้ึนในอีก  2  ปี 
ข้างหน้าก็ดู เหมือนจะเลือนรางลงอย่างเห็นได้ชัด  ในเวียดนามใต้ฝร่ังเศสได้ยินยอมให้
สหรัฐอเมริกาเขา้มามีอ านาจอย่างเต็มท่ีสหรัฐอเมริกาเขา้มามีอิทธิพล  และอยู่เบ้ืองหลงัรัฐบาล
เวียดนามใตด้ว้ยวตัถุประสงคท่ี์จะมุ่งต่อตา้นความนิยมของชาวเวียดนามท่ีมีต่อพรรคคอมมิวนิสต ์ 
การหวัน่เกรงภยัคอมมิวนิสตจ์ะแพร่ไปยงัประเทศเอเชียอ่ืนๆ  ท าใหส้หรัฐอเมริกาไดย้ืน่มือเขา้มามี
บทบาทในเวียดนามใตท้ั้งการอยู่เบ้ืองหลงัการจดัตั้งรัฐบาล  ช่วยเหลือเงินทุนในดา้นเศรษฐกิจ  
การทหาร  ไปจนถึงการสู้รบกบักองก าลงัเวียดนามเหนือในระหว่าง  ค.ศ.  1965 – 1975  ภายหลงั
การลงนามในขอ้ตกลงเจนีวา เดือนกรกฏาคม ค.ศ.1954  ฝ่ายเวียดนามเหนือภายใตก้ารน าของ      
โฮจิมินห์  ยงัมีความหวงัว่าจะมีการรวมเวียดนามทั้ งสองส่วนเขา้ด้วยกันโดยสันติวิธี  และไม่
คาดหวงัวา่จะตอ้งใชว้ธีิการท าสงครามเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการรวมชาติ  แต่หลงัการลงนามผา่นไปไดไ้ม่
นาน  ความเปล่ียนแปลงทางการเมืองในเวียดนามใต ้ และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ โดยเฉพาะอยา่ง

                                                            
29  สุนนัทา  สิงห์เทพ ,“พรรคคอมมิวนิสตเ์วียดนามกบัการสร้างเวียดนามเหนือใหเ้ป็นรัฐ

สงัคมนิยม  ค.ศ. 1954-1975 ”  33. 
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ยิ่งการขยายบทบาทของสหรัฐอเมริกาเพื่อสกดักั้นการขยายตวัของคอมมิวนิสตม์ายงัเวียดนามใต ้ 
และส่วนอ่ืนๆ  ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ก็ท าให้ความหวงัท่ีจะรวมชาติเวียดนามด้วยการ
เลือกตั้งตอ้งสลายไป 30 

จากหลกัการของ  ประธานาธิบดี  แฮร่ี  ทรูแมน  ( Harry  Truman )  ท่ีไดเ้ลง็เห็นถึงภยั
คุกคามจากคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตท่ีแผ่ขยายอิทธิพลไปยงัชาติอ่ืนๆในโลก  รวมไปถึง
ยุโรปตะวนัออกเพื่อเป็นความปลอดภยัของคนในชาติสหรัฐฯ  และชาติพนัธมิตร  ทรูแมนจึงได้
ก าหนดแผนการยบัย ั้งวา่  “ทฤษฎีแห่งการสกดักั้น”  ( Containment  doctrine )  สหรัฐฯไดรั้บอ านาจ
ในการเขา้ช่วยเหลือชาติอ่ืนๆท่ีภยัคอมมิวนิสตเ์ขา้คุกคาม  นโยบายของทรูแมนไดรั้บการสนบัสนุน
จากมหาชนอเมริกนัเป็นอยา่งมาก  ดงันั้นทรูแมนไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัทฤษฏีแห่งการป้องกนั
ตนเองของสหรัฐฯอยา่งดีท่ีสุด  จนเกิดเป็นหลกัการของทฤษฏีโดมิโน  (  Domino  Theory  )  เป็นท่ี
ยอมรับทั้งทางการเมือง  และกองทพัของสหรัฐฯ  ท่ีเช่ือมัน่ว่าการปกครองของคอมมิวนิสตท์ าให้
ส่งผลกระทบต่อประเทศใดประเทศหน่ึงถา้เกิดลม้ลงจะส่งผลใหป้ระเทศเพือ่นบา้นไดรั้บผลกระทบ
อย่างต่อเน่ืองเหมือนการล้มลงของโดมิโน  ต่อมาทฤษฎีน้ีได้เป็นตัวก าหนดนโยบายการ
ต่างประเทศของสหรัฐฯในท่ีสุด31 

2.3  กำรแทรกแซงของสหรัฐอเมริกำภำยใต้เส้นขนำนที่  17 

เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเวียดนามใตจ้ะปลอดจากการรุกรานหรือแทรกแซงของเวียดนามเหนือ  
สหรัฐอเมริกาจะตอ้งเขา้ไปมีบทบาทโดยตรงในการค ้าประกนัอธิปไตยของรัฐบาลเวียดนามใต ้ 
นบัตั้งแต่ ค.ศ. 1954  เป็นตน้มา สหรัฐอเมริกาจะเพิ่มบทบาททางการเมือง  และทหารของตนใน
เวียดนามใตไ้ปในท่ีสุดเร่ิมตน้จากในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1954 ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์                   
( Eisenhower )  ไดเ้สนอแนะต่อโงดินห์เซ่ียม  ซ่ึงขณะนั้นยงัด ารงต าเหน่งนายกรัฐมนตรีในคณะ
รัฐบาลภายใตจ้กัรพรรดิเบ๋าได๋ว่าสหรัฐอเมริกาจะให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆ กบัเวียดนามใต้
โดยตรงแทนท่ีจะต้องช่วยเหลือผ่านฝร่ังเศส  เน่ืองจากขณะนั้นเวียดนามใตย้งัเป็นสมาชิกใน

                                                            
30 ,สุนนัทา  สิงห์เทพ ,“พรรคคอมมิวนิสตเ์วียดนามกบัการสร้างเวียดนามเหนือใหเ้ป็นรัฐ

สงัคมนิยม  ค.ศ. 1954-1975 ” 34. 
31 Hillstrom,  Kevin,  and others.  Vietnam war : Almanac.  (U.S.A. : n.p, 2001), 26 - 27. 
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สหพันธ์ฝร่ังเศส  ขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็เปิดเจรจากับฝร่ังเศสเพื่อการถ่ายโอนความ
รับผดิชอบทั้งดา้นทหาร  และการเงินในเวียดนามใตจ้ากฝร่ังเศสไปสู่สหรัฐอเมริกาโดยตรง ในท่ีสุด
ในวนัท่ี 13  ธนัวาคม ค.ศ. 1954  ตวัแทนของฝร่ังเศสในเวียดนามใตคื้อนายพลอีลี ( ELY )  ก็บรรลุ
ขอ้ตกลงกบัตวัแทนของสหรัฐอเมริกา คือ นายพลเอกลอวต์นั  คอลลินส์  ( Lawton  Collins ) โดย
ฝร่ังเศสจะโอนความรับผดิชอบในการฝึกทหารเวียดนามใตไ้ปใหส้หรัฐอเมริกา 

ต่อมาในวนัท่ี  11  กุมภาพนัธ์  ค.ศ. 1955  ฝร่ังเศสก็ตกลงมอบภาระดา้นการเงินและ
การทหารของตนในเวียดนามใตท้ั้งหมดให้สหรัฐอเมริกา  สหรัฐอเมริกาจดัตั้งหน่วยงานเพื่อให้
ค  าปรึกษาทางทหาร  (  American  Military  Assistance  Advisory  Group  หรือ  MAAG )  ข้ึนใน
เดือนเมษายน  ค.ศ. 1956  ในเดือนเดียวกนัน้ีเอง  ฝร่ังเศสไดย้บุกองบญัชาการทหารของตนใน
เวียดนามใตแ้ละส่งทหารฝร่ังเศสชุดสุดทา้ยในเวียดนามกลบัไปฝร่ังเศส  ขณะเดียวกันรัฐบาล
เวียดนามใตก้ป็ระกาศยกเลิกการเป็นสมาชิกสหพนัธ์ฝร่ังเศส  และหนัมาพึ่งพิงสหรัฐอเมริกาทั้งดา้น
การเงิน  และการทหารอยา่งเตม็ตวั  ดงักล่าวมาก่อนหนา้น้ีแลว้ว่า  ทั้งสหรัฐอเมริกา  และเวียดนาม
ใตไ้ม่ยอมรับขอ้ตกลงเจนีวา  ดว้ยขอ้อา้งว่า ตวัแทนรัฐบาลทั้งสองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการเจรจา  
ขอ้ตกลงดงักล่าวเกิดจากการแทรกแซงของสหภาพโซเวียต  จีน  และฝร่ังเศส32  

 การไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา  ท าใหโ้งดินเซ่ียมมัน่ใจมากข้ึนท่ีจะ
ไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงเจนีวา โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งทัว่ไปในวนัท่ี 20  กรกฏาคม  
ค.ศ. 1955  เวียดนามใตป้ฏิเสธท่ีจะเขา้มีส่วนร่วมในการเตรียมการเลือกตั้งทัว่ไปรวมทั้งไม่ยอมให้
ผูแ้ทนของเวียดนามเหนือท่ีจะมาเจรจาเตรียมการเลือกตั้งท่ีจะมีข้ึนใน ค.ศ. 1956 เขา้มาปฏิบติังาน
ในเวียดนามใตโ้ดยโงดินห์เซ่ียมกล่าวว่าไม่เช่ือว่าการเลือกตั้งจะมีความเป็นกลางไดอ้ย่างแทจ้ริง  
โดยเฉพาะในเวียดนามเหนือ ซ่ึงอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของคอมมิวนิสต ์อีกเพียงไม่ก่ีเดือนหลงัจากนั้น  
กล่าวคือในเดือนตุลาคม  ค.ศ. 1955  โงดินห์เซ่ียมดว้ยการสนบัสนุนของสหรัฐอเมริกาก็จดัท า
ประชามติเพื่อโค่นลม้เบ๋าได๋ดงัไดก้ล่าวมาก่อนหน้าน้ี และมีการจดัตั้ งสาธารณรัฐเวียดนาม                  
( Republic of Vietnam )  

                                                            
32 สุด จอนเจิดสิน, ประวติัศาสตร์เวียดนามตั้งแต่สมยัอาณานิคมฝร่ังเศสจนถึงปัจจุบนั, พิมพ์

คร้ังท่ี 2  (กรุงเทพฯ:โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546 ), 247-251. 
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การเขา้มาสนับสนุนโงดินห์เซ่ียมของสหรัฐอเมริกาท าให้สถานะทางการเมือง และ
การทหารของเขาเขม้แขง็ข้ึนอยา่งมาก  ความส าเร็จของโงดินห์เซ่ียมในการปราบกลุ่มอิทธิพลบินห์
เสวี่ยน  (Binh Xuyen) ในเดือนมีนาคม ค.ศ.1955  พิสูจน์ใหเ้ห็นความเขม้แขง็ของเขา  ขณะเดียวกนั
การไปเยอืนกรุงมอสโคว ์ และปักก่ิงของโฮจิมินห์  ในเดือนกรกฏาคม  ค.ศ. 1955 ( เดือนเดียวกบัท่ี
โงดินห์เซ่ียมประกาศไม่ให้ความร่วมมือในการเตรียมการเลือกตั้งทัว่ไปในเวียดนามใต ้)  ก็ไม่ได้
รับค ายืนยนัทั้งจากสหภาพโซเวียต  และจีนว่าพร้อมท่ีจะสนบัสนุนเวียดนามเหนือหากฝ่ายหลงัจะ
ใชก้ าลงัเพื่อร่วมเวียดนามใต ้ ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ี  ท าใหเ้วียดนามเหนือไม่อาจตดัสินใจรวมเวียดนาม
ดว้ยก าลงั โดยในการประชุมคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสตเ์วียดนาม  ( ขณะนั้นใชช่ื้อ
พรรคลาวด่ม )  คร้ังท่ี 8  และ 9  ใน ค.ศ. 1955  มีมติใหพ้รรคใชก้ารเคล่ือนไหวทางการเมืองดว้ย
การจดัตั้งองคก์รมวลชนข้ึนในภาคใต ้ เพื่อเคล่ือนไหวเรียกร้องใหมี้การรวมเวียดนาม  ขณะเดียวกนั
ก็จะฟ้ืนฟูกองก าลงัติดอาวุธของคอมมิวนิสตท่ี์ยงัคงหลงเหลืออยูใ่นเวียดนามใตป้ระมาณ  5,000 – 
10,000  คนข้ึนใหม่  แมว้่าเลซวน  ( Le Duan )  สมาชิกระดบัสูงในพรรคจะเสนอให้พรรค
คอมมิวนิสตแ์ห่งชาติเวียดนามวางแผนปฏิบติัการทางทหาร  โดยมีฐานทพัอยู่ทั้งในกมัพูชา  และ
เวียดนามใต ้ แต่คณะกรรมการกลางพรรคก็ปฏิเสธขอ้เสนอดงักล่าว ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1956  
เน่ืองจากพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งชาติเวียดนามยงัขาดความพร้อมหลายๆดา้นท่ีส าคญัท่ีสุด  คือ  การ
ท่ีสหภาพโซเวียต  และจีนไม่แสดงท่าทีสนบัสนุนในขณะท่ีเวียดนามเหนือเองก าลงัเผชิญกบัปัญหา
ทางเศรษฐกิจ ในการน าประเทศเขา้สู่ระบบสังคมนิยมจ าเป็นตอ้งพึ่งพาความช่วยเหลือจากสหภาพ
โซเวียต  และจีน  ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดของเวียดนามเหนือขณะนั้ น  คือ  การจ ายอมรับการแบ่ง
เวียดนามเป็นสองส่วน โดยไม่มีการเลือกตั้ งเพื่อรวมประเทศเขา้เป็นอนัหน่ึงอันเดียวกันตาม
ขอ้ตกลงเจนีวา 33  

นบัจาก  ค.ศ. 1956  จนถึงราวปลาย ค.ศ. 1958  ทั้งพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งชาติเวียดนาม 
และสหรัฐอเมริกาต่างจ ากัดบทบาทการเคล่ือนไหวเพื่อหลีกเล่ียงการเผชิญหน้ากัน แต่ความ
เปล่ียนแปลงในดา้นการเมืองในประเทศใกลเ้คียงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเฉพาะในไทย  
ลาว  และกมัพชูา  ในช่วงปลายปี  ค.ศ.  1958  เร่ือยมาท าให้ทั้งเวียดนาม  และสหรัฐอเมริกาเพิ่ม
ความหวาดระเวงต่อกนัมากยิง่ข้ึน  การท่ีจอมพลสฤษฏ์ิ  ธนะรัชต ์ กา้วข้ึนมาเป็นผูน้ าทางการเมือง
ของไทยภายหลงัท าการปฏิวติัโค่นลม้รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามในเดือนตุลาคม ค.ศ.  1958  

                                                            
33 สุด จอนเจิดสิน, ประวติัศาสตร์เวียดนามตั้งแต่สมยัอาณานิคมฝร่ังเศสจนถึงปัจจุบนั, 252. 
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ท าให้ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐบาลทหารของไทยกบัรัฐบาลลาว  ซ่ึงขณะนั้นตกอยู่ในอ านาจของ
ฝ่ายขวา เปิดโอกาสใหส้หรัฐอเมริกาขยายบทบาททางทหารทั้งในไทย  และในลาวไดส้ะดวกข้ึนใน
ขณะท่ีสถานการณ์ดงักล่าวสร้างความกงัวลใจใหก้บัเวียดนามเหนือรวมทั้งจีน  และสหภาพโซเวียต
ดว้ยเป็นอย่างยิ่ง  เพราะค่ายคอมมิวนิสต์หวงัว่า  แมจ้ะไม่สามารถมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลลาวได ้ 
อย่างนอ้ยท่ีสุดก็ขอให้ลาวอยูภ่ายใตก้ารปกครองของรัฐบาลท่ีเป็นกลางแต่แลว้ในเดือนกรกฏาคม  
ค.ศ. 1958  รัฐบาลผสมท่ีเช่ือว่าควรจะเป็นกลางของลาวลม้ลง  และเปิดโอกาสให้ฝ่ายขวาเขา้มา
จดัตั้งรัฐบาลเพิ่มความสมัพนัธ์กบัไทย 34 และสหรัฐอเมริกาจนเห็นไดช้ดั   

ขณะเดียวกนัสถานการณ์ทางการเมืองในกมัพูชาภายใตก้ารน าของเจา้นโรดมสีหนุก็
เผชิญกบัการคุกคาม เป็นท่ีทราบกนัดีในขณะนั้นวา่เจา้นโรดมสีหนุไม่ตอ้งการับความช่วยเหลือทาง
ทหารจากสหรัฐอเมริกา ในขณะท่ีฝ่ายหลงัพยายามจะชกัชวนให้รัฐบาลสีหนุเป็นพนัธมิตรกบัตน  
ส่วนเจา้สีหนุแมจ้ะประกาศนโยบายต่างประเทศเพื่อรักษาความเป็นกลาง แต่ก็มีทีท่าสนบัสนุนจีน
อยา่งค่อนขา้งชดัเจนในปลายปี ค.ศ. 1958  มีความพยายามท่ีจะท ารัฐประหารโค่นลม้เจา้สีหนุ       
เจา้สีหนุต าหนิว่าสหรัฐอเมริกาและนายทหารระดบัสูงของกมัพูชาภายใตก้ารน าของนายพลลอน
นอล ( Lon Nol )  อยู่เบ้ืองหลงัเหตุการณ์ดงักล่าวความพยายามของฝ่ายขวา  และทหารนิยมใน
ประเทศเพื่อนบา้นเวียดนามเหนือท่ีจะกระชบัความสัมพนัธ์กบัสหรัฐอเมริกา  ท าให้ฮานอยวิตกว่า
จะถูกลอ้มกรอบ  ขณะเดียวกนัฝ่ายพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งชาติเวียดนาม ไดข้ยายการแทรกซึมและ
การลอบโจมตีฝ่ายตรงกนัขา้มโดยอาศยัพรมแดนลาว  และกมัพูชาเพิ่มมากข้ึนในช่วงนับตั้งแต่
ปลายปี ค.ศ. 1958  เป็นตน้มา  รวมทั้งการให้การสนบัสนุนขบวนการปะเทดลาว  อนัเป็นกลุ่ม
การเมืองและเพื่อผลักดันก าลังติดอาวุธสายท่ีนิยมคอมมิวนิสต์ในลาวให้ต่อสู้กับกองก าลัง
ฝ่ายรัฐบาลลาวในช่วง ค.ศ. 1959  และ  1960  นอกจากน้ียงัเพิ่มการก่อการร้ายและการลอบสังหาร
เจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลเวียดนามใตเ้พิ่มมากข้ึน  ท่ามกลางสถานการณ์ดงักล่าวน้ีเอง  ในเดือนกนัยายน 
ค.ศ. 1960 โฮจิมินห์ ไดเ้รียกประชุมสมชัชาพรรคคอมมิวนิสต์และประกาศนโยบายชดัเจนว่า  
เวียดนามเหนือจะท าสงครามปฏิวติัเพื่อ  “ปลดปล่อย”  เวียดนามใต ้ และในเดือนธนัวาคมปีเดียวกนั
นั้น  โฮจิมินห์จดัตั้งแนวร่วมปลดปล่อยอิสรภาพแห่งชาติเวียดนามใต ้( National  Liberation  Front  
of  South  Vietnam ) โดยอา้งวา่แนวร่วมดงักล่าวเป็นองคก์รผสมท่ีรวมเอาผูท่ี้ต่อตา้นรัฐบาลโงดินห์

                                                            
34 สุด จอนเจิดสิน, ประวติัศาสตร์เวียดนามตั้งแต่สมยัอาณานิคมฝร่ังเศสจนถึงปัจจุบนั, 253. 
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เซ่ียมเขา้ไวด้ว้ยกนัเพื่อผลกัดนัให้มีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในเวียดนามใต ้และน าไปสู่การ
รวมเวียดนามโดยสันติวิธี  แต่แทจ้ริงแลว้องคก์รดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของเวียดนามเหนือ
และเป็นท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ  “เวียดกง”  หรือ  “คอมมิวนิสต์ในภาคใต”้ ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่าความ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองและนโยบายของหลายฝ่ายในช่วงรอยต่อของ ค.ศ. 1958 – 1959  การ
ประกาศนโยบายปลดปล่อยเวียดนามใตข้องฝ่ายเวียดนามเหนือในปลายปี ค.ศ. 1960 เป็นจุดเร่ิมตน้
ของสงครามเวียดนาม35 

 

3.   รัฐบำลของเวียดนำมใต้ในช่วงสงครำมเวียดนำม 

หลงัจากสงครามอินโดจีนส้ินสุดในค.ศ. 1954 เวียดนามใต้มีการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข  โงดินเซ่ียม ไดเ้ป็นประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนาม
ใต ้ มีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญปกครองเวียดนามใตเ้ม่ือวนัท่ี  2 ตุลาคม 1956 ในระยะแรกๆชาว
เวียดนามใตนิ้ยมไวว้างใจ โงดินเซ่ียม มากแต่ในระยะหลงัๆประชาชนเร่ิมเส่ือมความศรัทธาลง  
เพราะมีการเล่นพรรคเล่นพวกในวงการเมืองมีการฉ้อราษฏร์บงัหลวงโกงเงินเป็นของตน ยกัยอก
เงินท่ีสหรัฐอเมริกาใหค้วามช่วยเหลือเพื่อปราบปรามคอมมิวนิสตม์าเป็นเงินใชจ่้ายส่วนตวัความไม่
พึงพอใจน้ีเกิดไปทั้งวงการเมือง และการทหารส่งผลให้เกิดการปฏิวติัรัฐประหารข้ึนถึง 3 คร้ัง 2 
คร้ังแรกไม่ส าเร็จ ในคร้ังท่ี 3 คณะทหารน าโดยพลตรีเดืองวนัมินห์ ท าการรัฐประหารไดส้ าเร็จ และ
ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบบัวนัท่ี 2 ตุลาคม 1956 ระหว่าง 1963 – 1964 เวียดนามใตจึ้งไม่มี
รัฐธรรมนูญในการปกครองประเทศ  คงมีแต่กฤษฎีกาของคณะปฏิวติัระหว่างน้ีมีการปฏิวติั
เปล่ียนแปลงคณะรัฐบาลหลายคร้ังหลายหน36 

การจดัตั้งรัฐบาลภายหลงัประธานาธิบดีโงดินห์เซ่ียม ส้ินชีวิตเวียดนามใตไ้ดมี้การ
เปล่ียนแปลงบ่อยคร้ัง รัฐบาลแต่ละชุดมีอายุไม่นานเพราะเวียดนามใตย้งัขาดผูน้ าท่ีประชาชน
เล่ือมใสอย่างแทจ้ริง  นอกจากน้ีการสืบต่อของรัฐบาลกระท าด้วยวิธีการปฏิบติัรัฐประหารลม้
รัฐบาลไม่ได้ถือก าเนิดตามวิถีทางของประชาธิปไตยดว้ยการเลือกตั้ง  ใครมีอิทธิพลหรือก าลงั
                                                            

35 สุด จอนเจิดสิน, ประวติัศาสตร์เวียดนามตั้งแต่สมยัอาณานิคมฝร่ังเศสจนถึงปัจจุบนั ,254. 
36 สุขมาน และ สถิต วงศส์วรรค,์ เหตุการณ์ปัจจุบนัของโลก, (กรุงเทพฯ : บ ารุงสาส์น

,ม.ป.ป. ), 72. 
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อ านาจกส็ามารถสถาปนาตนเองข้ึนมาบริหารประเทศ  หลงัจากนายพลเดืองวนัมินห์  ท าการปฏิบติั
รัฐบาลประธานาธิบดีโงดินห์เซ่ียม ไดส้ าเร็จเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 1963 เวียดนามใตมี้การ
เปล่ียนแปลงรัฐบาลไม่น้อยกว่า 9 คร้ัง ส่วนมากเป็นรัฐบาลทหารท่ีมีอิทธิพล การเปล่ียนแปลง
รัฐบาลแต่ละคร้ังนั้นมีสาเหตุมาจากการต่อตา้นของกลุ่มศาสนาท่ีส าคญัๆ ไดแ้ก่ ชาวพุทธ ชาวโรมนั
แคธอลิค  และชาวพุทธนับว่ามีอิทธิพลทางการเมืองมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ  และต่อมาได้มีการ
เปล่ียนแปลงคณะรัฐบาลหลายรัฐบาลดว้ยกนัมีดงัต่อไปน้ี 

1. รัฐบาลชุดท่ีหน่ึง  เป็นรัฐบาลพลเรือนท่ีทหารตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน1963โดย
มีพลโทเดืองวนัมินห์ เป็นประธานาธิบดี นายเหงียน หงอกโท เป็นนายกรัฐมนตรี 
ประกอบไปดว้ยคณะรัฐมนตรีอีก 14 คน ทหาร 3 นาย 

การบริหารของรัฐบาลชุดน้ีราบร่ืนได้สักพกัหน่ึงก็ถูกพวกเวียดกงปราบลง ความ
ขดัแยง้กนัเองภายในคณะรัฐบาลเกิดข้ึนอยา่งรุนแรงเก่ียวกบัขอ้เสนอของฝร่ังเศสท่ีจะให้เวียดนาม
ใตเ้ป็นกลางคณะรัฐบาลไม่พอใจหัวหน้าคณะปฏิวติัท่ีไม่ยอมปลดรัฐมนตรีบางคนท่ีน าขอ้เสนอ
ของฝร่ังเศสมาอภิปรายในสภา  พลตรีเหงียนคาน สมาชิกคนหน่ึงของคณะปฏิวติัจึงไดน้ าก าลงัเขา้
ท าการรัฐประหารลม้ลา้งรัฐบาลเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 1964  

2. รัฐบาลชุดท่ีสอง  พลตรีเหงียนคานเป็นทั้ งประธานาธิบดี และควบต าเหน่ง
นายกรัฐมนตรีจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 1964 ประกอบไปดว้ยคณะรัฐมนตรี    
18 คน ทหาร 3 นาย และมีรองนายกรัฐมนตรี 3 คน ทหารอีก 1 นาย 

การท่ี พลตรีเหงียนคาน ข้ึนด ารงต าเหน่งประธานาธิบดี และนายกรัฐมนตรีดว้ยนั้นท า
ให้เกิดความไม่พอใจของนักศึกษา และชาวพุทธจึงไดพ้ากนัเดินประทว้ง เดินขบวนขบัไล่ เพื่อ
บงัคบัใหพ้ลตรีเหงียนคานมอบต าเหน่งใหแ้ก่พลโทเดือง วนั มินห์ เพราะพลตรีเหงียนคานเป็นจอม
เผด็จการ จึงตอ้งการให้ลาออกเพื่อตอ้งการรัฐบาลพลเรือนบริหารประเทศ   พลตรีเหงียนคานยอม
ลาออกในวนัท่ี 30 ตุลาคม 1964 และด ารงต าเหน่งผูบ้งัชาการทหารสูงสุดเพียงต าเหน่งเดียว 

3. รัฐบาลชุดท่ีสาม  เป็นรัฐบาลพลเรือน โดย ฟานคดัลือ รัฐบุรุษอาวุโส วยั  68 ปีเป็น
ประธานาธิบดี นายตรันวันเฮือง เป็นนายกรัฐมนตรี จัดตั้ งรัฐบาลเม่ือวันท่ี 4 
พฤศจิกายน 1964 ประกอบไปดว้ยคณะรัฐมนตรี 15 นาย โดยนายเหงียนลูเวียนเป็น
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม 
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รัฐบาลพลเรือนไม่สามารถแกปั้ญหาความยุง่ยากภายในประเทศท่ีก าลงัทวีความรุนแรง
ได้ โดยเฉพาะความไม่พอใจของชาวพุทธ และแคธอลิค คณะทหารหนุ่ม “ยงัเตอร์ก” ท าการ
รัฐประหารยดึอ านาจเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 1964 โดยบงัคบัใหป้รับปรุงคณะรัฐบาลปลดรัฐมนตรี
พลเรือนออก 2 คน โดยให้ทหารเขา้มาแทนแต่ก็ยงัไม่สามารถแกปั้ญหาความขดัแยง้ระหว่างกลุ่ม
ศาสนาไดพ้ลตรีเหงียนคาน จึงไดท้  าการรัฐประหารอีกคร้ังเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 1965 

4. รัฐบาลชุดท่ีส่ี  เป็นรัฐบาลพลเรือนภายใตอิ้ทธิพลของทหาร โดยเหงียนซอนอวนเป็น
นายกรัฐมนตรี ประกอบไปดว้ยคณะรัฐมนตรีชุดเดิมแต่อยู่ภายใตอ้  านาจของพลตรี
เหงียนคาน 

คณะรัฐบาลชุดน้ี ไม่สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาทางการเมืองได้ การต่อต้านของ
นกัศึกษา และชาวพทุธยงัคงมีอยูก่ารก่อกวนของพวกเวียดกงทวีความรุนแรงมากยิง่ข้ึนนกัการเมือง 
และการทหารช่วยกนัแกไ้ขก็ไม่ประสบผลส าเร็จ คณะทหารน าโดย พลเอก ฝ่ามหงอกเท่า ไดท้  า
การรัฐประหารเม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 1965 แต่ไม่ส าเร็จจึงถูกเนรเทศออกนอกประเทศ 

5. รัฐบาลชุดท่ีห้า เป็นพลเรือนผสมทหารโดยฟานคดัเลือกเป็นประธานาธิบดี ดร .ฟาน
ฮุยกวดั  เป็นนายกรัฐมนตรี จดัตั้งข้ึนวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 1965 ประกอบไปดว้ย
คณะรัฐมนตรี 20 คน โดยมีพลโทเหงียน วนั เทียว เป็นรองนายกรัฐมนตรี และว่า
การกระทรวงกลาโหม37 

การบริหารของรัฐบาลชุดน้ีประสบปัญหาจากการต่อตา้น จากกลุ่มนิกายแคธอลิคอยา่ง
มาก เพราะไม่พอใจท่ี ดร.ฟานฮุยกวดั ปรับปรุงคณะรัฐมนตรี ท่ีแต่งตั้งนกัการเมืองชาวพุทธข้ึนมา
แทนชาวคริสต ์ความขดัแยง้รุนแรงจนไม่สามารถแกไ้ขไดค้ณะทหารจึงเขา้มาด าเนินการดว้ยการ
บงัคบัใหรั้ฐบาลชุดน้ีมอบอ านาจใหแ้ก่ทหารบริหารประเทศในวนัท่ี 12 มิถุนายน 1965  

6. รัฐบาลชุดท่ีหก สามารถปกครองประเทศไดน้านท่ีสุด โดยพลโทเหงียนวนัเทียว วยั 
47 ปี เป็นประธานาธิบดี พล.อ.ต. เหงียนเกากี วยั 39 ปี เป็นนายกรัฐมนตรียดึอ านาจ
จาก ดร.ฟานฮุยกวดั และจดัตั้งคณะรัฐบาลในวนัท่ี 19 มิถุนายน 1965 ประกองดว้ย
คณะรัฐมนตรี 27 คน ทหาร 8 นาย 

แมก้ารบริหารราชการของรัฐบาลชุดน้ีมีความยุง่ยากเก่ียวกบัการแขง็ขอ้ของชาวพุทธ 
การแตกแยกไม่พอใจของนกัการเมืองชาวใตก้็ตาม การประนีประนอมของเหงียนเกากี ท าใหอ้ยูไ่ด้

                                                            
37 สุขมาน และ สถิต วงศส์วรรค,์ เหตุการณ์ปัจจุบนัของโลก , 73-74. 
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นานกว่ารัฐบาลชุดก่อนๆ สามารถท าการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ในวนัท่ี 11 กนัยายน 
1965 ประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 1966 ท าการเลือกตั้งประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี และ
วฒิุสมาชิกอีก 60 คน เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 1966  

7. รัฐบาลชุดท่ีเจด็ เป็นรัฐบาลท่ีบริหารราชการตามรัฐธรรมนูญ ฉบบัท่ี 1 เมษายน 1966 
โดยมีพลโท เหงียนวันเทียว เป็นประธานาธิบดี พล .อ.ต.เหงียนเกากี เป็นรอง
ประธานาธิบดี ซ่ึงไดรั้บเลือกจากประชาชน เขา้รับต าเหน่งเม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 1966 
ท าการจดัตั้งรัฐบาลเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 1966 โดยมีนายเหงียนวนัล็อค เป็น
นายกรัฐมนตรี แต่ไม่ไดรั้บความไวว้างใจจากประชาชน จึงไดท้  าการยื่นใบลาออก 
เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 1967 เหงียนวนัเทียว จึงแต่งตั้งให้นายตรันวนัเฮือง เป็น
นายกรัฐมนตรี จดัตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ตรันวนัเฮือง ต่อมาวนัท่ี 12 มีนาคม 1968 
เหงียนวนัเทียวไดป้รับปรุงแกไ้ขคณะรัฐบาลชุดใหม่ทั้งชุด38 
 

4 .  เหตุกำรณ์ควำมเป็นไปของสงครำมเวยีดนำม  ( ค.ศ. 1960-1975 ) 

ภายหลงัท่ีโงดินห์เซ่ียมหมดอ านาจไปในค.ศ. 1963 ไดมี้การตั้งค  าถามว่ามีหนทางท่ีจะ
ยติุความขดัแยง้ในเวียดนามแบบสันติภาพจะเกิดข้ึนไดห้รือไม่  ส าหรับสาธารณชนทัว่ไปท่ีต่อตา้น
สงครามทั้งท่ีเป็นชาวพุทธ  และผูน้ านกัศึกษาทั้งในไซ่ง่อนและเมืองใหญ่ๆ  ทัว่เวียดนามใต ้ ต่างก็
แสดงท่าทีออกมาอยา่งชดัเจนว่าพวกตนตอ้งการยดึแนวทางสายกลางเพื่อยติุปัญหาความขดัแยง้ใน
ประเทศชาติ  ต่อมาวนัท่ี  8  พฤศจิกายน ค.ศ.  1963  เวียดกงไดส่้งค าแถลงการณ์ถึงนายพล        
เดืองวนัมินห์เพื่อเรียกร้องให้ผูน้ ารัฐบาลหยดุยงิ  และเปิดการเจรจาแกไ้ขปัญหาต่างๆ  แถลงการณ์
ของเวียดกงยืนยนัท่ีจะให้เวียดนามเป็นกลาง  และมีความสัมพนัธ์อนัดีกับนานาชาติ  เพื่อท่ีจะ
สามารถรวมเวียดนามเขา้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัได ้ อย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดแ้สดง
ท่าทีอยา่งชดัเจนว่าไม่เห็นดว้ยกบัการแกปั้ญหาท่ีให้เวียดนามใตเ้ป็นกลาง  ในเดือนธนัวาคม ค.ศ. 
1963  สหรัฐอเมริกาไดป้ระกาศวา่จะถอนทหารออกจากเวียดนามใตภ้ายในส้ินปี ค.ศ. 1965   

แต่ต่อมาเม่ือประธานาธิบดีจอห์นสันข้ึนบริหารประเทศต่อจากประธานาธิบดีเคนเนด้ี 
ซ่ึงถึงแก่อสัญกรรมจากการลอบสังหาร  สหรัฐฯก็ไดห้นุนหลงัให้นายพลเหงียนคานห์  ท าการ
                                                            

38  สุขมาน และ สถิต วงศส์วรรค,์ เหตุการณ์ปัจจุบนัของโลก ,75. 
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รัฐประหารยึดอ านาจจากนายพล เดืองวนัมินห์  ได้ส าเร็จในวนัท่ี 30 มกราคม ค.ศ. 1964  
ประธานาธิบดีจอห์นสันซ่ึงก าลงัอยูใ่นสมยัของการหาเสียงเลือกตั้งประกาศอยา่งแขง็กร้าวในเดือน
กรกฏาคม ค.ศ. 1964 ว่าสหรัฐฯจะส่งทหารเขา้ไปช่วยรัฐบาลเวียดนามใตเ้พื่อต่อตา้นฝ่าย
คอมมิวนิสตเ์พิ่มข้ึนจาก 16,000  คน  เป็น 21,000  คนขณะเดียวกนัสหรัฐฯไดท้ าการสนบัสนุน
หน่วยคอมมานโดเวียดนามใต ้ ( South Vietnam  Commando  Teams )  เขา้ไปโจมตีทั้งทางอากาศ  
ทางเรือ  และทางบกในเวียดนามเหนือเป็นคร้ังแรกในปลายเดือนกรกฏาคม  พรรคคอมมิวนิสต์
แห่งชาติเวียดนามตอบโต้โดยทนัทีโดยมีค าสั่งให้เรือตอร์ปิโดยิงเรือพิฆาตของสหรัฐฯช่ือว่า      
“แมด็ดอกซ์” ( The U.S. Destroyer  Maddox )  ในคืนวนัท่ี  2  สิงหาคม ค.ศ. 1964  หลงัจากนั้นอีก
สองวนัเวียดนามเหนือไดท้ าการโจมตีเรือพิฆาตของสหรัฐฯอีก 2 ล าดว้ยกนั  ในคืนวนันั้นเอง
ประธานาธิบดีจอห์นสันไดอ้อกแถลงการณ์ทางโทรทศัน์เพื่อแจง้ให้ประชาชนอเมริกนัทราบว่า
รัฐบาลของสหรัฐฯจะท าการโตต้อบการกระท าดงักล่าวอย่างสาสม  และวนัต่อมาจอห์นสันแสดง
สุนทรพจน์ต่อรัฐสภาอเมริกันในท่ีสุดรัฐสภาอนุมติัมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันภัยคุกคามจาก
คอมมิวนิสตต่์อพนัธมิตรในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

สหรัฐฯไดต้ระหนักดีว่าก าลงัทหารของเวียดกงไดเ้พิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วจากประมาณ  
20,000  คน  เพิ่มเป็น  50,000 คน  สหรัฐฯจึงด าเนินการจดัตั้งรัฐบาลพลเรือนในเวียดนามใตท่ี้
ตอ้งการให้มีนโยบายคลอ้ยตามสหรัฐฯ  ปลายเดือนตุลาคม ค.ศ. 1964 ตรันวนัฮอง ไดเ้ขา้เป็น
นายกรัฐมนตรีโดยมีฟันคกัซู  ( Phan  Khac  Suu )  เป็นประธานาธิบดี  แต่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่น้ี
ส่วนใหญ่เป็นคาธอลิคจึงขดัแยง้กบักลุ่มผูน้ าชาวพุทธจนเกิดการเดินขบวนต่อตา้นกลุ่มชาวพุทธ
กระทั่งบานปลายไปทั่วประเทศ  และรัฐบาลต้องประกาศกฎอัยการศึกกลุ่มนายทหารหนุ่ม              
( Young  Turk )  รวมทั้งนายพลอากาศเหงียนเกากี  และนายพลเหงียนจนัที ไดร่้วมมือกบันายพล
เหงียนคานห์ท าการรัฐประหารอีกคร้ังไดส้ าเร็จลงในวนัท่ี  19  ธนัวาคม ค.ศ. 1964  เม่ือสถานการณ์
ท่ีสับสนเช่นน้ี  สหรัฐฯ จึงตดัความช่วยเหลือกองทพัเวียดนามใต ้ ปัญหาท่ีตามมาคือผูน้ ากองทพัมี
ความขดัแยง้กนัเองในเร่ืองของศาสนาต่อมาเอกอคัรราชทูตอเมริกนัประจ าไซ่ง่อนคือ  นายพล
แมกซ์เวลล ์ เทเลอร์  ( General  Maxwell  Taylor )  ใหก้ารรับรองรัฐบาลของนายตรันวนัฮอง      
การกระทบของสหรัฐฯในคร้ังน้ีไดส้ร้างความไม่พอใจต่อชาวพุทธเป็นอย่างมาก  ในท่ีสุดจึงเกิด
การประทว้งอยา่งรุนแรง  เช่น  ชาวพทุธกวา่  5,000  คนไดเ้ผาหอสมุดและท าลายส านกังานข่าวสาร
อเมริกนั  ( USIS )  ทั้งในไซ่ง่อนและเว ้ นอกจากนั้นพระคุณเจา้ตรีกวง  และ  ตามเจา  ไดท้  าการอด
ข้าวประท้วงเพื่อต่อต้านการแทรกแซงของสหรัฐฯ  ในท่ีสุดนายพลเหงียนคานห์ได้ท าการ
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รัฐประหารอีกคร้ังในวนัท่ี  27  มกราคม ค.ศ. 1965  ขณะเดียวกนัฝ่ายเวียดกงไดเ้พิ่มก าลงัพลโจมตี
ฐานท่ีตั้งกองทพัสหรัฐฯท่ีเมืองเปลก ู( Pleiku ) สหรัฐฯ  จึงตอบโตก้ลบัดว้ยการใชเ้คร่ืองบนรบถล่ม
เวียดนามเหนือเป็นคร้ังแรกจนกลายเป็นสาเหตุท่ีส าคญัของการขยายขอบเขตการท าสงครามของ
สหรัฐฯในเวียดนามตั้งแต่สงครามเวียดนามเร่ิมตน้ข้ึนประมาณค.ศ. 1960  มาจนถึงค.ศ. 1975 ซ่ึงถือ
ว่าสงครามเวียดนามไดย้ติุลง รัฐบาลชุดต่างๆของสหรัฐอเมริกาไดด้ าเนินนโยบายเก่ียวกบัสงคราม
เวียดนาม ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

4.1 นโยบำยในสมัยประธำนำธิบดีจอห์น เอฟ เคนเนดี ้

สหรัฐเขา้ไปแทรกแซงในสงครามเวียดนามก็เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้วียดนามเหนือใชก้ าลงั
ทหารเขา้ยดึครองและตั้งรัฐบาลเผดจ็การเบด็เสร็จข้ึนปกครองเวียดนามใตท้ั้งน้ีเพราะว่าชยัชนะของ
คอมมิวนิสตจ์ะท าใหช้าวเวียดนามเดือดร้อนไปอยา่งกวา้งขวางและจะท าใหส้หรัฐเสียผลประโยชน์
ทางยทุธศาสตร์ และเป็นภยัคุกคามต่อพนัธมิตรในประเทศอ่ืนๆท่ีไม่ไดเ้ป็นคอมมิวนิสต ์ในขณะท่ี
พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งชาติเวียดนามแสดงท่าทีสนบัสนุนการต่อสูด้ว้ยก าลงัการปฏิบติัการแทรกซึม
เขา้มาในเวียดนามใต ้และการเคล่ือนไหวทางการเมืองเพื่อรวมเวียดนามใต ้สหรัฐอเมริกาภายใต้
การน าของประธานาธิบดีไปเซนฮาววใ์นสมยัท่ีสองแสดงท่าทีสนบัสนุนรัฐบาลโงดินห์เซ่ียม 

ในเวียดนามใตใ้นการสู้รบกบัฝ่ายพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งชาติเวียดนามเช่นกนั ดว้ยขอ้อา้ง
เพื่อป้องกันประเทศเล็กๆ อย่างเวียดนามใต้ไม่ให้ถูกรุกรานอธิปไตย และเพื่อป้องกันรักษา
ยทุธศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในเดือนสิงหาคมค.ศ. 1958 คณะท่ีปรึกษา
ของประธานาธิบดีของสหรัฐฯได้เสนอให้สหรัฐอเมริกาเพิ่มความช่วยเหลือทางทหาร และ
เศรษฐกิจแก่เวียดนามใต ้ในช่วงน้ีเองท่ี จะมีการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานในเวียดนามใต้
เกิดข้ึนเป็นอนัมากมายภายใตค้  าแนะน าของ ท่ี ปรึกษาสหรัฐอเมริกา เช่น การตดัถนนสายใหม่ๆ 
และ การสร้างสะพาน ทั้งเพื่อประโยชน์ในการพฒันาเศรษฐกิจ และเพื่อสนบัสนุนยุทธศาสตร์ใน
การต่อสูก้บัการขยายตวัของคอมมิวนิสตใ์นชนบทของเวียดนามใตด้ว้ย คร้ันเม่ือจอห์นเอฟ เคนเนด้ี 
ข้ึนด ารงต าเหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอยา่งเป็นทางการตั้งแต่ตน้ปีค.ศ. 1961 เป็นตน้มา
เขาก็สัญญาท่ีจะเพิ่มความช่วยเหลือทั้ งด้านทหาร และเศรษฐกิจแก่รัฐบาล เวียดนามใต้ แต่
ขณะเดียวกนัเคนเนด้ีกย็งัไม่พร้อมท่ีจะน าสหรัฐอเมริกาเขา้ไปรับพนัธะผกูพนัในการท าสงครามใน
เวียดนามเตม็ตวั 

ดงันั้นเขาจึงมีแผนเพียงให้สหรัฐอเมริกาช่วยเหลือเวียดนามใตใ้นเขตจ ากดัเพียงเพื่อ
สนับสนุนทางทหารอย่างลบัๆให้เวียดนามใตสู้้รบกบัคอมมิวนิสต์ได ้มากกว่าท่ีจะเขา้ร่วมสู้รบ
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โดยตรงโดยเปิดเผยกบัพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งชาติเวียดนาม  ถึงแมป้ระธานาธิบดีเคนเนด้ีจะยงัไม่
ส่งทหารกับสหรัฐอเมริกาเข้าไปรบในสงครามเวียดนามโดยตรง แต่ทหารอเมริกันและ
กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาก็มีบทบาทส าคญัในการวางแผนต่อสู้กบัการขยายตวัของ
คอมมิวนิสตใ์นเวียดนามใต ้เช่น การให้ค  าแนะน าและช่วยเหลือรัฐบาลเวียดนามใตใ้นการจดัตั้ง
หมู่บ้านยุทธศาสตร์เพื่อควบคุมชาวนาในชนบทไม่ให้มีโอกาสติดต่อกับสมาชิกของพรรค
คอมมิวนิสต ์หรือ ให้ความช่วยเหลือฝ่ายคอมมิวนิสต ์การให้ความช่วยเหลือในปฏิบติัการทหาร
เป็นกรณีพิเศษเพื่อกวาดลา้งคอมมิวนิสต ์เช่น ปฏิบติัการอาทิตยอุ์ทยั ( Operation Sunrise ) ในเดือน
มีนาคม ค.ศ.1962 เพื่อเขา้ยึดคืนหมู่บา้นต่างๆในลุ่มแม่น ้ าโขงท่ีฝ่ายคอมมิวนิสตย์ึดครองไวน้บัแต่ 
ค.ศ.1954 เป็นตน้ กล่าวโดยสรุปนบัตั้งแต่ปลาย ค.ศ.1961 มาจนถึงส้ินสมยัประธานาธิบดีเคนเนด้ี 
(พฤศจิกายน 1963) สหรัฐอเมริกาเขา้ช่วยเหลือเวียดนามใตใ้ห้ท าการสู้รบกบัพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งชาติเวียดนามในลกัษณะสนบัสนุนการต่อตา้นการก่อการร้าย ( Counter-insurgency ) ความ
ช่วยเหลือดงักล่าวมี 4 รูปแบบ 

1. ช่วยพฒันาขีดความสามารถของกองทพัเวียดนามใตเ้พื่อให้รับมือกบัการท าสงคราม
กองโจรหรือการก่อการร้ายของฝ่ายคอมมิวนิสตเ์พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว สหรัฐอเมริกาไดส่้ง
ท่ีปรึกษาทางทหารไปยงัเวียดนามใตจ้นถึงปี ค.ศ.1962 มีท่ีปรึกษาทางทหารสหรัฐอเมริกาประจ าอยู่
ในเวียดนามใตป้ระมาณ 4,000 คนนอกจากน้ี สหรัฐอเมริกายงัให้ความช่วยเหลือดา้นอุปกรณ์การ
รบ เช่น เคร่ืองบินเฮลิคอปเตอร์ รวมทั้งจดัโครงการฝึกฝนอบรมทหารเวียดนามใตเ้ก่ียวกบัเทคนิค
การรบ 

2. ช่วยปรับปรุงระบบบริหารราชการพลเรือนของรัฐบาลเวียดนามใตเ้พื่อท าใหก้ารรักษา
ความสงบในชนบทไดผ้ลดียิง่ข้ึน โดยเขา้ไปสนบัสนุนโครงการต่างๆเพื่อน าความสงบและสันติคืน
สู่ชนบท  ( ไม่ให้หมู่บา้นตกไปอยู่ในความคุม้ครองของฝ่ายคอมมิวนิสต ์) เช่น การจดัตั้งหมู่บา้น
เกษตรและหมู่บา้นยทุธศาสตร์ 

3. สนับสนุนการใชส้ารเคมีพ่นท าลายบริเวณท่ีคาดว่าจะเป็นแหล่งซุ่มซ่อนของฝ่าย
คอมมิวนิสต ์ตลอดจนพ่นสารเคมีเพื่อท าลายนาขา้วและแหล่งอาหารต่างๆท่ีคาดว่าเป็นเสบียงของ
ฝ่ายคอมมิวนิสต ์โดยเร่ิมปฏิบติัการดงักล่าวมาตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ.1962 

4. การจดัตั้งกองก าลงัพิเศษท่ีเขตท่ีราบสูงภาคกลางซ่ึงเป็นเขตท่ีมีชาวเขาเผา่ต่างๆ ตั้งถ่ิน
ฐานอยู่เพื่อชกัชวนให้ชาวเขาเขา้เป็นพวกรัฐบาลท างานเป็นสายสืบให้รัฐบาลเพื่อรายงานความ
เคล่ือนไหวของฝ่ายคอมมิวนิสตร์วมทั้งฝึกฝนให้ชาวเขารู้จกัยทุธวิธีป้องกนัหมู่บา้น โดยเร่ิมเขา้ไป
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ทดลองตั้งกองก าลงัพิเศษดงักล่าวข้ึนคร้ังแรกในเดือนพฤศจิกายน – ธนัวาคม ค.ศ.1961 ในจงัหวดั 
ดคัหลคั ในชาวเขาเผา่ราเดก่อนจะขยายไปยงัชาวเขาเผา่อ่ืนๆ 39 

 
4.2  นโยบำยในสมัยประธำนำธิบดีจอห์นสัน 

เม่ือจอห์นสันข้ึนด ารงต าเหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานั้นสถานการณ์การสู้
รบในสงครามเวียดนามรุกคืบไปมาก กล่าวไดว้่า ทางฝ่ายเวียดนามใตแ้ละสหรัฐอเมริกายงัควบคุม
สถานการณ์ในไซ่ง่อน และเมืองใหญ่อ่ืนๆ รอบไซ่ง่อนกบับริเวณท่ีราบสูงภาคกลางไวไ้ดแ้ต่ใน
บริเวณลุ่มแม่น ้าโขงโดยเฉพาะในเขตชนบท ฝ่ายคอมมิวนิสต ์และเวียดกงไดท้ าการแทรกซึมเขา้ไป
ปฏิบติังาน และควบคุมหมู่บา้นในเขตน้ีไวไ้ดจ้  านวนมากนอกจากน้ีฝ่ายคอมมิวนิสตย์งัถือโอกาสท่ี
สถานการณ์ทางการเมืองในเวียดนามก าลงัป่ันป่วนวุน่วายภายหลงัการรัฐประหารโงดินห์เซ่ียมออก
โจมตีท่ีมัน่ฝ่ายรัฐบาลในเขตท่ีลุ่มแม่น ้ าโขงเพิ่มมากข้ึน กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาไดเ้รียก
ประชุมฝ่ายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในปลายปี ค.ศ. 1963 เพื่อทบทวนสถานการณ์ในเวียดนามพร้อมทั้งได้
ท ารายงานเสนอต่อประธานาธิบดีจอห์นสันในวนัท่ี 21 ธนัวาคม ค.ศ. 1963 โดยมีขอ้สรุปท่ีส าคญั 
คือ  

1. สถานการณ์ทางการเมืองในเวียดนามใตย้งัคงเปราะบางและไม่มัน่คง รัฐบาลท่ีข้ึนมา
ปกครองประเทศภายใตก้ารน าของนายพลเดืองวนัมินห์ก็ไม่ไดบ้ริหารงานมีประสิทธิภาพไปกว่า
รัฐบาลโงดินดินห์เซ่ียม และ ยงัไม่สามารถประสานความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มต่างๆได ้ 

2. ความมัน่คงทางการเมืองและความสามารถของรัฐบาลในการควบคุมสถานการณ์ใน
ต่างจงัหวดั โดยเฉพาะในลุ่มแม่น ้ าโขงทรุดลงอย่างน่าตกใจ ในขณะท่ีฝ่ายคอมมิวนิสตข์ยายพื้นท่ี
ควบคุมมากข้ึน รายงานน้ียงัระบุดว้ยวา่จนถึงส้ินปี ค.ศ. 1963 โครงการหมู่บา้นยทุธศาสตร์เพื่อสกดั
กั้นการขยายตวัของคอมมิวนิสตใ์นชนบทลม้เหลวอยา่งส้ินเชิง 

3. ฝ่ายพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งชาติเวียดนามยงัคงแทรกซึมเขา้มาปฏิบติัการในเวียดนาม
ใตต้ามแนวพรมแดนลาว       

                                                            
39 บุญมาก พรหมพว้ย, และ สมภพ โรจนพนัธ,์ อเมริกนัโกหก, (ม.ป.ท. : ส านกัพิมพเ์คลด็

ไทย, 2531), 68-69. 
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4. ( เส้นทางโฮจิมินห์ ) อยู่ตลอดเวลาสหรัฐอเมริกาควรจะจดัการอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อ
สถานการณ์ในลาวเพื่อตอบโตก้ารกระท าของเวียดนามเหนือ 

การรุกใหญ่ในเทศการปีใหม่เวียดนาม ค.ศ. 1968  ความจริงทางเวียดนามเหนือไดเ้ร่ิม
คิดถึงการเปิดฉากโจมตีภาคใตค้ร้ังใหญ่มาตั้งแต่ฤดูร้อนค.ศ. 1967 แลว้โดยมีเป้ามายท่ีส าคญัสอง
ประการ คือ  

1. การเปิดรุกคร้ังใหญ่ในเวียดนามใตอ้าจจะน าไปสู่การลุกฮือเขา้ร่วมของประชาชน
เวียดนามใต้เพื่อโค่นล้มรัฐบาลเหงียนวนัเถ่ียวการท่ีพรรคคอมมิวนิสต์ตั้ งเป้าหมายดังกล่าว 
เน่ืองจากพรรคประเมินวา่ความนิยมในรัฐบาลเหงียนวนัเถ่ียวขณะนั้นลดลงอยา่งมาก เพราะความไร้
ประสิทธิภาพในการบริหารงานและพรรคมัน่ใจว่าแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนในภาคใต ้คง
ท างานการเมืองในการสร้างแนวร่วมต่อตา้นรัฐบาลเหงียนวนัเถ่ียวไดเ้ขม้แขง็ข้ึนมากพอท่ีจะมีพลงั
ต่อตา้นขบัไล่รัฐบาล 

2. ถา้หากการรุกคร้ังน้ีไม่ประสบผลส าเร็จสูงสุดคือการโค่นลม้รัฐบาลเหงียนวนัเถ่ียว 
เพื่อจดัตั้งรัฐบาลใหม่ท่ีแนวร่วมปลอดปล่อยแห่งชาติจะเป็นแกนน าในการจดัตั้งและเปิดทางใหก้าร
รวมเวียดนามง่ายข้ึน พรรคหวงัว่าอย่างนอ้ยท่ีสุดการสู้รบและความเสียหายท่ีเกิดจากการสู้รบ จะ
เป็นพลงักดดนัใหส้หรัฐอเมริกาตอ้งทบทวนนโยบายสงครามเวียดนามใหม่ และ เลือกใชก้ารเจรจา
เพื่อยติุสงครามแทนการรบ  

การสู้รบในกรณีตรุษปีใหม่ ค.ศ.1968 สร้างความเสียหายอยา่งมากแก่ฝ่ายคอมมิวนิสต ์
การรบบางท่ีฝ่ายคอมมิวนิสต์สูญเสียก าลังนับเป็นพันๆคน เช่น การสู้รบท่ีเมืองเว้ ซ่ึงฝ่าย
สหรัฐอเมริกายดึคืนจากคอมมิวนิสตไ์ดใ้นวนัท่ี 25 เมษายน ค.ศ.1968   นั้นฝ่ายคอมมิวนิสตเ์สียชีวิต
ประมาณ 5,000 คน ในขณะท่ีเจา้หน้าท่ีและกองก าลงัสหรัฐอเมริกาแลเวียดนามใตเ้สียชีวิตไป 
ประมาณ 500 คน ทหารเวียดนามใต ้เสียชีวิต 2,788 คน ทหารคอมมิวนิสต ์รวม 80,000 คน เสียชีวิต
32,000 คน ทหารอเมริกนัเสียชีวิตไป 1,536 คน แต่ฝ่ายคอมมิวนิสตก์็มีชยัและประสบผลส าเร็จใน
แง่การกดดนัใหส้หรัฐอเมริกาตอ้งหนัมาทบทวนนโยบายสงครามใหม่ แมท้ั้งฝ่ายสหรัฐอเมริกาและ
เวียดนามเหนือ จะแสดงท่าทีว่าตอ้งการใชเ้จรจาเพื่อยติุปัญหาสงครามแต่ตลอดปี ค.ศ.1968 ความ
พยายามเพื่อจะใหมี้การเจรจาสันติภาพลม้เหลวมาตลอด เพราะต่างฝ่ายต่างตั้งเง่ือนไขก่อนการเจรจา
ท่ีฝ่ายตรงขา้มไม่สามารถรับได ้เช่น ฝ่ายพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งชาติเวียดนามให้สหรัฐอเมริกายุติ
การท้ิงระเบิดเหนือเส้นขนานท่ี 17 หรือ ขอให้มีการโค่นลม้รัฐบาลเหงวียนวนัเถ่ียว ในขณะท่ี
สหรัฐอเมริกายืน่เง่ือนไขให้ฝ่ายพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งชาติเวียดนามยติุการโจมตี และแทรกซึมใน
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เวียดนามใต้ ดั้ งนั้ น ภายหลังเหตุการณ์การรบในเทศกาลปีใหม่ทั้ งสหรัฐอเมริกาและพรรค
คอมมิวนิสต์เวียดนามต่างฝ่ายต่างต่างก็ยงัคงเปิดปฏิบติัการทางทหารเพื่อกดดนัฝ่ายตรงขา้มต่อไป 
จนกระทัง่วนัท่ี 1 ตุลาคม ค.ศ.1968 ประธานาธิบดีจอห์นสันประกาศงดการท้ิงระเบิดในเวียดนาม
เหนือซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1968 เป็นตน้ไปแต่การท่ีจอห์นสันประกาศ
ไม่ลงสมคัรเลือกตั้งประธานาธิบดีสมยัท่ี 2 และริชาร์ด นิกสัน ( Richard M. Nixon ) ไดรั้บชยัชนะ
ในการเลือกตั้งข้ึนด ารงต าเหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาดว้ยค ามัน่สัญญาว่าจะค่อยๆถอนทหาร
สหรัฐอเมริกาออกจากเวียดนามเป็นระยะๆ  ( ซ่ึงจนถึงส้ินปี ค.ศ. 1968 มีจ านวนถึง 536,100คน ) 
ท าใหบ้รรยากาศเพื่อท่ีการเจรจาของทั้งสองฝ่ายดีข้ึนจนในท่ีสุดในวนัท่ี 25 มกราคม ค.ศ. 1969 การ
เจรจาสงบศึกอยา่งเป็นทางการจึงเร่ิมข้ึน ณ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส40 

4.3  นโยบำยในสมัยประธำนำธิบดีนิกสัน 

การตั้งใจเอาชนะสงครามในคร้ังน้ีของเขาไม่เป็นความน่าพอใจเท่าไหร่นกั  การเกณฑ์
ทหารออกไปรบนอกประเทศของสหรัฐฯใชไ้ม่ไดผ้ลอีกต่อไป  ถูกบีบบงัคบัดว้ยการเรียก “หนุ่ม”ๆ  
กลบัมาบา้น ความสูญเสียของสหรัฐฯในสงครามถึงระดบัท่ีชาวอเมริกนัยอมรับไม่ได ้ ค่าใชจ่้ายใน
สงครามพุ่งไปถึง  3,000  ลา้นเหรียญสหรัฐฯต่อปี  ในขณะท่ีโครงการประกนัสังคม  พฒันา
โรงเรียนของสหรัฐฯขาดแคลนก าลังทรัพย์  ดังนั้ นการต่อต้านสงครามมีเพิ่มมากข้ึนกว่าเดิม  
โดยเฉพาะในหมู่นักศึกษามหาวิทยาลยัเร่ิมต่ืนตวัข้ึนแลว้  ในท่ีสุดนิกสันก็ไดข้อ้สรุปให้แก่คน
เวียดนามวา่ “ตอ้งท าสงครามใหเ้ป็นเวียดนาม”  (  Vietnamization  ) มีดงัต่อไปน้ี 

1. ปรับปรุงกองทพัรัฐบาลเวียดนามใตใ้ห้เขม้แขง็เพียงพอในดา้นก าลงัคน  และอุปกรณ์
ในการรบท่ีส าคญั  สามารถลดการต่อตา้นของชาวเวียดนาม และสร้างก าแพงให้แก่
รัฐบาลไซง่อน  ใหผ้กูพนักบัผลประโยชน์ของวอชิงตนัทั้งหมด 

2. ค่อยๆถอนก าลงัรบทางกองทพัของสหรัฐฯ 
3. ด ารงกองก าลงัทางอากาศ และกองปืนใหญ่ไวใ้นเวียดนามเพื่อช่วยเหลือกองทพัรัฐบาล

เวียดนามใต ้ การด ารงก าลงัทางทหารของสหรัฐฯจะนานเท่าท่ีจ าเป็น 

                                                            
40 สุด จอนเจิดสิน, ประวติัศาสตร์เวียดนามตั้งแต่สมยัอาณานิคมฝร่ังเศสจนถึงปัจจุบนั, พิมพ์

คร้ังท่ี 2 . (กรุงเทพฯ:โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546 ), 255-266. 
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4. ให้ท าชีวิตประชาชนเวียดนามให้ยากล าบากจากการโจมตีทางอากาศอย่างหนัก  จน
แทบทนไม่ได้  และฉีดพ่นสารเคมีมีพิษไปเร่ือยๆ  ดังนั้ นเท่ากับเป็นการบังคับ
ประชาชนใหไ้ปอยูร่วมตวักนัในเมืองซ่ึงควบคุมดว้ยชาวอเมริกนัหรือตวัแทน41 

การขยายขอบเขตของสงครามมีมากข้ึนไปเร่ือยๆไม่วา่จะเป็นการท้ิงระเบิดอยา่งดุเดือด  
หรือเพิ่มก าลงัทหารใหแ้ก่รัฐบาลเวียดนามใต ้ ในความคิดของนิกสนั  “การท าใหเ้ป็นเวียดนาม”  จะ
ส าเร็จไดโ้ดย  “การท าใหเ้ป็นอินโดจีน”  และในทา้ยท่ีสุด  “การท าใหเ้ป็นเอเชีย”  เพื่อท าใหเ้กิดการ
สู้รบกนัเอง  ในลาวตั้งแต่ปี  1969  วอชิงตนัไดส้นบัสนุนฝ่ายขวาไดเ้สริมก าลงัใหแ้ก่นายพลวงัเปา
เขม้แขง็ข้ึนอเมริกนัท้ิงระเบิดในบริเวณท่ีกองทพัชาตินิยมลาวควบคุมอยู ่ โจมตีดว้ยเคร่ืองบิน บี 52 
ภายในเดือนสิงหาคมปีเดียวกนันั้น  ภายใตก้ารบญัชาของท่ีปรึกษาชาวอเมริกนั  12,000  นาย  ใช้
กองทหารถึง  50  กองพนั  พร้อมดว้ยก าลงัสนบัสนุนทางอากาศ  เขา้โจมตีทุ่งไหหิน  ความลม้เหลว
ของปฏิบติัการคร้ังน้ีน าไปสู่การเดินหนา้คร้ังใหม่  ในวนัท่ี 18 เดือนมีนาคม 1970  กองสืบราชการ
ลบัสหรัฐฯ  ก่อการปฏิวติัต่อตา้นรัฐบาลเขมรของเจา้นโรดมสีหนุ  ท่ียึดนโยบายเป็นกลาง  ถูกผู ้
แทนท่ีนิยมอเมริกนั คือ  ลอนนอล  และเจา้สิริมาตะ  ข้ึนมาแทนท่ีข้ึนครองอ านาจไดไ้ม่มาก็ถูกการ
ต่อตา้นจากประชาชน  เพื่อช่วยรัฐบาลลอนนอล  กองทพัสหรัฐฯน าทหารไซง่อนเขา้โจมตีเขมรใน
วนัท่ี  30  เมษายน  1970  ความคิดเห็นของโลกต่อการรุกรานเขมรในคร้ังน้ีของสหรัฐบงัคบัให ้   
นิกสันตอ้งถอนก าลงัออกหลงัจากเดือนมิถุนายน  แต่วอชิงวนัยงัคงเพิ่มความช่วยเหลือดา้นอาวุธ
และเงินสนบัสนุนรัฐบาลพนมเปญต่อ 

การปฏิบติัการทางใตข้องลาวเดือนกุมภาพนัธ์  1971  ใชเ้คร่ืองบินรบอเมริกนั  2,000 
ล  า  หน่วยท่ีดีท่ีสุดของกองทพัสาธารณรัฐรัฐบาลเวียดนามใต ้( กองพลร่ม กองพนัทหารราบท่ี 1  
หน่วยยานเกราะ ) จ  านวน  45,000  นาย ตามทางหลวงหมายเลข  9  ใกลเ้ส้นขนาน 17  จากฝ่ัง
เวียดนามใตไ้ปจนถึงแม่น ้ าโขง  เพื่อท าการยึดเชโพน  ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางเครือข่ายคมนาคมของ
กองทพัปลดปล่อยลาว  แต่การรบคร้ังน้ีสร้างความเสียหายใหแ้ก่สหรัฐฯเป็นอยา่งมาก  ในวนัท่ี  11  
ตุลาคม  1971  คิสซิงเจอร์ตอ้งการสนบัสนุนสันติภาพแต่ก็ไม่ใหเ้วลาท่ีแน่นอนเร่ืองการถอนก าลงั
สหรัฐฯออกไป  และยงัตอ้งการให้รัฐบาลของเหงียนวนัเถ่ียวเป็นรัฐบาลเดียวในไซง่อน  การ

                                                            
41 เหงียน  คกัเวียน,  ประวติัศาสตร์เวียดนามฉบบัพิสดาร, แปลโดย เพช็รี สุมิตร.  (กรุงเทพฯ 

: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2545), 355. 
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ปฏิบติัการปราบปรามใหร้าบคาบบริเวณอูมินห์ ภาคตะวนัตกของสามเหล่ียมปากแม่น ้ าโขง  จบลง
ท่ีปฏิบติัการเจนละ 2 ท่ีเขมร  จนกระทัง่  การบุกโจมตีคร้ังใหญ่ของก าลงัปลดปล่อยแห่งชาติ
เวียดนามใตใ้นวนัท่ี  30  มีนาคม  1972  จงัหวดักวางตรีใกลเ้ส้นขนานท่ี  17 ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียง
ใตข้องไซง่อน ใกลก้บั ล๊อคนินท ์ และอนัลอ็ค  ฐานทพัท่ีส าคญัของสหรัฐฯบนทางหลวงหมายเลข 
14 และ 19  ในท่ีราบสูงภาคกลางตอ้งยอมแพต้อ้งกองทพัประชาชนเวียดนาม ( PAVN )   ต่อมาใน
วนัท่ี  16  เมษายน  จนถึงปลายปี  1972   นิกสันสั่งท้ิงระเบิดอยา่งหนกัท าลายเขตท่ีมัน่บริเวณ        
ไฮฟอง  เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองในเวียดนามเหนือ  การไม่ประสบผลส าเร็จการความสูญเสียอยา่ง
มหาศาลในค่าใชจ่้ายสงคราม  และการท้ิงระเบิดจากเคร่ืองบินรบ บี52 น้ีท าให้เกิดเสียงต าหนิจาก
คนทัว่โลก  และมหาชนชาวอเมริกนัจนการประทว้งให้มีการยุติสงครามอย่างขั้นรุนแรง  ท าให ้    
นิกสนัตอ้งระงบัการท้ิงระเบิด แต่หนัมาเจรจาแทนในวนัท่ี  27  มกราคม  1973  ลงนามในขอ้ตกลง
ยติุสงครามเพื่อเสริมสร้างสันติภาพในเวียดนาม  ท่ีกรุงปารีส42 

5.  นโยบำยของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชำติเวยีดนำมต่อเวยีดนำมใต้ 

การกล่าวถึงภูมิหลงั และความเป็นไปของสงครามเวียดนามคงจะไม่สมบูรณ์หากเรา
ไม่ไดพ้ิจารณาท่าทีของพรรคคอมมิวนิสตเ์วียดนามเหนือต่อความเป็นไปในเวียดนามใต ้ทั้งน้ีเพราะ 
ขบวนการเวียดกง หรือ แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต ้นั้นเกิดข้ึนภายใตก้ารสนบัสนุน
ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติเวียดนาม ในท่ีน้ี ผูศี้กษาจะกล่าวเฉพาะการด าเนินการในช่วงแรกๆ 
ซ่ึงน าไปสู่การก่อตั้งขบวนการเวียดกง เพื่อเป็นภูมิหลงัให้กบัการศึกษาเก่ียวกบัขบวนการเวียดกง
โดยละเอียดในบทต่อไป 

หลงัจากท่ีประเทศเวียดนามถูกแบ่งแยกออกเป็นเวียดนามเหนือและเวียดนามใต ้ใน
การประชุมพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติเวียดนาม มีการตกลงอย่างเป็นเอกฉันท์ ส าหรับการ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กบัแนวหลงัในการปลดปล่อยอิสรภาพทางใต ้ ซ่ึงสมาชิกพรรคทุกคน
เขา้ใจความตอ้งการของพรรคในการตดัสินใจสานต่อภารกิจ ท่ีตอ้งการรวมประเทศอย่างสงบ ซ่ึง
คนทางใตไ้ดพ้ยายามท าการต่อสู้อย่างเต็มก าลงัดว้ยเช่นกนั  สมาชิกพรรคชั้นแนวหน้าของพรรค
คอมมิวนิสตแ์ห่งชาติเวียดนาม คือ  นายพลโวเหวียนยา้ป  ( Vo  Nguyen  Giap )  และ  เจ่ืองจิงห์  
(Truong  Chinh )  เป็นก าลงัส าคญัของพรรคในการด าเนินงานเน่ืองจากทั้งสองคนประสบ
ความส าเร็จจากสงครามอินโดจีนมาก่อนหนา้น้ีแลว้  หลงัจากท่ีกองก าลงัเวียดมินห์ของพวกเขาได้

                                                            
42 เหงียน  คกัเวียน,  ประวติัศาสตร์เวียดนามฉบบัพิสดาร, 361 -371. 
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ร่วมกนัต่อตา้นฝร่ังเศสเป็นผลส าเร็จ ก็ท าให้พวกเขามีอิทธิพลในพรรค  และท าให้พรรคมีความ
แข็งแกร่งมากยิ่งข้ึนโดยได้รับความไวว้างใจจากประชาชนชาวเวียดนามเหนือ  นอกจากนั้ น       
เจ่ืองจิงห์ ยงัมีความเช่ียวชาญดา้นการปฏิรูปเกษตรกรรม  และการพฒันาเศรษฐกิจอีกดว้ย 

นายพลโวเหวียนยา้ป ไดเ้ร่ิมตน้แผนการใหม่ส าหรับกองก าลงัติดอาวุธซ่ึงเป็นการ
เตรียมพร้อมต่อสู้ในทางใต ้ซ่ึงโวเหวียนยา้ปมีความคิดเห็นว่ากองก าลงัเหล่าน้ีจะท าให้เกิดความ
หวาดระแวงต่อกองทพัสหรัฐฯ ในการปฏิบติัการทางทหารบริเวณพื้นท่ีทางใต ้ และคิดว่าสหรัฐฯ
จะหันมาท าสงครามกบัทางเหนือ หรือไม่เช่นนั้นก็เป็นทางภาคพื้นดิน  หรือทางอากาศ 43  ทั้งนาย
พลโวเหวียนยา้ปและเจ่ืองจิงห์  ท างานร่วมกบัโฮจิมินห์ และ ฟามวนัดง ( Pham  Van  Dong )  ใน
การประสานงานกันภายในพรรค  บทบาทการเป็นผูน้ าพรรคของโฮจิมินห์  คือ  การเช่ือม
ความสัมพนัธ์กบัคอมมิวนิสตป์ระเทศอ่ืนๆ  ซ่ึงโฮจิมินห์ ตอ้งการสร้างความสัมพนัธ์กบัสหภาพ   
โซเวียต เพื่อเพิ่มความแขง็แกร่งในการต่อสู้ทางใต ้ ในปี ค.ศ. 1957 มีการเล่ือนต าเหน่งของ เลซวน       
( Le  Duan )  และ  ฟามหุ่ง  ( Pham Hung )  ซ่ึงเป็นการปรับโครงสร้างความสมดุลภายใน พวกเขา
มีบทบาทในการรักษาท่ีมัน่ทางเหนือและเร่ิมแทรกแซงเขา้ไปสู่เวียดนามใต ้เจ่ืองจิงห์  ไดอ้ธิบายต่อ
ประชาชนชาวเวียดนามเหนือในเดือนเมษายนปี 1961  ซ่ึงไดตี้พิมพใ์นวารสาร Hoc tap ของพรรค
คอมมิวนิสต ์ว่า   “จากการแสดงความคิดเห็นต่อการประชุมพรรคล าดบัท่ี  3  กล่าวถึงการเรียกร้องการ
ต่อสู้ในทางใตโ้ดยประชาชนชาวเวียดนามใตด้ว้ยตวัของพวกเขาเอง พรรคตอ้งการใหท้างใตแ้สดงถึงการ
ต่อตา้นรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยแห่งชาติเวียดนามใตซ่ึ้งพวกเขาจะเป็นหน่วยสนบัสนุนใหก้บัทาง
เหนือเป็นอยา่งดีต่อเวียดนามเหนือ” 44  

ภายใตค้  าสัง่ของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งชาติเวียดนาม การประชุมพรรคล าดบัท่ี  3  เป็น
การแสดงใหเ้ห็นถึงรูปแบบของโครงสร้างการปฏิบติัหนา้ท่ีในทางใตซ่ึ้งมีขั้นตอนการด าเนินงานท่ี 
ตอ้งการผลกัดนัให้ประชาชนในเวียดนามใต ้ท่ีมีทั้ง  กรรมกร  ชาวนา  ทหาร  ตอ้งร่วมมือกนัเพื่อ
เกิดเป็นองค์กรขนาดใหญ่ในการท่ีจะต่อตา้นสหรัฐอเมริกา และ ประธานาธิบดีโงดินห์เซ่ียมซ่ึง
ปกครองเวียดนามใตอ้ยู่ในขณะนั้น จากการสนับสนุนของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติเวียดนาม 
องคก์รแนวร่วมปลดปล่อยอิสรภาพแห่งชาติเวียดนามใต ้( National  Liberation  of  South  

                                                            
43 Edward  Doyle, Lipsman and  Maitland, The North,  (Massachusetts : Boston Publishing 

Company,1986 ), 22. 
44 Ibid, 24. 
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Vietnam ) ไดถื้อก าเนิดข้ึนในวนัท่ี  20  ธนัวาคม  ค.ศ. 1960 จากแนวความคิดของแนวร่วม
ปลดปล่อยแห่งชาติ ซ่ึงมาจากรากฐานของระบอบคอมมิวนิสต์ และมีการประกาศจากพรรค
คอมมิวนิสตอ์ยา่งชดัเจนในการจดัตั้งองคก์รน้ีข้ึนมาจากแถลงการณ์ขององคก์รแนวร่วมฯท่ีประกาศ
ทางวิทยใุนเดือนพฤษภาคม  ค.ศ.  1961 ดงัน้ี “ค  าสั่งจากการประชุมพรรคคอมมิวนิสตไ์ดมี้ความ
ตอ้งการปฏิรูปทางใตอ้ย่างเร่งด่วนการท่ีตอ้งเผชิญหนา้กบัสถานการณ์ในรูปแบบใหม่องคก์รของ
พวกเราตอ้งด าเนินการอยา่งเคร่งครัด  และองคก์รแนวร่วมฯตอ้งด าเนินการปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจ
ท่ีไดรั้บมอบหมายโดยทนัที” 45  

ดังนั้นขบวนการแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใตท้ั้ งหมดมีความเห็นพอ้ง
ตอ้งกนัต่อการลม้ลา้งอ านาจของโงดินห์เซ่ียม  ซ่ึงแนวร่วมปลดปล่อย ไดมี้การพฒันาองคก์รทั้ง
ทางดา้นการเมือง และมีกองก าลงัแนวหนา้ทางใตใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีทางทหาร  แต่ตอ้งอยูภ่ายใต้
ค  าสัง่จากพรรคคอมมิวนิสตเ์วียดนามเหนือตามแถลงการณ์การประชุมคณะกรรมการพรรคคร้ังท่ี 3 
ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า  “แนวร่วมปลดปล่อยประกอบไปดว้ยประชาชนท่ีรักชาติ  และเต็มไปดว้ยชนชั้น
สังคมนิยมเวียดนามรวมไปถึงชนกลุ่มนอ้ยท่ีรวมตวักนัข้ึนมารวมถึงกลุ่มนิกายต่างๆทางศาสนาท่ี
ร่วมกนัลุกฮือต่อตา้นเซ่ียม” 46 

นอกจากการใหก้ารสนบัสนุนการจดัตั้งแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต ้หรือ  
เวียดกง แลว้ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติเวียดนามยงัไดป้รับปรุงโครงสร้างของพรรคเพื่อท าการ
ดูแลภารกิจในเวียดนามใตเ้สียใหม่ มีการจดัตั้งหน่วยงานท่ีจะเขา้ไปดูแลการปฏิบติังานทางใต ้ท่ี
ส าคญัไดแ้ก่ การก่อตั้งส านกังานศูนยก์ลางแห่งเวียดนามใต ้ (Central Office for South Vietnam ) 
ท าหนา้ท่ีคลา้ยกบัองคก์ร CIA ของสหรัฐอเมริกาข้ึนในปี ค.ศ. 1959  ส านกังานน้ีถือก าเนิดข้ึนเป็น
ทางเลือกหน่ึงในการเป็นองคก์รสืบราชการลบัรวมไปถึงการควบคุมส่วนอ่ืนๆ ทั้งหมดในเวียดนาม
ใตห้น่วยงานท่ีส าคญัอีกหน่วยงานหน่ึงคือหน่วยงานทางทหาร ในระยะเวลาเดียวกนักบัท่ีมีการ
เคล่ือนไหวในการจดัตั้งแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต ้ก็ไดเ้กิดการรวมตวัของกลุ่มกอง
ทหารเวียดมินห์  ( Vietminh  Cadres )  ข้ึนมาใหม่ในค.ศ. 1957 ซ่ึงสอดรับกบัความตอ้งการของ
พรรคท่ีจะจดัตั้งกองก าลงัการต่อตา้นแบบใหม่ท่ีจะเขา้ไปช่วยสนบัสนุนการปฏิบติัการทางทหารใน
เวียดนามใต ้กลุ่มทหารเวียดมินห์ท่ียงัคงหลงเหลือในเวียดนามใตแ้ละท่ีอพยพจากเวียดนามเหนือ
กลบัลงไปไดร้วมตวักนัในปี ค.ศ. 1963 ภายใตค้ณะกรรมการกลางของกลุ่มจะคอยดูแลจดัการ

                                                            
45 Edward  Doyle,   Lipsman and  Maitland, The North , 25. 
46 Ibid , 27. 
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ควบคุมทางใต้ มีภาระหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาและแนะแนวทางให้แก่แนวร่วมปลดปล่อยฯ 
คณะกรรมการระดบัสูงของกลุ่มน้ีคือนายพลเหงียนวนัลินห์ ( Nguyen  Van  Vinh ) ซ่ึงด ารง          
ต  าเหน่งรักษาการแทนนายพลโวเหงียนยา้ป  และ ฟามหุ่ง ในการดูแลรับผดิชอบหนา้ท่ีทางใต ้   

 

                           
      Pham  Van  Dong       Troung  Chinh                 Nguyen  Chi  Thanh 

                         
        Pham  Hung                Nguyen  Duy  Trinh         Le  Duc  Tho                     

 
     Le  Thanh  Nghi 

ภาพท่ี  1  คณะผูน้ าพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งชาติเวียดนาม   
ท่ีมา : Edward  Doyle, Lipsman and Maitland, The North, (Massachusetts : Boston Publishing 
Company,1986 ), 22-23. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



41 
 

ในการประชุมพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งชาติเวียดนาม  ไดก้ าหนดขอ้ตกลงในการเขา้
ช่วยเหลือเวียดนามใตโ้ดยการจดัส่งอาวุธยทุโธปกรณ์ส าหรับใชใ้นการสู้รบ ในปี ค.ศ. 1963  อาวุธ
เหล่าน้ีจะสนบัสนุนในการปฏิบติัการของกองก าลงัเวียดกง  ไดมี้การซุกซ่อนไวใ้นโกดงัเก็บสินคา้
ตั้งแต่ปี 1954  หรือ โดยการยดึครอบครองอาวุธของฝ่ายกองก าลงัเวียดกงในการสู้รบกบัฝ่ายตรง
ขา้ม  เอกอคัรราชทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงไซ่ง่อนประมาณการเอาไวว้่า  “ในปี 1963  จากจ านวน
ตวัเลข  92%  ท่ีเวียดกงน าอาวุธมาใชท้ั้งหมดไดรั้บมาจากในเวียดนามใตร้ะหว่างช่วงปี  1962  ถึง  1964  
อาวธุท่ีทางฝ่ายเราครอบครองไดจ้ากฝ่ายตรงขา้มนั้นมาจากประเทศคอมมิวนิสต ์ จ านวนของอาวุธท่ีครอง
ครองไดท้ั้งหมดนั้นเพียงพอส าหรับกองพนัทหารหน่ึงกองพนัเลยทีเดียว”47 

กองก าลังติดอาวุธเวียดมินห์ท่ีรวมตัวกันก่อตั้ งข้ึนมาอีกคร้ังจากค าสั่งของพรรค
คอมมิวนิสตแ์ห่งชาติเวียดนาม ส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีทางใตมี้สมาชิกถึง 90,000 คนตลอดช่วง
ระยะเวลา 10 ปี   และมีบนัทึกเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีว่า   “ในช่วงเวลากลางวนัพวกเราท างานอยู่
ทางเหนือ  แต่ในช่วงเวลากลางคืนเราท างานอยูท่างใต ้ อยา่งท่ีพวกเราพูดกนัว่า  Ngay  Bac Bem 
Nam  กลางวนัทางเหนือกลางคืนทางใต”้48 

 
ภาพท่ี 2 ภาพแผนท่ีแสดงถึงการแบ่งเขตพื้นท่ีควบคุมการท างานในเวียดนามใต ้ 
ท่ีมา : Edward  Doyle,  Lipsman, and  Maitland, The North, (Massachusetts : Boston Publishing 
Company,1986 ), 5. 

                                                            
47 Edward  Doyle,  Lipsman and Maitland, The North, 28. 
48 Ibid, 29. 
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นอกจากกองก าลงัท่ีด าเนินการอยา่งลบัๆ แลว้ พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งชาติเวียดนามยงั
มีกองก าลงัติดอาวุธท่ีช่วยเสริมสร้างกองก าลงัในเวียดนามใต ้ไดแ้ก่  กองทพัประชาชนเวียดนาม               
( PAVN )49 มีดว้ยกนัถึง  5  กองพล  คือ  กองพลท่ี  305  324  325  330  และ  338  กองทพั
ประชาชนเวียดนาม  ( PAVN ) มีการฝึกซอ้มรบตามสถานท่ีต่างๆ  สถานท่ีดงักล่าวไดแ้ก่  Xuan  
Mai  ( ใกลก้บัฮานอย )  Son  Tay  และ  Thanh  Hog  เป็นการฝึกยทุธวิธีท่ีมีครูฝึกท่ีช านาญการ
ฝึกซอ้มรบมาช่วยอบรมหลกัสูตรเหล่าน้ี  เช่น  การสูร้บแบบกองโจร  การใส่เส้ือเกราะ หรือ  การใช้
อาวุธยทุโธปกรณ์ท่ีใชต่้อสู้กบัเคร่ืองบินรบ  หรือการติดต่อส่ือสารกบักองทพั  การฝึกอบรมแพทย์
สนาม  และ  การคมนาคมขนส่ง  พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งชาติเวียดนาม  จะจดัส่งคนลงไปทางใต้
ส าหรับผูท่ี้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วทั้ งส้ิน  การอบรมต้องการปลูกฝังให้กลุ่มคนเป็นฝึกแผ่น
เดียวกนั  ภายใตก้ารควบคุมจากพรรคซ่ึงมีการคดัเลือกจากความรู้ความสามารถในตวัของพวกเขา
เอง เป็นคนในพื้นท่ี  ดงันั้นมนัจึงเป็นแผนการแทรกซึมจากทางเหนือเขา้สู่ทางใต ้ กองทพัแห่งชาติ
เวียดนามท าหน้าท่ีประสานงาน และร่วมมือวางแผนส าหรับการพฒันากองทพัทางใตโ้ดยมี  ผู ้
บญัชาการทหารสูงสุด  คือ นายพลโวเหงียนยา้ป  และประกอบไปดว้ยเสนาธิการต่างๆ  ด าเนินงาน
เก่ียวขอ้งกบัการสืบราชการลบั  และการตรวจสอบ หลงัจากการประชุมพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งชาติ
เวียดนามคร้ังท่ี  9  ในเดือนธนัวาคม 1964  กองทพัประชาชนเวียดนามประกอบไปดว้ย  กองพล  95  
ของกรมท่ี  325 ไดร่้วมงานกบักองทพัประชาชนเวียดนาม ส่งผลใหมี้ก าลงัพลเพิ่มจ านวนมากยิง่ข้ึน   

ผูบ้ริหารระดบัสูงของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติเวียดนาม และ ส านกังานศูนยก์ลาง
แห่งเวียดนามใต ้มีหน้าท่ีรับผิดชอบร่วมกนัในการต่อตา้นรัฐบาลแห่งชาติเวียดนามใต ้อย่างไรก็
ตาม 2 จงัหวดัทางตอนเหนือของเวียดนามใต ้ คือ กวางตรี ( Quang Tri ) และ ทวอนเทียน               
( ThuaThien )  รวมถึง เว ้ ( Hue )  เคยเป็นเขตการครอบครองของเวียดมินห์ในปี  1954  เรียกกนัว่า
เขตพื้นท่ีท่ี  4  ควบคุมไปถึงเขตของ  DMZ  ( เขตปลอดทหาร ) พื้นท่ีเหล่าน้ีจะอยูภ่ายใตค้  าสั่งการ
ควบคุมพื้นท่ีจากผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด  และในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1966 ไดก้ลายเป็นเขตพื้นท่ี
ภายใตก้ารครอบครองของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งชาติเวียดนาม  ส าหรับพื้นท่ีเขต  5   ( Trung  B )  
ไดแ้บ่งเขตการควบคุมออกเป็น  2  ส่วน  บริเวณพื้นท่ีราบสูงตะวนัตกเป็นด่านแรกของการควบคุม 
( B-3 ) และพื้นท่ีเขต  5  ในส่วนของพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเล  ซ่ึง B-3  เป็นเขตปกครองทางทหาร  
ตามโครงสร้างของพรรคคอมมิวนิสต ์ฯ  พื้นท่ีทั้ง  3  ส่วนน้ีมีความคลา้ยคลึงกนัท่ีไม่ไดอ้ยูภ่ายใต้

                                                            
49 PAVN หรือ People’s Army of  Vietnam.  
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การบงัคบับัญชาของส านักงานศูนย์กลางแห่งเวียดนามใต ้ แต่จะอยู่ภายใต้การดูแลของ
คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งชาติเวียดนามโดยตรง50  

 

 
แผนภูมิท่ี  1 โครงสร้างการควบคุมของพรรคคอมมิวนิสต ์  
ท่ีมา  : Edward  Doyle, Lipsman and Maitland, The North, (Massachusetts : Boston Publishing 
Company,1986 ), 44. 

กล่าวโดยสรุปไดว้า่ ส าหรับการการเตรียมความพร้อมในการเขา้สนบัสนุนองคก์รแนว
ร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต ้หรือ เวียดกงนั้นก่อนการจดัตั้งองค์กรแนวร่วมปลดปล่อย
แห่งชาติเวียดนามใต ้ไดมี้การจดัตั้งองคก์รข้ึนเป็นสององคก์ร ท าหนา้เป็นเสมือนพี่เล้ียงให้กบัแนว
ร่วมปลดปล่อยฯ  และปรับความแตกต่างระหว่างทางเหนือกบัทางใต ้รวมไปถึงการควบคุมดูแลใน
การปฏิบติัหน้าท่ีของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต ้ ซ่ึงมีสายเช่ือมโยงในการก าหนด

                                                            
50 ไพค ์ ดกัลาส,  เวียดกงการจดัระเบียบและเทคนิคของแนวกูอิ้สรภาพแห่งชาติเวียดนามใต,้ 

แปลโดย ฉลวย  พิชยัศรทตั (ม.ป.ท. : ส านกัพิมพก์า้วหนา้ 2511),  160. 

คณะกรรมการพรรค 

Tri-Thien-Hue 
คณะกรรมการ
พรรคเขต 5 

คณะกรรมการ
พรรคเขต 5 

B - 3 ด่านควบคุม
ด่านแรก 

คณะกรรมการ
บริหารงานของ 

coSVN 

ศูนยก์ลางคณะกรรมการ
รวมตวัใหม่ 
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แผนยุทธศาสตร์กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติเวียดนาม  โดยจะกล่าวอธิบายรายละเอียดได้
ดงัต่อไปน้ี 

1.ส ำนักงำนศูนย์กลำงแห่งเวียดนำมใต้   (Central  Office  for  South  Vietnam         
หรือ COSVN ) 

พรรคคอมมิวนิสตจ์ะท าหนา้ท่ีควบคุมการปฏิบติังานขององคก์รสององคก์รทางใตซ่ึ้ง
ไดแ้ก่  ส านักงานศูนยก์ลางแห่งเวียดนามใต ้ (COSVN)51  และพรรคปฏิวติัประชาชน (VPRP)52  
ดงันั้นส านกังานศูนยก์ลางฯ จึงเป็นองคก์รท่ีข้ึนตรงต่อกบัพรรคคอมมิวนิสต ์มีหนา้ท่ีในการควบคุม
พรรคปฏิวติัประชาชนเวียดนาม   และแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต ้(NLF)53  การ
ด าเนินการส่วนใหญ่มาจากการก าหนดวตัถุประสงคจ์ากทางเหนือ  ส านกังานศูนยก์ลางไม่ไดเ้ป็น
องค์กรท่ีจัดตั้ งข้ึนใหม่เพราะมีมาอยู่ก่อนหน้านั้ นตั้ งแต่สมยัของกองก าลงัเวียดมินห์ท าหน้าท่ี
ควบคุมพื้นท่ีทางใต ้(TrungBo)  และพื้นท่ี  (NamBo) ซ่ึงประกอบไปดว้ยสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์
อินโดจีน ในปี ค.ศ. 1951  และกลุ่มผูน้ าพรรคคนงานเวียดนาม (VWP) ต่อมาคณะกรรมการกลางได้
เขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมีคณะกรรมการทั้งหมด  6  คน  ประกอบไปดว้ย  Le  Duan,  Le  Duc  Tho,  
Pham  Hung,  Ha  Huy  Giap,  Ung  Van  Khiem  และ  Thuong  Vu  หลงัจากการลงนามใน
ขอ้ตกลงเจนีวา ค.ศ. 1954 คณะกรรมการกลางไดแ้ยกตวัออกจากการควบคุมของพรรคแรงงาน
เวียดนาม   และตั้งแต่คร้ังนั้นมาคณะกรรมการไดล้งไปปฏิบติัหนา้ท่ีในทางใตอ้ยา่งเตม็ท่ีมีผลมาจาก
การตดัสินใจแยกตวัของส านกังานศูนยก์ลาง โดยมาจากการประชุมพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งชาติคร้ัง
ท่ี 3  ท่ีฮานอย ปี 1960 ในช่วงเวลาเดียวกนันั้น กลุ่มผูน้ าพรรคคอมมิวนิสตไ์ดก้ าหนดแผนการจดัตั้ง
แนวร่วมทางใตข้ึ้น การประชุมลบัคร้ังน้ีไดมี้การคดัเลือก คณะกรรมการหลายคนท่ีมีภูมิล าเนาเป็น
คนพื้นท่ีทางใต ้ ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีจะตอ้งไดรั้บมอบหมายงานจากส านกังานศูนยก์ลางฯ  ฉะนั้นการ
แยกตวัออกมาของส านักงานศูนยก์ลางฯ  เป็นการแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการควบคุม และการ

                                                            
51 COSVN หรือ Central  Office  for  South  Vietnam   ส านกังานศูนยก์ลางแห่งเวียดนามใต ้    

52 VPRP หรือ  Vietnam  people’s  Revolutionary Party พรรคปฏิวติัประชาชน 

53 NLF หรือ National  Liberation  Front  of  South  Vietnam  องคก์รแนวร่วมปลดปล่อย
แห่งชาติเวียดนามใต ้
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ประสานงานขององคก์รแนวร่วมทางใตใ้ห้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ี โดยมีการแบ่งหนา้ท่ีการ
ท างานของคณะกรรมการกลางดงัต่อไปน้ี 

1. องคก์รมีหน้าท่ีดูแลบริหารจดัการ  มีความสัมพนัธ์กบัจุดประสงคใ์นเร่ืองของการ
ปกครองของคณะกรรมการกลางในการไดรั้บมอบหมายงานจากเจา้หนา้ท่ีระดบัสูง 

2. การประชาสัมพนัธ์,  วฒันธรรม,  และการปลูกฝัง  เรียกไดว้่าเป็นการปลุกระดม
มวลชนของเวียดกง  ( VC )  ดงันั้นการจดัการด าเนินงานหนกัของเวียดกงมีหนา้ท่ีใน
การปลุกระดมมวลชน  ซ่ึงกล่าวไดว้่าเป็นหน่วยกองก าลงัปลดปล่อยอิสรภาพ  และ
การใชว้ิทยุติดต่อส่ือสาร  และ  การใชส่ื้อส่ิงพิมพต่์างๆ  ดงันั้นการฝึกควบคุมกลุ่ม
คนจึงมีการก าหนดหนา้ท่ีการอบรมโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการปลุกระดมมวลชนและ
การก่อกวน 

3. การจดัหาแหล่งเงินทุน  และรายได ้
4. การดูแลรักษาความปลอดภยัแบ่งหนา้ท่ีโดยหน่วยข่าวกรองของเวียดกงการปฏิบติั

หนา้ของหน่วยข่าวกรองมีหนา้ท่ีดูแลรักษาความสงบทัว่ไป   
5. หน่วยชกัชวนชาวบา้นจะชกัจูงใหช้าวบา้นใหค้วามร่วมมือองคก์ร 
6. หนา้ท่ีของกองก าลงัติดอาวธุจะเป็นหน่วยสนบัสนุนในการใชค้วามรุนแรง 

ดังนั้ นคณะกรรมการกลางจะรับค าสั่งการปฏิบัติหน้าท่ีโดยตรงจากทางเหนือ และ
แจกจ่ายค าสัง่ปฏิบติัการด าเนินการใหก้บัหน่วยยอ่ยขององคก์รอ่ืนๆ  อีกเพื่อรวมกนัประสานงานให้
บรรลุผลส าเร็จ 

2.พรรคปฏิวตัิประชำชน 

พรรคปฏิวติัของประชาชนไดจ้ดัตั้งข้ึนอย่างเป็นทางการในวนัท่ี 1 มกราคม 1962  
เป็นไปตามขอ้ตกลงจากเร่ืองการก่อตั้งท่ีประกาศทางวิทยฮุานอย เม่ือวนัท่ี  18  มกราคม ไดจ้ดัตั้ง
พรรคการเมืองข้ึนมาใหม่  ประธานคณะกรรมการ  คือ  นายโวจีกง ( Vo chi cong )  และหวิ่นตนัตมั  
เป็นเลขาธิการพรรค  ซ่ึงมีนาย เลซวน  เดินทางไปยงัเวียดนามใตเ้พื่อช่วยเหลือในการก่อตั้งพรรค
สมาชิกของพรรคมีประมาณ  85,000  -  100,000  คน  เม่ือตน้ปี 1966  ส่วนใหญ่กลุ่มเวียดมินห์ท่ี
รวมตวักนัอยูใ่นแนวร่วมปลดปล่อยฯ นั้นไดเ้ป็นผูน้ าของพรรคปฏิวติั  ซ่ึงทางพรรคไดใ้ชเ้ครือข่าย
ในการติดต่อช่องทางอ่ืนๆท่ีพรรคไดจ้ดัตั้งไวก่้อนหนา้นั้นแลว้  คือ  ส านกังานศูนยก์ลางฯในภาคใต้
ท าหน้าท่ีประสานงานในการติดต่อกับทางเหนือ  โครงการส าคญัของพรรคปฏิวติัประชาชนมี
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จุดประสงคค์ลา้ยกบัแนวร่วมปลดปล่อยฯ 54  ซ่ึงในการก่อตั้งพรรคปฏิวติัประชาชนมาจากความ
คิดเห็นของโฮจิมินห์ว่า  “การปฏิวติัทางใตต้อ้งมีแผนการด าเนินงานจากการปฏิวติัประชาชาติ
ประชาธิปไตย”  ดงันั้นเป้าหมายก็คือ  การปฏิวติัประชาชาติประชาธิปไตยก่อนแลว้จึงค่อยสร้าง
สังคมนิยม  เป้าหมายสูงสุดคือการปลดแอกประชาชาติ  และการพฒันาสังคมนิยมจึงเป็นเป้าหมาย
รองลงมา การปฏิบติัหนา้ท่ีของพรรคสมาชิกจะตอ้งกระจายก าลงักนัออกไปเป็นกลุ่มย่อยๆ  และ
แยกตวัท างานกนัอยา่งอิสระในเขตใจกลางของอ านาจรัฐ  เม่ือเกิดถูกจบัตวัไดค้นท่ีถูกไปสอบถามก็
จะรู้แค่เพียงหน้าท่ีของตนเท่านั้ น  และรู้จักเพียงแค่คนท่ีติดต่อได้ไม่ก่ีคน  เป็นระบบป้องกัน
กองบญัชาการอยา่งรัดกมุท่ีอีกฝ่ายไม่สามารถรับรู้ความเคล่ือนไหวท่ีส าคญัของพรรคได้55 

 

แผนภูมิท่ี  2  ผงัองคก์รของพรรคปฏิวติัประชาชน 
ท่ีมา  :  ไพค ์ ดกัลาส, เวียดกงการจดัระเบียบและเทคนิคของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต,้แปล
โดย ฉลวย  พิชยัศรทตั  (ม.ป.ท. : ส านกัพิมพก์า้วหนา้ 2511), 158. 
                                                            

54 ไพค ์ ดกัลาส,  เวียดกงการจดัระเบียบและเทคนิคของแนวกูอิ้สรภาพแห่งชาติเวียดนามใต,้ 
164. 

55 เตรือง นู ถงั, เวียดนามการปฏิวติัท่ีถูกหกัหลงั, แปลโดย ปิยม.์ ( กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์
ตุลา , 2524 ), 61 - 62. 

 

คณะกรรมกำรกลำง 

ระหว่ำงเขต 

 เขต 

• จงัหวดัทินห์บ่อ 
• อ าเภอกวน 
• ต าบล 
• หมู่บา้น 

เขตพเิศษ         

• เมืองใหญ่ 
• เมืองหรือส่วน

หน่ึงของเมือง
ใหญ่ 

• เขตถนน 
• สาขาถนน 

         สมำชิกส่ือสำรเดี่ยว 

•         หน่วยงานลบั 3 คน 
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เคา้โครงขององคก์รปฏิวติัประชาชน  มีลกัษณะคลา้ยกบัแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติ
แต่มีขอ้ยกเวน้อยูด่ว้ย  2  ประการดว้ยกนั  คือ ทางพรรคไดข้ยายเคา้โครงหน่วยงานลบัตามแบบ
ฉบบัของคอมมิวนิสตใ์หเ้ช่ือมโยงกบัสมาชิก  และไดต้ั้งสายงานการบงัคบับญัชาไปต่างหาก  มีสาย
การบงัคบับญัชาทั้งในเขตชานเมือง  และเขตชนบทท่ีมีหน่วยงานลบัโดยมีเจา้หน้าท่ี 3 คน  
นอกจากนั้นยงัมีสมาชิกส่ือสารเด่ียว  ปรากฏอยู่ในทุกระดบัตั้งแต่ระดบัเขตไปจนถึงระดบัสาขา  
ภาระหนา้ท่ีของคณะกรรมการกลางของพรรคปฏิวติัประชาชนมี 3 ประการดว้ยกนั คือ งานก ากบั
ทางดา้นการทหารการอยูเ่บ้ืองหลงัแนวร่วมอิสรภาพในการปกครอง คณะกรรมการระหวา่งเขตเป็น
เจา้หนา้ท่ีในการติดต่อซ่ึงประกอบไปดว้ยสมาชิก  21  คน  มีประธานเป็นหวัหนา้  คณะกรรมการ
ระดบัจงัหวดั  มีคณะกรรมการกลางระดบัเมืองใหญ่ประกอบดว้ยสมาชิก  8  -  10  คน  มีคณะ      
เปรซิเดียมเป็นหัวหน้า  และคณะหัวหน้าแผนกอีกชุดหน่ึงมีหน้าท่ีเก่ียวกบั  การปฏิบติัการทาง
ทหาร การเปล่ียนระเบียบงาน  การก่อกวน  -  โฆษณาชวนเช่ือ  การคลงั  การติดต่อส่ือสาร  การสืบ
ราชการลบั  มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการควบคุมดูแลความเคล่ือนไหวของพรรคปฏิวติัในเขตของตน 
ส่วนคณะกรรมการระดบัหมู่บา้น  และเขตถนนเป็นเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานตามท่ีก าหนดไว ้ เช่น  
หมู่บา้น  โรงเรียน  สวนยาง  โรงงาน  หรือ  ตามสถานท่ีต่างๆของเมือง คณะกรรมการบริหาร
ประกอบไปดว้ยสมาชิก  5  หรือ  7  คนและมีสาขา  3 - 12  สาขา  หรือ สาขาถนนท่ีอยูใ่ตก้ารบงัคบั
บญัชา ท่ีประกอบไปดว้ยหน่วยงานลบั  3  คน ตั้งแต่ 1 - 7  หน่วย สาขาถนนนั้นจะเป็นส่ิงเช่ือมโยง
ระหว่างพรรคกบัมวลชน  และไดรั้บมอบหมายในการขยายอิทธิพลของพรรคในหมู่ประชาชน  
และรายงานสถานการณ์ต่างๆภายในทอ้งท่ีท่ีรับผดิชอบ56 

ในบทน้ี ผูศึ้กษาไดก้ล่าวปูพื้นฐานความเขา้ใจเก่ียวกบัการก่อเกิดของสงครามเวียดนาม 
เหตุการณ์ความเป็นไป ท่าทีและนโยบายของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทั้งสหรัฐอเมริกา รัฐบาลเวียดนามใต ้และ
พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งชาติเวียดนาม ในบทต่อไปผูศึ้กษาจะไดก้ล่าวถึงประวติัความเป็นมาของแนว
ร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต ้ ( เวียดกง ) ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีขบัเคล่ือนการปฏิวติัในทางใต ้มี
ส่วนส าคญัในการสนบัสนุนกองก าลงัเวียดกงในการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อตา้นกองทพัสหรัฐอเมริกา และ
รัฐบาลแห่งชาติเวียดนามใต้  รวมไปจนถึงการปฏิบัติหน้าท่ีของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติ
เวียดนามใตต่้อไป 

 

                                                            
56 เตรือง นู ถงั, เวียดนามการปฏิวติัท่ีถูกหกัหลงั, 165-178. 
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บทที่ 3 

 

ประวัติควำมเป็นมำของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชำติเวยีดนำมใต้  ( เวยีดกง )  
 

ในบทท่ีสองผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงภูมิหลงัการเกิดข้ึนมาของสงครามเวียดนาม ซ่ึงในการ
ท าสงครามเวียดนาม  เวียดนามถือว่าการท าสงครามกบั สหรัฐอเมริกาคือคร้ังท่ีสองของสงครามกู้
ชาติ  สงครามคร้ังแรกของเวียดนามเกิดข้ึนหลังญ่ีปุ่นถอนทหารออกจากเวียดนามใต้หลัง
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง  เวียดนามตอ้งเขา้สู่สงครามท่ีเรียกว่า  ฟรังโก  -  เวียดมินห์  กลุ่มเวียดมินห์  
คือกลุ่มรักชาติท่ีโฮจิมินห์ไดก่้อตั้งข้ึน และไดท้ าการยดึคืนเวียดนามจากการยดึครองของญ่ีปุ่น  และ
สถาปนารัฐประชาธิปไตยของเวียดนาม  ฝร่ังเศสจึงไดส่้งทหารเขา้มายึดไซ่ง่อน  และเมืองท่ีอยู่
ภายใตก้ารปกครองของไซง่อนทางใต ้  โฮจิมินห์จึงไดท้  าการขบัไล่ฝร่ังเศสใหอ้อกไปจากเวียดนาม
โดยปกป้องการรุกรานจากทางเหนือ  และขบัไล่ฝร่ังเศสให้ออกไปจากทางใต ้ สงครามระหว่าง
เวียดนามใต ้ และฝร่ังเศส  หรือท่ีเรียกกนัว่า  สงครามฟรังโก - เวียดมินห์  ส้ินสุดลงเม่ือปี 1954 
หลงัจากท่ีทหารฝ่ายเวียดมินห์ไดท้ าการมีชยัชนะต่อฝร่ังเศสท่ีเดียนเบียนฟู การเจรจาสงบศึกของ
สนธิสัญญาเจนีวา  ส่งผลท าใหเ้กิดการแบ่งเวียดนามเป็น 2 ส่วนท่ีเส้นขนาน 17  และเวียดนามตอ้ง
จดัการเลือกตั้งข้ึนภายในประเทศอีกสองปีขา้งหนา้สหรัฐอเมริกาซ่ึงเคยใหก้ารสนบัสนุนฝร่ังเศสทั้ง
ด้านการเงิน  และการทหารในอินโดจีนต้องเปล่ียนมาสนับสนุนรัฐบาลไซ่ง่อนแทน โดย
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเดียวท่ีไม่ยอมรับขอ้ตกลงท่ีเจนีวา57 

หลังจากการท่ีเวียดนามได้ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนแลว้สหรัฐอเมริกาได้แต่งตั้ ง
ประธานาธิบดีโงดินห์เซ่ียม  ข้ึนมาปกครองเวียดนามใตแ้ทนจักรพรรดิเบ๋าได๋  และโฮจิมินห์
ปกครองทางเหนือ  การท่ีทางใตอ้ยูใ่นช่วงของการปกครองทั้งสหรัฐอเมริกา  และโงดินห์เซ่ียมได้
ท าการปฏิรูประบบราชการ รวมถึงทางทหาร และเศรษฐกิจ  ไดท้  าการจดัส่งท่ีปรึกษาชาวอเมริกนั
เขา้มาในเวียดนามใตเ้ป็นจ านวนมาก  ท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงเป็นอย่างมากในพื้นท่ีทางใต้

                                                            
57 เดนีส   ชอง, คิมฟุก : บาดแผลแห่งสงคราม, แปลโดย เพญ็ศรี  เผา่เหลืองทอง,  (กรุงเทพ :  

มติชน, 2551 ), 27. 
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ตั้งแต่สหรัฐอเมริกาเขา้มายดึครอง  และการใชอ้  านาจในทางท่ีผดิของโงดินห์เซ่ียมจนก่อใหเ้กิดการ
จดัตั้งองคก์รใตดิ้น  ท่ีไดรั้บความร่วมมือจากทางเหนือมีกลุ่มทหารเวียดมินห์ท่ีไดท้  าการอพยพข้ึน
ไปทางเหนือ  ส่วนทางใตท่ี้ยงัคงเหลืออยู่คือสมาชิกของขบวนการท่ีคอยท าการเคล่ือนไหวใน
รูปแบบการเมือง  ในท่ีสุดขบวนการใตดิ้นท่ีท าการด าเนินงานอยา่งลบัๆก็ไดถื้อก าเนิดข้ึนจดัตั้งเป็น
องคก์รแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต ้ ในวนัท่ี 20 ธนัวาคม 1960 ซ่ึงในบทท่ีสามน้ีผูเ้ขียน
จะกล่าวถึงประวติัความเป็นมาของการก่อตั้งแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต ้( เวียดกง )      
ไดถื้อก าเนิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร   

1.กำรก่อตั้งองค์กร 

เม่ือประธานาธิบดีโงดินห์เซ่ียม  สามารถสถาปนาอ านาจรัฐของตนเองข้ึนในภาคใตไ้ด้
ส าเร็จแลว้  ตั้งแต่นั้นมาเขาก็น ามาตรการกดข่ีต่างๆ  ข้ึนมาประยุกตใ์ชก้บัประชาชนเวียดนามใต้
ทนัที  โดยเฉพาะการปราบปรามพวกเวียดมินห์หรือพวกท่ีเคยให้การสนับสนุนการกู้ชาติของ       
โฮจิมินห์  ท่ียงัคงหลงเหลืออยู่ทางภาคใต ้ และไดเ้ร่ิมตน้รณรงคต่์อตา้นคอมมิวนิสต ์( Anti  -  
Communist Denunciation Campaign )  ข้ึนดว้ยการให้กระทรวงการข่าวสารและเยาวชน                  
(  Department  of  Information  and  Youth  )  จดัชุมนุมประชาชนข้ึน  เพื่อให้คนเหล่านั้นหาข่าว
หรือท าหนา้ท่ีเป็นสายลบัให้รัฐบาล  ภายในเดือนพฤษภาคม  ค .ศ.  1956  การรณรงคด์งักล่าว
สามารถบีบใหพ้วกนิยมเวียดมินห์ในอดีตยอมเขา้ร่วมเป็นฝ่ายรัฐบาล ถึง  94,000  คน  และสมาชิก
ระดบัพรรคอีก 5,613  คน  ก็ยอมแพต่้อรัฐบาลไซ่ง่อนโดยไม่ตอ้งถูกคุมขงัถึงแมว้่านโยบายต่างๆ  
ของรัฐบาลโงดินห์เซ่ียม  จะสร้างปัญหาสบัสน  และก่อใหเ้กิดความไม่พึงพอใจแก่ประชาชนทัว่ไป
เป็นอย่างมาก  ในการออกค าสั่งขุดรากถอนโคนดว้ยการจบักุมผูน้ าเวียดมินห์ท่ียงัคงอยู่ในภาคใต ้ 
หรือไม่ก็ใชว้ิธีการลอบสังหารบุคคลเหล่านั้นขณะท่ีพลพรรคเวียดมินห์ซ่ึงอยู่ในชนบทก็ยงัคงขาด
การประสานงาน  และไม่ทราบการรุกอยา่งรวดเร็วของรัฐบาลโงดินห์เซ่ียมในเมือง  อยา่งไรก็ตาม
ภาวะกดข่ีของผูน้ าเวียดนามใต้ในท่ีสุดก็ผลักดันให้ผูน้ า เวียดมินห์ท่ียงัคงเหลืออยู่ในทางใต้
จ  าเป็นตอ้งเคล่ือนไหวต่อตา้นรัฐบาลเป็นคร้ังแรกในปี  ค.ศ.1958  ดว้ยการออกอากาศทางวิทยเุถ่ือน  
และใชเ้พลงดั้งเดิมซ่ึงคร้ังหน่ึงพวกเวียดมินห์เคยใชก้ระจายเสียงทัว่ดินแดนมาก่อน  โดยใช้ช่ือ
สถานีวิทยเุถ่ือนดงักล่าวว่า  “เสียงภาคใต”้   (  Voice  of  Nambo  :  Voice  of  the  South  )  ต่อมา
ไม่ก่ีเดือนในปีนั้นก็ไดป้ระกาศให้คนทัว่ไปรับรู้ว่าสถานีดงักล่าวน้ีคือ  “เสียงแนวร่วมปลดปล่อย
เวียดนามใต”้  (  The  Voice  of  the  South  Vietnam  Liberation  Front  )  จะเห็นไดว้่าขบวนการ
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แนวร่วมปลดปล่อยเวียดนามใตห้รือเวียดกงไดถื้อก าเนิดข้ึนก่อนท่ีรัฐบาลฮานอยจะประกาศยอมรับ
องคก์รดงักล่าวในปี  1960  ถึง  2  ปีเตม็โดยการเคล่ือนไหวส่วนใหญ่ในระยะแรกเป็นการโฆษณา
ชวนเช่ือเพื่อต่อตา้นรัฐบาลเท่านั้น  ซ่ึงการเคล่ือนไหวคร้ังน้ีกไ็ดมี้การรายงานโดยตรงไปสู่โฮจิมินห์  
และถูกน าไปสู่การประเมินสถานการณ์ในเวลาต่อมาอีก  6  เดือนถดัจากนั้นในการประชุมสมชัชา
พรรคแรงงานเวียดนามคร้ังท่ี  3  ระหว่างวนัท่ี  5  -  10  กนัยายน ค.ศ.1960  ท่ีประชุมจึงไดล้งมติ
เป็นทางการท่ีจะใช้ก าลงัลม้ลา้งรัฐบาลโงดินห์เซ่ียม โดยท่ีประชุมได้ก าหนดยุทธศาสตร์ และ
ภารกิจหลกัข้ึน  2  ประการคือ   

1. จะตอ้งด าเนินการปฏิวติัสังคมนิยมข้ึนในภาคเหนือต่อไป  โดยจะตอ้ง
ประสานงาน กบัภารกิจหลกัอีกประการหน่ึงอยา่งใกลชิ้ดคือ 

2. ปลดแอกภาคใตจ้ากจกัรวรรดินิยมอเมริกา  และล่ิวลอ้เพื่อรวมประเทศ
เขา้เป็นอันหน่ึงอนัเดียวกันเพื่อเป็นรัฐท่ีมีเอกราช  และเสรีภาพทั่ว
ประเทศอยา่งแทจ้ริง 

ฉะนั้ นจึงได้ประกาศจัดตั้ งขบวนการแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต ้               
(  National  Liberation  Front  of  South  Vietnam  )  อยา่งเป็นทางการในวนัท่ี  20  ธนัวาคม ค.ศ. 
1960  หลงัจากนั้นอีก  6 สัปดาห์  รัฐบาลฮานอยก็ไดรั้บรององคก์รแห่งน้ีอยา่งเป็นทางการ58   แนว
ร่วมปลดปล่อยอิสรภาพแห่งชาติเวียดนามใต้ได้จัดตั้ งข้ึนมาตามค าสั่งของพรรคทางเหนือซ่ึง          
เลซวน  ไดอ้ธิบายถึงแนวร่วมปลดปล่อยอิสรภาพแห่งชาติเวียดนามใต ้ เป็นพรรคการเมืองติดอาวุธ  
การจดัตั้งองคก์รก่อตั้งข้ึนในวนัท่ี  20  ธนัวาคม  ค.ศ. 1960  ระหว่างการสัมมนาของกองก าลงั
ต่อตา้นระบบการปกครองแบบฟาสซิสส์  ( Fascist  regime )  ในเวียดนามใต ้ จากค าแถลงการณ์ได้
อา้งถึงการใชอ้  านาจ  และภารกิจท่ีส าคญัของแนวร่วมปลดปล่อยอิสรภาพแห่งชาติเวียดนามใต ้เป็น
องคก์รท่ีเป็นตวัแทนของหน่วยงานต่างๆทางสังคม  ศาสนา  และเป็นการแสดงถึงความรักชาติใน
การท าตามค าสัง่ต่อสูเ้พื่อลม้ลา้งอ านาจการปกครองของจกัรวรรดินิยมอเมริกา   

                                                            
58 ภูวดล  ทรงประเสริฐ, อินโดจีนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20,  (กรุงเทพฯ : บริษทัพีเพรส, 

2535), 65 – 70. 
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และการปกครองของโงดินห์เซ่ียมในเวียดนามใต้59  จากการพบปะในท่ีประชุมพรรค
คร้ังแรก มีจ านวนสมาชิกเพียง 8 -10  คน  ดงัต่อไปน้ี 

1.  Doctors  Duong  Quynh    
2.  Hoa 
3.  Phung  Van  Cung  เป็นผูน้ ากลุ่ม 
4.  Nguyen  Huu  Khuonh  เป็นเจา้ของโรงงาน 
5.  Trinh  Dinh  Thao  เป็นทนายความ 
6.  Huynh  Tan  Phat  เป็นสถาปนิก 
7.  Van  Hieu  และ  Uhg  Ngoc  Ky  เป็นครู 
8.  Nguyen  Long  และ  Tran  Buu  Kiem  เป็นนกัธุรกิจ 

 
องคก์รไดจ้ดัส่ง  Nguen  Van  Hieu  เขา้ไปยงัฮานอยเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีติดต่อกบัทาง

เหนือในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติเดียวกัน  ความเขม้แข็งของศัตรูมีอิทธิพลต่อขบวนการ
กลายเป็นแรงผลกัดนัท่ีมาจากคร้ังสงครามการต่อตา้นลทัธิการล่าอาณานิคมท่ีไม่ไดจ้บลงอยา่งง่ายๆ
ในปี  1954  กลุ่มเวียดมินห์ยงัคงอยูเ่ป็นระบบโครงสร้างพื้นฐาน  และไดก้ลายเป็นจุดเร่ิมตน้ในการ
ด ารงอยูข่องเวียดมินห์อีกคร้ังหน่ึงท่ีเป็นตาข่ายโยงใยอยา่งไม่หยุดย ั้งในการเคล่ือนไหวปลดปล่อย
อิสรภาพ  ดงันั้นในปี  1959  การตั้งช่ือขบวนการแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติจึงเป็นการเพิ่มช่อง
ทางการติดต่อ  และการเร่ิมตน้ของการท าหนา้ท่ีสร้างความสัมพนัธ์  จึงไดพ้ิจารณาถึงการคดัเลือก
ผูน้ าพรรคท่ีตอ้งมีคุณสมบติัท่ีดี  มีความซ่ือสัตย ์ ต่างก็ไม่ใช่พวกฝร่ังเศส  หรือ  คอมมิวนิสต ์ ใน
ส่วนสุดทา้ยของการสนทนาทางองคก์รจึงไดร้ายช่ือของผูส้มคัรทั้ง  4  คน 

ซ่ึงไดต้ดัสินใจเลือก  Tran  Kim  Quan  มีอาชีพเป็นเภสัชกรซ่ึงด ารงต าเหน่งเป็น
ประธานสมาคมนักศึกษาของเวียดนามใต้ท่ีมหาวิทยาลัยฮานอย  และเป็นรองประธานของ
ขบวนการเคล่ือนไหวสันติภาพในปี  1954  Quan  มีความเป็นผูรั้กชาติ  และเป็นผูย้ดึมัน่ในหลกั
ปฏิบติั  ส่วน  Kiem  เขาเป็นตวัแทนท่ีมีคุณลกัษณะคลา้ยคลึงกบั  Quan  และตวัเลือกล าดบัท่ีสองคือ 
Trinh  Dinh  Thao  และ  Michael  Van  Vi  ซ่ึง  Thao  เป็นเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของนิกายกาวด่าย       

                                                            
59 SEATO, “The viet cong political infrastructure in south Vietnam”. n.p. ,1972 : 7 - 13. 
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( Cao  Dai )  ส่วน  Van Vi  เขาเป็นผูบ้ริหารธนาคารในท่ีสุดจึงไดร้ายช่ือของ Nauyen  Huu  Tho  
ด ารงต าเหน่งเป็นประธาน และ  Tran Kim Quan ด ารงต าเหน่งเป็นรองประธานดงันั้น
คณะกรรมการท่ีไดรั้บจากการแต่งตั้งของกลุ่มคือ  Phat, Hieu, และ  Kiem  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบต่อ
การตรวจสอบรายละเอียดต่างๆขององคก์ร  และการน าเสนอขอ้มูลจากกลุ่มต่างๆ60 

แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต ้ไดจ้ดัตั้งข้ึนมีคณะบุคคลประมาณ  10  คน  
ซ่ึงเป็นผูแ้ทนองคก์รต่างๆ  และมีสมาชิกอีก  50  คนท่ีเขา้ร่วมดว้ยในฐานะปัจเจกชน  ส่วนใหญ่ของ
บุคคลเหล่าน้ีไดเ้คยร่วมงานกนัมาเป็นเวลาหลายปี  ยกตวัอย่างเช่นเหงียนฮูโธ  ผูเ้ป็นประธานของ
แนวร่วมอิสรภาพแห่งชาติ  ซ่ึงต่อมาอีกหลายปีไดใ้ห้สัมภาษณ์เก่ียวกบัประวติัการก่อตั้งในเดือน
ธนัวาคม  1960  ซ่ึงมีการปรากฏตวัอยูก่่อนหนา้น้ีแลว้แต่เป็นการก่อตั้งข้ึนมาแบบไร้กฎขอ้บงัคบั
หรือโครงการใดๆ  ตั้งแต่ปี  1954  ในตอนท่ีเราจดัตั้งคณะกรรมการสันติภาพแห่งไซ่ง่อน –         
เจอะเหลิน  สมาชิกของคณะกรรมการของแนวกู้อิสรภาพแห่งชาติหลายคนเป็นสมาชิกของ
คณะกรรมการสันติภาพ  ดงัเช่น หวิ่นตนัพดั  ซ่ึงเป็นสถาปนิกโฮธู  ซ่ึงเป็นเภสัชกร  และเลวนัธา  
เป็นวิศวกรวิทยุ  รักษาการในต าเหน่งของเลขาธิการขององคก์ร  บรรดาสมาชิกของแนวร่วม
อิสรภาพแห่งชาติในระยะแรกเร่ิมทั้งผูท่ี้สนบัสนุนองคก์รน้ี  ส่วนมากเป็นพวกเจา้หนา้ท่ีในต าเหน่ง
ต่างๆของกลุ่ม    เวียดมินห์  บางคนไปจากขบวนการกาวด่าย และหวัห่าว  นอกจากนั้นเป็นพวกชน
กลุ่มนอ้ย  เช่น  เช้ือสายเขมร  และพวกชาวเขา  พวกกลุ่มเยาวชนท่ียึดมัน่ในอุดมการณ์ซ่ึงเกณฑม์า
จากวิทยาลยั  และโรงเรียนต่างๆ  พวกผูแ้ทนองคก์รชาวนาจากบริเวณพื้นท่ีปากแม่น ้าโขง  พวกผูน้ า
พรรคหรือกลุ่มการเมืองขนาดย่อม  กลุ่มปัญญาชน ( โดยเฉพาะบรรดาสมาชิกของคณะกรรมการ
สันติภาพ  ซ่ึงก่อตั้งข้ึนในปี  1954 ทั้งในเขตเหนือและเขตใต ้ )  พวกทหาร  และพวกท่ีล้ีภยัจาก
รัฐบาลโงดินห์เซ่ียม  เช่น  พวกท่ีถูกเพื่อนบา้นกล่าวอา้งว่าเป็นคอมมิวนิสตแ์ต่สามารถหลบหนีได้
ก่อนท่ีจะถูกจบักมุ  เป็นตน้  ต่อมาขบวนการแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต ้ไดรั้บสมาชิก
ใหม่เพิ่มเติมเขา้มาอีกไดแ้ก่ พวกชาวใตท่ี้หลัง่ไหลข้ึนไปอยูใ่นภาคเหนือในระหว่างปี 1954 -  1956 
และไดแ้ทรกซึมกลบัลงสู่ภาคใตอี้กคร้ัง มีชาวเวียดนามระหว่าง  30,000  ถึง  100,000  คน ท่ีเคย
อาศยัอยูต่อนใตข้องเส้นขนานท่ี 17 ไดโ้ยกยา้ยไปสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามหลายคนใน
จ านวนน้ีมีพวกเวียดมินห์ และคอมมิวนิสตร์วมอยูด่ว้ย เขาเหล่านั้นไดฝั้งอาวุธ และแท่นพิมพเ์อาไว ้
( รัฐบาลเวียดนามไดท้ าการคน้พบอาวุธท่ีถูกซ่อนอยูใ่นกล่องถึง307  หีบระหว่างปี  1955  -  1960  )  
                                                            

60 Truong Nhu Tang, A Viet Cong Memior, (New York  : Vintage Books,1986), 66-71. 
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แลว้เดินทางไปสู่ภาคเหนือ ส่วนท่ีเหลืออยูเ่ป็นตวัแทนสายลบัท่ียงัคงอยูใ่นพื้นท่ีเดิม61   โฮจิมินห์ได้
กล่าวอธิบายถึงจุดประสงคข์องแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใตด้งัน้ี   

“แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใตมี้จุดประสงค์ท่ีชัดเจนคือ เพื่อต่อตา้นการรุกรานจาก
สหรัฐอเมริกา เพื่อประสบความส าเร็จในเร่ืองของอิสรภาพประชาธิปไตย ความสงบสุข  และความเป็น
กลางรวมถึงการกา้วไปขา้งหนา้อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปภายใตก้ารรวมตวักนัอีกคร้ังของชาติ  แนวร่วม
ปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใตเ้ป็นองคก์รเคล่ือนไหวแบบชาตินิยมจดัตั้งข้ึนโดยกลุ่มประชาชนผูรั้กชาติ  
เพื่อต่อตา้นการกดข่ีจากสหรัฐอเมริกา แกนน าของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใตน้ั้นเป็นตวัแทน
ของคนทางใต้ท่ีท าหน้าท่ีแทนชาวเวียดนามทั้ งหมดในการเคล่ือนไหวปลดปล่อยอิสรภาพของชาว
เวียดนามใตโ้ดยด าเนินการภายใตก้ารควบคุมจากพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งชาติเวียดนามเพื่อร่วมกนัรวมชาติ
เวียดนามใหเ้ป็นหน่ึงเดียว และต่อตา้นการรุกรานจากสหรัฐอเมริกาใหป้ระสบผลส าเร็จไดใ้นท่ีสุด” 62 

 

                                    

                Dr.  Phung  Van  Cung                 Ung  Ngoc  Ky                    Troung  Nhu  Tang 

ภาพท่ี  3  สามในเจ็ดสมาชิกของคณะกรรมการเคล่ือนไหวปลดปล่อยแห่งชาติฯ 
ท่ีมา : Truong Nhu Tang, A Viet Cong Memior (New York  : Vintage Books,1986),67. 

                                                            
61 ไพค ์ ดกัลาส, เวียดกงการจดัระเบียบและเทคนิคของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติ

เวียดนามใต,้แปลโดย ฉลวย  พิชยัศรทตั (ม.ป.ท. : ส านกัพิมพก์า้วหนา้ 2511), 78 – 79. 
62 Douglas  Pike, War  Peace and The Viet  Cong,  (Cambridge : The M.I.T. Press, 1969 ), 
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ภาพของคณะผูน้ าองคก์รแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวยีดนามใต ้

 

         
     Ho  Hue  Ba                                      Ho  Thu                                    Huynh Tan Phat 
  สมาชิกคณะกรรมการ NLF             ผูช่้วยเลขาธิการ  NLF                             เลขาธิการ  NLF 

                                                       
        Ibib  Aleo          Mrs.  Ma  Thi  Chu                            Nguyen  Huu  Tho 
     รองประธาน  NLF    สมาชิกสมาคมปลดปล่อยผูห้ญิงฯ                     ประธาน NLF

                                                 
    Nguyen  Thi  Dinh               M r s . N g u y e n  T h i  T u      N g u y e n  v a n  N g o i 
รักษาการผูบ้ญัชาการกองก าลงั    ประธานสมาคมผูห้ญิงปลดปล่อย             สมาชิกนิกายกาวด่าย                                
NLF                                               แห่งชาติเวียดนามใต ้  
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        Nguyen  van  Tien                     Dr.  Phung  Van  Cung                Thich  Thien  Hao 
        ตวัแทน  AAPSO                          รองประธาน  NLF                           สมาชิก  NLF 

                                            
        Thich  Thom  Me  The  Nhem        Tran  Buu  Kiem                        Tran  nam  Trung 
        รองประธาน  NLF            เลขาธิการ  NLF                     เลขาธิการ  PRP 

   
            Vo  Chi  Cong 
           รองประธาน  NLF  และ  ประธาน  PRP63   
ภาพท่ี  4  คณะกรรมการกลางของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต ้
ท่ีมา  : Douglas  Pike, Viet  Cong : The Organization and Techniques of the national  Libearation front 
of South Vietnam . (Cambridge : The  M.I.T.Press,1967), n.pag. 

                                                            
63  * NLF  คือ  แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต ้
       PRP  คือ  พรรคปฏิวติัประชาชน 
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ภาพท่ี  5  โฮจิมินห์ และคณะกรรมการแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต ้
ท่ีมา : SEATO, “The viet cong political infrastructure in south Vietnam”. n.p. ,1972 :n. pag 

หลงัจากการท่ีแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใตไ้ด้ก่อตั้ งข้ึนเป็นองค์กรท่ีมี
หัวหน้า  และสมาชิกท่ีมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนทางองค์กรไดก้ าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อท าการต่อตา้น
ปฏิวติัรัฐบาลแห่งชาติเวียดนามใต ้ และสหรัฐอเมริกาโดยไดก้ าหนดวตัถุประสงคต่์างๆดงัต่อไปน้ี 

1.2. วตัถุประสงค์ในการท างานขององค์กรในช่วงของการก่อตั้งองค์กรระยะแรกได้
ก าหนดขอ้ตกลงตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี   

1. สามารถน าไปสู่หน่วยทางสังคมท่ีแตกต่างทางชนชั้นของประชาชนในเวียดนาม
ใตโ้ดยไม่ค านึงถึงต าเหน่งทางสังคมหรือแมแ้ต่มุมมองทางดา้นการเมือง  และ  
ศาสนา 

2. ลม้ลา้งอ านาจโงดินห์เซ่ียม 
3. ท าการขบัไล่ท่ีปรึกษาชาวอเมริกนัอย่างเป็นผลส าเร็จ  และสร้างจุดจบในการเขา้

แทรกแซงของพวกจกัรวรรดินิยมอเมริกาท่ีมาจากการตดัสินใจจากประชาชนชาว
เวียดนามใตไ้ดด้ว้ยตวัเอง 

4. คุม้ครอง และปกป้องสิทธิของประชาชนชาวเวียดนามใตป้ระกอบไปดว้ยความ
เสมอภาค  และความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล 

5. ปฏิบติัตามนโยบายท่ีดินท ากินตอ้งท าใหเ้สร็จสมบูรณ์ 
6. สามารถน าพาระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง 
7. สามารถน าไปสู่ระบบการศึกษา  และประเพณีวฒันธรรมของชาวเวียดนาม 
8. เป็นรัฐบาลท่ีหลากหลายทางสังคม  และมีความเป็นกลาง 
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9. ทางเหนือ  กับ  ทางใต้  รวมกันเป็นหน่ึงเดียวบนพื้นฐานของผลประโยชน์
ร่วมกนั64 

ต่อมาในกลางเดือนสิงหาคม ค.ศ.1967 ไดมี้การจดัประชุมเพื่อก าหนดวตัถุประสงค์
ของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต ้เป็นรูปแบบของแผนการปกครองในการปลดปล่อย
อิสรภาพเวียดนามใต้ ดังนั้ นในท่ีประชุมลงมติยอมรับเอาแผนการปกครองฉบับใหม่น้ีท่ีแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วนดว้ยกนัคือ   

1. เพื่อรักษาประเทศชาติจากการรุกรานของสหรัฐอเมริกา 
2. เพื่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในการรวมชาติบริเวณพื้นท่ีท่ีห่างไกล 
3. เพื่อสร้างความเป็นอิสรภาพ  สนัติสุข  เป็นกลาง  และสร้างเวียดนามเจริญรุ่งเรือง 
4. เพื่อการน าไปใชก้บันโยบายต่างประเทศ ในรูปแบบของ  สนัติสุข  และเป็นกลาง 

จุดประสงค ์ 14 ขอ้  มีดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อด าเนินการพฒันาทางดา้นการเมือง 
2. เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง 
3. เพื่อท าการปฏิรูปท่ีดิน 
4. เพื่อเสริมสร้างวฒันธรรมประจ าชาติ  และพฒันาทางดา้นการศึกษา  วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย ี รวมถึงการปรับปรุงสาธารณสุขใหดี้ข้ึนกวา่เดิม 
5. เพื่อเสริมสร้างให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เช่น การท างานของชนชั้นแรงงานและ

ขา้ราชการ 
6. เพื่อเสริมสร้างกองทัพประชาชนปลดปล่อยอิสรภาพเวียดนามใต้ให้มีความ

แขง็แกร่ง 
7. เพื่อส่งเสริมสวสัดิการของทหารผา่นศึก 
8. เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของสวสัดิการทางสงัคม 
9. เพื่อสร้างความเสมอภาคระหวา่งผูช้าย ผูห้ญิงรวมไปถึงความคุม้ครองแม่  และเดก็ 

                                                            
64 Truong Nhu Tang, A Viet Cong Memior , (New York  : Vintage Books,1986),66-71. 
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10. เพื่อเสริมสร้างหน่วยงานให้เขม้แขง็สามารถปฏิบติัภารกิจให้มีความเสมอภาคใน
การช่วยเหลือประชาชน 

11. เพื่อสร้างความเป็นเสรีภาพในการนบัถือศาสนา 
12. เพื่อออกกฎหมายเก่ียวก าการนิรโทษกรรม 
13. เพื่อคุม้ครองสิทธิของประชาชนชาวเวียดนาม 
14. เพื่อคุม้ครองสิทธิของชาวต่างชาติในเวียดนามใต้65 

1.จุดมุ่งหมำยขององค์กร  จุดมุ่งหมายขององคก์รคือตอ้งการปลดปล่อยภาคใตใ้ห้เป็น
อิสรภาพจากการยึดครองของสหรัฐอมริกา  และการปกครองของรัฐบาลแห่งชาติเวียดนามใต ้ 
ตอ้งการปฏิรูปทางวฒันธรรม  สังคม  เศรษฐกิจ  และการสาธารณสุข  รวมถึงภารกิจของสงคราม
ปลดปล่อยอิสรภาพจะตอ้งท าใหส้ าลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  การปกครองในเวียดนามใตจ้ะตอ้งเป็นระบบ
สังคมนิยม  และการรวมกนัระหว่างเหนือกบัใตภ้ายใตร้ะบบสังคมนิยม  รวมไปถึงการไดรั้บความ
ร่วมมือจาก  ชาวนา  ชนชั้นแรงงาน  ครอบครัวของพวกเขา  รวมไปถึงประชากรทั้งหมด  ชุมชน  
องคก์รทางศาสนา  เป็นตน้66 

1.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนขององค์กรแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใตเ้ป็น
องค์กรท่ีมีเทคนิคท่ีไม่เหมือนองค์กรอ่ืนๆ  คือ  มีโครงสร้างทางทหาร  องค์กรของแนวร่วม
ประกอบไปดว้ย  20  องคก์รทางดา้นการเมือง  และมีสมาชิก  ในช่วงก่อนปี  1969  มีประมาณ  
300,000  คน องคก์รพลเรือนภายในประกอบไปดว้ย  2  รูปแบบ  คือ  การบริหาร  และ  การ
ปฏิบติังาน  การบริหารงานขององค์กรคลา้ยกบัการปกครองของรัฐบาล  การปกครองเร่ิมตน้ท่ี
ศูนยก์ลางคณะกรรมการแนวร่วมแห่งชาติ  ไล่ระดบัลงมาถึงคณะกรรมการปลดปล่อยหมู่บา้น  และ
แยกย่อยออกเป็น  หน่วยหลกัคือ  กลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอิสรภาพชาวนา  เด็ก  นักเรียน  และ  
วฒันธรรมรวมไปถึงดา้นศาสนา  นอกจากน้ียงัมีกลุ่มการเมืองเก่าอีก  2  กลุ่ม  คือ  กลุ่มฝ่ายซา้ย  
และ  กลุ่มรักชาติ  กลุ่มนักข่าว  ส่วนกลุ่มสุดทา้ยคณะกรรมการประชาชนสามคัคี  โครงสร้าง

                                                            
65  SEATO, “The viet cong political infrastructure in south Vietnam”. n.p. ,1972 : 13 -14. 
66  Ibid, 15 -16. 
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ทางดา้นการบริหารมีพื้นฐานอ านาจอย่างกวา้งขวาง  และเป็นองคก์รรวมกลุ่มสังคมทางการเมือง
มากกวา่การปกครองแบบรัฐบาล 

ส่วนทางดา้นการปฏิบติังาน ประกอบไปดว้ย  2  องคก์ร   คือ  กองก าลงัหลกั  และกอง
ก าลงัติดอาวุธ  (  หน่วยก าลงัส ารอง  )  กองก าลงัหลกัมีสมาชิกถึง  60,000  คนขณะท่ีกองก าลงั
ส ารอง  หรือ  สมาชิกกองโจร  มีประมาณ  180,000  คน  กองก าลงัส ารองมีดว้ยกนั 2  รูปแบบ คือ  
แบบภูมิภาค  หรือ  แบบเขตกองโจร  ท่ีอยู่อาศยัในพื้นท่ีห่างไกล  สามารถจู่โจมไดอ้ย่างรวดเร็ว
ไดรั้บการสนบัสนุนจากชาวบา้นในพื้นท่ีนั้นๆ  และ  กองโจรทอ้งถ่ิน ท าหนา้ท่ีเป็นนกัรบชัว่คราว  
สามารถประกอบอาชีพตามปกติในเวลากลางวนัตกกลางคืนกไ็ประเบิดท าลายสะพาน  เป็นตน้67   

รูปแบบของการด าเนินงานขององคก์รแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใตน้ั้นจะ
บรรลุชยัชนะไดก้็มาจากการปฏิบติัการทางการเมือง  และการทหาร  โดยการประสานงานกนัอยา่ง
เหมาะสมระหว่างการต่อสู้ทางการเมือง  กบัการต่อสู้ดว้ยก าลงัอาวุธ  เม่ือพิจารณาดูแลว้นั้นไดแ้ยก
ออกเป็นโครงการปฏิบติัการรวม  3  โครงการดว้ยกนั  คือ  ดิชวนั,  ดนัวนั,  และบินห์วนั  ซ่ึงมี
ความหมายแตกต่างกนัออกไป  ดงัน้ี  ดิชวนั  คือ  ความพยายามของแนวร่วมฯท่ีตอ้งการแสวงหา
การสนับสนุนจากประชาชนโดยทั่วไป  ดันวนั  คือ  การปฏิบัติการเช่นเดียวกันในเขตพื้นท่ี
ปลดปล่อย  บินห์วนั  คือ  การปฏิบติัการในส่วนของขา้ราชการทหาร  และพลเรือนของรัฐบาล
เวียดนามใต ้ โครงการทั้ง  3 น้ี เม่ือรวมเขา้ดว้ยกนัจะเป็นการต่อสู้ทางการเมืองท่ีมีการสู้รบแบบ
กองโจร  การลกัพาตวั  การลอบสังหาร  การก่อวินาศกรรม  เป็นการกระท าท่ีเรียกใชว้่า โครงการ
ใชก้ าลงัรุนแรง  

2.1.1   ขบวนกำรต่อสู้ทำงกำรเมืองด ำเนินงำน 2 ระดับ คือระดบัแรก การแสวงหา
เป้าหมาย ท่ีอยู่ระหว่างกลางเอกสารของแนวร่วมฯ ฉบบัหน่ึงกล่าวไวว้่า  “ขบวนการต่อสู้ในพื้นท่ี
ชนบทจะท าให้การบีบคั้นของฝ่ายศตัรูเบาบางลงขดัขวางการปฏิบติัหน้าท่ีทางทหาร  และการก่อ

                                                            
67 Douglas  Pike, War  Peace and The Viet  Cong,  (Cambridge : The M.I.T. Press, 1969 ), 
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การร้าย  ต่อตา้นหมู่บา้นยุทธศาสตร์  หยุดย ั้งการยึดท่ีดินระบบการใช้แรงงาน  และการเกณฑ์
ทหาร”  68 

ระดบัท่ีสอง  ไดแ้ก่ความพยายามในการชกัจูง  ยยุงใหป้ฏิบติัการ  และดึงบุคคลเขา้ร่วม
ขบวนการ  ชกัน าชาวบา้นให้เขา้สู่ขบวนการต่อสู้ เช่น  การเดินขบวนหรือไม่ก็คดัเลือกเขา้ปฏิบติั
หนา้ท่ีในกองโจร  โครงการใชก้ าลงัรุนแรงมีบทบาทส าคญัแต่อยูใ่นขอบเขตจ ากดั ส่วนกองโจรนั้น
มีความหมายอยู่มาก  ( ดงัค  าขวญัท่ีว่า “จงเป็นกองโจรหรือสนับสนุนกองโจร” ) ส่วนใหญ่การ
เคล่ือนไหวประจ าวนัของแนวร่วมฯ  ไดแ้ก่ การต่อสูท้างการเมืองในรูปแบบของสงครามประชาชน  
จากหลกัปฏิบติัการด าเนินการของแนวร่วมฯ  การต่อสู้ตามหมู่บา้นท่ีตนควบคุมอยูน่ั้นมี 2  รูปแบบ
ดว้ยกนั  คือ   การชุมนุมเพื่อโฆษณาชวนเช่ือในแนวกวา้ง การชุมนุมแบบน้ีสมาชิกตกเป็นเป้ายุยง
จากภายนอก  และ  การชุมนุมเพื่อโฆษณาชวนเช่ือในแนวลึก  การชุมนุมแบบน้ีสมาชิกจะมี
ปฏิกิริยาต่อกนัและกนั69   

การชุมนุมเพื่อโฆษณาชวนเช่ือในแนวกวา้งไดแ้บ่งออกมาเป็น  4   ลกัษณะดงัน้ี 

1. การชุมนุมเพื่อการต่อสู้  การต่อสู้ดงักล่าวน้ี  เป็นการแสดงตนท่ีเป็นฝ่ายต่อตา้น  
เร่ิมตน้  และส้ินสุดลงในหมู่บา้น  หรือไม่ก็อาจเป็นการชุมนุมท่ีน าไปสู่การต่อสู้ในท่ีท าการของ
รัฐบาลเวียดนาม  หรือท่ีมัน่ทางทหาร  โดยทางอุดมการณ์แลว้หมายถึงการยึดอ านาจทางการเมือง
ในหมู่บา้น   

2. การชุมนุมเพื่อประณาม  หรือดงัท่ีเรียกกนับ่อยคร้ังว่าการชุมนุมเพื่อแจง้ให้ทราบถึง
ความทุกขท์รมาน  อาจเป็นการชุมนุมท่ีบรรยายชีวิตของตนเอง  พร้อมกบัโจมตีฝ่ายศตัรู  ดงัเช่นใน
สมุดบนัทึกท่ีพบในกลางปี  1962  ไดส้รุปเหตุการณ์จากการประณามในท่ีชุมนุมแห่งหน่ึงดงัน้ี “มี
พระนิกายกาวด่ายรูปหน่ึงจากเมืองไทนินห์ พวกเราไดมี้ความขุ่นเคืองต่อพระรูปนั้นเป็นอยา่งมาก  
พระรูปนั้นไดถู้กประณามวา่เป็นศตัรูของการปฏิวติั  และไดถู้กขบัไล่ออกไป” 

                                                            
68

 ไพค ์ ดกัลาส, เวียดกงการจดัระเบียบและเทคนิคของแนวกูอิ้สรภาพแห่งชาติเวียดนามใต,้
แปลโดย ฉลวย  พิชยัศรทตั  (ม.ป.ท. : ส านกัพิมพก์า้วหนา้ 2511), 78 . 

69 เร่ืองเดียวกนั, 79. 
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3. การชุมนุมเพื่องานพิธี  การชุมนุมดงักล่าวมีความมุ่งหมายในการร าลึกถึงเหตุการณ์  
หรือการฉลองชัยชนะของแนวร่วมฯ  ในเดือนมกราคม  ในวาระท่ีมีการจัดตั้ งพรรคปฏิวัติ
ประชาชน  มีการออกค าสั่งไปยงับรรดาหัวหนา้หน่วยประจ าต าบล  สรุปรายละเอียดประจ าต าบล
ในการจดังานฉลองตามหมู่บา้น เพื่อร าลึกถึงการสถาปนาพรรคปฏิวติัประชาชน  บรรดาสมาชิก
ของพรรคจะตอ้งประชุมกนัก าหนดค าขวญั  และวางแผนจดังานพิธี   

4. การประชุมของประชาชน  เอกสารฉบบัหน่ึงอา้งถึงการประชุมดงักล่าวว่าเป็น  
“แบบฉบบัแห่งชีวิตตามครรลองประชาธิปไตยอนัสูงสุดของประชาชน”  เอกสารฉบบัหน่ึงเตือน
บรรดาบุคลชั้นหัวหน้าไม่ให้จดัการชุมนุมเพื่อการต่อสู้โดยเรียกการชุมนุมดังกล่าว่า  เป็นการ
ประชุมของประชาชน  “เพราะการชุมนุมของประชาชนนั้นผูท่ี้เขา้ร่วมการประชุมจะตอ้งเป็น
ประชาชนท่ีอยูใ่นชนชั้นเดียวกนั”  มีการระบุระดบัของประชาชนไวด้ว้ยกนั  4  ระดบัดว้ยกนั  คือ  
คนงาน  ชาวนา  ชนชั้นกลาง  ระดบัยอ่ย  และชนชั้นกลางระดบัชาติ  การประชุมของประชาชนตอ้ง
ประกอบไปดว้ย  2  กลุ่มแรก  หรือ  2  กลุ่มหลงั  แต่ตอ้งไม่รวม  2  กลุ่มน้ีเขา้ดว้ยกนั   

การชุมนุมเพื่อโฆษณาชวนเช่ือในแนวลึก  หมายถึงการชุมนุมยอ้มความรู้สึกนึกคิด  และการ
ประชุมช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัทางสังคม  เป็นการประชุมคนกลุ่มเลก็ๆ  ระหว่าง  3 – 5  ครอบครัว  
แต่ไม่มากกว่า  30  คนในท่ีประชุมนั้นมีการหารือกนัอย่างยาวนานและเป็นเร่ืองเก่ียวกบัทาง
การเมือง  มีความมุ่งหมายท่ีส่งเสริมขบวนการต่อสู้  พยายามส่งข่าวเก่ียวกบัชยัชนะในการต่อสู้ทาง
การเมือง  และการต่อสู้ดว้ยก าลงัอาวุธให้ทัง่ทั้งเวียดนาม  หนังสือคู่มือของหัวหนา้ฉบบัหน่ึง  ช่ือ
ความตอ้งการในการปฏิวติั  เดือนกรกฎาคม  1962  ประกอบไปดว้ย  10  ขอ้  คือ   

1. ปลุกใจประชาชนเพื่อใหต้ระหนกัในการต่อสู ้
2. รวบรวมกลุ่มชนในสงัคมท่ีมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั 
3. ก าหนดช่วงระยะเวลา  และวนัเวลาในการต่อสู ้
4. บญัญติัค าขวญั และวินิจฉยัลกัษณะการต่อสู้ (ชุมนุมมวลชน,เดินขบวน,ยืน่ค  าร้อง  

ฯลฯ  )   
5. วินิจฉยัเป้าหมายในการต่อสู ้ ( เจา้หนา้ท่ีหมู่บา้น,เจา้หนา้ท่ีต าบล,เจา้หนา้ท่ีจงัหวดั  

หรือเจา้หนา้ท่ีรัฐบาลกลาง,ค่ายทหาร  ฯลฯ  ) 
6. น ามาซ่ึงความส าเร็จส าหรับพรรค 
7. ท าใหป้ระชาชนเกิดความศรัทธาในวิถีการต่อสู ้  
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8. ก่อความไม่สงบใหแ้ก่ขา้ศึก 
9. เผยใหเ้ห็นโฉมหนา้อนัแทจ้ริงของสหรัฐ  และโงดินห์เซ่ียม 
10. ส่งเสริมขบวนการต่อสูโ้ดยทัว่ไป  โดยเฉพาะภายในหมู่บา้น70 
 

 

ภาพท่ี   6  การเดินขบวนต่อตา้นการท้ิงระเบิดในหมู่บา้นของพวกเขา ก่อนปี 1966 
ท่ีมา  : Douglas  Pike, Viet  Cong : The Organization and Techniques of the national  Libearation front 
of South Vietnam,  (Cambridge : The  M.I.T.Press,1967), n.pag. 
 

 

ภาพท่ี  7   กองก าลงัเวียดกงขณะก าลงัเดินผา่นหมู่บา้น 
ท่ีมา  : Douglas  Pike, Viet  Cong : The Organization and Techniques of the national  Libearation front 
of South Vietnam , (Cambridge : The  M.I.T.Press,1967), n.pag. 

                                                            
70 ไพค ์ ดกัลาส, เวียดกงการจดัระเบียบและเทคนิคของแนวกูอิ้สรภาพแห่งชาติเวียดนามใต,้

แปลโดย ฉลวย  พิชยัศรทตั  (ม.ป.ท. : ส านกัพิมพก์า้วหนา้ 2511), 91-96. 
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ภาพท่ี  8  กองก าลงัเวียดกงขณะก าลงัเดินผา่นหมู่บา้นซ่ึงชาวบา้นไดท้ าการตอ้นรับ 
ท่ีมา  :  Douglas  Pike, Viet  Cong : The Organization and Techniques of the national  Libearation front 
of South Vietnam , (Cambridge : The  M.I.T.Press,1967), n.pag. 

2.1.2. โครงกำรใช้ก ำลังรุนแรง  มาจากการท าสงครามแบบกองโจรหรือตามท่ี
ขบวนการแนวร่วมปลดปล่อยฯเรียกว่า  การต่อตา้นดว้ยก าลงัอาวุธการต่อสู้ดว้ยก าลงัอาวุธไดก้า้ว
ไปสู่แนวหนา้มากข้ึนเป็นล าดบัท่ีจะน าการต่อสู้มาเป็นด่านแรก  และการต่อสู้ทางการเมืองเป็นด่าน
ท่ีสอง 

ประการแรก  รัฐบาลเวียดนามใตต้อ้งการท่ีจะต่อสู้ดว้ยก าลงัอาวุธ  ขบวนการแนวร่วม
ปลดปล่อยฯ จึงตอ้งใชก้ าลงัตอบโต ้ จ  าเป็นตอ้งตั้งหน่วยกองโจรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัหน่วย
ทหารมากข้ึนเป็นล าดบั  และไดมี้การปรับปรุงสมรรถภาพทางทหารแลว้  กองก าลงัเหล่าน้ีก็ได้
สร้างความเสียหายอยา่งร้ายแรงให้กบักองทพับกเวียดนามใต ้ ดงัค  ากล่าวท่ีว่า  “ กองโจรท่ีมีขนาด
ใหญ่  และมีจ านวนทหารมากยิ่งข้ึนเท่าใด  ย่อมหมายถึงชยัชนะเหนือกองทพับกเวียดนามใตม้าก
ยิง่ข้ึนเท่านั้น” 71  

ประการท่ีสอง  การแปลความหมายของลทัธิการเมืองคร้ังใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
บุคคลระดบัหวัหนา้ทางเหนือ  คือ  ผูท่ี้เคยผา่นศึกสงครามเวียดมินห์ท่ีใชก้ าลงัทหารเป็นจ านวนมาก
มาแลว้นั้นไดเ้นน้หนกัไปในทางใชก้ าลงัอาวุธในการต่อสู้เพิ่มยิ่งข้ึนก่อนปี  1963  ทั้งน้ีเป็นผล
สะทอ้นท่ีสืบเน่ืองมาจากการขยายอิทธิพลของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม   

                                                            
71

 ไพค ์ ดกัลาส, เวียดกงการจดัระเบียบและเทคนิคของแนวกูอิ้สรภาพแห่งชาติเวียดนามใต,้   
แปลโดย ฉลวย  พิชยัศรทตั  (ม.ป.ท. : ส านกัพิมพก์า้วหนา้ 2511), 99 
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หรือการเขา้แทรกแซงการจดัระเบียบการต่อสู้ในภาคใตอี้กดา้นหน่ึงดว้ย รายงานจาก
หน่วยสืบราชการลบัของรัฐบาลเวียดนามใตก้ล่าวว่า  ในเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกนัยายน1963  มี
นายพลจากพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งชาติเวียดนามอยา่งนอ้ยท่ีสุด  2  คนไดเ้ดินทางไปถึงท่ีราบสูงภาค
กลางของเวียดนามใต้ เพื่อท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา ให้กบักองโจรในการปฏิบติัการรบแบบทหาร
อาชีพใหก้องก าลงัมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   

ประการท่ีสาม  ไดแ้ก่การใชก้ าลงัรุนแรงมากยิง่ข้ึนโดยเฉพาะในพื้นท่ีชนบทท่ีห่างไกล  
แนวร่วมฯไดเ้ขา้ควบคุมพื้นท่ีเหล่าน้ีใหอ้ยูใ่นการควบคุมท่ีเขม้งวดมากยิง่ข้ึน72 

ตารางท่ี  2  ระหว่างยคุของโงดินห์เซ่ียมหมายถึงการต่อสู้ทางการเมืองอยา่งแทจ้ริงส่วนการต่อสู้ใน
ภายหลงันั้นเป็นการต่อสูท่ี้ใชก้  าลงัอาวุธเป็นพื้นฐานทั้งส้ินตารางน้ีแสดงถึงการใชก้ าลงั
รุนแรงของแนวร่วมอิสรภาพแห่งชาติเวียดนามใตต้ั้งแต่ปี  1957 – 1965 

ท่ีมา : ไพค ์ ดกัลาส, เวียดกงการจดัระเบียบและเทคนิคของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวยีดนามใต ้แปล
โดย ฉลวย  พิชยัศรทตั, (ม.ป.ท. : ส านกัพิมพก์า้วหนา้ 2511), 104. 

                                                            
72  ไพค ์ ดกัลาส, เวียดกงการจดัระเบียบและเทคนิคของแนวกูอิ้สรภาพแห่งชาติเวียดนามใต,้  

103. 
 
 

ปี จ านวนเหตุการณ์ การโจมตี 
ทางทหาร 

การลกัพาตวั 
 

การลอบสังหาร 

1957 - 1960 เลก็นอ้ย เลก็นอ้ย 2,000 1,700 
1961 500 เลก็นอ้ย เลก็นอ้ย 1,300 
1962 19,000 13,000 9,000 1,700 
1963 19,500 15,000 7,200 2,000 
1964 25,500 15,500 1,500 500 
1965 26,500 15,500 1,700 300 
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2.2   กำรปฏิบัติงำนขององค์กร  การปฏิบติังานของขบวนการแนวร่วมปลดปล่อยฯ จะ
ใช้รูปแบบตามหลกัยุทธวิธีของหน่วยรบแบบกองโจร  คือ  การเขา้ยึดครองหมู่บา้น  และเกล้ีย
กล่อมชักจูงให้ชาวบา้น  รวมไปจนถึงเจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินให้ลาออกจากการท างานให้กับรัฐบาล
เวียดนามใต ้ เพื่อท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกขององคก์รการเขา้ถึงชาวบา้นไดเ้ป็นอยา่งดี  และการไดรั้บ
ความสนับสนุนจากชาวบา้น  โดยการใชห้ลกัจิตวิทยาเช้ือเชิญท าให้หมู่บา้นนั้นตกอยู่ภายใตข้อง
กลุ่มแนวร่วมไดอ้ยา่งง่ายดาย  ต่อมาจึงไดจ้ดัตั้งระบบการจดัการของหมู่บา้นท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุม
ขององคก์รโดยมีหลกั 3 ประการดงัน้ี   

1. มีความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างทางฮานอยกบักองก าลงัเวียดกงซ่ึงมีหนา้ท่ีเคล่ือนไหว
ปลดปล่อยอิสรภาพบริเวณพื้นท่ีท่ีถูกเลือก 

2. บุคคลเหล่านั้นไดท้  างานให้กบัรัฐบาลหรือมีความสัมพนัธ์ในการท างานให้กบั
รัฐบาล  และไดค้อยรายงาน  ส่งขอ้มูลข่าวสารต่างๆต่อหน่วยเวียดกงเป็นประจ า 

3. บุคคลเหล่านั้นตอ้งมีความสมัพนัธ์กบัรัฐบาล  หรือกบัคอมมิวนิสตแ์ต่ไม่มีมุมมอง
ต่อรูปแบบการปกครอง  มีความไวว้างใจไดใ้นการตรวจสอบเป็นคร้ังคราว 

หลังจากการท างานขั้นแรกขององค์กรมีการจัดการรวมกลุ่มของชาวบ้านในการ
ปลดปล่อยอิสรภาพท่ีสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างช านาญการภายใตข้อ้ผกูมดัของระบบสังคมนิยม
ดงันั้นในการรวมกลุ่มปลดปล่อยอิสรภาพจะประกอบไปดว้ย ชาวนา ผูห้ญิง กรรมกร นกัศึกษา เป็น
ตน้ในความส าคญัมีโครงสร้างจากพรรคคอมมิวนิสตช์าวพื้นเมืองท่ีไดรั้บค าสั่งจากผูน้ าระดบัสูงสู่
การท างานของประชาชนท่ีรวมตวักนัปฏิบติัหน้าท่ีโดยคณะกรรมการหมู่บา้นจะรับค าสั่งต่อจาก
เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน 

2.2.1 โครงสร้ำงของคณะบริหำรจัดกำรหมู่บ้ำน  โครงสร้างการบริหารของหมู่บา้นอยู่
ภายใตค้ณะกรรมการแนวร่วมปลดปล่อยท่ีถูกควบคุมจากพรรคคอมมิวนิสต์ทอ้งถ่ิน  ถึงแมว้่า
โครงสร้างของสภาหมู่บา้นจะมีความแตกต่างกนัแต่พวกเขาก็มีสมาชิกท่ีจดัตั้งข้ึนมาถึง  6  คน  
ประกอบไปดว้ยประธาน  1  คน  รองประธาน  1  คน  เลขานุการความมัน่คง  1  คน  เจา้หนา้ท่ีการ
คลงั  เจา้หนา้ท่ีจดัหา  เจา้หนา้ท่ีการสาธารณสุข  และเจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์   

สภาหมู่บา้นจะปฏิบติัหนา้ท่ีต่อรัฐบาลทอ้งถ่ินซ่ึงตอ้งช่วยในการสนบัสนุนองคก์รใน
การท าสงครามทางใต ้ระบบการจดัเก็บภาษีชาวบา้นจะถูกรวบรวมไวใ้นรูปแบบทรัพยสิ์น  หรือ
สินคา้  ภาษีเหล่าน้ีมาจากการบริจาค  เช่น  ขา้ว  หรือผลผลิตทางการเกษตร  โดยทางองคก์รจะเก็บ
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ผลผลิตทั้งหมดและจดัส่งไปยงัโกดงัส่วนกลาง  การแบ่งปันผลผลิตแบ่งตามจ านวนสมาชิกในแต่
ละครอบครัว  อย่างไรก็ตามประชาชนจะไดรั้บการแบ่งปันส่วนไดไ้ม่เพียงพอต่อความตอ้งการ
เพราะเน่ืองจากตอ้งแบ่งปันผลผลิตส่วนมากใหแ้ก่กองก าลงั   

การสรรหาสมาชิกใหม่ของสภาหมู่บา้นจะเน้นไปท่ีบุคคลภายนอกประกอบไปดว้ย  
ผูช้าย  เดก็วยัรุ่นตั้งแต่อาย ุ 12 ปี  และคนชรา  ท่ีสนใจในนโยบายการสรรหาใหม่ผูช้าย  และผูห้ญิง
ท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกอายรุะหว่าง  17  ถึง  30  ปี  จะท าหนา้ท่ีในการจดัหาเสบียง  และสร้างท่ีหลบ
ภยัใหแ้ก่กองก าลงัรวมไปถึงการจดัหาอาวธุอีกดว้ย  ชายและหญิงสมาชิกใหม่เหล่าน้ีจะถูกส่งตวัไป
ยงัฮานอยเพื่อรับการฝึกอบรมท่ีเขม้ขน้ในรูปแบบของสงครามกองโจร  และการท าสงคราม
จิตวิทยา73  

 

ภาพท่ี  9  แสดงวิธีการยงิปืนM1Carbineของกองก าลงัสาวเวียดกงท่ีรักษาความปลอดภยัหมู่บา้น 
ท่ีมา  :  Gordon L. Rottman,  Viet  Cong  Fighter ,  (New York : Osprey Publishing, 2007),15. 
 

การฝึกอบรมนั้นคุณภาพของการฝึกอบรมของเวียดกงมีความแตกต่างกนัออกไปซ่ึงจะ
ข้ึนอยู่กบัรูปแบบของหน่วยงาน  สถานท่ีตั้งของกองก าลงัในพื้นท่ีนั้นๆ  วิธีการฝึกอบรมของผูน้ า
กลุ่มมีวิธีการสอนแบบขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มเล็กๆ ดังนั้ นวิธีการท่ีน ามาใช้ส่วนใหญ่คือ  การ
บรรยาย  ระดบัของการฝึกอบรมจะข้ึนอยูก่บัการจดัหาอาวุธยทุโธปกรณ์ท่ีไดม้า  การฝึกอบรมดา้น
ยุทธวิธีจะอบรมเป็นกลุ่มย่อย  การปฏิบติัสามารถน าไปใช้ไดจ้ริง  อุปกรณ์ในการอบรมจะเป็น

                                                            
73 SEATO, “The viet cong political infrastructure in south Vietnam”. n.p. ,1972  

: 43-44. 
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กระดานด า  และพื้นดิน  ท่ีสามารถใช้วาดรูปและเป็นเทคนิคอย่างหน่ึงในการฝึกอบรม  การ
ฝึกอบรมทางดา้นการท าอุปกรณ์ต่อสูอ้ากาศยานของฝ่ายตรงขา้ม  สร้างเป็นโมเดลของเฮลิคอปเตอร์
ท่ีท ามาจากกระดาษแลว้น าไปห้อยไวก้บัตน้ไม ้ เพื่อท่ีจะให้พลแม่นปืนยิงให้ถูกเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว ้ ในบทเรียนขั้นต่อไปของการฝึกอบรม  จะเป็นการซกัถามผูเ้รียนจะถามค าถามจากครูฝึก
แลว้จดบนัทึกลงสมุดบนัทึก  ถา้ผูเ้รียนมีค าถามท่ีมากกว่าผูเ้รียนคนอ่ืนหรือถามค าถามซ ้ าๆ  ครูฝึก
จะระมดัระวงัในการตอบค าถามเพื่อท่ีจะไม่ให้ขอ้มูลร่ัวไหลออกไปได ้ ซ่ึงครูฝึกสามารถท่ีจะรับรู้
ไดว้่าผูเ้รียนเป็นเวียดกง  หรือฝ่ายตรงขา้มแทรกซึมเขา้มาจากการถามค าถามครูฝึกจึงเขม้งวดใน
เร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก   

 

ภาพท่ี  10  แสดงรูปแบบวิธีการของเวียดกงวางแผนท าลายเฮลิคอปเตอร์สหรัฐฯท่ีค่ายพกัทางตะวนัตก
เฉียงใตข้องจงัหวดัจูลายถูกคน้พบโดยกองก าลงัทหารมา้ของกองทพัสหรัฐฯ   

ท่ีมา  :  Gordon L. Rottman,  Viet  Cong  Fighter , (New York : Osprey Publishing, 2007),16. 
 

การปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นอย่างแรกของกองก าลงัรักษาความปลอดภยัของหมู่บา้น คือการ
รักษาความปลอดภยัของหมู่บา้น  และคอยตรวจตราคน้หากองก าลงัของฝ่ายตรงขา้มกองก าลงั
เหล่าน้ีได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ก่อนการได้รับค าสั่งมอบหมายงานผูเ้รียนจะได้รับการ
ฝึกอบรมเขม้เป็นระยะเวลา  6 – 8 วนั  อบรมในเร่ืองต่างๆดงัน้ี  การอบรมบอกต าเหน่งสัญญาณ  
โดยจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ  ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะไดรั้บลูกระเบิดจ านวน  12  ลูก  เพื่อใชใ้นการปาระเบิด
เพื่อส่งสัญญาณ  การอบรมการยิงปืน  มีขอ้จ ากดัเพราะขาดแคลนดา้นอาวุธ  นอกจากน้ียงัมีการ
อบรมดา้นความรู้ทางการเมืองการปกครอง  การอบรมดา้นยทุธวิธีประกอบไปดว้ย  การอบรมดา้น
อาวุธ  การอ าพรางตวั  การสร้างฐานท่ีมัน่  สุขอนามยั  การลาดตระเวร  การศึกษากฎระเบียบ
ขอ้บงัคบั  และการรักษาความปลอดภยั   ในส่วนสุดทา้ยผูเ้รียนจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มส าหรับการ
ฝึกอบรมขั้นต่อไป  ดงันั้นกลุ่มเหล่าน้ีมีความเขา้ใจต่อการฝึกทางดา้นยุทธวิธีแบบกลุ่มยอ่ยซ่ึงเป็น
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หลกัสูตรท่ีผูเ้รียนตอ้งเขา้ใจเป็นอยา่งดี  เช่น  การซุ่มโจมตี  การจู่โจม  การต่อสู้อากาศยาน  การฝึก
ใช้อาวุธ  ทางด้านหลักสูตรการฝึกอบรมพิเศษเป็นไปตามหลักสูตรของกองทัพประชาชน
เวียดนาม74  การอบรมการยิงปืน  ไม่ว่าจะเป็น  หลกัสูตรพลแม่นปืน  การยิงปืนไรเฟิล  การใชปื้น
ใหญ่  การฝึกอบรมน้ีจะมีระยะเวลาถึง  4  เดือน  หรือทางดา้นหน่วยส่ือสารจะเรียนรู้เก่ียวกบัการส่ง
ข่าวสาร  การซ่อมแซมอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิคส์  ใชร้ะยะเวลาประมาณ  1 – 2  เดือน 

2.2.3  กำรอบรมปลูกฝังทำงควำมคดิ   

การอบรมปลูกฝังทางความคิดจะเป็นการวางรากฐานทางดา้นจิตวิทยาเก่ียวกบัเร่ือง
ของการเมืองการปกครองซ่ึงจะเนน้ไปในแนวทางเร่ืองของการอุทิศตนใหก้บักลุ่มแนวร่วมฯ ผูเ้รียน
จะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบั  เร่ืองของผูน้ า  การปกครอง  การฝึกอบรมของผูน้ ากลุ่ม หน่วยวฒันธรรม 
เรียนรู้เก่ียวกบัระบอบคอมมิวนิสต์  การอบรมน้ีจะเน้นไปทางด้านการวิพากษ์วิจารณ์  การเขา้
ประชุม  ในบททดสอบแรกผูเ้รียนจะถูกสอนใหเ้ขา้ใจผดิต่อฝ่ายตรงขา้ม  รวมถึงการเรียนรู้เก่ียวกบั
ทฤษฏีของเม๋าเซตุงในดา้นการปกครองตามระบอบของคอมมิวนิสต์  เพื่อท าให้ผูเ้รียนเกิดความ
เช่ือมัน่และสามารถควบคุมผูเ้รียนไปในทิศทางเดียวกนัได้75  

 

ภาพท่ี  11  ภาพแสดงใหเ้ห็นถึงการอบรมปลูกฝังทางความคิดของกองก าลงัเวียดกง   
ท่ีมา  :  Gordon L. Rottman,  Viet  Cong  Fighter ,  (New York : Osprey Publishing, 2007),17. 
 

                                                            
74 *PAVN หรือ People’s Army of  Vietnam   
75

 Gordon L. Rottman,  Viet Cong Fighter,  (New York : Osprey Publishing, 
2007),19. 
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รูปแบบของกิจกรรมการอบรมปลูกฝังทางความคิดมีแบบแผนท่ีชดัเจนซ่ึงไดก้ าหนด
ไวด้งัต่อไปน้ี 

1. ในวนัท่ีหน่ึงจะตอ้งเรียนรู้ถึงอตัชีวประวติัของผูน้ าทางเหนือ  คือ  ประธาน          
โฮจิมินห์ 

2. ในวนัท่ีสองจะตอ้งมีการอภิปรายอยา่งมัน่ใจเก่ียวกบับทบาทของสหรัฐอเมริกาใน
เวียดนามใต ้

3. ในวนัท่ีสามจะมีการทบทวนและวิจารณ์ในท่ีประชุม 
4. การอบรมหลกัสูตรน้ีจะมีระยะเวลาประมาณ  4 – 5  วนั  ซ่ึงในวนัสุดทา้ยจะเป็น

การวิจารณ์ตนเองดว้ยความซ่ือสัตย ์ (  การปฏิญาณตน  )  เพื่อไม่ใหเ้กิดการกระท า
ผดิต่อกฎขอ้บงัคบั 

 
การปฏิบติัตนตามการอบรมสั่งสอนอยูภ่ายใตว้ตัถุประสงคใ์นท่ีประชุมไดก้ าหนดข้ึน 

เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ชาวบา้นและผูเ้รียน  มีรูปแบบวิธีการคลา้ยสภาชาวบา้นอย่างไรก็ตามการ
อบรมจะมีความแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บักฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีจะมีการปลูกฝังท่ามกลางความคิดเห็น
ร่วมกันของสภาชาวบา้น  โดยใช้พื้นฐานของการต่อตา้นผูป้กครองท่ีเผด็จการ  รวมไปถึงการ
ประชาสัมพนัธ์ของกลุ่มแนวร่วมฯ  ท่ีจะช่วยให้ขบวนการเคล่ือนไหวปลดปล่อยอิสรภาพให้
ด าเนินการภายใตค้วามยติุธรรม  บริเวณพื้นท่ีปลดปล่อยอิสรภาพทางใตมี้ดว้ยกนัถึง 30 หน่วย และ
ไดจ้ดัให้มีการประชุมเป็นประจ าในช่วงเวลากลางคืน  ซ่ึงมีเหตุผลในการเลือกเวลาท่ีเหมาะสมใน
การประชุมดงัน้ี  

1. การประชุมในช่วงเวลากลางคืนเป็นช่วงเวลาท่ียาวนานและปราศจากการรบกวน
จากกองก าลงัของฝ่ายรัฐบาล 

2. สถานท่ีประชุมในช่วงเวลากลางคืนท าใหเ้กิดบรรยากาศแห่งความเกรงกลวัเม่ือได้
กล่าวถึงความส าคญัของวตัถุประสงคข์องการอบรม 

3. ชาวบา้นจะไม่เขา้ร่วมฟังการประชุมในเวลากลางวนัเพราะพวกเขาติดธุระในการ
ท างานบา้นดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งเป็นช่วงเวลากลางคืนเพราะชาวบา้นจะว่างเวน้จาก
การท างาน 
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การอบรมปลูกฝังทางความคิดน้ีจะมีทั้ งผูน้ ากลุ่ม กองก าลังของแนวร่วมฯ  และ
ชาวบา้นรวมอยูด่ว้ยกนัเพือ่ในตอนทา้ยท่ีสุดจะไดใ้หค้  าปรึกษาแก่ชาวบา้น  และคน้หาผูท่ี้เขา้กบัฝ่าย
ตรงขา้มอีกดว้ย76  

 

ภาพท่ี  12   การอบรมปลูกฝังทางความคิดพร้อมกบัการอบรมดา้นยทุธวิธี  
ท่ีมา  :  Gordon L. Rottman,  Viet  Cong  Fighter ,  (New York : Osprey Publishing, 2007), 
 

3.โครงสร้ำงกำรท ำงำนขององค์กร    

3.1 กำรจัดระเบียบองค์กร 

 
                                                            

76 SEATO, “The viet cong political infrastructure in south Vietnam”. n.p. ,1972 : 45-47. 
 
 

ระดบัสูงสุด 

กองบัญชำกำรระหว่ำงเขต 

ส ำนักงำน 7 แห่ง 

คณะกรรมกำรระดบัจงัหวดั 

คณะกรรมกำรระดบัต ำ่ 
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แผนภูมิท่ี  3  ผงัคณะกรรมการฝ่ายบริหารของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต ้
ท่ีมา  :  ไพค ์ ดกัลาส, เวียดกงการจดัระเบียบและเทคนิคของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต,้ 
แปลโดย ฉลวย  พิชยัศรทตั  (ม.ป.ท. : ส านกัพิมพก์า้วหนา้ 2511), 117-118. 

สมาคมแนวร่วมปลดปล่อยฝ่ายบริหารเป็นสมาคมท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัองคก์รของ
รัฐบาลท่ีมีสายงานรับช่วงต่อจากคณะกรรมการกลางของแนวร่วมฯ  ผา่นกรรมการบริหารในระดบั
ต่างๆ  ไปสู่สมาคมแนวร่วมฯของหมู่บา้น  ซ่ึงมีคณะกรรมการเป็นหวัหนา้  เคา้โครงของสมาคมน้ีมี
ก าเนิดมาจากประสบการณ์ในศึกเวียดมินห์  ซ่ึงโฮจิมินห์เป็นผูท่ี้ก่อตั้งข้ึนส่วนส าคญัเป็นการบงัคบั
บญัชาแบบลูกโซ่ข้ึนไปสู่เบ้ืองบน ประกอบไปดว้ยดงัน้ี   

1. ระดบัสูงสุด  เป็นคณะกรรมการกลางแนวร่วมฯ หน่วยงานน้ีมีส่วนรับผิดชอบใน
การวางแผนและควบคุมการจดัตั้งองคก์ร 

2. กองบญัชาการระหว่างเขต 3 แห่ง ซ่ึง  ณ. ท่ีนั้น ( ภายหลงัปี 1963 ) ไดมี้การก าหนด
นโยบายก่อกวน  โฆษณาชวนเช่ือซ่ึงรับผดิชอบในการยอ้มความรู้สึกนึกคิด  และ
การฝึกอบรม 

3. ส านกังาน 7 แห่ง อยูใ่ตอ้  านาจของกองบญัชาการระหว่างเขตทั้ง 3 น้ีจดัตั้งข้ึน  
เพราะว่าการเดินทางการคมนาคมไม่สะดวกท่ีจะให้ส่งค าสั่งบริหารจาก
กองบญัชาการระหวา่งเขตไปสู่จงัหวดัต่างๆได ้

4. มีคณะกรรมการระดบัจงัหวดัประมาณ 30 คณะ แต่ละคณะเป็นหน่วยปฏิบติังาน
ส าคญัของแนวร่วมฯ  มีภารกิจในการปกครองสมาคมแนวร่วมฯ  และมอบหมาย
หนา้ท่ีทางทหารใหแ้ก่หน่วยกองโจรประจ าทอ้งถ่ิน 

5. คณะกรรมการในระดบัต ่า ไดแ้ก่ คณะกรรมการประจ าแขวงประจ าเมือง และประจ า
หมู่บา้นด าเนินการต่อสู้ทางการเมือง  ปฏิบติัภารกิจทางทหารต่างๆ และการต่อสู้
ดว้ยก าลงัอาวธุ 
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3.1.2 กำรติดต่อเผยแพร่ควำมคดิ 
 

   
แผนภูมิท่ี   4  ผงัเคา้โครงองคก์ารติดต่อแพร่ความคิดของแนวร่วมปลดปล่อยฯ 
ท่ีมา  :  ไพค ์ ดกัลาส, เวียดกงการจดัระเบียบและเทคนิคของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต,้ 
แปลโดย ฉลวย  พิชยัศรทตั  (ม.ป.ท. : ส านกัพิมพก์า้วหนา้ 2511), 158. 

วิธีทางพื้นฐาน  3  ประการ  ซ่ึงใชเ้ป็นส่ือความคิดอยา่งจริงจงัอาจจะใชป้ระโยชนท่ีได้
อาจมีมากบา้งน้อยบา้ง  วิธีการแรกไดแ้ก่  วิทยุกระจายเสียง  โทรทศัน์  หนังสือพิมพ ์ นิตยสาร  
หนังสือ  วิธีท่ีสอง  เรียกไดว้่าเป็นช่องทางท่ีติดต่อกนัอย่างไม่เป็นทางการคือค าพูด  ค  ากล่าวอา้ง     
ค  านินทา  ปากค าจากพวกพ่อคา้เร่  วิธีท่ีสาม  ไดแ้ก่  ขบวนการทางสังคมหรือองคก์รทางสังคมซ่ึง
องคก์รดงักล่าวท าหน้าท่ีเป็นช่องทางติดต่อไม่เฉพาะแต่แพร่ความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นหากแต่แพร่
ขอ้เทจ็จริง  แนวร่วมจึงไดใ้ชว้ิธีการดงักล่าวมาแลว้น้ี  แต่ยดึถือเอาวิธีท่ีสาม   

 

 

คณะกรรม  
การกลาง
แนวร่วม
ปลดปลอ่ย
แห่งชาต ิ

แผนกก่อกวนโฆษณาชวนเช่ือระหวา่งเขต   แผนกประจ าแขวงมี
หวัหน้า3คนโฆษณาชวน
เช่ือและวฒันธรรม 

คณะกรรมการระดบั
จงัหวดั และต าบล 

แผนกหมูบ้่าน  หวัหน้า 
แผนกรอง (เพื่อก่อกวน)
และหวัหน้า3-5คนโฆษณา
ชวนเช่ือ,วฒันธรรม,
ก่อกวน   และขา่วสาร 

   หวัหน้า (สว่นมากเป็น
ชาวบ้าน)   และหวัหน้า 
1คน หรือมากกวา่ 

คณะกรรมการ
หมูบ้่าน 
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คือขบวนการสังคมเป็นส่ือในการติดต่อ  และประกอบกับการใช้เคร่ืองมือในการ
โฆษณาชวนเช่ืออีกดว้ย77 

3.1.3 ทฤษฏีแห่งกำรติดต่อ ลกัษณะทัว่ไปของแนวปฏิบติัในการติดต่อส่ือสารของแนว  
ร่วมปลดปล่อยฯ คือ  

1. ขบวนการสังคมท่ีก่อตั้งข้ึนเป็นพิเศษเป็นขั้นตน้ในการติดต่อส่ือสาร บุคคลชั้น
หัวหนา้  และคนงานในการด าเนินการก่อกวนบ่อนท าลายเป็นฝ่ายด าเนินการในขบวนการเหล่าน้ี
โดยตรงหรือโดยทางออ้ม ใชช่้องทางตามปกตินั้นคือการแพร่ข่าวจากปาก  หรือ  การพบปะสนทนา
กนั  และโดยส่ือมวลชน 

2. เรียกร้องขั้นมูลฐานโดยใชเ้หตุผลความเป็นจริง  หรือ เรียกร้องโดยไม่มีเหตุผลแต่
โดยกระตุน้อารมณ์  และกิเลสของชาวบา้นท าใหเ้กิดความอาฆาตแคน้  และเรียกร้องให้มีพนัธะใน
การด าเนินงานแมแ้ต่จะเป็นการกระท าท่ีเป็นพิธี หรือเป็นการแสดงกิริยาท่าที เป็นตน้ 

3.อุดมการณ์ในการติดต่อของคอมมิวนิสต์ครอบง าอยู่โดยทั่วไปโดยน า เอา
ประสบการณ์ของจีนคอมมิวนิสต์  มาใชเ้ป็นหลกัปฏิบติั เทคนิคทางจิตวิทยาของมวลชนส าคญั
เหนือส่ิงอ่ืนใด  เช่น  จดัใหมี้การชุมนุม  การเดินสวนสนาม  ความเคล่ือนไหวต่างๆ  ประชุมกลุ่ม
เพื่อใหมี้การวิจารณ์กนัเอง  และด าเนินการรณรงคป์ระณามปัจเจกชน  จดัให้มีการชุมนุม  และการ
ท างานกบัเพื่อนบา้นใกลเ้คียงในการติดต่อจดัระเบียบงานในลกัษณะอ่ืนๆ โดยถือเอาองคก์ารสังคม
ของมวลชนเป็นส่ือ 

4. ใหถื้อว่าการติดต่อเผยแพร่ความคิดเป็นการกระท ามิใช่แยกออกไปต่างหากแต่เป็น
ส่วนหน่ึงของการปฏิวติัโดยยึดหลกัความแตกต่างท่ีถูกตอ้งของคอมมิวนิสตเ์ป็นมูลฐาน  คือถือเอา
ความแตกต่างระหว่างนักก่อกวนกบันักโฆษณาชวนเช่ือนักก่อกวนย่อมแสดงออกความคิดเห็น
อย่างเดียวแก่มวลชน  นกัโฆษณาชวนเช่ือยอ่มเป็นผูแ้สดงความคิดเห็นมากมายแก่คนๆเดียว หรือ
ไม่ก่ีคนก็ตาม การเขา้หาประชาชนตอ้งการท่ีจะท าให้ชาวบา้นเกิดความเขา้ใจต่ออุดมการณ์ของ  
มาร์กซิสม ์–  เลนินนิสม ์  

                                                            
77 ไพค ์ ดกัลาส, เวียดกงการจดัระเบียบและเทคนิคของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติ

เวียดนามใต ้, แปลโดย ฉลวย  พิชยัศรทตั (ม.ป.ท. : ส านกัพิมพก์า้วหนา้ 2511), 117 -118. 
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5. ความพยายามในการติดต่อแพร่ความคิดนั้นด าเนินงานไปพร้อมๆกนั มีเน้ือหาท่ี
แตกต่างกนั  และบางคร้ังบางคราวขดัแยง้กนัแต่ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีติดต่อท่ีส าคญัยิง่ในทุกระดบัจะไดแ้ก่
บุคคลชั้นหวัหนา้ในดา้นการก่อกวนโฆษณาชวนเช่ือ ยงัตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นครูผูอ้ธิบายนโยบายของ
แนวร่วมฯ  และโครงการต่างๆด้วยภาษาชาวบ้านท่ีสามารถจะโน้มน้าวให้ชาวบ้านเขา้ใจต่อ
จุดประสงคค์วามตอ้งการของแนวร่วมฯ 

6. ใชว้ิทยแุพร่กระจายข่าวสารโดยมีวิทยกุระจายเสียงของแนวร่วมปลดปล่อยฯเอง  และ
วิทยกุระจายเสียงจากฮานอย โดยการควบคุมจากชั้นหวัหนา้ระดบัสูง78          

 

แผนภูมิท่ี  5  หลกัอุดมการณ์ในการเผยแพร่ความคิดของแนวร่วมปลดปล่อยฯ 
ท่ีมา  :  ไพค ์ ดกัลาส, เวียดกงการจดัระเบียบและเทคนิคของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต,้ 
แปลโดย ฉลวย  พิชยัศรทตั  (ม.ป.ท. : ส านกัพิมพก์า้วหนา้ 2511), 140 -142. 
 

3.1.3 ขบวนกำรทำงสังคมในฐำนะส่ือกำรติดต่อ 

1. แพร่ความหมายของชุมชน  ประการแรกดว้ยวิธีพฒันาแนวความรู้สึกนึกคิดทาง 
การเมือง  และความประพฤติอนัเหมาะสมส าหรับปัญหาทางสังคมของหมู่บา้น  ท่ามกลางความ
เปล่ียนแปลงทางสังคม  และประการท่ีสอง  อ านวยพื้นฐานส าหรับให้กลุ่มชนปฏิบติัการอย่างใด
อยา่งหน่ึงท่ีท าใหช้าวบา้นตระหนกัวา่ความพยายามของตนเองมีความหมาย  และก่อใหเ้กิดผล 

                                                            
78 ไพค ์ ดกัลาส, เวียดกงการจดัระเบียบและเทคนิคของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติ

เวียดนามใต ้, 133 -158. 
 

 

เผยแพร่ควำมหมำยของ
ชุมชน 

• เผยแพร่ควำมไม่พอใจ 

•การเปล่ียนแปลงความเขา้ใจ 
•กระชบัความเช่ือถือ 

•กำรเอือ้อ ำนวยควำมสะดวก 

•การรวมเป็นหน่ึงเดียว 

•การตดัทอนความขดัแยง้ 
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2.  ขบวนการทางสังคมไดป้ลุกป่ันผูค้นแพร่ความไม่พึงพอใจซ่ึงไม่เคยปรากฏมาก่อน
ท าให้ประชาชนโกรธเคือง  ส่วนในท่ีประชาชนไม่พอใจอยู่แลว้ตอ้งควบคุมให้อยู่  แลว้ส่งเสริม
จุดเด่นของค าเรียกร้องทั้งหมดของแนวร่วมฯโดยเฉพาะในระดบัหมู่บา้น 

3. ขบวนการทางสังคมได้เปล่ียนแปลงความเข้าใจของชาวบ้านท่ีมี ต่อโลก  
เปล่ียนแปลงท่าทีท่ีมีต่อรัฐบาล  และการปฏิบติัการประจ าวนัทั้งภายใน  และภายนอกหมู่บา้นโดย
เปล่ียนแปลงความเช่ือบางอย่างท่ีแฝงอยู่แต่ดั้ งเดิม  และบางคราวก็ท าให้ชาวบ้านท าส่ิงท่ีก่อ
ประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองกมี็ 

4. ขบวนการสังคมไดก้ระชบัระบบความเช่ือถือของแนวร่วมฯให้แน่นแฟนยิ่งข้ึน  
แปรสภาพท่าทีท่ีแตกแยกกนัให้กลายเป็นท่าทีท่ีรวมกนัเป็นแนวเดียวความรู้สึกภายในหมู่บา้น  
ปฏิกิริยา  และความมุ่งหมายนานาประการไดเ้ขา้รวมอยูใ่นช่อทางอนัเดียวกนั  ท าให้ความเช่ือถือ
เข้มแข็งข้ึนแม้กระทั้ งในวาระท่ีแนวร่วมฯเปล่ียนวิธีการเป็นบังคับขู่ เข็ญ  สมาชิกก็ยงัคงยึด
แนวความคิดไม่ไดเ้ปล่ียนแปลง 

5. ขบวนการสังคมมีส่วนช่วยท าใหแ้นวร่วมฯด าเนินงานไดส้ะดวกยิง่ข้ึนในการท าให้
ความน่าเช่ือถือเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน  และก าหนดกฎเกณฑ์ลงไปแน่นอนได้ว่าอะไร  เป็น
ปฏิปักษต่์อแนวร่วมฯ ท่ีหันเหนความสนใจของชาวบา้นโดยทัว่ไปให้ไปสู่ทิศทางท่ีคณะผูน้ าของ
แนวร่วมไดก้ าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงชาวบา้นจะตกลงเช่ือค าพดูของบุคคลระดบัชั้นหวัหนา้ไดอ้ยา่งง่าย 

6. เม่ือก าลงัเคล่ือนไหวภายในกลุ่มไดข้ยายตวัออกไป ประชาชนในกลุ่มนั้นต่างโนม้
เอียงไปในทางจ ากดัเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นใหไ้ปสู่การยอมรับแก่กลุ่มชนตวัอยา่งท่ีแนว
ร่วมฯไดก่้อตั้งข้ึน กลุ่มชนไดแ้ปรสภาพเป็นหน่วยท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั การบีบบงัคบัทาง
สงัคมอยา่งรุนแรงไดท้ าใหผู้ท่ี้หนัเหออกนอกลู่นอกทางไดรั้บความยากล าบาก   
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7. เพราะว่าขบวนการทางสังคมไดช่้วยบรรเทาความขดัแยง้ทางสังคม  และตดัทอน
การติดต่อระบบสงัคมของรัฐบาลเวียดนาม ขบวนการทางสังคมไดท้ าใหช้าวบา้นตกอยูใ่นสภาวะท่ี
โดดเด่ียว  และท าใหก้ารพิพาทระหวา่งระบบทั้งสองรุนแรงมากข้ึน79 

              

ภาพท่ี  13  การแสดงของกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยฯ ต่อหนา้ประชาชนทางใตใ้นปี  1965 
ท่ีมา : Edward  Doyle, Lipsman and Maitland, The North, (Massachusetts : Boston Publishing 
Company,1986 ), 51. 
 

 

ภาพท่ี  14  การแสดงดนตรีของกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยฯในพื้นท่ีทางใต ้  
ท่ีมา  :  Truong Nhu Tang, A Viet Cong Memior, (New York  : Vintage Books,1986),166. 
 
 
                                                            

79 ไพค ์ ดกัลาส, เวียดกงการจดัระเบียบและเทคนิคของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติ
เวียดนามใต ้, 138-142. 
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3.1.5  กำรจัดระเบียบของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชำติเวียดนำมใต้ 

 

 

คณะกรรมการกลางแนวร่วม/กองบญัชาการแนวร่วม 

คณะกรรมกำรกลำงระหว่ำงเขต 

คณะกรรมกำรกลำงเขต 

คณะกรรมกำรกลำงระดับจังหวดั 

คณะกรรมกำรกลำงระดับแขวง 

ก าลงัทหารส่วนใหญ่ 

ก ำลงัประจ ำภูมิภำค
หรือดินแดน(หน่วย
เคลือ่นที่เร็วหรือ

กองร้อยโจรทีไ่ด้รับ
ก ำลงัหนุน) 

กองโจรประจ ำถิ่น 
(หรือเป็นทหำร
เฉพำะเวลำ) 

กำรจัดระเบียบในหมู่บ้ำน 

คณะกรรมการ
สมาคมกูอิ้สรภาพ
ฝ่ายปกครอง 

บุคคลชั้น
หวัหนา้ฝ่าย
ปกครอง 

สาขาหมู่บา้น 
ขนาดเลก็ 

สมาคมกูอิ้สรภาพฝ่ายปฏิบติังาน 

สมาคมกูอิ้สรภาพของกสิกร 

สมาคมกูอิ้สรภาพของสตรี 

สมาคมกูอิ้สรภาพของคนงาน 

สมาคมกูอิ้สรภาพของเยาวชน 

สมาคมกูอิ้สรภาพของนกัศึกษา 

สมาคมกูอิ้สรภาพของฝ่ายวฒันธรรม 

ขบวนการสังคมและพรรคการเมือง 
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แผนภูมิท่ี  6  ผงัการจดัระเบียบของแนวร่วมปลดปล่อยอิสรภาพแห่งชาติ 
ท่ีมา  :  ไพค ์ ดกัลาส, เวียดกงการจดัระเบียบและเทคนิคของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต.้แปล
โดย ฉลวย  พิชยัศรทตั  (ม.ป.ท. : ส านกัพิมพก์า้วหนา้ 2511), 276. 

สมาคมแนวร่วมอิสรภาพฝ่ายปฏิบติังานต่างๆนั้นไดใ้ห้ความสนับสนุนแก่แนวร่วม
อิสรภาพแห่งชาติ  และเป็นฐานท่ีมัน่ในหมู่บา้นในการด าเนินการก่อความไม่สงบ  ความส าคญัท่ี
แท้จริงขององค์กรเหล่าน้ี  มีต่อผู ้น าของแนวร่วปลดปล่อยฯ อย่างมากท่ีสุด  ดังจะอธิบาย
รายละเอียดตามล าดงัขั้นของสมาคมดงัน้ี   

1.  สมาคมปลดปล่อยของชาวไร่   เปรียบดงักระดูสันหลงัของขบวนการสังคมของ
แนว ร่วมฯ ไดเ้ติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็วจนเป็นองคก์รมวลชนท่ีมีขนาดใหญ่  ( ในปี1963 องคก์รน้ีมี
สมาชิก 1 ลา้น8 แสนคน ) เพราะเปรียบเสมือนเคร่ืองมือ  และสายเช่ือมโยงถึงฮานอย เจตจ านงจาก
พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งชาติเวียดนามกคื็อ ตอ้งการใหช้าวไร่เป็นนายของชนบท  และการพฒันาการ
ต่อสูเ้พื่อการปฏิวติัท่ามกลางสงัคมเวียดนามท่ีถูกแบ่งออกเป็น 3 ชนชั้นก็คือ  ชาวไร่ท่ีไม่มีท่ีดินเป็น
ของตนเองชาวไร่ท่ียากจนหรือเป็นชนชั้นกรรมาชีพ  และชาวไร่ชนชั้นกลาง พื้นฐานของสมาคม
ชาวไร่ไดแ้ก่  หน่วยงานลบั  ซ่ึงประกอบไปดว้ยสมาชิก 3 - 15 คน หน่วยงานน้ีจะประชุมกนัทุก 15 
วนั  และจดัใหมี้การเลือกตั้งหวัหนา้หน่วยงานลบัคนใหม่ในทุกๆ 2 เดือนสมาชิกของหน่วยงานลบั
จะตอ้งท าความรู้จกักบัญาติพี่นอ้งหรือเพื่อนพอ้งของตนเพื่อกระจายอิทธิพลในการครอบง าหมู่บา้น
ได ้

2. สมาคมปลดปล่อยของสตรี  ไดก่้อตั้งข้ึนในวนัท่ี 8 มีนาคม 1961 มีประธานสมาคม 
คือ นางเหงียนธิทู ไดเ้ปิดรับสตรีทุกคนท่ีมีอายตุั้งแต่ 16 ปีข้ึนไป ท่ีสามารถปฏิบติัตนใหเ้ป็นไปตาม
ความตอ้งการ 3 ประการดงัต่อไปน้ี ตอ้งยนิยอมปฏิบติัตามค าสั่งสอนของสมาคมตอ้งมีบทบาทอนั
แขง็ขนัในขบวนการต่อสู้ท่ีมีความมุ่งหมายท่ีจะโค่นลม้  สหรัฐอเมริกา  และโงดินห์เซ่ียม สุดทา้ย
ตอ้งมีช่ือเสียงท่ีไม่เคยด่างพร้อยมาก่อน  เอกสารของสมาคมสตรีท่ีเน้นย  ้าถึงคุณสมบติัไดก้ล่าว
เพิ่มเติมอีกว่า  สตรีเวียดนามจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  คือ  อดทน  มีขนัติ  ท างานหนกั  ยอม
เสียสละ  และท าตนเป็นนกัปฏิวติัท่ีดี การรับสมาชิกเพิ่มขององคก์รสตรี ก็คือสมาชิกขององคก์รจะ
เป็นผูแ้นะน าสมาชิกใหม่ คณะกรรมการกลางสาขาจะเป็นผูรั้บรอง องคก์รสตรีจดัไดว้่าเป็นองคก์ร
ท่ีมีความเป็นระเบียบวินยัดียิ่ง  และสามารถหาสมาชิกไดเ้ป็นจ านวนมาก  ( ในปี 1965 สมาคมได้
กล่าวว่ามีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 1 ลา้น 2แสนคน ) การปฏิบติัหนา้ท่ีจะอยูใ่นเขตพื้นท่ีหมู่บา้น เขต
ถนนหรือตามตลาด ส่วนตลาดในพื้นท่ีชนบทนั้ นสามารถท่ีจะด าเนินการได้เป็นอย่างดี 
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คณะกรรมการบริหารจะร่วมประชุมกบับุคคลชั้นผูน้ าของหน่วยงานลบั เดือนละหน่ึงคร้ัง ระดบัท่ี
อยูเ่หนือสาขาข้ึนไปมีอยู ่ 4  ระดบั  คือ  คณะกรรมการกลางระดบัแขวง ซ่ึงตั้งอยูต่ามตลาดใหญ่ๆ
ในเขตพื้นท่ีของเมือง  คณะกรรมการกลางระดบัจงัหวดัตั้งอยูใ่นเมืองเอกของจงัหวดัคณะกรรมการ
กลางระดบัภูมิภาค ( เท่ากบัระดบัเขตของแนวร่วมอิสรภาพ ) ซ่ึงการปฏิบติัหน้าท่ีของกลุ่มสตรี       
กคื็อการปลูกผกั  เล้ียงไก่ การน าอาหารไปใหห้น่วยกองโจร  และยงัประดิษฐข์วากหนามส าหรับท า
เป็นกบัดกั ล าเลียงกระสุนปืน ขดุอุโมงคส์ร้างส่ิงกีดขวางเป็นตน้  

3. สมาคมปลดปล่อยของคนงาน  การเร่ิมตน้ของสมาคมคนงานนั้นไดป้รากฏตวัข้ึนใน
วนักรรรมกร  1963  นายฟานซวนไท  ท าหนา้ท่ีเป็นประธานไดป้ระกาศความมุ่งหมายตามกฎ
ขอ้บงัคบัท่ีมีอยู่  2  ประการดว้ยกนั คือ  เช่ือมโยงสมาชิกเขา้ดว้ยกนัเพื่อความมุ่งหมายในการ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  และเพื่อโค่นลม้รัฐบาลเวียดนามใตส้มาชิกท่ีเขา้ร่วมสมาคมนั้นตอ้งยอมรับ
ท างานในต าเหน่งต่างๆของสมาคมปฏิบติัตามค าสั่งของสมาคม  หาสมาชิกเพิ่มเติม  และช าระ
ค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนหน่วยงานมูลฐานของสมาคมไดแ้ก่  วิสาหกิจทางเศรษฐกิจ  หรือกลุ่ม
สังคมในหมู่บา้นเขตถนนสมาชิกสามารถท่ีจะตั้งหน่วยงานลบั  และเลือกหัวหน้าหน่วยงานได้
เพื่อท่ีจดัตั้งสาขาสมาคมข้ึน  สาขาของสมาคมจะจดัตั้งคณะกรรมการการบริหารหรือถา้มีขนาด
ใหญ่ก็จดัตั้งเป็นส านักงานถาวร มีหน่วยลานลบัถึง 20 หน่วยหรือมากกว่านั้น  และมีสาขาท่ี
ประกอบไปดว้ยหน่วยงานลบั 5-7 กบับุคคลชั้นหัวหน้าท่ีไดรั้บแต่งตั้งโดยคณะกรรมการเหนือ
ระดบัสาขาข้ึนไปจนถึงระดบัเขต การปฏิบติัหนา้ท่ีของสมาคมนั้น  ไดแ้ก่  การแทรกซึมในเร่ืองของ
ขบวนการต่อสู้  การนัดหยุดงาน  ใช้โฆษณาใบปลิวเพื่อเผยแพร่เป็นปฏิปักษ์กับนายทุน  และ
คดัคา้นการบีบคั้นคนงานหน่วยป้องกนัตนเองท่ีก่อตั้งข้ึนมาเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในเมืองในการ
ท่ีลุกฮือก่อความไม่สงบ  รวมถึงการใชก้ าลงัอาวุธท่ีมีอยูใ่นโรงงาน ในไร่ยาง  เม่ือมีค าสั่งในการให้
ปฏิบติัหนา้ท่ี 

4. สมาคมแนวกูอิ้สรภาพของเยาวชน  ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 1961 โดยมี 
ดร.เหงียนซวนทุยเป็นประธานจุดประสงคข์องสมาคมก็คือ  การโค่นลม้รัฐบาลของโงดินห์เซ่ียม  
และยุติการสู้รบของกองทัพบกเวียดนามตามทอ้งท่ีในชนบท ตอ้งการรวมเวี ยดนามเหนือกับ
เวียดนามใตเ้ขา้เป็นประเทศเดียวกนัหน่วยปฏิบติังานขั้นมูลฐานไดแ้ก่  หน่วยงานลบั  ท่ีอยู่ตาม
หมู่บา้นเลก็ๆ มีสมาชิก  3 – 9  คน หน่วยงานลบั  3  หน่วยจะรวมเป็นคณะกรรมการสาขา 
หน่วยงานลบักบัคณะกรรมการสาขาท่ีมีจ านวน  5  คน ท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกลางของสาขามี
จนถึงระดบัแขวง  จงัหวดั  แต่ในระดบัเขต  และในระดบัชาตินั้นไดมี้การรวมสมาคมแนวร่วม
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อิสรภาพแห่งชาติ  เขา้กบัสมาคมปลดปล่อยฝ่ายปฏิบติังานอ่ืนๆ  และจะตอ้งมีประธานของสมาคมกู้
อิสรภาพเยาวชนรวมอยูด่ว้ยตามกฎขอ้บงัคบัสมาคมเปิดรับสมคัรชาย – หญิงท่ีมีอายตุั้งแต่ 16  -  25  
ปี ภารกิจของสมาชิกของสมาคมจะชกัจูงเยาวชนให้คดัคา้นการถูกเกณฑท์หาร  คดัคา้นวฒันธรรม
อเมริกนัพฒันาหมู่บา้นอบรมสั่งสอนคนท่ีมีอายุน้อยกว่า  และเขา้ร่วมในการปฏิบติัการกองโจร  
สมาคมเยาวชนนั้นได้ก่อตั้ งกลุ่มเด็กของหมู่บ้านข้ึน  โดยถือว่าเป็นกลุ่มรุ่นเยาว์ของแนวร่วม
อิสรภาพมีการเปิดรับสมคัรเด็กทั้งชาย  -  หญิง  ท่ีมีอายรุะหว่าง  10  -  15  ปี  มีการจดัตั้งหน่วยงาน
ลบัของเด็กระหว่าง  6  -  12  แห่งแต่ละหน่วยจะมีผูน้ ากลุ่มโดยมีสมาชิกของสมาคมเยาวชนเป็นผู ้
ควบคุม 

5. สมาคมปลดปล่อยของนกัศึกษา  ไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 1963 ในกลางปี  
1964 มีสมาชิกถึง 10,000  คน การเปิดรับสมาชิกนั้นรับสมคัรนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา  และ
นกัศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัโดยไม่จ ากดัเพศรวมทั้งนักศึกษาท่ีอยู่ต่างประเทศดว้ย หน่วยงานมูล
ฐานของสมาคมไดแ้ก่ โรงเรียน หน่วยงานลบัมีสมาชิก  3 - 5 คนไดร้วมตวักนัเป็นอนุสาขาตามชั้น
เรียนโดยมีคณะกรรมการบริหารเป็นหัวหน้าสมาคมนักศึกษาน้ีไม่มีบุคคลระดบัหัวหนา้แต่จะใช้
นโยบายของสมาคมแนวร่วมฯ  และประธานสมาคมนักศึกษาจะเป็นคนเดียวกบัประธานสมาคม
เยาวชนในการประชุมคณะกรรมการกลางแห่งชาติ   

6. สมาคมปลดปล่อยทางวฒันธรรม ไดก่้อตั้งสมาคมข้ึนในเขตพื้นท่ีของไซ่ง่อนตน้ปี 
1961ในขั้นแรกประกอบไปดว้ยสมาชิก นกัการศึกษา นกัเขียน และศิลปินการรับสมคัรไดข้ยายวง
กวา้งออกไปจนถึงกลุ่มนกัดนตรี และจิตกร การประชุมคร้ังแรกมีข้ึนในเดือนพฤษภาคม 1962 มีผู ้
ร่วมประชุมประมาณ 70 คน สมาคมวฒันธรรมน้ีจดัตั้งข้ึนเพื่อวตัถุประสงค ์2 ประการดว้ยกนั คือ 
เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อกบัภายนอกประเทศ   และส่งเสริมการผลิตวรรณคดีนิยาย บทกวีต่างๆใน
การเผยแพร่ลงนิตยสารกูอิ้สรภาพทางวฒันธรรมผลิตบทละครท่ีแสดงตามพื้นท่ีชนบท80   

 

 

                                                            
80 ไพค ์ ดกัลาส, เวียดกงการจดัระเบียบและเทคนิคของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติ

เวียดนามใต,้ 207-242. 
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3.1.6  กำรจัดระเบียบกองบัญชำกำรแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชำติเวียดนำมใต้ 

 
แผนภูมิท่ี  7  ผงัการจดัระเบียบกองบญัชาการแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติ 
ท่ีมา  :  ไพค ์ ดกัลาส, เวียดกงการจดัระเบียบและเทคนิคของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต,้ 
แปลโดย ฉลวย  พิชยัศรทตั  (ม.ป.ท. : ส านกัพิมพก์า้วหนา้, 2511), 269. 

 

กองบัญชำกำรแห่งชำติ 
กองบัญชาการของแนวร่วมปลดปล่อย ฯ ประกอบไปด้วยคณะกรรมการกลาง       

คณะเปรซิเดียม  หรือโปลิตบิวโรท่ีจัดตั้ งข้ึนโดยสมาชิกท่ีคัดเลือกจากคณะกรรมการกลาง          
คณะเลขาธิการแต่งตั้งโดยคณะเปรซิเดียม  และมีเลขาธิการเป็นหวัหนา้  เลขาธิการเป็นสมาชิกคณะ
เปรซิเดียม  และคณะกรรมการกลางในคราวเดียวกนัดว้ยมีเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
กลาง  และส านกัเลขาธิการในคราวเดียวกนั  คณะกรรมการกลางของพรรคปฏิวติัประชาชนมีหนา้ท่ี
ควบคุม  และบญัชาการของกองก าลงัแนวร่วมปลดปล่อยฯ ดูไดจ้ากแผนภูมิขา้งบนโดยทางทฤษฏี
แลว้ท่ีประชุมใหญ่ประกอบไปดว้ยคณะผูแ้ทนท่ีเลือกจากระดบัแขวงเป็นผูเ้ลือกตั้งคณะกรรมการ
กลาง  ในขั้นแรกนั้นคณะกรรมการกลางประกอบไปดว้ยสมาชิกจ านวน 35 คน  และไดเ้พิ่มเป็น 64 

ส ำนักเลขำธิกำร 

คณะเจ้าหน้าท่ี 

กองทพัประชาชน
เวียดนาม 

ฮานอย 

เปรซิเดียม 

คณะกรรมการกลางแนวกู้
กลุม่ควบคมุพรรคปฏิวตัิ
ประชาชนอิสรภาพแห่งชาติ 

กองบญัชาการกองทพักู้อิสรภาพ 

ท่ีประชมุใหญ่โดยทางทฤษฏี 

เจ้าหน้าท่ีในระดบัต ่าพล      
เรีอนและทหาร 

ฮานอย 
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คนเม่ือมีการประชุมในปี 1966 คณะเปรซิเดียมประกอบไปดว้ยประธาน 1 คน ซ่ึงเป็นประธาน
คณะกรรมการกลางในคราวเดียวกนั  และรองประธานอีก  6 คนในจ านวนนั้นเป็นเลขาธิการ   
ส านกัเลขาธิการมีสมาชิกรวมทั้งส้ิน 9 คน  มีเลขาธิการเป็นหวัหนา้ เลขาธิการจะท าหนา้ท่ีโดยตรง
ในการด าเนินงาน  และมีอ านาจสูงสุดในแนวร่วมอิสรภาพส่วนกองบญัชาการทหารนั้นมีหน้าท่ี
รับผดิชอบส าหรับโครงหารใชก้ าลงัรุนแรงข้ึนตรงต่อคณะเปรซิเดียม   

ภารกิจส าคญัของกองบญัชาการแห่งชาติมีอยู ่5 ประการดว้ยกนัคือควบคุมการจดัตั้ง
คณะกรรมการ และสมาคมต่างๆของแนวร่วมปลดปล่อยฯ สั่งงานในดา้นก่อกวน  -  โฆษณาชวน
เช่ือควบคุมการโฆษณาผา่นส่ือมวลชนด าเนินงานตามโครงการสังคมการเมืองของแนวร่วมฯ เช่น 
ขบวนการต่อสู้โครงการแปรพกัของกองทพับกการจดัเคา้โครงการปกครองบงการโครงการใช้
ก าลงัรุนแรง  ส่งเสริม  และพฒันาสมรรถภาพทางทหารช่วยจดัส่งก าลงับ ารุง เงิน อาหาร สัมภาระ 
ก าลงัคนคณะกรรมการสัมพนัธภาพต่างประเทศ  ของคณะกรรมการกลางแห่งชาติข้ึนตรงต่อคณะ
เปรซิเดียมรับผดิชอบในการจดัร่างค าแถลงนโยบายต่างประเทศของแนวร่วมฯการติดต่อกบัรัฐบาล
ต่างๆองคก์รต่างๆ  ท่ีอยูน่อกประเทศทั้งหมด 

ส านักงานท่ี  2 ของกองบญัชาการคณะกรรมการกลาง  ข้ึนตรงต่อคณะเปรซิเดียม  
เช่นกนั  มีความรับผิดชอบในการบงัคบับญัชาทหาร  โครงการใชก้ าลงัรุนแรง  การต่อสู้ดว้ยก าลงั
อาวุธ    กองทหารประจ าการของกองทพัประชาชนเวียดนามถูกส่งลงในเวียดนามใตเ้ป็นจ านวน
มากเม่ือตน้ปี  1965  มาจากค าสัง่ทางฮานอยโดยตรง   

แผนกท่ี  3  คือ  แผนกก่อกวน  และโฆษณาชวนเช่ือมีหนา้ท่ีจดัระเบียบองคก์รก่อกวน  
และโฆษณาชวนเช่ือท าหนา้ท่ีควบคุมขบวนการต่อสูท้างการเมือง 

หน่วยงานใหญ่ท่ี  4  คือ  โครงการบินห์วนัเป็นความคิดของแนวร่วมฯท่ีตอ้งการ
ท าลายกองทพัสาธารณรัฐประชาธิปไตยแห่งชาติเวียดนาม  เป็นแผนกแปรสภาพทางทหารท่ีใชด้า้น
จิตวิทยามากกว่าการใชก้ าลงัรุนแรง  โดยการพยายามท าให้ทหารกลบัใจโดยผา่นการพบปะพุดคุย
กบัครอบครัวของทหาร  ให้กลบัตวักลบัใจมาร่วมเขา้สู่กองก าลงัแนวร่วมปลดปล่อยฯ  แผนกน้ีท า
หนา้ท่ีควบคุมดูแลเชลยศึกรวมทั้งชาวอเมริกนัท่ีถูกจบักมุดว้ย   
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หน่วยงานใหญ่ท่ี  5  ไดแ้ก่แผนกปกครองกองบญัชาการ  แบ่งออกเป็น  4  หมวด  คือ  
หมวดงบประมาณ - การคลังหมวดสืบราชการลับ หมวดรักษาความมั่นคง  และหมวด
ติดต่อส่ือสาร81   

3.1.7  กำรแบ่งเขตกำรปกครองของแนวร่วมปลดปล่อย 

               

แผนภูมิท่ี  8  ผงัการแบ่งเขตการปกครองของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติ 
ท่ีมา  :  ไพค ์ ดกัลาส, เวียดกงการจดัระเบียบและเทคนิคของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต,้ 
แปลโดย ฉลวย  พิชยัศรทตั (ม.ป.ท. : ส านกัพิมพก์า้วหนา้, 2511), 208-299. 

ใต้คณะกรรมการกลางแห่งชาติลงไป  เป็นการจัดระเบียบบังคับบัญชาเขต  คือ 
ระหวา่งเขต  เขต  และเขตพิเศษ  ซ่ึงเวียดนามใตอ้ยูใ่ตเ้ส้นขนานท่ี  17 ไดแ้บ่งออกเป็น  6 เขต  ทั้งน้ี
ไดย้ึดเอารูปแบบของการจดัระเบียบงานจากกลุ่มเวียดมินห์  ซ่ึงเวียดนามใตไ้ดแ้บ่งออกเป็น  3  
ดินแดนระหว่างเขต  ไดแ้ก่  ท่ีราบริมฝ่ัง  ( ดินแดนระหว่างเขตเลขท่ี 1 ไดแ้ก่ เวียดนามภาคกลาง
ตอนใต ้)  บริเวณท่ีราบสูง  (ดินแดนระหวา่งเขตท่ี 2 พื้นท่ีราบสูงตะวนัตก )  และอาณาบริเวณท่ีเคย
เป็นแควน้โคชินไชน่าเดิม  ( ดินแดนระหวา่งเขตท่ี  3 ไดแ้ก่ นมัโบ หรืออาณาบริเวณตอนใต ้) ส่วน
ไซ่ง่อน  -  เจอะเหลิน  -   ญาดินห์  เป็นอาณาบริเวณท่ีอยูใ่นเขตพิเศษ  ในดินแดนทั้ง  3  ดงักล่าวมา

                                                            
81 ไพค ์ ดกัลาส, เวียดกงการจดัระเบียบและเทคนิคของแนวกูอิ้สรภาพแห่งชาติเวียดนามใต,้ 

266-275. 
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น้ีมีเขตต่างๆ    7  เขต  เพื่ออ านวยความสะดวกในการคมนาคม เพื่อสะดวกในการติดต่อส่ือสาร
ล าดับการบงัคบับญัชาเร่ิมตน้จากกองบญัชาการคณะกรรมการกลางไปสู่คณะกรรมการกลาง
ระหวา่งเขตผา่นคณะกรรมการเขตไปสู่คณะกรรมการระดบัจงัหวดั   

1. ระดบัจงัหวดั  คณะกรรมการกลางระดบัจงัหวดั  เป็นคณะบุคคลท่ีมีความส าคญัใน
ระดบัรองลงมาในการด าเนินการสงครามกองโจร  ค  าสั่งจากระดบัสูงจากคณะกรรมการกลางถูก
ถ่ายทอดออกมาเป็นค าสั่งให้เจา้หนา้ท่ีท่ีอยูใ่นระดบัล่างปฏิบติัตามหนา้ท่ี  ภารกิจประการแรกของ
คณะกรรมการ  คือ  การควบคุมการต่อสู้ทางการเมือง  ส่งค าสั่งลงไปถึงระดบัหมู่บา้น  สมาคมฝ่าย
ปฏิบติังานต่างๆ  และกลุ่มต่างๆ  ประการท่ี  2  ไดแ้ก่  การบริหารโครงการใชก้ าลงัรุนแรง  การต่อสู้
ดว้ยก าลงัอาวธุ  การก่อวินาศกรรม  และการก่อกวนบ่อนท าลายรวมไปถึงการโจมตีทางทหาร   

2. ระดบัแขวง  การจดัระเบียบงานของคณะกรรมการระดบัแขวงเหมือนกบัการจดั
ระเบียบงานของคณะกรรมการระดบัจงัหวดั  คณะกรรมการระดบัแขวงแบ่งหน้าท่ีออกเป็น  3  
ประการดว้ยกนั  คือ  จดัสร้างองคก์ร  งานในดา้นก่อกวน - โฆษณาชวนเช่ือ  และโครงการใชก้ าลงั
รุนแรง   

3. ระดบัหมู่บา้น  คณะกรรมการระดบัหมู่บา้นมีดว้ยกนั  3  ระดบั  คือ  คณะกรรมการ
แนวร่วมฯของหมู่บ้าน  สมาคมปลดปล่อยฝ่ายปฏิบัติงานด าเนินการตามหมู่บ้านเล็กๆ  และ
หน่วยงานลับ  การจัดระเบียบงานนั้ นข้ึนอยู่กับสถานการณ์ความมั่นคงของแต่ละหมู่บ้าน  
คณะกรรมการหมู่บ้านของแนวร่วมฯ จะมีประธานและรองประธานเป็นหัวหน้า  ผูท่ี้อยู่ใน
คณะกรรมการ  มีผูแ้ทนจากคณะกรรมการบริหารของกองทหารท่ีตั้งอยูบ่ริเวณหมู่บา้น  ผูแ้ทนจาก
สมาคมกูอิ้สรภาพต่างๆ  ผูแ้ทนจากองคก์รทางการเมือง  ชนกลุ่มน้อย  องคก์รทางศาสนา  และ
ผูแ้ทนพรรคปฏิวติัประชาชน  ภารกิจของคณะกรรมการหมู่บา้น  ไดแ้ก่  การปฏิบติัตามค าสั่งท่ีรับ
จากคณะกรรมการระดบัจงัหวดั  ในการจดัระเบียบของหมู่บา้นสามารถแบ่งออกเป็น 4 ขอ้
ดงัต่อไปน้ี 

1. มีการรับสมคัรสมาชิกแนวร่วมปลดปล่อยฯ เขา้ร่วมกบัสมาคมฝ่ายปฏิบติังาน  
ชกัชวนเขา้สู่หน่วยงานลบัประกอบดว้ยสมาชิก  3  คน 

2. หน่วยงานลบัเป็นส่วนหน่ึงของคณะบุคคลท่ีรวมกนัในหมู่บา้นเล็กๆ  โดยมี
คณะกรรมการบุคคลชั้นหัวหน้าเป็นหัวหน้า  เจ้าหน้าท่ี  ได้แก่  สมาชิก
สมาคมแนวกูอิ้สรภาพฝ่ายปฏิบติังานในระดบัหมู่บา้น   
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3. สมาคมปลดปล่อยฝ่ายปฏิบติังานในระดับหมู่บา้น  จะร่วมงานกับสมาคม
ปลดปล่อยอิสรภาพอ่ืนๆเพื่อจดัตั้ง  สมาคมปลดปล่อยฝ่ายปกครองข้ึนภายใน
หมู่บา้น  จะคดัเลือกคณะกรรมการข้ึนมา  เพื่อแนะแนวทางการปฏิบติังาน  
ควบคุมงานทางด้านการทหาร  และน าหมู่บา้นรวมเขา้กับโครงสร้างของ
องคก์รแห่งชาติ  โดยผา่นการบงัคบับญัชาจากระดบัสูง 

4. พรรคปฏิวติัประชาชน  เป็นฝ่ายควบคุมคณะกรรมการกลางของหมู่บา้น 
หน่วยงานลับ รองลงมาจากระดับหมู่บ้านมีหน่วยปฏิบติังานท่ีส าคญั คือ 
หน่วยงานลบัของสมาคมกูอิ้สรภาพมีสมาชิก 3 คน ปฏิบติัหน้าท่ีภายใน
หมู่บา้น82 

 
3.1.8 โครงกำรใช้ก ำลงัรุนแรง       

                                                                                                     

                                    
แผนภูมิท่ี  9  กองก าลงัสู้รบของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต ้
ท่ีมา  :  ไพค ์ ดกัลาส, เวียดกงการจดัระเบียบและเทคนิคของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต,้ 
แปลโดย ฉลวย  พิชยัศรทตั  (ม.ป.ท. : ส านกัพิมพก์า้วหนา้ 2511), 302  -  307. 

                                                            
82 ไพค ์ ดกัลาส, เวียดกงการจดัระเบียบและเทคนิคของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติ

เวียดนามใต,้ 280-295. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



86 
 

  
การจดัระเบียบทางทหาร  ของกองทพัแนวร่วมปลดปล่อยฯ  สามารถแบ่งออกเป็น  

หน้าท่ีโครงสร้างทางทหารทั้งหมดในเวียดนามใต ้ ได้แก่  กองก าลงัทหารคร่ึงหน่ึงของทหาร
ทั้งหมดในเวียดนาม  ส่วนอีกคร่ึงหน่ึงนั้นเป็นกองทพัป้องกนัประเทศ  กองทพัประชาชน ( PAVN )  
กองทพัของแนวร่วมปลดปล่อยฯ แบ่งแยกออกมาได ้ 2 รูปแบบดงัน้ี   

1. กองก าลงัก่ึงทหาร  เป็นกองก าลงัประจ าทอ้งถ่ินเป็นพลเรือนท าหนา้ท่ีทหารเป็น
บางเวลาเป็นกองก าลงัประจ าพื้นท่ี   

2. กองก าลงัท่ีเป็นทหารโดยสมบูรณ์  หรือ  กองก าลงัทหารส่วนใหญ่ ท าหนา้ท่ีเป็น
ทหารตลอดเวลาไดรั้บการฝึกอบรมมาเป็นอยา่งดี   

กองก ำลงักึง่ทหำร 
ช่ือเตม็กคื็อ  กองทพัประชาชน  หรือ  กองทหารพลเรือนแต่ท่ีเรียกใชโ้ดยส่วนใหญ่คือ  

กองก าลงัสู้รบแบบกองโจร  อาศยัอยูใ่นหมู่บา้นเลก็ๆ  มีฐานะเท่ากบัหน่วยงานลบั  หน่วยงานน้ีจะ
ท าหน้าท่ีเป็นกองโจรบางเวลา  คือ  ท าไร่ท านาในเวลากลางวนั  และไประเบิดสะพานในเวลา
กลางคืนกองโจรไดรั้บการฝึกหดัเพียงเลก็นอ้ย  และไดรั้บการฝึกฝนอยา่งขั้นมูลฐานเท่านั้น  อาวุธท่ี
ใชก้็เป็นอาวุธท่ีหาไดต้ามง่ายๆในป่า  เช่น  มีด  ดาบ  หอก  หรือหลาวไมไ้ผ ่ เป็นตน้  สมาชิกของ
กองโจรประกอบไปดว้ย  2  ประเภทดว้ยกนั  คือ  กองโจรประจ าหมู่บา้น  และกองโจรพลรบ  
ภายในกลางปี  1965  สมาชิกกองโจรมีทั้งหมด  75,000  คน   

1. กองโจรประจ าหมู่บา้น  มกัจะเป็นชาวบา้นท่ีสูงอายุแลว้  ส่วนใหญ่ไดรั้บมอบหมาย
งานทางดา้นจิตวิทยามากกวา่การสูร้บ  และจะปฏิบติัการภายในพื้นท่ีหมู่บา้นเท่านั้น 

2. กองโจรพลรบ  ส่วนมากไดรั้บมอบหมายให้ต่อสู้ภายในทอ้งท่ีท่ีห่างไกลจากหมู่บา้น  
ไดรั้บการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี  งานท่ีไดรับมอบหมายคือ  การช่วยเหลือกองทหาร
เคล่ือนท่ี  และหน่วยทหารอ่ืนๆในการสู้รบ  โดยการแบกหามส่ิงของ  หรือการวิ่งน า
สาร  และงานดา้นการโฆษณาชวนเช่ือ  กองโจรพลรบจะท าการโห่ร้องก่อนท่ีจะโจมตี
ฐานท่ีมัน่ของศตัรู   
กองก ำลงัทหำรสมบูรณ์แบบ 
กองก าลงัสู้รบน้ียงัคงอาศยัการสู้รบแบบกองโจรเป็นส่วนใหญ่  มีลกัษณะเหมือน

กองโจรมากกว่ากองทพับกท่ีเป็นทหารอาชีพทัว่ไป  กองก าลงัทหารสมบูรณ์แบบไม่มีเคร่ืองแบบ  
มีการแยกยา้ยกนัไปปฏิบติัหนา้ท่ี  ทหารมกัด าเนินชีวิตอยูก่บัครอบครัว  และเป็นกองก าลงัท่ีพึ่งพา
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ตนเองตอ้งปลน้สะดมคลงัอาวธุของฝ่ายตรงขา้ม  ไม่มีการสนบัสนุนอาวุธยทุโธปกรณ์  หรือการส่ง
ก าลงับ ารุงเหมือนกบักองทพับก  รูปแบบการใชก้ าลงัรุนแรงประเภทต่างๆ  การกระท าท่ีใชค้วาม
รุนแรงของกองทหารแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดว้ยกนั คือ   

1. การจู่โจมโดยกองทหาร  หรือกองก าลงัก่ึงทหารท ารูปแบบสงครามกองโจรทั้งรุก
เขา้โจมตีหมู่บา้นยทุธศาสตร์ท่ีมีการป้องกนั หรือโจมตีฐานท่ีมัน่ของสหรัฐฯ  หรือ
ป้องกนัการโจมตีจากรัฐบาลเวียดนามใต ้  

2. การซุ่มโจมตีท่ีด าเนินการต่อหน่วยทหาร  หรือ  เจา้หนา้ท่ีพลเรือนท่ีก าลงัเดินทาง
ตามทอ้งถนน  หรือ  ตามล าคลอง 

3. รังควานชาวบา้น  ดว้ยวิธีบีบบงัคบัข่มขู่   
4. ก่อวินาศกรรม  หรือ  บ่อนท าลาย   
5. การลกัพาตวั  การลอบสงัหาร   
4. บินห์วนั โครงกำรแปรพกัตร์ 
ความมุ่งหมายโดยทัว่ไปของโครงการ  บินห์วนั  ไดแ้ก่  การท าลายก าลงัทหารรัฐบาล

เวียดนามใต ้ และการชกัจูงให้ทหาร  และพลเรือนกลบัใจเขา้ร่วมกบักลุ่มแนวร่วมฯสร้างความ
แตกแยกในเหล่าทหาร  และพลเรือนกบัท่ีปรึกษาชาวอเมริกนัโดยยกตวัอยา่งการกระท าท่ีไม่ดีของ
อีกฝ่ายมาเป็นขอ้กล่าวอา้งโครงการบินห์วนั นั้นสมาคมปลดปล่อยอิสรภาพผ่านปฏิบติังาน  และ
บุคคลระดบัหวัหนา้เป็นฝ่ายน าออกปฏิบติั  โดยวิธีการเรียกร้องทางส่ือมวลชน หรือผา่นญาติพี่นอ้ง  
รวมทั้งเป็นหนา้ท่ีของกองก าลงัของแนวร่วมฯเทคนิคส าคญัของโครงการบินห์วนัมีอยู ่9 ประการ
ดว้ยกนั คือ   

1. ประกาศย  ้าอยู่เสมอ  ถึงนโยบายของแนวร่วมปลดปล่อยฯ  ท่ีมีต่อทหาร  และ
ขา้ราชการพลเรือนท่ีกลบัใจรวมทั้งเชลยศึกดว้ย 

2. ใชร้ะบบก่อการร้าย  และการข่มขู่ท่ีเลือกเห็นแลว้อย่างกวา้งขวางท่ีส่งผลในทาง
จิตวิทยาต่อหน่วยงานราชการ  และหน่วยทหาร เช่น  การข่มขู่  หรือการชกัจูง การ
ใชก้ าลงับีบบงัคบั 

3. ส่งตวัแทนเขา้ไป  หาความสนบัสนุนใหไ้ดเ้พิ่มมากยิง่ข้ึน 
4. ใชค้วามผูกพนัทางครอบครัว  และมิตรสหายจูงใจ  หรือ  บงัคบัขู่เข็ญเจา้หน้าท่ี

ทหาร  และเจา้หน้าท่ีพลเรือน  ให้แปรพกัตร์  หรือรับใช้แนวร่วมปลดปล่อยฯ  
อยา่งลบัๆ 
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5. ใชพ้ลเรือนใหเ้ขา้ร่วมกบัแนวร่วมปลดปล่อยฯ  เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีในการท่ีทหารได้
เขา้สู่หมู่บา้น  ในการท าการก่อกวนทหาร  ณ.  ฐานทพัทางทหาร  เป็นตน้ 

6. ใชว้ิธีการเรียกร้องแบบต่างๆ  แก่ทหาร  และขา้ราชการพลเรือนโดยเนน้ท่ีจะสร้าง
ความเสียหายใหไ้ดม้ากท่ีสุดแก่ทหารของรับบาลเวียดนาม   

7. ใหร้างวลัทั้งดา้นส่ิงของ  และเงิน  แก่ทหารท่ีแปรพกัตร์ 
8. พวกหนีทหารพวกแปรพกัตร์  และเชลยศึก  กลุ่มแนวร่วมฯจะปฏิบติัหนา้ท่ีเป็น

อยา่งดี 
9. ใชค้วามพยายามชกัจูงดว้ยวิธีต่างๆ  แก่บรรดาชาวเวียดนามใหร่้วมกนัคดัคา้นการ

เกณฑท์หาร83 
 
ในส่วนสุดทา้ยของขบวนการแนวร่วมปลดปล่อยฯนั้น เป็นรูปแบบวิธีการทางดา้นการ

ใชก้ าลงัทางทหาร  ซ่ึงมีความประสบในความส าเร็จเป็นอย่างมาก  และส่งผลให้การด าเนินงาน
สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างตามระบบท่ีแนวร่วมปลดปล่อยฯ  ไดว้างโครงสร้างเอาไว ้มีระบบการ
ท างานหลายขั้นท่ีซบัซอ้นท าให้แนวร่วมปลดปล่อยฯ  สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอย่างดี  อีกทั้ง
การไดรั้บความร่วมมือจากพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งชาติเวียดนาม  รวมไปถึงการน ารูปแบบวิธีการ
ของกลุ่มเวียดมินห์ น าปรับเปล่ียนทางยุทธวิธีใช้อีกคร้ังในสงครามเวียดนาม  การท่ีแนวร่วม
ปลดปล่อยฯ  รวมเอางานดา้นต่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนัไดท้  าให้องคก์รมีก าลงัท่ีเขม้แข็ง  ทั้งทางดา้น
การเมือง  และการทหาร  จึงท าให้กลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยฯ  สามารถสร้างเครือข่ายในภาคใต้
ทั้งหมด  ในบทท่ีสองน้ี จากการท่ีผูเ้ขียนไดท้ าการศึกษา ท าใหผู้เ้ขียนเขา้ใจถึงโครงสร้างของระบบ
องคก์ร  สายการบงัคบับญัชา  ของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใตไ้ด ้ และความซับซอ้น
ของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานไดเ้สริมสร้างการพฒันาองคก์รให้ไดอ้ยู่อย่างเขม้แขง็  ในส่วนของ
การปฏิบติังานทางดา้นการวางแผนยทุธศาสตร์  และยทุธวิธีการสู้รบในการต่อสู้นั้น รูปแบบวิธีการ
ต่างๆเหล่าน้ีจะไดก้ล่าวถึงในบทต่อไป  
 

 

                                                            
83 ไพค ์ ดกัลาส, เวียดกงการจดัระเบียบและเทคนิคของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติ

เวียดนามใต,้ 299 - 315. 
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บทที่  4 

 

ยุทธศำสตร์  -  ยุทธวธีิ  -  จิตวทิยำ  ของเวียดกงในกำรท ำสงครำมเวียดนำม 

 

ในบทท่ีสามผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองการก่อตั้งขบวนการแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติ
เวียดนามใต ้ หรือเวียดกง ไดอ้ธิบายตั้งแต่การเกิดข้ึนขององคก์ร  ประวติัของผูน้ าองคก์ร  ขั้นตอน
การด าเนินงาน  และรายละเอียดการท างานตามโครงสร้างการปฏิบติัหนา้ท่ีขององคก์ร  ฉะนั้นใน
บทท่ีส่ีน้ี ผูเ้ขียนจะไดก้ล่าวถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีทางยทุธวิธีของกองก าลงัเวียดกงท่ีเป็นส่วนหน่ึงใน
การสร้างความส าเร็จของสงครามเวียดนาม และต่อจากน้ีจะใช้ช่ือเรียกว่า “เวียดกง” แทนค าว่า
ขบวนการแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต ้

สงครามเวียดนามเป็นสงครามท่ีสู้รบไปตามสงครามนอกแบบเป็นสงครามกองโจรท่ี
ไม่มีแบบแผนการสู้รบเหมือนทางฝ่ายชาติตะวนัตก  ยทุธวิธีการท าสงครามของเวียดกงเป็นไปตาม
ลกัษณะของภูมิประเทศเป็นตวัก าหนด  รวมไปถึงความคุน้เคยในการท าสงครามปฏิวติัประชาชน
มาโดยตลอด  การก าหนดยุทธวิธีซ่ึงได้เกิดข้ึนแล้วในสมัยสงครามอินโดจีน  โดยกองก าลัง        
เวียดมินห์  ไดท้  าการต่อสู้เพื่อเอกราชของตนจากกองทพัมหาอ านาจฝร่ังเศส รูปแบบการยทุธ์ไดถู้ก
น าถ่ายทอดต่อๆกันมาปฏิบติัภารกิจในสงครามเวียดนาม  กองก าลงัเวียดกงได้น ามาเป็นแบบ
แผนการสูร้บกบักองทพัมหาอ านาจอเมริกนั   

สหรัฐอเมริกาเป็นชาติมหาอ านาจตะวนัตก ไดพ้ฒันาเสริมสร้างกองทพัของตนให้
แขง็แกร่ง   พฒันาอาวุธยทุโธปกรณ์ให้ทนัสมยัพร้อมรับมือคู่ต่อสู้ตลอดเวลา  แต่ส่ิงต่างๆเหล่าน้ี
ไม่ไดเ้ป็นดชันีช้ีวดัความส าเร็จไดเ้สมอไป   เวียดนามไดน้ ายทุธวิธีการต่อสู้แบบกองโจร  หรือการ
ท าสงครามแบบจรยุทธ รวมไปถึงการท าสงครามปฏิวติัประชาชน ซ่ึงเวียดนามมีความคุน้เคยต่อ
ยทุธวิธีเหล่าน้ีจากจีน  เป็นการต่อสูร้ะหว่างกองทพั  กบัประชาชน  ซ่ึงในทา้ยท่ีสุดรูปแบบการต่อสู้
จะเปล่ียนจากสงครามปฏิวติัเขา้สู่สงครามในแบบ  เพื่อสามารถท่ีจะตา้นทานพลงัอ านาจของ
กองทพัขนาดใหญ่ได ้ ยทุธวิธีของเวียดกงผูเ้ขียนจะไดก้ล่าวในบทท่ีส่ีดงัต่อไปน้ีนั้น  เป็นการแสดง
ให้เห็นถึงการสู้รบแบบกองโจรในขั้นตน้  จนถึงทา้ยท่ีสุดจบลงดว้ยการสู้รบในรูปแบบ  โดยมี
กองทพัแห่งชาติเวียดนามเหนือร่วมเขา้ท าการสู้รบ  และสามารถท าการยดึไซ่ง่อนไดส้ าเร็จ  ก่อนท่ี
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จะเขา้ไปถึงความส าคญัของยทุธวิธีผูเ้ขียนจะขอกล่าวถึงลกัษณะภูมิประเทศ  และรูปลกัษณ์โดยรวม
ของเวียดกงดงัต่อไปน้ี 

1.สถำนทีต่ั้งทำงภูมิศำสตร์ของเวยีดนำมใต้ 

เวียดนามใตต้ั้งอยูทิ่ศตะวนัออกเฉียงใตข้องแหลมอินโดจีน  ระหว่างเส้นขนานท่ี 8 กบั
เส้นขนานท่ี 17 มีพื้นท่ีประมาณ 175,000 ตารางกิโลเมตร ลกัษณะรูปร่างของประเทศเวียดนาม
เหมือนรูปตวัเอส (S) ตวัอกัษรภาษาองักฤษ  มีความยาวตลอดจากเหนือมาใตป้ระมาณ 1,000 
กิโลเมตร มีฝ่ังทะเลยาวประมาณ  15,000 กิโลเมตร  ภูมิประเทศตอนกลางมีสภาพภูมิประเทศเป็น
ป่า  ภาคใตเ้ป็นท่ีราบกวา้งใหญ่มีแม่น ้ าล าคลองหลายสาย  มีเทือกเขาอนันมัทอดตวัยาวตั้งแต่ท่ีราบ
สูงรันทนินท ์ ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตแ้บ่งภาคกลาคออกเป็น  2  ส่วนในช่วงฤดูฝนเป็น
อุปสรรคต่อการขนส่งและการคมนาคม  ท่ีตั้งของเวียดนามใตเ้สียเปรียบในเชิงยทุธศาสตร์ฝ่ายตรง
ขา้มเพราะอยูใ่นสภาพท่ี  ภูมิประเทศเหมาะแก่การสู้แบบรบกองโจร และมีเส้นทางเขา้ประเทศได้
ทุกทิศทาง  จึงอ านวยประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการเขา้แทรกซึมของเวียดกง84 

อาณาเขตของเวียดนามทั้งหมดแบ่งไดด้งัน้ี 

1. ทิศเหนือ ติดกบัมณฑลยนูาน และมณฑลกวางสีของจีนมีเทือกเขายนูานเป็นเส้น
กั้นเขตแดน 

2. ทิศตะวนัออก ติดกบัอ่าวตงัเก๋ียในทะเลจีนใต ้
3. ทิศใต ้ติดกบัทะเลจีนใตแ้ละอ่าวไทย 
4. ทิศตะวนัตก ติดกบัประเทศลาวมีเทือกเขาอนันมัเป็นเสน้กั้นอาณาเขต 

ส าหรับลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ส่วน คือ  

1. ตอนเหนือ  ภูมิประเทศจะลาดจากทางเหนือลงมาทางใต ้และจากตะวนัตกลงไป
ทางตะวนัออก ก่อใหเ้กิดแหล่งอุดมสมบูรณ์ ในบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้าแดง 

                                                            
84 สุขมาน และ สถิต วงศส์วรรค์, เหตุการณ์ปัจจุบนัของโลก, (กรุงเทพฯ : บ ารุงสาส์น

,ม.ป.ป. ), 71-72. 
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2. ตอนกลางประเทศค่อนไปทางเหนือ  มีลกัษณะลาดลงไปทางตะวนัออกมีภูเขา
ทอดเป็นแนวไปจรดทะเลเป็นตอนๆ ท าใหเ้กิดท่ีราบลุ่มขนาดเลก็หลายแห่ง แม่น ้ า
ต่างๆส่วนใหญ่จะไหลมาสู่ทะเลดา้นตะวนัออกแทบทั้งส้ิน 

3. ตอนกลางประเทศค่อนลงมาทางใต ้ มีลกัษณะเป็นท่ีราบสูงซ่ึงเกิดจากไหล่เขา
อนันมัลดลงไปทางดา้นตะวนัออก  ในลกัษณะท่ีลาดเร่ือยลงไปทีละนอ้ยๆท าให้
เกิดเป็นท่ีราบลุ่ม และป่าดงดิบเป็นบริเวณกวา้ง 

4. ตอนใตสุ้ดของประเทศ  เป็นท่ีราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ เป็นอู่ขา้วอู่น ้ าท่ีส าคญัของ
ประเทศ และเป็นบริเวณท่ีแม่น ้ าโขงไหลลงสู่ทะเล ท าใหพ้ื้นท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะ
แก่การเพาะปลูก เรียกกนัว่า “สามเหล่ียมปากแม่น ้ าโขง”  (MaeKong Delta) 
อย่างไรก็ตามลกัษณะโดยทัว่ไปของพื้นท่ีน้ีพื้นผิวส่วนใหญ่จะเป็นโคลนตม บาง
แห่งเป็นดินทรายมีน ้ าท่วมอยู่เสมอเหมาะแก่การเพาะปลูก แต่ไม่เหมาะส าหรับ
การใช้ยวดยานขนาดใหญ่ท่ีมีน ้ าหนักมากเช่น รถถัง หรือ รถสายพาน และ
รถบรรทุกขนาดใหญ่85 

2.ยุทธศำสตร์ในกำรวำงแผนกำรสู้รบของเวยีดกง 

หากจะกล่าวถึงภาพลกัษณ์ของ  “เวียดกง”  ท่ีแสดงใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจนนั้น  
สามารถอธิบายใหเ้ห็นไดว้่าพวกเขามีรูปร่างหนา้ตาเหมือนชาวเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ัว่ๆไป  ซ่ึง
ถา้เปรียบเทียบกบัทหารอเมริกนัแลว้ความสูง  และน ้ าหนักแตกต่างกนัโดยส้ินเชิง  ค่าเฉล่ียของ
ผูช้ายเวียดกงมีความสูงอยูท่ี่ประมาณ  157  -  163  เซนติเมตร  และมีน ้ าหนกัเพียง  50  -  55  
กิโลกรัม  ส่วนทหารอเมริกนันั้นมีความสูงถึง  173  เซนติเมตร  และมีน ้ าหนกัมากกว่าเวียดกง         
9  -  14  กิโลกรัมเลยทีเดียว  ลกัษณะการแต่งกายของเวียดกงจะสังเกตุไดจ้ากทรงผมท่ีตดัแบบรอง
ทรงสั้น  รวมไปถึงเส้ือผา้ท่ีเป็นรูปแบบพื้นฐานเดียวกนั  ไม่ว่าจะเป็น  หน่วยรบกองโจร  หรือกอง
ก าลงัประจ าส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงจะสวมใส่เส้ือเช้ิตสีด า  กางเกงสีด าหรือสีกรรมท่า  และมีผา้ขาวมา้
ส าหรับใชค้าดเอวหรือพนัคอ  ซ่ึงเป็นชุดของชาวนาท่ีนิยมสวมใส่กนัมายาวนาน  ทหารอเมริกนั
มกัจะเรียกช่ือของชุดชาวเวียดกงน้ีวา่  “ชุดนอนสีด า”86   

                                                            
85 นิพฒัน์  บุณยรัตพนัธ์ุ, “ประเทศเวียดนามกบัความมัน่คงแห่งชาติของประเทศไทย,” 

เอกสารวิจยั ลกัษณะวิชายทุธศาสตร์ วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร,2531-2532. (อดัส าเนา) 
86 Gordon L.  Rottman, Viet  Cong  Fighter , (New York : Osprey Publishing, 2007),18. 
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ภาพท่ี  15  ตวัอยา่งรูปแสดงถึงลกัษณะทัว่ไปของเวียดกง   
ท่ีมา : Gordon L. Rottman, Viet  Cong  Fighter , (New York : Osprey Publishing, 2007), B. 

ซ่ึงจะสามารถอธิบายถึงรายละเอียดต่างๆในรูปภาพดงัต่อไปน้ี 
1. ภาพ  (3)  ปืนไรเฟิลท่ีผลิตจากจีน  รุ่น 53   
2. ภาพ  (3a)  ลูกกระสุนปืน  รุ่น  D 
3. ภาพ  (3b)  ลูกกระสุนปืน  SKS  Carbines  ขนาด 7.62  มิลลิเมตร  
4. ภาพ  (4)  ปืนไรเฟิลท่ีผลิตจากโซเวียต  SKSs  เป็นรุ่นท่ีมีดาบติดปลายปืน 
5. ภาพ  (4a)  ลูกกระสุนปืนกล  และไรเฟิล  ขนาด  7.62  x  54  มิลลิเมตร 
6. ภาพ  (5)  กล่องตลบัลูกปืน 
7. ภาพ  (6)  ปืนกลฝร่ังเศส  MAT – 49 
8. ภาพ  (6a)  ซองหนงัสีน ้าตาลส าหรับใส่ของหรืออาวธุ 
9. ภาพ  (7)  กระเป๋าสะพาย  หรือ ยา่มใส่ของ 
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10. ภาพ  (7a)  ขา้วห่อใบตอง 
11. ภาพ  (7b)  มีดพก 
12. ภาพ  (8)  กระติกน ้า 
13. ภาพ  (9)  ขวด Coca  Cola  มีเชือกท าเป็นสายสะพายส าหรับใส่รหสัลบั 
14. ภาพ  (10)  เคร่ืองหมายของหน่วยเวยีดกง87 

 

 
ภาพท่ี  16  ตวัอยา่งภาพแสดงถึงลกัษณะโดยทัว่ไปของทหารหน่วยรบกองโจรเวยีดกง  
ท่ีมา : Gordon L. Rottman, Viet Cong Fighter, (New York : Osprey Publishing, 2007), 

                                                            
87 Gordon L. Rottman,  Viet  Cong  Fighter , (New York : Osprey Publishing,  2007),    61-

62. 
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ซ่ึงเป็นกองก าลงัหน่วยรบหลกัของเวียดกง (Viet Cong Main Force) สามารถ
ปฏิบติัการ  สู้รบไดเ้ป็นอยา่งดีเพราะมีการฝึกอบรมทางดา้นยทุธวิธีการรบแบบทหารอาชีพรวมไป
ถึงเป็นกองก าลงัติดอาวุธเคล่ือนท่ีออกลาดตระเวนไปทุกท่ีแตกต่างกนัทหารรักษาการณ์ประจ า
ทอ้งถ่ิน 

โดยสามารถอธิบายถึงรายละเอียดต่างๆในรูปภาพดงัต่อไปน้ี 

1. ภาพ  (1&2) เป็นกองก าลงัเคล่ือนท่ี  และกองก าลงัประจ าทอ้งถ่ินทั้งสอง
หน่วยติดอาวธุท่ีผลิตจากจีน  และโซเวยีต 

2. ภาพ  (2 ) ปืนไรเฟิล  7.62  โซเวียต  AK – 47  เป็นสัญลกัษณ์ของเวียดกง 
3. ภาพ ( 3 )  ปืนไรเฟิลผลิตจากจีนรุ่น  56  เป็นสัญลกัษณ์ของเวียดกง 
4. ภาพ ( 4 ) กระเป๋าบรรจุสัมภาระ 
5. ภาพ ( 5 ) พลัว่ส าหรับขดุดิน 
6. ภาพ (5a)  ปลอกหุม้พลัว่ 
7. ภาพ  ( 6 )  กระเป๋าเส้ือเกราะท่ีมีช่องใส่อาวธุขนาดเลก็หรือเคร่ืองมือต่างๆ 
8. ภาพ ( 7 )  กระเป๋าขนาดเลก็ท่ีร้อยดว้ยเชือกรวมเป็นช้ินเดียวกนั 
9. ภาพ ( 8 )  กระติกน ้าด่ืม 
10. ภาพ ( 9 )  ผา้หุม้กระติกน ้าบางรุ่นผลิตจากจีน หรือผลิตจากเวียดนามเหนือ 
11. ภาพ ( 10 )  กระเป๋าส าหรับบรรจุลูกระเบิดเลก็มีสายรัดคลอ้งไหล่ 
12.  ภาพ  ( 11 )  ชามใส่ขา้ว 
13. ภาพ  ( 12 )  ถุงผา้ฝ้ายส าหรับบรรจุเมลด็ขา้วสาร88 

หน่วยรบกองโจรเวียดกงได้ก าหนดหน้าท่ีการปฏิบติังานของคนวยัหนุ่ม-สาว ให้
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนการไปเป็นกองก าลงัประจ าหมู่บา้น  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการท าหนา้ท่ี  จดัหาเสบียง
อาหาร  การประกอบอาหาร  การอบรมปลูกฝังความคิด  การฝึกอบรมดา้นการทหาร  และการชกัจูง
พดูคุยกบัชาวบา้น  บางคร้ังยงัตอ้งช่วยชาวนาท างานบา้น  ท าไร่  ท านา  เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรง
สนบัสนุนจากชาวบา้น  รวมถึงการรักษาความปลอดภยัเป็นประจ าทุกวนัเพื่อคอยระวงัการโจมตี
จากศตัรู  หน่วยรบกองโจรมีการรวมกลุ่มจากจ านวน  3  คน  ซ่ึงเป็นรูปแบบของโครงสร้างพื้นฐาน

                                                            
88 Gordon L. Rottman,  Viet  Cong  Fighter , (New York : Osprey Publishing,  2007),63. 
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ของสายลบักองโจร  เป็นหลกัส าคญัให้กบัหน่วยรบกองโจร  การปฏิบติัหนา้ท่ีจะตอ้งไดรั้บค าสั่ง
จากองคก์ร  และตอ้งเกบ็เป็นความลบัซ่ึงอาจท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  หรือแบบคนเดียว  และภายใน
กลุ่มจะมีผูน้ ากลุ่มภายในจ านวน  3  คน  สามารถท่ีแตกออกเป็นกลุ่มแบบน้ีอีกหลายกลุ่มเวียดกง
สามารถด ารงชีวิตไดใ้นหมู่บา้นเลก็ๆ  หรืออยูร่วมกนัเป็นหมู่บา้นใหญ่ๆ  ดงันั้นอาหารท่ีไดรั้บจะมา
จากการแบ่งสันปันส่วนกนั  ส าหรับเส้ือผา้  และอาหารไดม้าจากตลาดพื้นเมือง  หรือตามร้านคา้
ภายในหมู่บา้น  สินคา้ภายตามตลาดมืดนั้นเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งมากโดยเฉพาะอยา่งยิง่  การคา้อาวธุ89   

 
ภาพท่ี  17  กองก าลงัหน่วยรบเวียดกงกบัหน่วยส่ือสารทั้งสองหน่วยไดร้วมเป็นหน่วยเดียวกนั 
ท่ีมา : Gordon L. Rottman,  Viet  Cong  Fighter , (New York : Osprey Publishing, 2007), 29. 

หน่วยรบกองโจรเวียดกงท่ีไดรั้บการฝึกอบรมดา้นการเมืองการปกครอง  และดา้นการ
ฝึกอบรมทางทหารอยา่งเช่ียวชาญ  ทางหน่วยจะมีการคดัเลือกตวัแทนเขา้สู่ระดบัต าบล  และระดบั
ภูมิภาค ซ่ึงจะมีการรวมตวักนัเป็นกองพนัระดบัภูมิภาค  มีค่ายพกัทหาร  จะประจ าการอยูป่ระมาณ  
2 – 3 สัปดาห์   ทหารของหน่วยรบเวียดกงท่ีถูกส่งตวัเขา้มาใหม่  ณ. ค่ายแห่งน้ีทุกคนตอ้งปิดเป็น
ความลบั  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ  สถานท่ีตั้ง  เสบียง  อาวุธ  และยารักษาโรคท่ีเก็บซุกซ่อนไวใ้นป่า  
ซ่ึงมีแต่พวกเขาเท่านั้นท่ีจะรู้วา่ของเหล่าน้ีอยูท่ี่ไหน  การฝึกอบรมดา้นการปลูกฝังความคิด  และการ
ประชุม  จะมีหน่วยรักษาการณ์ปฏิบติัหนา้ท่ีลาดตระเวนตามจุดส าคญัๆต่างๆเช่น  ตามหลุมหลบภยั  
ค่ายท่ีพกัโดยทัว่ไปตั้งอยูบ่ริเวณพื้นท่ีต ่า  มีภูเขา  และป่าทึบลอ้มรอบเป็นท่ีห่างไกลจากถนน  และ
หมู่บา้น  สภาพภายในหลุมหลบภยัของกองบญัชาการสร้างจากไมไ้ผ่ท าหลงัคามุงฝาก  และสร้าง

                                                            
89 Gordon L. Rottman,  Viet  Cong  Fighter , 30. 
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หอ้งกินขา้ว  และหอ้งนอนเตียงนอนท ามาจากไมไ้ผย่กพื้นสูง  บางท่ีอาจจะเป็นเปลญวนท่ีใชเ้ป็นท่ี
นอนส าหรับตอนหนา้ฝน90  

การปฏิบติัหน้าท่ีของหน่วยรบสาวเวียดกงมีบทบาทส าคญัต่อกองก าลงัเป็นอย่างยิ่ง  
โดยเฉพาะการท าหน้าท่ีเป็นสายลบัเขา้ไปท างานเป็นผูห้ญิงขายบริการให้กบัเหล่าทหารสหรัฐฯ  
รวมถึงทหารของรัฐบาลเวียดนามใต ้ รู้จกักนัดีในช่ือท่ีเรียกว่า  “Joy girls”  ในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ต่อสู้ของเวียดกงส่วนมากพวกเขามกัจะใชลู้กระเบิดมือเพื่อท าใหเ้กิดควนัไฟ  เพื่อรักษาชีวิตในการ
หลบหนีไดท้นั  เป็นผลผลิตท่ีสร้างจากฝีมือของพวกเขาเอง  การสร้างทุ่นระเบิดรถถงัวตัถุท่ีใช้
ไดม้าจากส่ิงของท่ีเหลือใช ้ เช่น  กระป๋องอลูมิเนียม  กระป๋องจากเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลม  กล่องบรรจุ
กระสุนท ามาจากยางในรถยนตเ์พื่อสะดวกต่อการขนส่งไปยงัพื้นท่ีวางทุ่นระเบิด  กระป๋องเหล่าน้ี
สามารถน ามาใช้ได้อีกนอกจากท่ีกล่าวมา  เช่น  เตาประกอบอาหาร  และโคมไฟ  เป็นต้น91       
ระหว่างท าการฝึกอบรมนั้นจะมีค าขวญัชาตินิยมจากค ากล่าวของลุงโฮเพื่อก่อให้เกิดพลงัความ
สามคัคีในการท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงัค  ากล่าวท่ีว่า  “ไม่มีอะไรท่ีส าคญัไปกว่าความเป็นอิสรภาพ  และ
เสรีภาพจงรวมกนัสามคัคีเป็นหน่ึงเดียวเพื่อกา้วไปสู่บนเสน้ทางแห่งชยัชนะ”92   

การด ารงชีวิตในป่าของพวกเขา  คือ  การกินขา้วเป็นอาหารหลกั  มีน ้ าปลาท่ีผลิตใชเ้อง
ซ่ึงมีส่วนประกอบของโปรตีนใช้ส าหรับเป็นเคร่ืองปรุงอาหาร  และบริโภคเน้ือหมู  เน้ือไก่           
เน้ือปลา  (ถา้อยูใ่กลบ้ริเวณแม่น ้ า)  ท าน ้ าจ้ิมจากมะนาว  และพริก  เพื่อเพิ่มรสชาติให้กบัอาหารใน
ม้ือนั้น  รวมไปถึงยงัมีเสบียงอาหารอ่ืนๆ อีกเช่น  แตงกวา  ขา้ว  ขา้วสาลี  ถัว่  และเส้นก๋วยเต๋ียว93      
ส าหรับบริเวณท่ีพกัของระดบัผูน้ าจะมีแม่ครัว  ผูช่้วยแม่ครัว  เภสชักร พยาบาล เป็นศูนยอ์  านวยการ
เพื่อให้การบริการ  เช่น  กระท่อมพยาบาลไวส้ าหรับเก็บรักษายา  ปรุงยา  และการปฐมพยาบาล  
รวมไปถึงโรงครัวดูไดจ้ากรูปภาพตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 

 

                                                            
90 Gordon L. Rottman,  Viet  Cong  Fighter , (New York : Osprey Publishing, 2007),41. 
91 Ibid, 43. 
92 Truong Nhu Tang, A Viet Cong Memior ,(New York  : Vintage Books,1986),164. 
93 Gordon L. Rottman,  Viet  Cong  Fighter , (New York : Osprey Publishing, 2007),43. 
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ภาพท่ี  18  กระท่อมส าหรับเป็นท่ีพกัในป่า   
ท่ีมา : Truong  Nhu Tang, A Viet Cong Memior, (New York : Vintage  Books,1986), 157. 
 

 

ภาพท่ี  19  กระท่อมสร้างส าหรับเป็นโรงพยาบาล   
ท่ีมา : Truong  Nhu Tang, A Viet Cong Memior, (New York : Vintage  Books,1986), 161. 
 

 
ภาพท่ี  20  เตาประกอบอาหาร   
ท่ีมา : Truong  Nhu Tang, A Viet Cong Memior, (New York : Vintage  Books,1986), 163. 
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หน่วยรบกองโจรมีการแบ่งหน่วยย่อยออกมาเป็นหน่วยรบพิเศษเพื่อแยกตวัในการ
ท างานซ่ึงรู้จกักนัในช่ือท่ีเรียกว่า  หน่วยแซ็ปเปอร์  (Sappers)  หรือเรียกอีกอยา่งว่า  (Bo  Tu  Linh  
Dac Cong)  ความหมายของหน่วยรบน้ี  คือ  “หน่วยกลา้ตาย”  เป็นหน่วยรบท่ีรับสมาชิกจากการ
อาสาสมัครเป็นตัวแทนในการปฏิบัติหน้าท่ีจะปฏิบัติหน้า ท่ีตามค าสั่งจากผู ้บังคับบัญชา              
และเจ้าหน้าท่ีทางการเมือง  หน่วยรบพิเศษน้ีมีความส าคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก  เพราะ
สนบัสนุนการท างานร่วมกนักบั  กองก าลงัเวียดกง  และกองทพัแห่งชาติเวียดนามเหนือ  มีโรงเรียน
ฝึกอบรมอยูท่างใตก้ารฝึกอบรมพิเศษเขม้ขน้มีระยะเวลาตั้งแต่  6 เดือนข้ึนไปชายหนุ่มท่ีอาสาสมคัร
จ านวน 12 – 15  คนจะถูกแบ่งออกเป็น  3  กลุ่ม  มีการฝึกทางดา้นการรบแบบจู่โจม  ฝึกการเดิน
ลาดตระเวน  การอ่านแผนท่ี  การประสานงานกันเป็นทีม  รวมไปถึงการใช้อาวุธอย่างช านาญ  
เช่ียวชาญในการแทรกซึม  สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งรวดเร็วท างานเป็นกลุ่มเลก็ๆหนา้ท่ีคือการ
เขา้แทรกซึมเขา้ไปยงัค่ายทหาร  ศูนยบ์ญัชาการ  ศูนยก์ลางระบบการติดต่อขอ้มูลข่าวสาร  กรม
ทหารปืนใหญ่  คลงัเกบ็อาวุธ  โรงเก็บน ้ ามนั  ลานสนามบิน  สามารถเลด็ลอดเขา้ไปไดแ้มแ้ต่ส่ิงกีด
ขวางต่างๆ  เช่น ร้ัวลวดหนาม  กบัดกัระเบิด  และสามารถปฏิบติัภารกิจไดใ้นเวลากลางคืน94   

 

ภาพท่ี  21  การปฏิบติัหนา้ท่ีของหน่วยแซ็ปเปอร์  
ท่ีมา : Gordon L. Rottman,  Viet  Cong  Fighter , (New York : Osprey Publishing, 2007), 55. 

 

                                                            
94 Gordon L. Rottman, Viet  Cong  Fighter  ,55. 
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ภาพท่ี  22  ตวัอยา่งภาพแสดงถึงลกัษณะโดยทัว่ไปของหน่วยแซ็ปเปอร์  
ท่ีมา : Gordon L. Rottman,  Viet  Cong  Fighter , (New York : Osprey Publishing, 2007), G. 

ซ่ึงจะสามารถอธิบายถึงรายละเอียดต่างๆในรูปภาพดงัต่อไปน้ี 

1. ภาพ (1)  นิยมไม่สวมเส้ืออาวธุในมือคืออุปกรณ์ตดัลวดหนามตดัสายไฟ 
2. ภาพ (2)  สวมเส้ือยืดแบบทหารอเมริกาใส่กางเกงและรองเทา้แบบทหาร

เวียดนามเหนือถือปืนกลประกอบใหม่ของเวียดนามเหนือรุ่น 50 (K50M)    
ซ่ึงดัดแปลงมาจากปืนกลโซเวียต (PPSh-41)ด้ามจับเป็นของปืนไรเฟิล       
AK-47 ติดล ากลอ้งจากปืนกลฝร่ังเศส  MAT – 49  

3. ภาพ (3)  ท่ีตดัสายไฟแบบคู่ 
4. ภาพ (4)  ตะขอ 
5. ภาพ (5)  ปืนกลประกอบใหม่ของเวียดนามเหนือรุ่น 50 (K50M) 
6. ภาพ (6)  กระเป๋าสะพายภายในบรรจุลูกระเบิดเล็กผลิตจากวตัถุหลายชนิด

ผลิตจากโซเวียตใชท้  าลายส่ิงกีดขวางต่างๆเช่น  หลุมหลบภยั ถุงทราย ฯ 
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7. ภาพ (7)  ลูกระเบิดรถถงัของโซเวียต  RKG – 3 
8. ภาพ (8)  กล่องลูกระเบิดท่ีผลิตจากจีน 
9. ภาพ (9)  กล่องลูกระเบิด TNT   
10. ภาพ (10)  ลูกระเบิดมือท่ีท าจากจีนแบบคู่มีไมไ้ผเ่ป็นดา้มจบัใชท้  าลายประตู  

หนา้ต่าง  หรือส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองบิน95 

ดงัท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ีสองว่า  กองก าลงัเวียดกงมีการจดัระเบียบรูปแบบท่ี
แบ่งแยกออกเป็น  2  ประเภทซ่ึงประเภทหลกัๆของกองก าลงั  ประกอบไปดว้ยกองก าลงัก่ึงทหาร  
เป็นกองก าลงัประจ าทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นพลเรือนท าหนา้ท่ีทหารเป็นบางเวลาเป็นกองก าลงัประจ าพื้นท่ี  
และกองก าลังท่ีเป็นทหารโดยสมบูรณ์  หรือ  กองก าลังทหารส่วนใหญ่  ท าหน้าท่ีเป็นทหาร
ตลอดเวลาได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี  กองก าลงัท่ีได้กล่าวมาทั้ งหมดน้ีมีส่วนร่วมสร้าง
ความส าเร็จในการท าสงครามกองโจร  อน่ึงผูเ้ขียนไดก้ล่าวแสดงให้เห็นถึงภาพลกัษณ์ของรูปแบบ
ต่างๆของทหารเวียดกงตามท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้  ซ่ึงจะแตกต่างกบักองทพัของสหรัฐอเมริกาในเร่ือง
ของการท าสงครามดว้ยการใชท้หารอาชีพ  หรือใชห้มายเรียกการเกณฑ์ทหารเพื่อน ามาฝึกดา้น
ยทุธวิธีการรบ  ส่วนทางดา้นการก าหนดยทุธศาสตร์การท าสงครามของเวียดกง  จะเนน้ไปในเร่ือง
ของกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ  และค ากล่าวปฏิญาณตนของทหารเพื่อเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจ
ให้แก่กองก าลงัและหลกัโครงสร้างทางการเมือง  และการทหาร  สามารถดูไดจ้ากกฎขอ้บงัคบัได้
ดงัต่อไปน้ี   

2.1 กฎข้อบังคบัตำมหลกัยุทธศำสตร์ของเวยีดกง 

1. ปฏิบติัตามค าสัง่อยา่งเคร่งครัด 
2. ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามล าพงั  หรือมีความคิดเห็นแตกแยกจากชาวบา้น 
3. ใหโ้อกาสกลบัตวัเม่ือคุณถูกจบั 

2.2 กฎข้อบังคบัในกำรเข้ำหำชำวบ้ำน 

1. พดูคุยกบัประชาชนอยา่งสุภาพ 
2. ช าระเงินอยา่งถูกตอ้งเม่ือคุณซ้ือสินคา้ 
3. กลบัมาหาไดทุ้กคร้ังถา้คุณรู้สึกเบ่ือ 

                                                            
95 Gordon L. Rottman, Viet  Cong  Fighter  ,63. 
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4. จ่ายค่าทดแทนถา้คุณไดรั้บอนัตราย 
5. ไม่ท าร้ายชาวบา้น 
6. ไม่ท าลายพืชผลทางการเกษตรรวมถึงทรัพยสิ์นของชาวบา้น 
7. ไม่ทารุณกรรมนกัโทษ96 

2.3 ค ำกล่ำวสำบำนตนในกำรปฏิบัติหน้ำทีข่องหน่วยรบกองโจรเวยีดกง 

1. ขา้พเจา้ยอมเสียสละชีวิตต่อประเทศชาติจะต่อสู้จนกว่าส้ินลมหายใจเพื่อท าการ
ต่อตา้นพวกจกัรวรรดินิยมอเมริกา  และลูกสมุนรับใชเ้พื่อความเป็นอิสรภาพต่อ
ชาวเวียดนาม 

2. ขา้พเจา้ยอมปฏิบติัตามค าสัง่อยา่งเคร่งครัดต่อผูบ้งัคบับญัชาอยา่งเตม็ใจ 
3. ขา้พเจ้าจะท าการต่อสู้อย่างเต็มก าลงัเพื่อประชาชนถึงแมว้่าชีวิตตอ้งเผชิญกับ

อนัตรายขา้พเจา้จะท าการต่อสูอ้ยา่งถึงท่ีสุด 
4. ขา้พเจา้จะฝึกฝนการต่อสู้  และเรียนรู้ท่ีจะเป็นทหารปฏิวติัอยา่งแทจ้ริงเพื่อต่อตา้น

จกัรวรรดินิยมอเมริกา  และลูกสมุนรับใชอ้ยา่งเตม็ท่ี 
5. ขา้พเจา้จะปิดบงัความลบัเก่ียวกับองค์กร  รวมถึงการเก็บรักษาขอ้มูลแผนการ

ต่างๆไวเ้ป็นความลบัตลอดจนช่ือของผูบ้งัคบับญัชา  และช่ือของหน่วยงานปฏิวติั
ต่างๆ 

6. ถา้ขา้พเจา้ถูกจบักุมตวัขา้พเจา้ขอสัญญาว่าจะไม่เปิดเผยขอ้มูลใดๆต่อศตัรูเป็นอนั
ขาด 

7. ขา้พเจา้จะรักเพื่อนพอ้ง  และตวัขา้พเจา้จะให้ความร่วมมือในการท างานกบัพวก
เขาในการต่อสูอ้ยา่งเตม็ความสามารถ 

8. ขา้พเจา้จะรักษา  และปกป้องอาวธุไม่ใหต้กเป็นเคร่ืองมือของศตัรู 
9. ขา้พเจา้จะมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อประชาชน  ไม่ขโมยทรัพยสิ์น  ไม่ท าการขู่เข็ญ

ชาวบา้นไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน 
10. ขา้พเจา้จะไม่ยอมปฏิบติัหนา้ท่ีตามใจตนเองเพื่อท่ีจะท าหนา้ท่ีตามแบบอยา่งของ

ทหารปฏิวติัหรือตามรูปแบบของกองก าลงัปลดปล่อยอิสรภาพแห่งชาติเวียดนาม
ใต ้

                                                            
96 Gordon L. Rottman,  Viet  Cong  Fighter  ,46. 
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2.4 ค ำกล่ำวสำบำนตนของกองก ำลงัทหำรปฏิวตัิ 

1. สาบานตนต่อสูเ้พื่อปลดปล่อยอิสรภาพของชาติเป็นทหารของกองก าลงัปฏิวติัฯ 
2. จะปฏิบติัตามค าสัง่ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จ 
3. พยายามอยา่งเตม็ความสามารถตามคุณสมบติัของทหารปฏิวติัประชาชน 
4. ปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเองรวมไปถึงการปรับปรุงเก่ียวกบักองก าลงัปฏิวติัฯ 
5. ปฏิบติัตามหนา้ท่ีต่างๆของกองก าลงัปฏิวติัประชาชนใหส้ าเร็จ 
6. ตรวจตรารักษาความปลอดภยัใหเ้พิ่มมากยิง่ข้ึน 
7. รักษาความเป็นหน่ึงเดียวกนัภายในกองก าลงัปฏิวติัประชาชน 
8. รักษาทรัพยส์มบติัส่วนรวม 
9. ประสานการท างานเป็นหน่ึงเดียวระหวา่งกองก าลงัปฏิวติักบัชาวบา้น 
10. จะรักษาช่ือเสียงเกรียติยศของกองก าลงัทหารปฏิวติัประชาชน97 
 

           

ภาพท่ี  23  กองก าลงัหลกัเวียดกงแสดงอาการโห่ร้องยนิดีในระหวา่งการประชุมในปี ค.ศ.1968 
ท่ีมา : Gordon L. Rottman,  Viet  Cong  Fighter ,(New York : Osprey Publishing, 2007), 46. 
 
 

                                                            
97 Gordon L. Rottman,  Viet  Cong  Fighter ,48. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



103 
 

          

ภาพท่ี  24  การเขา้ร่วมประชุมระดบัผูบ้งัคบับญัชาส่วนภูมิภาคและผูน้ ากองก าลงัเวียดกง 
ท่ีมา : Gordon L. Rottman,  Viet  Cong  Fighter , (New York : Osprey Publishing, 2007), 47. 

 

แผนภูมิท่ี  10 หลกัยทุธศาสตร์ดา้นการเมือง,การทหารของเวียดกง และกองทพัประชาชนเวียดนาม 
ท่ีมา : Wikipedia, Viet Cong,and PAVN the strategy the organization and the structure                               
[Online]. Accesssed 2  January 2011. Available  from  http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Viet_Cong_and_PAVN_strategy,_organization_and_structure. 

2.5 สำมองค์ประกอบทำงกำรเมือง 

1. Dan Van การกระท ากบัประชาชนของคุณ   
การระดมรวบรวมการโฆษณาชวนเช่ือตามมาตรการองค์กรในการสร้างแรง
บนัดาลใจท่ีจะจดัการภายในหน่วยงานทางดา้นการต่อสู ้   

2. Binh Van การปฏิบติังานท่ามกลางศตัรูทางทหาร   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dautranh.jpg
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การโค่นลม้  การโฆษณาชวนเช่ือเพื่อส่งเสริมใหล้ะท้ิง  และลดขวญัก าลงัใจของ
กองก าลงัของศตัรู ตวัอยา่ง  เงินสมทบจ านวนมากของรัฐบาลแห่งชาติเวียดนามใต ้
ทหารหนีทพัของกองทพัรัฐบาลแห่งชาติเวียดนามใต ้  

3. Dich Van ปฏิบติังานท่ามกลางประชาชนของศตัรู  
ความพยายามท่ีจะแพร่กระจายการโฆษณาชวนเช่ือรวมถึงสร้างความไม่พอใจ 
ลัทธิยอมแพ้คัดค้านและแสดงความไม่สุจริตของผู ้น าประเทศในกลุ่มของ
ประชาชนของศตัรู เพื่อเป็นการสร้างความเห็นใจ  ตวัอย่าง การท างานในภาคใต้
ของรัฐบาลแห่งชาติเวียดนามใต้  รวมถึงการปฏิบัติหน้าท่ีของส่ือสหรัฐฯ  
กิจกรรมต่างๆ  และวงการวิชาการ 

2.6 สำมองค์ประกอบทำงกำรทหำร 

1. การเตรียมการขององคก์รและขั้นตอนการโฆษณาชวนเช่ือ 
2. ระยะเวลาการท าสงครามกองโจรและการก่อการร้าย 
3. ระยะเวลาการสงครามทัว่ไปรวมทั้ งกองทพัเวียดนามเหนือในการท าสงคราม
ทัว่ไปเป็นส่วนหน่ึงของขั้นตอนสุดทา้ยท่ีเน้นเก่ียวกบั "การจลาจลทัว่ไป" ของกอง
ก าลงัการจลาจลเกิดข้ึนเองของมวลชนจะขยายวงกวา้งออกไป เพื่อต่อตา้นจกัรวรรดิ
นิยมอเมริกนั  และรัฐบาลแห่งชาติเวียดนามใต ้ สงครามกองโจรและสงครามทัว่ไป 
ความเป็นผูน้ าคอมมิวนิสตจึ์งมีวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจนกลยุทธ์และวิธีการเพื่อเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานของพวกเขา        

2.7 หลกัค ำสอนของ Dau Tranh ไปสู่กำรปฏิบัติทำงทหำร    
หลกักลยทุธ์การท าสงครามหมายถึงการสร้าง “ความยดืหยุน่”   

1. ความพยายามอยา่งต่อเน่ืองเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเวียดกงในการ 
2. ปฏิวติัและกองก าลงัของศตัรูอ่อนแอลงผา่นการโฆษณาชวนเช่ือ 
3. แผนการก่อการร้ายน ามาใชใ้นวงกวา้งรวมถึงการท าสงครามกองโจร 
4. ขยายฐานของความขดัแยง้ในวงกวา้ง การเคล่ือนไหวของกองทหารในประเทศ

ลาวและกมัพชูา 
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5. การท าสงครามเคล่ือนท่ีขนาดเล็กให้ใช้กองก าลงัเวียดกง  กองก าลงัหลกัและ
กองทพัเวียดนามเหนือ ใหน้ ามาปฏิบติังานขยายพื้นท่ีโดยเฉพาะในช่วงผลกัดนั
ใหเ้หมาะสมตามฤดูกาล 

6. จดัการด าเนินงานอยา่งเขม้ขน้ในการครอบง าอ านาจ  การด าเนินงานอยา่งเขม้ขน้
น้ีจะส่งผลท าให้เกิดความส าเร็จต่อการ ควบคุมศตัรูหรือควบคุมพื้นท่ีทาง
ยทุธศาสตร์ 

7. การก่อจลาจลทัว่ไปเพื่อท าใหศ้ตัรูลดลง 
8. การโจมตีเตม็รูปแบบโดยกองทพัเวียดนามเหนือและการสนบัสนุนจากหน่วยรบ

กองโจร 

 

แผนภูมิท่ี  11  โครงสร้างการควบคุมการปฏิบติังานของเวียดกงและกองทพัประชาชนเวียดนาม 
ท่ีมา : Wikipedia, Viet Cong,and PAVN the strategy the organization and the structure                               
[Online]. Accesssed  2 January  2011.  Available  from http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Viet_Cong_and_PAVN_strategy,_organization_and_structure. 

2.8 หลกัปฏิบัติงำนของกองก ำลงัเวยีดกงและกองทัพเวยีดนำมเหนือในสนำมรบ 

กองพลทหารราบของกองทพัประชาชนเวียดนาม มีทหารประจ าการประมาณ 10,000 
คนแบ่งออกเป็นทหารราบ  3  กรม  ไดแ้ก่  กรมทหารปืนใหญ่  กรมทหารส่ือสาร  กรมส่งก าลงั
บ ารุง  แบ่งออกเป็นทหารของแต่ละกรมประมาณ 500-600 คนพร้อมกบัหน่วยงานสนบัสนุน ในแต่
ละกรมจะถูกแบ่งยอ่ยออกเป็น  กองพนัอาวุธขนาดหนกั  กองพนัอาวุธขนาดเลก็  กองก าลงัทั้งของ
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กองก าลงัเวียดกง และกองทพัเวียดนามเหนือ ตอ้งด าเนินการภายใต ้ "ระบบของสามเซลล”์  เพื่อ
จดัตั้งเป็นกลุ่มคน 3 หน่วยงานท่ีข้ึนตรงต่อกองพนั  ซ่ึงอาจแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัการควบคุมการ
ด าเนินงานของเหล่าทหารราบรวมไปถึง กองพนัทหารสนบัสนุนการรบพิเศษ เช่น หน่วยแซ็ปเปอร์ 
หน่วยจารกรรมขอ้มูล  หน่วยส่ือสาร ฯลฯ ซ่ึงตอ้งไดรั้บค าสัง่โดยตรงจากผูบ้ญัชาการกองพนั 

2.9 ขวญัและวินัยระบบของ  3 เซลล์  “กำรติชมตนเอง" 

3 เซลล ์ทหารทั้งหมดถูกแบ่งออกไดเ้ป็นกลุ่มๆละ 3 คน ซ่ึงมีประโยชน์ในทางปฏิบติั
ในการสนบัสนุนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่ทหาร แต่เม่ือรวมกบักองก าลงัทางการเมืองพวกเขา
มีประโยชน์ในการแสดงความคิดเห็นส่วนตวัของแต่ละบุคคล   การตรวจสอบจากสมาชิกเซลลอ่ื์น 
ๆ ไดโ้ดยในระบบบญัชี ของกองก าลงัเวียดกง  และกองทพัประชาชนเวียดนามสามารถท าการ
ตรวจสอบไดโ้ดย ระบบเซลลท์ าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองมือในของการประสานขอ้มูล การวิจารณ์และการ
ติชมตนเองเป็นหลกัการโดยทัว่ไปขององคก์รคอมมิวนิสตเ์ป็นไปตามลทัธิเหม๋า และวิจารณ์ตวัเอง
บ่อยคร้ังเพื่อท่ีจะด าเนินการเพื่อปรับปรุงระเบียบวินัยของทหารรวมไปถึงการควบคุมการ
ติดต่อกนั การด าเนินงานจะมีความส าคญัท่ีสุดคือค าสารภาพของความผิดพลาดเป็นรายบุคคลหรือ
ข้อผิดพลาดต่างๆ  และตรวจจับการล้างความคิดท่ีไม่ถูกต้องเป็นพื้นฐานการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม98 

ความส าเร็จจากการก าหนดยทุธศาสตร์คร้ังสงครามขบัไล่ฝร่ังเศสของเวียดมินห์  หาก
จะไม่กล่าวถึงเลยคงเป็นไปไม่ได้เพราะยุทธศาสตร์ในคร้ังนั้นได้เป็นตวัอย่างในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ของสงครามเวียดนามในคร้ังน้ี  ยุทธศาสตร์ของนายพลโวเหวียนยา้ป ไดด้ดัแปลงมา
จากแผนการของเม๋าเซตุง  สงครามมี  3 ขั้นตอน คือ 

 
1. การรับ  หมายถึง  กองก าลงัคอมมิวนิสตอ์ยู่ในฐานะบทบาทของการป้องกนัการ

โจมตีของศตัรูต่อการเติบโตของกองก าลงัคอมมิวนิสต ์

                                                            
98 Wikipedia, Viet Cong,and PAVN the strategy the organization and the structure 

[Online]. Accesssed 2 January 2011. Available from http://en.wikipedia.org /wiki/ 
Viet_Cong_and_PAVN_strategy,_organization_and_structure. 
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2. การยนั  หมายถึง  การเร่ิมปฏิบติัการก่อกวนท่ีมัน่ของศตัรูในชนบท  โดยทหาร
บา้นจะท าหนา้ท่ีป้องกนัพื้นท่ีท่ีไดรั้บการปลดปล่อยแลว้ 

3. การรุก  หมายถึง  การบุกเขา้ตีฐานท่ีมัน่ของศตัรูในเมือง 
ยุทธศาสตร์ทหารนั้นถือก าเนิดจากแนวร่วมทางการเมือง  ซ่ึงข้ึนตรงต่อแนวคิดของ

พรรคคอมมิวนิสตไ์ดข้ยายแนวคิดดงักล่าวออกให้กวา้งขวางข้ึนวิธีการน้ีไดรั้บความส าเร็จมาแลว้
ในสงครามต่อสู้ฝร่ังเศส  และน ามาใชก้บัสหรัฐอเมริกาในภาคใต้99 สามารถอธิบายโดยละเอียดจาก
การก าหนดแผนยทุธศาสตร์ของสงครามปฏิวติัไวเ้ป็น  3  ขั้น  คือ 

1. ขั้นช่วงชิง  ( Stage  of  Contention )  หมายถึงการท ากิจกรรมทางการเมือง ใน
ความพยายามท่ีจะดึงมวลชนทั้งชาวนา  ชาวไร่  ให้เกิดความไวใ้จรวมถึงมีการจดัตั้ง
ฐานท่ีมัน่ทางทหารเพื่อใช้เป็นสถานท่ีฝึกซ้อมรบ  เช่น  จัดตั้ งหน่วยทางการเมือง  
การทหารข้ึน  การสนบัสนุนจากประชาชน  ระดมชาวนาชาวไร่และตั้งพื้นท่ีฐานท่ีมัน่
ข้ึน  เร่ิมก่อวินาศกรรม  และท าสงครามกองโจรเพื่อกา้วเขา้สู่ขั้นท่ีสอง 
2. ขั้นร้ังตรึง  (  Stage  of  equilibrium  )  หมายถึงการเผชิญหนา้ดว้ยการบุกซุ่มโจมตี  
เป็นท าลายก าลงัฝ่ายตรงขา้มไปทีละน้อยเพื่อไดรั้บความส าเร็จท่ียิ่งใหญ่กว่า  โดยท า
การเขา้ตีลวงแลว้เขา้ตี ณ.  ท่ีอ่ืน  ท าตนล่องหนหายตวัไดเ้พื่อไม่ใหข้า้ศึกรู้ว่าเราอยู ่ ณ.  
ท่ีใด  หลีกเล่ียงท่ีมัน่แขง็แกร่งของขา้ศึกเลือกเขา้ตีตรงจุดท่ีอ่อนแอเสมอ  รู้จงัหวะรุก  
รู้จงัหวะถอย  เขา้ตี  ท าลาย  ถอนตวัอยา่งรวดเร็วจนขา้ศึกไม่อาจเสริมก าลงัไดท้นั  อยา่
เขา้สู้รบ นอกจากจะแน่ใจในชยัชนะเม่ือไม่รบก็ตอ้งถอนตวั  อย่าใชก้ลยุทธ์ซ ้ าๆ  ใน
ขั้นท่ีสองน้ีการท าสงครามกองโจรจะทวีความรุนแรง  กองโจรจะขยายพื้นท่ีฐานท่ีมัน่  
และระดมก าลังประชาชนไปทุกเขตพื้นท่ี  หน่วยกองก าลงัประจ าท้องถ่ิน  ทหาร
ประจ าการจะเพิ่มจ านวนข้ึนเร่ือยๆ  เม่ือก าลงัพลมากพอหน่วยกองโจรขนาดเล็กก็จะ
รวมจัดตั้ งเป็นหน่วยทหารประจ าการตามรูปแบบเพื่อร่วมท าสงครามเคล่ือนท่ี              
( Moblile warfare )  ต่อไป 

                                                            
99 Sheldon  Simon, “Vietnam” (Massachusetts : D.C. Hrath and Company,1982), อา้งถึงใน     

สุรชาติ  บ ารุงสุข,  “ยทุธศาสตร์ของเวียดนาม,” วารสารเสนาธิปัตย ์ 2,34 (พฤษภาคม–สิงหาคม 2528) : 
30.   
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3. ขั้นการรุกโตต้อบ  ( Stage of counteroffensive )  หมายถึง  ท าลายก าลงัฝ่ายรัฐบาล
ดว้ยการใชย้ทุธวิธีรบตามแบบมากข้ึนแต่ลกัษณะการต่อสู้ยงัรักษาวิธีการของกองโจร
ไว ้ และการสูร้บขั้นแตกหกัจะกระท าเม่ือจ าเป็นเท่านั้นเม่ือแน่ใจท่ีจะชนะ 
4. การท าสงครามเคล่ือนท่ี  เป็นวิธีการรบอย่างกองทหารท่ีระดมก าลงัเขา้ร่วมกนั
อนัมีกองทพัประจ าการซ่ึงจดัประกอบข้ึนดว้ยหน่วยทหารขนาดใหญ่หลายหมู่เหล่า  
และเขา้ปฏิบติัการยทุธ์ในสมรภูมิท่ีกวา้งขวางข้ึน  เป็นการเขา้โจมตีขา้ศึก  ณ.  ต าบล
ตรงท่ีขา้ศึกเปิดโอกาสดว้ยความมุ่งหมายเพื่อท าลายลา้งก าลงัพลของขา้ศึก  เป็นการรุก
เคล่ือนท่ีลึกเขา้ไปอย่างเต็มท่ี  และถอนตวัออกมาโดยฉับพลนั  ครองลกัษณะความ
หนกัหน่วง  ไม่หยดุน่ิง  ริเร่ิม  คล่องตวั  รวดเร็ว  ในการเผชิญต่อสถานการณ์นั้น100 
ในช่วงระยะแรกของการท าสงครามหน่วยรบกองโจรยงัคงด าเนินอยูต่่อไปแต่ในช่วง

ทา้ยของสถานการณ์ส าคญัๆจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งจากกองทพัเวียดนามเหนือซ่ึงเป็นกอง
ก าลงัรบเตม็รูปแบบ  มีความส าคญัในการน าชยัชนะมาสู่เวียดนามใต ้แต่ในทางดา้นยทุธวิธีการสูร้บ
ซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาของสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไปกองทพัเต็มรูปแบบเป็นส่วนท่ี
ส าคญัส่วนหน่ึงในการท าสงครามดว้ยเช่นกนั  ขา้พเจา้จะขอกล่าวเป็นภาพลกัษณ์อยา่งโดยรวมซ่ึงดู
ไดจ้ากรูปดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี  25  ภาพทหารของกองทพัประชาชนเวียดนามสวมเคร่ืองแบบสีเขียวถือปืน AK-47 
ท่ีมา : Gordon L. Rottman,  North Vietnamese Army Soldier 1958-75, (New York : Osprey Publishing, 
2009), 31. 
                                                            

100 จอท  เรมอนด ์ สทอทเซอ,  “สงครามกองโจรและสงครามก่อความไม่สงบ,” แปลโดย
ไพบูลย ์ มานวกลุ ใน วารสารเสนาธิปัตย ์ 2,35 (พฤษภาคม–สิงหาคม 2529) : 108-111. 
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ภาพท่ี  26  ภาพแสดงส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆของทหารกองทพัประชาชนเวียดนาม 
ท่ีมา : Gordon L. Rottman,  North Vietnamese Army Soldier 1958-75 ,(New York : Osprey Publishing, 
2009), 35. 

ซ่ึงจะสามารถอธิบายถึงรายละเอียดต่างๆในรูปภาพดงัต่อไปน้ี 

1. ภาพ (1)  ชุดเคร่ืองแบบ 
2. ภาพ (2)  กางเกงชั้นใน 
3. ภาพ (3)  รองเทา้ท่ีเรียกวา่รูปแบบโฮชิมินห์ (ท ามาจากยางรถ ) 
4. ภาพ (4)  ผา้คลุมฝน  หรือ  เปลญวน  หรือ  ผา้ปูท่ีนอน 
5. ภาพ (5)  เปลญวน 
6. ภาพ (6)  มุง้ 
7. ภาพ (7)  แปรงสีฟัน  ยาสีฟันจากจีน  สบู่ในกล่องพลาสติก  และหวทีั้งหมด

บรรจุอยูใ่นถุงสีด า 
8. ภาพ (8)  กระติกน ้าท่ีสลกัค าขวญัวา่  “เกิดอยูท่างเหนือไปตายอยูท่างใต”้ 
9. ภาพ (9)  ถว้ยกาแฟ 
10. ภาพ (10)  ชามใส่ขา้วกบัตะเกียบ 
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11. ภาพ (11)  ชอ้น 
12. ภาพ (12 )  หนงัสือบนัทึกเก่ียวกบัการปฏิวติัของเหม๋าเล่มเลก็ปกสีแดง 
13. ภาพ (13 )  ซองบุหร่ี 
14. ภาพ (14 )  ผา้ส าหรับปิดแผล 
15. ภาพ (15 )  อาวธุท่ีบรรจุน ้ามนัใชน้ ้ ามนัสารละลาย 
16. ภาพ (16 )  ชุดเคร่ืองมือท าความสะอาดปืน  AK-47  (รุ่น 56) 
17. ภาพ ( 17 )  กล่องตลบัลูกปืน AK-47101   

3.ลงสู่ทำงใต้ 

จุดมุ่งหมายปลายทางของพวกเขาคือทางตอนใตเ้ป็นการทดสอบสมรรถภาพทาง
ร่างกายของพวกเขาท่ีตอ้งจดัหาคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มมากข้ึน  รวมไปถึงการฝึกซอ้มร่างกายให้
แข็งแรงอยู่เสมอ  พวกเขายงัตอ้งจดัเตรียมอาวุธ  และสัมภาระต่างๆส าหรับการอยู่เป็นแรมเดือน
พร้อมท่ีจะเดินทางไกล  และรับมือกบัการเจบ็ป่วยท่ีจะเกิดข้ึนจากการเดินทาง  ส าหรับการฝึกซอ้ม
ใหญ่ก่อนท่ีจะเดินทางลงใตน้ั้นเนน้ไปท่ีการเดินทางไกลแบบวนัต่อวนั  การแบกกระเป๋าสัมภาระท่ี
บรรจุหินหนกัๆบนถนนท่ีเป็นเนินลาดชนั  เพื่อท าใหเ้กิดความคุน้เคยกบัภูมิประเทศสามารถอดทน
ต่อความยากล าบากได ้ บางคร้ังพวกเขาตอ้งเพิ่มน ้ าหนักของกระเป๋าจาก 10 กิโลกรัมเป็น 30 
กิโลกรัม และจดัใหก้ารเดินทางไกลในแต่ละวนัเร่ิมตน้ จากเวลา 09.00 – 11.00 น.  หรือ 02.00 -  
05.00 น.  และ  07.00 – 10.00 น.  นอกจากการฝึกซอ้มเดินทางไกลแลว้พวกเขายงัตอ้งฝึกอบรม
เก่ียวกบัการเมือง  รวมระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมดเป็นเวลา  3 เดือน 

กองทพัประชาชนไดเ้ดินทางลงสู่ใตมี้จ านวนประมาณ  5 – 500  คนต่อหน่วยข้ึนกบั
จ านวนปริมาณหน่วยท่ีสงักดั  และช่ือของพวกเขาจะมีรหสัเรียกกนัแทนช่ือจริง  อาวธุประจ ากายคือ        
ปืน A-K 47  และ  ปืนกลเบาทั้งสองผลิตจากจีน  เส้นทางท่ีตอ้งผา่นคือทางเดินตามเนินภูเขา  และ
ตามเส้นทางน ้ าป่าท่ีไหลเช่ียว กระเป๋าสัมภาระจะมีขา้วสารไวกิ้นส าหรับ  5  วนั  เส้นทางท่ีกองทพั
ประชาชนเวียดนามเดินทางไปนั้นเรียกกนัว่า  “เส้นทางโฮจิมินห์”  เป็นเส้นทางท่ีใกลก้บัพื้นท่ีเขต
ปลอดทหารระหว่างเส้นแบ่งเขตทางเหนือกบัทางใต ้ บางคร้ังมีการเดินทางตามเส้นทางน้ีโดยทาง
                                                            

101 Gordon L. Rottman, North Vietnamese Army Soldier 1958-75, (New York : Osprey 
Publishing, 2009),34. 
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ทะเลแต่ก็ไม่มากเท่ากบัการเดินทางเทา้  กองก าลงัท่ี  559  เป็นตวัอยา่งของการแสดงใหเ้ห็นถึงการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเคร่งครัดมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีเส้นทางแห่งน้ี  ดงันั้นทหารจ านวน  50,000  
นาย  เป็นหน่วยส่งก าลงับ ารุงขนส่งอาวุธ  เสบียง  และยารักษาโรคทางรถบรรทุก  เป็นหน่วยซ่อม
บ ารุง  และป้องกนัการโจมตีทางอากาศ  ท าหนา้ท่ีติดต่อส่ือสาร  ส่งสัญญาณ  รักษาความปลอดภยั
ตามแนวเส้นทางน้ีทั้งหมดรวมถึงเป็นตวัแทนในการประสานงานระหว่างกองก าลงัเวียดกง  และ
กองทพัเวียดนามเหนือ102   ซ่ึงนายพลวนัเทียนดุง  ( Van Tien Dung ) ไดอ้ธิบายวา่  “กองก าลงัทหาร
สามารถเป็นทั้งกองก าลงัทางการเมือง  และเป็นกองทพัท่ีแขง็แกร่งไดใ้นเวลาเดียวกนั”103   

หลงัจากการฝึกอบรมเป็นการถามถึงสมาชิกใหม่เก่ียวกบัความตอ้งการในการท่ีจะ
อาสาสมคัรลงไปยงัทางใต ้พวกเขาจะตอ้งตดัสินใจดว้ยตวัเอง ส่วนคนท่ีไม่ค่อยยินดีดว้ยก็จะถูก
เกล้ียกล่อมโดยไดรั้บแรงจูงใจจากเพื่อนหรือคนรอบขา้ง ชาวเวียดนามเหนือท่ีเขา้ไปยงัพื้นท่ีทางใต้
ประมาณ  20%  ท่ีมีความสนใจท่ีจะลงไปทางใต ้ส่วนนอกนั้นมีความหวาดระแวงต่อการท่ีจะ
เดินทางลงพื้นท่ี  ดงันั้นจ านวน  10% ของทหารเหล่าน้ีท่ีจะกลบัมาอยา่งกลา้หาญของพวกเขา  และ
การกลบับา้นมาพร้อมอาวุธชายหนุ่มเหล่าน้ีมาจากการชกัจูงดว้ยการปลูกฝัง  และการเรียนรู้ การ
ลงโทษส าหรับพวกท่ีขดัขืน  และไม่ยอมเช่ือฟัง  จะถูกวิจารณ์ก่อนท่ีจะมีการเรียกรวมกลุ่ม สมาชิก
ใหม่เหล่าน้ีจะไดรั้บการฝึกฝนอยา่งช านาญดูไดจ้ากการสอบถามอาสาสมคัรคนหน่ึงท่ีตกลงเดินทาง
ไปทางใตดู้ไดจ้ากการค าอธิบายดงัต่อไปน้ี   

“ท่ีคุณตกลงเป็นอาสาสมคัรเพราะ” 

“ผมรู้สึกวา่มนัเป็นหนา้ท่ีของผม” 

“ผมไม่สามารถท้ิงเพื่อนสนิทของผมไวข้า้งหลงัได”้  เขากล่าวอีกว่า“ผมเป็นคนท่ีมีความ
เขม้แขง็  และมีร่างกายท่ีแขง็แรงสมบูรณ์  ดงันั้นผมควรท่ีจะลงไปยงัพื้นท่ีทางใต”้ 104  

                                                            
102 Gordon L. Rottman, North Vietnamese Army Soldier 1958-75 ,(New York : Osprey 

Publishing, 2009),38,40. 
103 Edward  Doyle,  Lipsman and Maitland, The North,  (Massachusetts : Boston 

Publishing Company,1986 ), 27. 
104 Ibid, 28. 
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ในสถานการณ์ของสงครามมีความต้องการก าลังพลอย่างมากในระบบของการ
อาสาสมคัรท่ียงัคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง  แต่ทหารส่วนมากท่ีลงไปทางใตจ้ะมีการคดัเลือกอย่างง่ายๆ  
รวมถึงตอ้งมีความช านาญต่อพื้นท่ีท่ีพวกเขาไดถู้กส่งตวัไป ทหารท่ีเขา้ไปสนบัสนุนทางใตจ้ะเป็น
การรวมหน่วยรบพิเศษข้ึนมา  และรวมศูนยก์ารฝึกอบรมทางดา้นการเมืองเขา้ไวด้ว้ยกนัในกลางปี 
1960  มีความตอ้งการค่ายฝึกอบรมถึง 26  ค่าย  ช่วงระยะเวลาถึง  6  เดือนหลกัสูตรการฝึกอบรม
พิเศษถูกจดัตั้งข้ึนในช่วงของฤดูมรสุม  วิธีการฝึกอบรมเร่ิมตน้ข้ึนตั้งแต่เดือนมิถุนายน  -  ธนัวาคม  
สมาชิกใหม่จะไดรั้บการเรียนรู้เก่ียวกบัการเขา้แทรกซึมท่ีจะมีข้ึนในช่วงฤดูแลง้ 

การฝึกอบรมของพวกเขา จะประกอบไปดว้ยวิธีการสอนให้ใชปื้นไรเฟิล  การยิงปืน
ครก  หลกัสูตรจู่โจม  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการด ารงชีพอยู่ในป่า  และการต่อสู้  หลกัสูตรน้ีจะฝึก
ความอดทนรวมถึงตอ้งมีการฝึกฝน  และการเตรียมความพร้อมอยูเ่สมอส าหรับการลงพื้นท่ีทางใต้
โดยตอ้งเตรียมส่ิงของท่ีจ าเป็นในเป้สนามท่ีมีน ้ าหนกัถึง  65  ปอนด ์ ในการเดินทางถึง  30  ไมลต่์อ
วนับนเสน้ทางท่ีขรุขระ  และการเดินไต่เขา  การฝึกอบรมทางดา้นการเมืองเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอยา่งมาก  
ทหารจะตอ้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีในการต่อสู้เพื่อการปฏิวติั  การปฏิวติัท่ีเคล่ือนก าลงัไปสู่
ทางใต ้ ชาวเวียดนามเหนือควรท่ีจะเขา้ร่วมกบัประชาชนทางใตใ้นการปลดปล่อยอิสรภาพของพวก
เขาจากการกดขี่ของพวกจกัรวรรดินิยมอเมริกา   

การเขา้แทรกซึมเร่ิมจากการการเดินทางไกลของทหารซ่ึงเป็นการเคล่ือนยา้ยก าลงัพล 
ทางรถไฟ  รถบรรทุก  หรือ  แมแ้ต่ทางเรือเขา้สู่ชายแดน  Laotian  จากจุดเร่ิมตน้ของพวกเขาท่ีตอ้ง
มุ่งสู่ทางใตต้ามเส้นทางโฮจิมินห์  ซ่ึงมุ่งหนา้ไปยงัฐานท่ีมัน่กองก าลงัทางใตข้องเวียดนาม  ( เขต
ชายแดน )  กองก าลงัเหล่าน้ีจะเขา้แทรกซึมสู่ทางใตอ้ยา่งง่ายดายเพราะมีฐานทพัถึง 4  แห่งแต่ละ
แห่งมีเขตแดนทางทหารในทางใตใ้นปี  1965 เร่ิมการขยายสู่เสน้ทางโฮจิมินห์  เรียกวา่เสน้ทางสีหนุ               
( Sihanouk )  เช่ือมต่อกบัเส้นทางของกมัพูชา เส้นทางน้ีเร่ิมเปิดใช้ในเดือนพฤษภาคม  1966  
ฮานอยจึงใชเ้สน้ทางน้ีเสริมก าลงัเขา้สนบัสนุนเวียดนามใต ้( Nam  Bo )105 เส้นทางโฮจิมินห์ ไดมี้มา
ก่อนปี 1965  กลายเป็นเส้นทางในการเขา้แทรกซึมสู่เวียดนามใต ้ ดงันั้นถนนเส้นน้ีจึงเป็นเส้นทาง
หลกัในการเขา้แทรกซึม การขนส่งของหน่วย  559  เร่ิมดีข้ึนตามเส้นทางการเช่ือมต่อน้ีมีระยะทาง

                                                            
105

 *ตอนเหนือ คือ Bac Bo, ตอนกลางคือ Treng Bo 
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ถึง  200  ไมลเ์ป็นถนนท่ีเตม็ไปดว้ยเลน  และดินโคลน  2  ช่องทางสามารถใหร้ถบรรทุกวิ่งผา่นไป
ไดก่้อนปี  1968  รถบรรทุก  10,000  คนัสามารถใชเ้สน้ทางน้ีขนส่งเสบียงไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

อย่างไรก็ตามการปรับปรุงถนนให้ดีข้ึนเป็นเป้าหมายท่ีชัดเจนต่อการถูกโจมตีท้ิง
ระเบิดจากกองทพัอเมริกนั  ทหารกองทพัประชาชนเวียดนามตอ้งเดินทางอย่างระมดัระวงัเพราะ
อาจจะโดนเขา้กบักบัระเบิดได ้ ถึงแมเ้ส้นทางจะปรับปรุงให้ดีข้ึนเพื่อจดัส่งเสบียง ตั้งแต่นั้นมา
รถบรรทุกเป็นเหยือ่ของการถูกโจมตีท้ิงระเบิด  กองทพัประชาชนไดช่้วยคุม้กนัหน่วย 559 จากการ
โจมตีท้ิงระเบิดถึงแมว้่าการเดินทางของทหารจะตอ้งเจอกบัปัญหาไขม้าลาเรีย  และอนัตรายจากป่า
ท าใหต้อ้งสูญเสียก าลงัพลรวมถึงการคุม้ครองหน่วย  559  ขนส่งเสบียง  จากเคร่ืองบินท้ิงระเบิดอีก
ดว้ย   ดงันั้นการเคล่ือนท่ีลงทางใตเ้พิ่มข้ึนทุกๆปีในปี 1964  กองทพัประชาชนเวียดนาม จ านวน  
12,000 นาย เคล่ือนก าลงัพลลงสู่เวียดนามใตใ้นปีถดัมาไดเ้พิ่มจ านวนข้ึนเป็นสองเท่า  และเพิ่มก าลงั
พลเป็นสามเท่า  จากการประมาณปี  1966  มีจากจ านวน  58,000  นาย  ถึง  90,000  นาย  จ านวน
รวมทั้งหมดของกองทพัประชาชน ท าการเขา้แทรกซึมลงไปทางใตใ้นระหว่างปี  1964  จนถึงกลาง
ปี  1967  เป็นทั้งหมด  150,000 นาย  อยา่งไรก็ตามกองทพัประชาชนเวียดนามไดท้ าการปฏิบติั
หนา้ท่ีอยูใ่นเวียดนามใต ้ 50,000 นาย  จ านวนไม่มากเท่าไหร่ถา้เปรียบเทียบกบักองก าลงัทหารของ
สหรัฐอเมริกาท่ีมีในเวียดนามใตใ้นกลางปี  1967  ถึง  500,000  นาย106 

 

ภาพท่ี  27  ภาพแสดงการเดินทางลงสู่ใตข้องทหารกองทพัประชาชนเวียดนาม 
ท่ีมา : Gordon L. Rottman,  North Vietnamese Army Soldier 1958-75,(New York : Osprey Publishing, 
2009), 39. 
                                                            

106 Edward  Doyle,  Lipsman and  Maitland, The North , 28. 
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รูปภาพท่ี 28 แสดงการจู่โจมของทหารกองทพัประชาชนเวียดนามบุกค่ายทหารสหรัฐฯท่ีลอ็คนิน 
ท่ีมา : Gordon L. Rottman,  North Vietnamese Army Soldier 1958-75, (New York : Osprey Publishing, 
2009), 56 

3.1 อำวุธยุทโธปกรณ์ 

หน่วยรบกองโจรเวียดกงไดรั้บความร่วมมือจากชาติพนัธมิตรอย่างโซเวียต  และจีน 
ในการสนบัสนุนจดัสรรดา้นก าลงัอาวุธให้กบักองก าลงัมีการใชง้านแตกต่างกนัตามประสิทธิภาพ
ของอาวุธเหล่านั้น  ซ่ึงอาวุธอีกส่วนหน่ึงเวียดกงไดผ้ลิตใชเ้อง  และบางส่วนเก็บอาวุธของศตัรูจาก
การสูร้บน ามาดดัแปลงใหส้ามารถใชง้านได ้เพราะมีโรงงานผลิตอาวุธอยูต่ามสถานท่ีลบัในป่าหรือ
แมแ้ต่ในอุโมงค ์

โรงงานผลิตอาวุธสร้างเป็นกระท่อมหลงัคามุงจากประกอบดว้ยมูเล่โยงระยางดว้ย
สายพาน  โดยมีเคร่ืองเรือดีเซลเก่าๆท าในญ่ีปุ่นเป็นก าลงัขบั  พลงัไฟฟ้าใชใ้นโรงงานไดม้าจาก
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท่ีต่อเขา้กบัมอเตอร์ของรถสองลอ้เคร่ือง  มุมหน่ึงของกระท่อมติดกบัปล่องไฟ
เตาเผาเหลก็ท่ีมีท่ีสูบลมต่อเขา้กบัฟันเฟืองบนัไดรถสองลอ้  เพียงแค่ถีบเหมือนข่ีจกัรยานสูบก็จะเป่า
ลมใหเ้ตาเผาเหลก็ลุกโพลงไดท้นัทีโรงงานน้ีผลิตแค่  2  อยา่งคือ  ปืนยิงระเบิดกบัปืนครก  ขนาด  
60  มิลลิเมตร  ปืนยงิระเบิดท่ีไดจ้ากโรงงานน้ีลว้นแต่มีประสิทธิภาพ  ประกอบข้ึนมาอยา่งง่ายๆท า
จากเหล็กส าหรับบรรจุระเบิดขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางเท่ากนั  ถว้ยเหล็กน้ีติดกบัผาครอบปืนมีห่วง
เหลก็เช่ือมนอกถว้ย  ในการยงิระเบิดผูใ้ชจ้ะบรรจุกระสุนไม่มีหวัลงไป  และปลดเกลียวใหต้กลงไป
กบักระบอก  ใส่ระเบิดมือธรรมดาลงไปในถว้ยใหส้ลกันิรภยัของระเบิดคลอ้งกบัห่วงท่ีติดขา้งถว้ย  
ดึงแถบสลกัออกแลว้เหน่ียวไกกระสุนเป้าหมายจะระเบิด  ในล ากลอ้งขบัระเบิดมือออกมาทางปลาย
กระบอกเม่ือถึงกระบอกสลกันิรภยัจะตีกลบัเกิดการกระทบกนัจนระเบิด  เปรียบเทียบกับของ
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อเมริกาแลว้เคร่ืองยงิระเบิดของเวียดกงราคาถูกกวา่  และมีประสิทธิภาพในการใชง้านไดดี้การสร้าง
ปืนครกก็ท าแสนง่ายตวักระบอกเคร่ืองยงิท าจากท่อน ้ าประปาขนาดใหญ่หาซ้ือไดท้ัว่ไปในไซ่ง่อน
ท่อท่ีตดัมาแต่ละท่อนจะถูกเช่ือมปิดดา้นหน่ึงส่วนขาท่ีตั้งท าจากเหลก็ท่ีใชใ้นงานก่อสร้างน ามาเช่ือ
เขา้ดว้ยกนั  เม่ือเสร็จกิจแลว้ก็ทาสีลงน ้ ามนัแต่การผลิตอาวุธของเวียดกงไม่มีความรู้ทางดา้นเคมี
เท่าไหร่นกั  พวกเขามกัใชดิ้นปืนท่ียดึมาไดม้ากกว่าผลิตใชเ้อง  มีเพียงไม่ก่ีชนิดท่ีหาไดเ้องไม่ว่าจะ
เป็นก ามะถนั  หรือถ่านบดละเอียด  และโซเดียมไนเตรส  จะมีขายตามทอ้งตลาดหาซ้ือไดง่้าย107 

                             

ภาพท่ี  29  อาวธุปืนท่ีผลิตข้ึนใชเ้องของเวยีดกง   
ท่ีมา : Gordon L. Rottman,  Viet  Cong  Fighter  ,(New York : Osprey Publishing, 2007), 23. 
 

 

ภาพท่ี  30 โรงงานผลิตอาวธุของเวียดกงในป่า ในภาพเป็นวตัถุระเบิดท่ียดึไดจ้ากสหรัฐฯ   
ท่ีมา : Gordon L. Rottman,  Viet  Cong  Fighter , (New York : Osprey Publishing, 2007), 43. 
 
                                                            

107
 มลัคอลม์  ดบับิว  เบราน์,  โฉมหนา้สงครามเวียดนาม, แปลโดย ไชยวฒัน์  ยนเป่ียม.  

   ( พระนคร : ส านกัพิมพผ์ดุงศึกษา, 2510), 33 - 35. 
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ภาพท่ี  31  โรงงานผลิตอาวธุของเวียดกงภายในอุโมงค ์ 
ท่ีมา : Gordon L. Rottman,  Viet  Cong  Fighter , (New York : Osprey Publishing, 2007), 44. 
 

 

ภาพท่ี  32  โรงงานซ่อมอาวธุของเวียดกงในป่าในภาพเป็นปืนครกและปืนไรเฟิลไร้แรงสะทอ้น  
ท่ีมา : Gordon L. Rottman,  Viet  Cong  Fighter , (New York : Osprey Publishing, 2007), 28. 
 

4.ยุทธวธีิกำรสู้รบ 

การก าหนดยุทธวิธีเป็นปัจจัยส าคญัอย่างยิ่งในการท าศึกสงคราม  เพราะถา้มีการ
วางแผนแต่ทางดา้นยทุธศาสตร์  แต่ไม่มีการก าหนดเป้าหมายทางยทุธวิธีก็เท่ากบัว่าความพ่ายแพร้อ
อยู่ตรงหน้านั้นแลว้  การรับรู้ขอ้มูลสภาพภูมิประเทศของตน   ความคุน้เคยกบัพื้นท่ีๆพวกเขาอยู่
อาศยั  และการประกอบอาวุธใชเ้องการวางกบัดกัต่างๆ  มีส่วนช่วยท าให้เวียดกงไดเ้ปรียบต่อฝ่าย
ตรงขา้มรูปแบบยทุธวิธีจะแตกต่างกนัออกไปตามสถานการณ์  และช่วงเวลาท่ีเหมาะสมวิธีการจะ
เนน้ไปท่ีการจู่โจม  ความรวดเร็ว  และการลอบท าร้าย  รวมไปถึงการขดุสนามเพลาะหรือหลุมหลบ
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ภยั  และการขุดอุโมงค์  ซ่ึงผูเ้ขียนจะได้กล่าวยกตวัอย่างถึงอุโมงค์กูจ๋ีซ่ึงมีรูปแบบโครงสร้างท่ี
ซับซ้อนและอยู่ในทางใต ้ ส่วนอุโมงค์วินม็อค  มีรูปแบบอุโมงค์ท่ีคลา้ยกันเพียงอยู่ใกลก้ับเขต
ปลอดทหารติดกนักบัเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเหนือกบัใต ้ สามารถอธิบายถึงความเป็นมาของ
อุโมงคก์จ๋ีูไดด้งัต่อไปน้ี 

อุโมงคก์ูจ๋ีมีพื้นท่ีอยู่ต  าบลกูจ๋ีภายในมีระบบการเช่ือมต่อกนัอย่างซับซ้อนพื้นท่ีตั้งอยู่
ระหว่างไซ่ง่อนไปจนถึงประเทศกัมพูชามีความยาวเช่ือมต่อถึงหมู่บ้านและจังหวัดถึง 100  
กิโลเมตร  ภายในอุโมงคมี์คลงัเกบ็อาวธุ  โรงงาน  โรงพยาบาล  ส านกังาน   

และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  ท่ีส าคญัส าหรับการด ารงชีวิตอยูใ่นอุโมงค ์ นายพล        
วิลเลียม เวสส์ มอร์แลนด ์(General  William  Westmoreland )  ผูบ้งัคบับญัชากองทพัสหรัฐอเมริกา
ได้กล่าวถึงอุโมงค์น้ีว่า  “ไม่มีค  ากล่าวใดท่ีจะอธิบายให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนเก่ียวกับ
กองบญัชาการลบัของพวกเวียดกงพวกเขาเป็นมนุษยต์วัตุ่นท่ีอาศยัอยูใ่นใตดิ้น”108    ไม่มีนกัวิศวกร
ทางทหารสักคนเดียวท่ีออกแบบอุโมงคท่ี์ซบัซอ้นขนาดน้ี  มีเพียงเขาเท่านั้นท่ีก าหนดให้สร้างมนั
ข้ึนมาคือ  นายพลโวเหงียนยา้ป  ผูบ้งัคบับญัชาการกองทพัเวียดนามเหนือระบบโครงสร้างภายใน
อุโมงคค่์อยๆพฒันาข้ึนจนกลายเป็นกองบญัชาการหน่วยรบกองโจรขนาดใหญ่ท่ามกลางศตวรรษท่ี  
20  ซ่ึงสงครามไดพ้ฒันาเทคนิคต่างๆอยา่งทนัสมยัข้ึนมาใชแ้ลว้  เช่น  เคร่ืองบินรบ  ขีปนาวุธ  ปืน
ใหญ่  และสารเคมี  เพื่อบงัคบัใหพ้วกเวียดกงท่ีอยูใ่นอุโมงคอ์อกมาจากรู  มนัเป็นเร่ืองท่ีน่าแปลกใจ
อยา่งมากท่ีการท าสงครามรบตามรูปแบบโดยใชเ้คร่ืองบินต่อสู้หรือแมแ้ต่เฮลิคอปเตอร์ท่ีขนกนัมา
ใชต่้อการสู้รบแบบกองโจรของพวกเวียดกง  และต่อมาก็กระหน ่าท้ิงระเบิดท่ีเวียดนามเหนือจึง
กลายเป็นสงครามยืดเยื้อท่ีเกิดจากการโน้มน าเขา้สู่สงครามของสหรัฐฯท าให้การท าสงคราม
ขยายตวัออกไปอีก109 

อุโมงค์กูจ๋ีเป็นยุทธวิธีหลกัส าคญัของเวียดนามใต ้ เพราะได้รับการสนับสนุนจาก
เส้นทางสายหลกั  2  เส้นทางดว้ยกนัคือ  ทางบก  และทางน ้ า  รอบๆตวัเมืองไซ่ง่อนในระหว่างการ
สู้รบเป็นเส้นทางสนับสนุนจากกมัพชูามาตามเส้นทางโฮจิมินห์ จากทางเหนือเขา้สู่เวียดกง  ต าบาล
กูจ๋ีมีอาณาเขตครอบคลุมอย่างกวา้งขวาง  กองก าลงัเวียดกงสามารถเคล่ือนยา้ยเขา้ออกไดอ้ย่าง
ง่ายดายทั้งในฤดูฝน  และฤดูร้อน  อุโมงคแ์ห่งน้ีไม่เป็นเพียงแค่พื้นท่ีสูร้บเท่านั้น 

                                                            
108 Tom  Mangold and John Penycate,  The Tunnels of Cu Chi , (New York : Random 

House Publishing, 1985), 15. 
109 Tom  Mangold and John Penycate,  The Tunnels of Cu Chi  ,17. 
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แต่ยงัเป็นฐานท่ีมัน่ทางการเมืองรวมถึงเป็นฐานทพัทางทหารท่ีมีการขยายอาณาบริเวณ
ออกไปรอบๆอย่างกวา้งขวางของพื้นท่ีของต าบลกูจ๋ี  พวกเวียดกงเรียกว่า  “โซนยุทธวิธีเขตท่ี 3” 
ของกองก าลงัเวียดนามใตซ่ึ้งแบ่งออกเป็น “เขตพื้นท่ีท่ี 4 ของกองก าลงัเวียดกง”110  

 

 

ภาพท่ี  33  ภาพแสดงฐานท่ีตั้งของอุโมงคแ์ละการจดัตั้งฐานทพัของสหรัฐรอบๆเขตพื้นท่ี  
ท่ีมา : Tom  Mangold and John Penycate,  The Tunnels of Cu Chi , (New York : Random House 
Publishing, 1985), 27. 

เวียดกงประสานการท างานร่วมกบักองก าลงัรักษาความปลอดภยัของหมู่บา้นซ่ึงเป็น
องคก์รเดียวกนักบัแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนาม (NLF) โดยผูน้ าหมู่บา้นจะคอยให้การ
สนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีแก่เวียดกง  ซ่ึงภายในหมู่บา้นแห่งน้ีมีประชากรอาศยั อยูป่ระมาณ  85%  
บางคร้ังตอ้งเผชิญหนา้กบัเจา้หนา้ท่ีของฝ่ายรัฐบาลเวียดนามใตท่ี้คอย  ข่มขู่  ท าลาย พวกชาวบา้นท่ี
เป็นไส้ศึกหรือเป็นสายลบัให้แก่เวียดกง  เพื่อก าจดัให้กองก าลงัเวียดกงออกไปจากหมู่บา้นแห่งน้ี  
แต่ชาวบา้นท่ีสนบัสนุนพวกเขาก็คอยส่งสัญญาณเตือนภยัให้รับรู้ก่อนเสมอ  นอกจากน้ีเวียดกงท า
การเพาะปลูกพืชสวนครัว  จดัเตรียมเสบียงอาหารเพื่อเป็นการช่วยเหลือตนเองขณะท่ีพวกเขาอาศยั
อยู่ภายในใตดิ้น ถึงแมว้่าอาวุธท่ีใชเ้ป็นการจดัหามาอย่างง่ายๆ  ประกอบข้ึนมาเองบา้งแต่พอช่วง
หลงัปี ค.ศ. 1966  อาวุธปืนท่ีไดรั้บจากจีนส่งมาทางเรือ และทางบกจากกมัพูชาท าให้ปืนไรเฟิล        
AK -47  กลายเป็นสัญลกัษณ์ประตวัของพวกเขาโดยทนัที  กองก าลงัเวียดกงจะเลือกช่วงเวลา  และ

                                                            
110 Tom  Mangold and John Penycate,  The Tunnels of Cu Chi  ,18. 
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สถานท่ีท่ีจะท าการต่อสู้  ในระหว่างการต่อสู้กบักองทพัสหรัฐฯ  เวียดกงจะใช้ยุทธวิธีซุ่มโจมตี  
เผชิญหนา้แบบประชิดตวัแลว้ถอยออกอยา่งรวดเร็ว  เนน้ความรุนแรงใหไ้ดผ้ลส าเร็จมากท่ีสุดแต่มี
ขอ้เสียเปรียบทางด้านอาวุธท่ีใช้  ส่วนกองทพัสหรัฐถึงแมมี้อาวุธท่ีเน้นความทนัสมยัทางด้าน
เทคโนโลยีอย่างเคร่ืองบินรบ  ขีปนาวุธ  เป็นแค่การคุมเชิงสถานการณ์ท่ีบงัคบัไม่ให้พวกเวียดกง
ต่อกรไดอี้กต่อไปเท่านั้น111 

กองโจรเวียดกงได้ชัยชนะบริเวณอ าเภอกูจ๋ี  ท าให้รัฐบาลประธานาธิบดีจอห์นสัน
ตดัสินใจส่งกองทพัสหรัฐฯเขา้รบในสงครามเพิ่มข้ึนอีก  ขยายก าลงัเขา้มาในเขตกูจ๋ีพยายามคน้หา
อุโมงค์แต่ไม่พบ  ท าลายนาขา้ว  ตดัป่าไม ้ ท าลายหมู่บา้น  และพ่นสารเคมีฆ่าพืช  ท้ิงระเบิด          
นาปาลม์  เผาพืชพนัธ์ุทุกอย่างต่อมาใชสุ้นัขอลัเซเช่ียน ดมหาประตูกลเขา้อุโมงคแ์ละคน้หาพวก
กองโจรแต่พวกเวียดกงหลอกสุนขัโดยโรยพริกไทตามท่ีต่างๆ ให้สุนขัฉุนจนดมกล่ินไม่รู้เร่ือง ใช้
สบู่อเมริกนัอาบน ้ า  สุนัขนึกว่าเป็นพวกเดียวกนัเอาเส้ือผา้ทหารอเมริกนัท่ีจบัไดม้าใส่  สุนัขไม่
สามารถดมกล่ินขวากหรือระเบิดแสวงเคร่ืองจึงตายหรือบาดเจบ็ไปมาก112   

ต่อไปน้ีจะเป็นการอธิบายถึงวิธีการขดุสร้างอุโมงคก์ูจ๋ีโดยมีวิธีการมาจากการขดุรูของ
ตวัตุ่นหรือหนูนา  รวมไปถึงการอธิบายเก่ียวกบัอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการขุดโครงสร้างของ
อุปกรณ์ท่ีเป็นเทคนิคเฉพาะตวั พวกเขาสารถจดัหามาไดอ้ย่างง่ายๆ  หรือเป็นวสัดุจากธรรมชาติ
สามารถดูไดจ้ากโครงสร้างของอุปกรณ์ต่างๆเหล่าน้ีไดจ้ากรูปดงัต่อไปน้ี 

                      

ภาพท่ี  34  ภาพอธิบายถึงอุปกรณ์การขดุอุโมงคข์องเวียดกง  
ท่ีมา : Gordon L. Rottman,  Vietcong and NVA Tunnels and Fortifications of the Vietnam war, (New 
York : Osprey Publishing, 2006), 17. 
                                                            

111 Tom  Mangold and John Penycate,  The Tunnels of Cu Chi , 51. 
112สมเด็จพระฯ  เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี, พระราชนิพนธ์เร่ืองอนมัสยามมิตร.        

( กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินต้ิง, 2537), 223. 
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ภาพแสดงใหเ้ห็นถึงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการขดุอุโมงคท่ี์ท ามาจากไม่ไผมี่ความยาวมากกว่า 

12 ฟุต และตะกร้าท่ีสานจากหวาย มีเชือกส าหรับเก่ียวเขา้กบัปลายของดา้มไมไ้ผท่ี่ท าเป็นรูปทรง
ตะขอ  ไมไ้ผห่ลายอนัจะรวมกนัสร้างข้ึนเป็นฐานไวส้ าหรับเป็นหลกัยดึของตะกร้า เพื่อชกัสายเชือก
ท่ีผกูไวเ้ป็นรอกขนถ่ายดินข้ึนมาจากขา้งล่าง  รวมถึงอุปกรณ์ขดุดินไดแ้ก่พลัว่  และจอบ113 

               

ภาพท่ี  35  ภาพอธิบายถึงวิธีการขดุอุโมงคข์องเวียดกง  
ท่ีมา : Gordon L. Rottman,  Vietcong and NVA Tunnels and Fortifications of the Vietnam war ,(New 
York : Osprey Publishing, 2006), 18. 

ภาพแสดงการอธิบายถึงวิธีการขดุอุโมงค ์ ซ่ึงจะเห็นไดว้่าคนท่ีอยูด่า้นบนของปากทาง
อุโมงคจ์ะคอยส่งไม่ไผ่ท่ีมีตะกร้าคลอ้งอยู่เพื่อหย่อนลงไปให้คนขา้งล่างท่ีท าการขุดดินตกัดินใส่
ตะกร้าแล้วจึงยกดินข้ึนมาท้ิงข้างบนสามารถขุดดินเข้าหากันได้ทั้ งสองทางเพื่อเป็นการ
ประหยดัเวลา114 

 
                                                            

113 Gordon L. Rottman,  Vietcong and NVA Tunnels and Fortifications of the Vietnam 
war, (New York : Osprey Publishing, 2006), 17. 

114 Gordon L. Rottman,  Vietcong and NVA Tunnels and Fortifications of the Vietnam 
war, 18. 
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ภาพท่ี  36  ภาพอธิบายถึงวิธีการวางกบัดกัท่ีปากทางเขา้ของอุโมงค ์
ท่ีมา : Gordon L. Rottman,  Vietcong and NVA Tunnels and Fortifications of the Vietnam war, (New 
York : Osprey Publishing, 2006), 19. 

ภาพแสดงการอธิบายถึงประตูกบัดกัซ่ึงตวัประตูท าจากคอนกรีต ดา้นขอบประตูและ
ฐานรองท าจากไมส่้วนท่ีจบัปากประตูจะร้อยดว้ยสายไฟท่ีเช่ือมต่อกบัลูกระเบิดเลก็ท่ีซ่อนอยูข่า้งใต้
ฐานประตู  ฝาประตูอุโมงคจ์ะวางพอดีกบัต าเหน่งของปากอุโมงคเ์พื่ออ าพรางไม่ให้รู้ว่ามีกบัดกั
ซ่อนอยูภ่ายใน115 

 

ภาพท่ี  37  ภาพแสดงรายละเอียดของระบบการท างานภายในอุโมงค ์
ท่ีมา : Wikipedia, Viet Cong Tunnel Complex [Online]. Accesssed 11 January 2011. 
 Available from http://www.tanarmy.com/index/vietnam%20war/nva&vctactic.html.  

จากภาพจะสามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี 
1. (1)  จุดปะทะต่อสู ้
2. (2)  ทางระบายอากาศ 
3. (3)  หอ้งพยาบาล 
4. (4)  กบัดกั 
5. (5)  หอ้งนอน 
6. (6)  ช่องระบายควนั 

                                                            
115 Gordon L. Rottman,  Vietcong and NVA Tunnels and Fortifications of the Vietnam 

war,19. 
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7. (7)  บ่อน ้า 
8. (8)  หอ้งประชุม 
9. (9) หอ้งเกบ็เสบียงอาวธุ  และอาหาร116  

เร่ืองของการประกอบอาหารภายในอุโมงคไ์ม่ไดเ้ป็นอุปสรรคต่อเวียดกงแต่อย่างใด  
สามารถหุงหาอาหารไดโ้ดยท่ีไม่มีควนัไฟให้ขา้ศึกไดเ้ห็นเพราะควนัไฟจะค่อยๆลอยออกไปตาม
ท่อท่ีไดท้  าการต่อไวแ้ลว้น าใบไมปิ้ดไวบ้นปากทางท่ีควนัไฟจะออก  อุโมงคก์จ๋ีูอยูใ่ตฐ้านบญัชาการ
ของสหรัฐอเมริกา คือ กองพลท่ี 25  ซ่ึงกองทพัสหรัฐฯไม่รับรู้มาก่อน ท าให้ช่วงเวลากลางคืน     
เวียดกงจะออกมาซุ่มโจมตีฐานทพัสหรัฐฯ แต่ในช่วงเวลากลางวนัจะหลบอยูใ่นอุโมงค์117 

           

ภาพท่ี  38  ภาพแสดงการสาธิตถึงวิธีการเขา้อุโมงค ์
ท่ีมา : Wikipedia, เวียดนามใต ้ [Online]. Accesssed  18 November 2010.  Available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/www.wutkate.com/. 

                                                            
116 Wikipedia, Viet Cong Tunnel Complex [Online]. Accesssed 11 January 2011. 

 Available from http://www.tanarmy.com/index/vietnam%20war/nva&vctactic.html. 
117

 ดอกไมสี้ขาว,  ลุยเด่ียวเท่ียวเวียดนามไกดดี์มีความสุขภาค 3,  ( กทม : ดอกหญา้, 2550 ), 
201 - 202. 
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ภาพท่ี  39  ช่องระบายอากาศของอุโมงค ์
ท่ีมา : Google.com. Chuchi tunels . [Online]. Accesssed  20 April 2011. Available from 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=544211.  

 
ภาพท่ี  40  ระบบประปา 
ท่ีมา : Google.com. Chuchi tunels . [Online]. Accesssed  20 April 2011. Available from 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=544211. 

                                           

ภาพท่ี  41  ภาพแสดงการดดัแปลงระเบิดท่ีใชก้ารไม่ไดป้ระกอบข้ึนใหม่ภายในอุโมงค ์
ท่ีมา : Wikipedia, Chuchi tunnels.  [Online]. Accesssed  18 November 2010.  Available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/www.wutkate.com/. 
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4.1 กำรวำงกบัดัก 
 

             

ภาพท่ี  42  แสดงภาพการวางกบัดกัของเวียดกง  
ท่ีมา : Gordon L. Rottman,  Vietcong and NVA Tunnels and Fortifications of the Vietnam war, (New 
York : Osprey Publishing, 2006), 58. 

กบัดกั และอาวุธต่างๆน้ีพวกเขาสร้างข้ึนมาเองกบัดกัจะเกิดปฏิกิริยาก็ต่อเม่ือไป
กระตุน้ หรือเคล่ือนไหว  และจะวางกบัดกัไปทัว่บริเวณท่ีใกลก้บัฐานท่ีตั้งของเวียดกง  ค่ายทหาร  
และหมู่บา้นเพื่อเป็นการเตือนภยัใหรู้้ถึงการบุกรุกจากศตัรู  รูปแบบของการวางกบัดกันั้นจะวางตาม
แนวพื้นดิน บนพื้นดิน  พื้นหญา้  หรือตน้ไม ้ และท าสัญลกัษณ์ใหพ้วกเขารู้ถึงต าเหน่งท่ีไดว้างกบั
ดกัเอาไวเ้พื่อไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดต่อฝ่ายเดียวกนักบัดกัท่ีวางไวต้ามภาพมีดงัต่อไปน้ี 

1. กระดานตะปู 
2. ลูกระเบิดมือท่ีฝังอยูใ่กลก้บัประตูร้ัว 
3. หลุมตะปู 
4. หลุมตะปูแบบแนวขวาง 
5. กระสุนปืนใหญ่ท่ีใชไ้ม่ไดด้ดัแปลงดว้ยการน ามาแยกช้ินส่วนต่อสายชนวนใหม่ 
6. ลูกระเบิดเลก็ในกระป๋อง 
7. ลูกระเบิดเลก็ท่ีติดกบัเสาไมไ้ผ ่
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8. ไมไ้ผแ่หลมท่ีวางซ่อนไวอ้ยูใ่นพงหญา้118 
ในช่วงแรกๆของสงครามเวียดนาม  เวียดกงไดป้ระดิษฐอุ์ปกรณ์ช้ินใหม่ข้ึนมา เรียกว่า 

“ระเบิดฉมวก”  มีลกัษณะท านองเดียวกนักบัจรวดท าลายขนาด  3.5  น้ิว  ระเบิดฉมวกน้ีบรรจุดิน
ระเบิดแรงสูงสูงอดัในเศษเหลก็  หลงัหวัระเบิดมีครีบเหลก็  4  แฉกกลางครีบทั้งส่ีมีท่อท่ีใส่ดินเพื่อ
ท าการขบัระเบิดไปขา้งหน้า  โดยมีกลไฟฟ้าบงัคบั  การยิงจะตอ้งอาศยักรงบอกขนาดยาวเป็นท่ี
บรรจุกบัตวัจรวด น าไปยดัลงในพื้นดินตั้งปลายไวท่ี้เป้าหมายจากนั้นผูย้ิงจะล่ามสายไฟจากท่อไป
ยงัท่ีซุ่มตวั  อานุภาพของมนัคือสามารถหยดุรถถงัขนาดเบาได ้ และจมเรือปืนของรัฐบาลเวียดนาม
ใต้119 

 

ภาพท่ี  43  แสดงภาพการท ากบัดกั 
ท่ีมา : SEATO, “The viet cong political infrastructure in south Vietnam”. n.p. :n. pag 

            
ภาพท่ี  44  แสดงภาพการท ากบัดกั 
ท่ีมา : SEATO, “The viet cong political infrastructure in south Vietnam”. n.p. :n. pag 
                                                            

118 Gordon L. Rottman, Vietcong and NVA Tunnels and Fortifications of the Vietnam war, 
(New York : Osprey Publishing, 2006), 59. 

119มลัคอลม์  ดบับิว  เบราน์,  โฉมหนา้สงครามเวียดนาม, แปลโดย ไชยวฒัน์  ยนเป่ียม.  
   ( พระนคร : ส านกัพิมพผ์ดุงศึกษา, 2510), 166. 
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ภาพท่ี  45  แสดงภาพการท างานของกบัดกั 
ท่ีมา : Wikipedia, Chuchi tunnels. [Online]. Accesssed  18 November 2010.  Available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/www.wutkate.com/. 

4.2 จุดซุ่มยงิ   ( สนำมเพลำะ ) 

           

ภาพท่ี  46  ภาพแสดงรูปแบบของสนามเพลาะในสนามรบ 
ท่ีมา : Gordon L. Rottman,  Vietcong and NVA Tunnels and Fortifications of the Vietnam war, (New 
York : Osprey Publishing, 2006), 26. 

ในภาพแสดงใหเ้ห็นถึงจุดซุ่มยงิปืนกลต่อสู้เคร่ืองบินรบท่ีเคซาน  ( Khe Sanh )  มีจุด
ซุ่มยงิทั้งหมด  3  จุด  ขดุหลุมเพลาะลึกลงไป  3-4  ฟุต มีการขดุเช่ือมเขา้หากนัใตพ้ื้นดินสามารถ
เคล่ือนยา้ยไปมาหากนัไดร้ะหว่าง  3 หลุมเพลาะน้ี แต่ละหลุมจะใช ้ปืนกลโซเวียตขนาด  12.7 mm.  
Dshkm38/46   และปืนกลจีนรุ่น  Type 54  ใชส้ าหรับยิงต่อสู้เคร่ืองบินรบเม่ือนกับินมองลงมายงั
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พื้นดินไม่สามารถท่ีจะมองเห็นหลุมเพลาะไดอ้ย่างชดัเจนเพราะปกคลุมไปดว้ยใบไ้ม ้ หรือหญา้
เพื่อใหดู้กลมกลืนกบัสภาพป่า120 

 

ภาพท่ี  47  ภาพการซุ่มยงิในสนามเพลาะของหน่วยรบกองโจร 
ท่ีมา :  Hai Thu,  Northvietnam A gaint  U.S. Air Force. (Hanoi : Foreign Languages  House, ), :n. pag. 

 

ภาพท่ี  48  ภาพแสดงโครงสร้างของค่ายพกัเวียดกง 
ท่ีมา : Gordon L. Rottman,  Vietcong and NVA Tunnels and Fortifications of the Vietnam war, (New 
York : Osprey Publishing, 2006), 34. 

                                                            
120 Gordon L. Rottman, Vietcong and NVA Tunnels and Fortifications of the Vietnam war 

ม(New York : Osprey Publishing, 2006), 26. 
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ในภาพแสดงให้เห็นถึงฐานท่ีตั้งของค่ายท่ีพกัเวียดกงเป็นการวางรูปแบบโครงสร้าง
อยา่งง่ายๆ  ไม่มีการออกแบบเหมือนกบัค่ายท่ีพกัของสหรัฐฯ  ค่ายพกัน้ีมีขนาดพื้นท่ี  100 คูณ 300  
เมตร ประกอบไปดว้ย  บงัเกอร์ ( Bunger )  ต่อสู้รวมถึงเป็นท่ีพกั  จุดซุ่มยิงปืนกล  จุดสนับสนุน
บงัเกอร์  กระท่อมท่ีท างาน  กระท่อมท่ีพกั  จุดซุ่มยงิปืนครก  เป็นตน้  โดยมีทุ่นระเบิดวางไวร้อบๆ
ค่าย     ค่ายพกัแห่งน้ีตั้งข้ึนเพื่อคุม้ครองป้องกนัภยัหมู่บา้น  มกัจะตั้งอยูใ่กลก้บัแม่น ้ าธรรมชาติ ส่วน
กระท่อมสร้างข้ึนมาจากไม่ไผ่  อีกทั้งยงัปลูกตน้กลว้ย  หรือผกัสวนครัวไวร้อบๆบริเวณท่ีพกัเพื่อ
น ามาบริโภค121  

นอกจากน้ียงัมีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่าหมู่บา้นสนาม  ( Fortified  or  Combat  hamlet )  
เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงยทุธวิธีตั้งรับของเวียดกง  หมู่บา้นสนามของเวียดกงไดรั้บการป้องกนัอยา่ง
ดีหน่วยกองโจรทอ้งถ่ินจะเป็นผูดู้แลเพื่อไม่ให้เจา้หนา้ท่ีรัฐบาลฯเขา้มา  คณะกรรมการหมู่บา้นจะ
ช่วยกนัจดัหาหรือจดัท า  ทุ่นระเบิด  กบัระเบิด  และขวากตะปู  เพื่อใชด้กัทางเขา้หมู่บา้น  เม่ือมีผูบุ้ก
รุกเขา้มาจะมีชาวบา้นคอยให้สัญญาณเตือนเม่ือเกิดการปะทะกนัข้ึนกองโจรจะกระโดดเขา้หลุมท่ี 
อ าพรางไวเ้ป็นอย่างเป็นดี  หรือมุดเขา้รูอุโมงคท่ี์ขุดไวเ้ป็นอย่างดีส าหรับไวเ้ป็นทางป้องกนัของ
พวกกองโจรเองเวลาเคล่ือนก าลงัประจ าแนวยิง  หรือสังเกตการณ์ขณะท าการรบ  และเป็นท่ีหลบ
ภยัทั้งเกบ็เสบียงของชาวบา้นอีกดว้ย122 

ก่อนยุทธวิธีท่ีสหรัฐฯจะน าเคร่ืองบิน B-52 ท้ิงระเบิดใส่เวียดนามนั้นเม่ือตน้ปี 1968    
พวกเวียดกงสามารถประดิษฐ์เคร่ืองดกัฟังเสียงเคร่ืองบินไดอ้ยา่งดี  ท าใหมี้เวลาท่ีวางแผนการต่อสู้
อากาศยานไดท้นัที  ปืนกลจ านวนมากท่ีไดรั้บมาก็ดี  หรือการเอาผา้ชุบน ้ ามาคลุมปากหลุมเพลาะ  
การขุดหลุมให้ลึกๆ  เป็นวิธีการหน่ึงท่ีเวียดกงเอาตวัรอดไดอ้ย่างง่ายๆอีกเช่นกนัเม่ือยอ้นกลบัไป
สมยัสงครามอินโดจีนนายทหารฝร่ังเศสไดอ้ธิบายถึงพวกเวียดมินห์วา่ 

                                                            
121 Gordon L. Rottman, Vietcong and NVA Tunnels and Fortifications of the Vietnam war, 

. (New York : Osprey Publishing, 2006), 35. 
122 จอร์จ  เค  ธานแฮม,  สงครามปฏิวติัของคอมมิวนิสต,์  แปลโดย เยาว ์ สุทธินุ่น 

    ( ม.ป.ท. : ส านกัพิมพก์า้วหนา้, 2513) , 328 - 329. 
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“ …ขณะท่ีการรบอย่างดุเดือดท่ีเดียนเบียนฟูสงบลงชัว่คราวเป็นระยะๆนั้นเวียดมินห์
ก าลงัท าอะไรอยูน่ะหรือ?  นัน่ก็คือขดุสนามเพลาะไปทัว่ภูเขาผา่นเขา้ไปไดถึ้งฐานท่ีมัน่สุดทา้ยของ
ฝร่ังเศสเลยทีเดียว…”123 

การขุดอุโมงค์ของเวียดกง  ถือไดว้่าเป็นเทคนิคพิเศษในทางยุทธวิธีแบบภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมากกว่าการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเสียอีกถึงแมข้อ้บกพร่องคือความล่าชา้เพราะตอ้งอาศยั
แรงงานมนุษยแ์ต่ผลส าเร็จท่ีไดรั้บยอดเยีย่มเกินกวา่ท่ีจะคาดเดา  เอกสารท่ียดึไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงการ
ท่ี เวียดกงไดรั้บการฝึกอบรมในเร่ืองของวิธีการหาท่ีลงจอดเฮลิคอปเตอร์  และการเตรียมยิงเม่ือ
เคร่ืองร่อนลงจอดขั้นแรกเวียดกงใชเ้สาปลายแหลมปักตามพื้นท่ีโล่งท่ีคาดว่าเคร่ืองจะลงจอดโดยมี
การ     อ  าพรางไวอ้ย่างแนบเนียน  ต่อมาในปลายปี ค.ศ. 1966 กองทพัสหรัฐฯ ไดรั้บรายงาน
เก่ียวกบัการดกัเฮลิคอปเตอร์แบบใหม่โดยการใชเ้สาขนาดเลก็มาปักไวต้ามท่ีโล่ง  เม่ือเคร่ืองลงจอด
แรงลมจะตีใหเ้สาลม้ลงไปจุดชนวนระเบิด   หรือบางคร้ังมีการน าทุ่นระเบิดไปวางเอาไวเ้พื่อท าลาย
เฮลิคอปเตอร์ การฝึกพิเศษอีกอย่างคือ  การรับรู้ประเภทของเคร่ืองบินจากการฟังเสียงเคร่ืองยนต ์ 
หรือการขดุหลุมเพื่อคอยดกัฟังจากวิทย ุ และท าโมเดลจ าลองแบบเคร่ืองบินชนิดต่างๆเพื่อสอนให้
ทหารเวียดกงรู้จกัประเภทของเคร่ืองบิน124 

4.3  เส้นทำงโฮจิมินห์ 

เส้นทางโฮจิมินห์เป็น ถนน และ เส้นทาง มีการเช่ือมโยงระหว่างสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเวียดนาม ในสงครามเวียดนาม และพื้นท่ีภาคใตข้องประเทศเวียดนามผา่น ประเทศ
ลาว และ กมัพูชา  เส้นทาง  โฮจิมินห์ถูกใชโ้ดยกองทพัเวียดนาม  ส าหรับอิสรภาพของภาคใต้
เวียดนาม (Viet Cong) เป็นทหารกองหนุนเตรียมการจดัส่งเสียงอาหารทางใต ้เส้นทางโฮจิมินห์เป็น
เครือข่ายของเส้นทางคมนาคมในการส่งเสียงสมยัสงครามเดียนเบียนฟู ปี 1954 วนัน้ี เส้นทาง        
โฮจิมินห์เรียงรายไปดว้ยประวติัศาสตร์ทั้งหมดในดินแดนเวียดนามเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจของ
พื้นท่ีราบสูงทางใต้ท าให้การต่อสู้ในทางทหารรุนแรงข้ึนเป็นผลมาจากการผลักดันของ
สหรัฐอเมริกาผ่านองค์กร OSS , CIA , เพื่อจดัหาอุปกรณ์สนับสนุนการรบทางภาคใตเ้ส้นทาง           
                                                            

123 เดนิส  วอร์เน่อร์,  ส้ินแผน่ดิน, แปลโดย ไพโรจน์  พนัธุมจินดา.  ( กรุงเทพฯ : ดีแอนด ์
เอส, 2521) , 234 - 235.  

124 จอร์จ  เค  ธานแฮม,  สงครามปฏิวติัของคอมมิวนิสต,์  แปลโดย เยาว ์ สุทธินุ่น. 
    ( ม.ป.ท. : ส านกัพิมพก์า้วหนา้, 2513) , 328 - 329. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=fr%7Cth&rurl=translate.google.co.th&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/R%25C3%25A9publique_d%25C3%25A9mocratique_du_Vi%25C3%25AAt_Nam&usg=ALkJrhj8K8DruMikSb3GAkmq3riBrf1pPw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=fr%7Cth&rurl=translate.google.co.th&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/R%25C3%25A9publique_d%25C3%25A9mocratique_du_Vi%25C3%25AAt_Nam&usg=ALkJrhj8K8DruMikSb3GAkmq3riBrf1pPw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=fr%7Cth&rurl=translate.google.co.th&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d'Indochine&usg=ALkJrhiEkv8vdLkVIeUauqcds5vjTwqAcg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=fr%7Cth&rurl=translate.google.co.th&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_du_Laos&usg=ALkJrhhsCFkarntH4i7--80FBMO07J4OEg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=fr%7Cth&rurl=translate.google.co.th&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_du_Laos&usg=ALkJrhhsCFkarntH4i7--80FBMO07J4OEg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=fr%7Cth&rurl=translate.google.co.th&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_du_Cambodge_(1953-1970)&usg=ALkJrhg0wW1vkR9fylYWwGvOQR3Ron0qyg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=fr%7Cth&rurl=translate.google.co.th&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Front_national_pour_la_lib%25C3%25A9ration_du_Sud_Vi%25C3%25AAt_Nam&usg=ALkJrhhfXan1APWJ9IDM7PlNic8hbQNghg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=fr%7Cth&rurl=translate.google.co.th&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Front_national_pour_la_lib%25C3%25A9ration_du_Sud_Vi%25C3%25AAt_Nam&usg=ALkJrhhfXan1APWJ9IDM7PlNic8hbQNghg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=fr%7Cth&rurl=translate.google.co.th&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/1954&usg=ALkJrhhNaL-yJK28bdsAV5X8aFQkaQZgFQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=fr%7Cth&rurl=translate.google.co.th&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/OSS&usg=ALkJrhg3hdOK9KptNprdAfkCb0M3Kwrq9Q
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โฮจิมินห์ในสงครามเวียดนาม เป็นเส้นทางของเครือข่ายท่ีซบัซอ้นมีช่องทางท่ีมีขนาดแตกต่างกนั
ออกไป  โดยขา้มภูเขาและป่าท่ีมีความยาวรวมประมาณ 2,000 กิโลเมตรตามแนวเทือกเขา “Truong 
Son” จาก ประเทศลาว ในพื้นท่ีควบคุมของ Pathet ลาว และ กมัพชูา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นการ
ท างานของเขมรแดง  และเวียดนามตามแนวชายแดน ซ่ึงถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนดว้ยกนัคือ 

1.ส่วนแรกคือจากแม่น ้ า Valley Ca  ในอ าเภอของ NGE – Tinh  (Nge - Ha Tinh)  หรือ
เรียกอีกอยา่งว่า Hai Van Pass ยา่นของ ดานงั  (เดิมช่ือ Turan ) และต่อมาเรียกว่า Truong Son  เป็น
พื้นท่ีทางเหนือควบคุมโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม . 

2.ส่วนท่ีสองคือจาก สาธารณรัฐเวียดนามใตช่ื้อ Truong Son  ไปสู่สามเหล่ียมปาก
แม่น ้ าโขงปลายทางสุดทา้ยของเครือข่ายอุโมงคก์ู๋ จ๋ี ( Cu Chi )   อุโมงคเ์หล่าน้ีเป็นอุโมงคเ์พื่อการ
ต่อสู้  มีช่องทางการส่ือสาร  และโรงพยาบาลเสบียงอาหาร และจุดซุ่มยิง อุโมงคก์ู๋ จ๊ีน้ีมีระยะห่าง
ประมาณ  40 กม.ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของไซ่ง่อน ถูกสร้างข้ึนโดยทหารประมาณ 300,000 นาย 
รวมไปถึง อาสาสมคัรต่างๆ เช่น ผูห้ญิง ชาวบา้นเกษตรกร  ชาวนา  และชาวเขา โดยมีกรมทหาร
ราบท่ี 5 กองพนัท่ี 32 กองพนัท่ี 31 กองพนัท่ี 795 เป็นตน้ เป็นการท างานร่วมกนัระหว่างกองทพักบั
พลเรือน 

เส้นทางโฮจิมินห์เป็นต านานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของสงครามเวียดนาม เพราะเคยเป็น
เส้นทางส าคญัท่ีเรียกว่า “ถนนพม่า” ในระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ซ่ึงเช่ือมโยงกบัประเทศ
อินเดีย ไปยงัประเทศจีน ผา่นประเทศพม่า เป็นเครือข่ายท่ีซบัซอ้นของเส้นทางเดินเทา้ เพราะถนน
เตม็ไปดว้ยดินโคลน และกรวด เป็นเส้นทางท่ีเขา้ไปยงัดินแดนกมัพชูา และลาวท่ีมีสาขาอยา่งลบั ๆ 
ไปยงัประเทศเวียดนาม และหน่วยรบกองโจร เร่ิมจากทางเหนือโดยสามถนนท่ีสร้างข้ึนจากสมยัยคุ
อาณานิคมในอินโดจีน เช่ือมต่อกบัอ าเภอ Nge Ha Tinh  และ Quang Binh ในตอนกลางของ
เวียดนาม และในลาวดว้ย ในช่วงปีแรกการขนส่งท าโดยทางบก ใชย้านพาหนะ คือ จกัรยาน และ
เกวียนและต่อมาการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือการขนส่งดว้ยรถบรรทุกท่ีบรรจุไดถึ้ง  2-3 
ตนั  หรือรถบรรทุกจากโซเวียตท่ีผลิตในประเทศจีนรถบรรทุกจะเคล่ือนขบวนแยกจากในการ
ขนส่งเพื่อจ ากดัการสูญเสียเน่ืองจากการโจมตีทางอากาศ 
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ภาพท่ี  49  แผนท่ีเส้นทางโฮจิมินห์ 
ท่ีมา : Wikipedia, Hochiminhtrial.  [Online]. Accesssed  10 MAY 2011. Available from http:// 
fr.wikipedia.org/wiki/Piste_H%25C3%25B4_Chi_Minh. 

 
ภาพท่ี  50  การขนส่งทางเกวียนโดยใชเ้ส้นทางโฮจิมินห์ 
ท่ีมา : Gordon L. Rottman,  Viet  Cong  Fighter , (New York : Osprey Publishing, 2007), 61. 
 

4.4 กำรวำงระเบิด  และกำรซุ่มโจมตี   

การวางระเบิดเป็นวิธีการท่ีส าคญัอีกอย่างหน่ึงของเวียดกง  คือ  วิธีท่ีมีช่ือว่า  “ระเบิด
จกัรยานแห่งไซ่ง่อน”  เคล็ดลบัของมนัอยูท่ี่การใชเ้คร่ืองตั้งเวลาอนัเป็นเคร่ืองมือ  ท่ีกฏหมายให้มี
การซ้ือขายครอบครองได ้ โดยการจดทะเบียนน าไปใชใ้นกิจกรรมต่างๆ  แมก้ระทัง่ตั้งเวลาส าหรับ
เตาไฟฟ้าเลก็ๆ  หรือการตั้งเวลาส าหรับท างาน  ลา้ง  ขาย  ภายในห้องมืดถ่ายภาพ  ระเบิดจกัรยาน
ของเวียดกงทัว่ๆไปมกับรรจุวตัถุระเบิดไปให้เต็มรูของตวัถงัรถ  และจะเข็นไปยงัสถานท่ีๆมีคน
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จ านวนมากไปจอดตามสถานท่ีต่างๆในไซ่ง่อนซ่ึงการท่ีจะรู้ว่าจกัรยานคนัไหนมีระเบิดก็ตอ้งไล่ตดั
สายชนวนไปทีละเส้น นอกจากวางระเบิดจกัรยานแล้วยานพาหนะอ่ืนๆ เช่น มอเตอร์ไซต ์รถยนต ์ 
กล็อบวางดว้ยเช่นกนั125 

 

ภาพท่ี  51  การลอบวางระเบิดท่ียา่นร้านคา้แห่งหน่ึงในไซ่ง่อนมีผูเ้สียชีวิต  17 คน 
ท่ีมา : Jay  Mallin,  Terror  in  Vietnam. ( New Jersey : D.Van Nostrand  Commpany, 1966), : n. pag. 
       เหตุการณ์ท่ีรอบวางระเบิดต่างๆนั้นมีดงัต่อไปน้ี 

1.  24  ธนัวาคม 1964  มีการวางระเบิดข้ึนท่ีบา้นพกัของทหารอเมริกาในไซ่ง่อน  มี
คนเสียชีวิตและบาดเจบ็ 78  คน 

2. 10 กุมภาพนัธ์  1965 ระเบิดบา้นพกัทหารอเมริกาท่ีคุยเนียนตายและบาดเจบ็รวม  
40  คน 

3. 30  มีนาคม  1965  ระเบิดสถานทูตสหรัฐอเมริกาตายและบาดเจบ็รวม  208  คน 
4. 16  มิถุนายน  1965   ระเบิดสนามบินตนัซอนนุทในไซ่ง่อน 
5. 25  มิถุนายน  1965  ระเบิดภตัราคารลอยน ้า  “มิคนั”  ตายบาดเจบ็รวม  127  คน 
6. 4  ธนัวาคม  1965  ระเบิดโรงแรมเมโทโพล  ซ่ึงเป็นท่ีพกัของทหารอเมริกาตาย

บาดเจบ็รวม 124 คน 

                                                            
125 มลัคอลม์  ดบับิว  เบราน์,  โฉมหนา้สงครามเวียดนาม, แปลโดย ไชยวฒัน์  ยนเป่ียม.  

   ( พระนคร : ส านกัพิมพผ์ดุงศึกษา, 2510), 36 - 37. 
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7. 1 เมษายน 1966  ระเบิดโรงแรมวิคตอเรียท่ีพกัทหารอเมริกาตายและบาดเจบ็  155 
คน 

8. 13  เมษายน  1966  ระเบิดสนามบินตนัซอนนุท  ตายบาดเจบ็ 162 คน  เคร่ืองบิน  
2 ล าถูกท าลาย 

9. 1  ธนัวาคม  1966  ระเบิดในงานพิธีท่ีระลึกถึงการรัฐประหารโค่นลม้โงดินห์เซ่ียม
ไซ่ง่อน ตาย และบาดเจบ็มากกวา่  28 คน 

การก่อการร้ายแบบน้ีเป็นยทุธวิธีท่ีตอ้งการแสดงให้เห็นว่าเราสามารถท่ีปฏิบติัการได้
แมแ้ต่ภายในเขตท่ีอ านาจรัฐเขม้แขง็  และเราตอ้งท าลายส่วนท่ีเป็นหวัใจส าคญัของรัฐเพื่อผลทาง
จิตวิทยา  และผลทางทหาร  ท่ีส าคญัท่ีสุดคือการกระตุน้ให้ทหารอเมริกนัรีบถอนตวัออกไปจาก
เวียดนามใต้126   การซุ่มโจมตีของเวียดกงมกัจะเป็นช่วงเวลากลางคืน  โดยเฉพาะการใส่ชุดสีด าทั้ง
ชุดเป็นการอ าพรางตาไดเ้ป็นอยา่งดีในตอนดึกๆ  ส่วนในช่วงเวลากลางวนัมกัจะซุ่มโจมตีตามถนน
สองขา้งทางท่ีตดัผ่านเขา้ไปยงัทุ่งนา  แต่เวียดกงท าการซุ่มโจมตีอย่างไม่มีก าหนดระยะเวลาท่ี
แน่นอน  สถานการณ์ดงัต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งเก่ียวกบัวิธีการซุ่มโจมตี   

“ดองซอย”  ตั้งอยูบ่นทางหลวงแห่งชาติ  สายท่ี  14  เส้นทางแห่งน้ีอยูติ่ดบริเวณปาก
แม่น ้ าโขงมีกระท่อม  ท่ีนา  และสวนยาง สลบักบัป่าทึบป่าน้ีแผข่ยายไปจนถึงแถบเชิงเขาภาคกลาง
ของเวียดนามใต ้ มีถนนา  3  สายจากไซ่ง่อนข้ึนไปทางทิศเหนือ  ถนนสายแรกคือ  ทางหลวง
แห่งชาติหมายเลข 1  เช่ือมติดระหว่างไซ่ง่อนและเบียนหัว  สายท่ี  2  คือทางหลวงแห่งชาติ 
หมายเลข  13  ไปทางเหนือของเวียดนามใต ้ ถนนสายน้ีเตม็ไปดว้ยป่าไม่  ท่ีราบ  และสวนยาง 
เรียกว่า “ลอ็คนินห์”  ห่างไป  60  ไมล ์ เหนือไซ่ง่อน  และถนนสายท่ี  3  คือ  ทางหลวงหมายเลข  
14  ตดัแบ่งภาคเหนือกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือผา่นป่าไม ้“เมืองบานมีทวด”  ห่างจากไซ่ง่อน
ประมาณ  160  ไมล ์ สองขา้งทางเตม็ไปดว้ยเมือง และหมู่บา้น ด่านป้อมทหารเรียงรายเป็นระยะๆ  
รัฐบาลเวียดนามใตไ้ดใ้ชเ้ส้นทางน้ีจดัส่งก าลงับ ารุงไปตามเส้นทางเหล่าน้ี  ซ่ึงเวียดกงไดท้ าการ
ก่อกวนหนกัก่อนหนา้น้ีแลว้  ฉะนั้นจึงตอ้งมีกองก าลงัคุม้กนัรถบรรทุกเสบียงเป็นอยา่งดี เม่ือขบวน
รถบรรทุกเสบียงไดผ้่านเส้นทางไปจนเขา้เขตพื้นท่ีป่าทึบ  เพียงแค่  100  เมตรขา้งหนา้กองซุ่ม
โจมตีเวียดกงไดซ่้อนตวัอยูใ่นหลุมเพลาะแลว้  เม่ือท าการส่งสัญญาณดว้ยเปลวไฟสีแดงการปะทะ

                                                            
126 เตรือง นู ถงั, เวียดนามการปฏิวติัท่ีถูกหกัหลงั. แปลโดย ปิยม.์ ( กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์

ตุลา, 2524 ). 98 – 99. 
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กนัอยา่งดุเดือดเลือดพล่านก็ไดเ้กิดข้ึนในทนัทีดว้ยระเบิดบก  ตามมาดว้ยปืน AK – 47 และปืนกล  
บรรดาพวกเวียดกงยา้ยท่ีซุ่มโจมตีออกจากหลุมเพลาะ วิ่งเขา้หาขบวนรถบรรทุกพวกน้ีลว้นเป็นเด็ก
หนุ่มทั้งส้ิน  ปฏิบติัการกระจายก าลงัเคล่ือนท่ีอยา่งรวดเร็วเม่ือมีเสียงเป่านกหวีดดงัข้ึนเวียดกงในชุด
ด าเหล่าน้ีกไ็ดห้ายตวัไปอยา่งวอ่งไว  เช่นเดียวกบัการเขา้โจมตี127 

การซุ่มโจมตีในแต่ละคร้ังเวียดกงจะท าการสืบหารายละเอียดขอ้มูลอยา่งแน่ชดัก่อน
ท าการลงมือ  กฏของเวียดกงมีอยูว่า่การโจมตีนั้นจะไม่ประสบความส าเร็จจนกว่าก าลงักองโจรจะมี
มากกวา่ศตัรูทั้งทางคน  และอาวธุดงันั้นส่ิงท่ีกองโจรท าเป็นประจ าท่ีตอ้งการรู้ใหแ้น่ชดั  คือขอ้มูลท่ี
เป็นความจริงท่ีสุด  อีกทั้งการเลือกชยัภูมิท่ีเหมาะจะซุ่มโจมตีตอ้งใหไ้ดเ้หนือกวา่ฝ่ายศตัรู 

4.5 สำยลบั 

สายลบัเวียดกงจะเขา้ไปแทรกซึมกลมกลืนอยู่ในสถานท่ีของฝ่ายรัฐบาลเวียดนามใต้
หรือสถานท่ีของกองทพัสหรัฐอเมริกา โดยมีรูปแบบหลายรูปแบบในการปฏิบติัหนา้ท่ีของสายลบั  
ซ่ึงส่วนใหญ่จะเขา้ไปแทรกซึมอยู่ในหน่วยงานต่างๆ  ตั้งแต่ล่ามแปลภาษาให้ท่ีปรึกษาอเมริกนั  
โสเภณี  และเป็นภรรยาของนายทหาร  ผูเ้ขียนจะขอยกเป็นบางกรณีใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่งเพื่อท าความ
เขา้ใจในเหตุการณ์ 

ตวัอยา่งแรก คือ ท่ีส านกังาน C. I. A.  ซ่ึงเป็นหน่วยสืบราชการลบัของสหรัฐอเมริกา
ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าไซ่ง่อน  ใกลก้บักองบญัชาการกองทพัเรือ  สิบเอกเลอเออร์ทนั  ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี
มาร่วม 5 ปีแลว้ในท่ีแห่งน้ี  งานของเขาคือการจดัแยกเอกสาร  มีผูเ้ช่ียวชาญอีก 2 – 3 คนท าหนา้ท่ี
แปลข่าวเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวของกองทพัเวียดนามเหนือ  ท่ีบุกเขา้มายงัเวียดนามใต ้ ข่าวท่ีแปล
จะแลว้จะน ามาเป็นแผนการของซีไอเอ  และส่งต่อไปยงัท าเนียบประธานาธิบดี  รวมไปถึงหน่วย
ทหารต่างๆ  สถานทูตอเมริกา  และกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ  แผนท่ีๆเขาไดร่้างข้ึนสามารถ
เรียกไดว้า่เป็นแผนท่ีของเขาเอง  แผนท่ีน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงฐานปฏิบติัการของคอมมิวนิสตท่ี์อยูร่อบๆ
เมืองเปลก ู และเมืองคอนทูม  ซ่ึงทั้งสองเมืองห่างออกไปอยูท่างท่ีราบสูงตอนเหนือของไซ่ง่อนเป็น
ระยะทาง  20  ไมลแ์ละ  250  ไมลต์ามล าดบั  แต่ท่ีน่าแปลกใจก็คือไม่มีใครถามถึงแผนท่ีฉบบัน้ีท่ี

                                                            
127 มลัคอลม์  ดบับิว  เบราน์,  โฉมหนา้สงครามเวียดนาม, แปลโดย ไชยวฒัน์  ยนเป่ียม.  

   ( พระนคร : ส านกัพิมพผ์ดุงศึกษา, 2510), 127 - 133. 
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เขาไดร่้างข้ึนทั้งหมด  ปรากฏวา่แผนท่ีๆท่ีเขาไดร่้างข้ึนมาเป็นแผนท่ีปลอม  ไม่มีกองทหารอะไรเลย
ท่ีอยูร่อบๆเมืองเปลก ู และเมืองคอนตูม128   

ตวัอย่างท่ีสอง คือ เร่ืองราวของร้อยเอกตรันวนัคา  เป็นนายทหารของกองทพัรัฐบาล
เวียดนามใต ้ เขาไดรู้้จกักบัสาวอาย ุ20ปี  และเป็นภรรยาท่ีอุม้ทอ้งลูกของเขาไม่มีใครจะรู้เลยวา่หญิง
สาวนางน้ีแทท่ี้จริงเป็นสายลบัเวียดกงท่ีเขา้มาท าความรู้จกัสนิมสนมกบัผูก้องหนุ่มเม่ือเขามาปฏิบติั
หนา้ท่ีภายในหมู่บา้นของเธอ  หมู่บา้นแห่งน้ีห่างจากเมืองคามาวไปทางตะวนัออกเฉียงใต ้ 30  ไมล ์ 
ขาดการติดต่อกบัรัฐบาลมาเป็นเวลานาน ทางเขา้หมู่บา้นน้ีจะมีล าคลองเล็กๆ หลายสายผา่นเขา้ไป
ยงัตวัหมู่บา้นท่ีมีทั้งตลาด  หมู่บา้น และถนนทางเดินเทา้ท่ีเตม็ไปดว้ยโคลนหลายเส้นทางดว้ยกนั  มี
สะพานเช่ือมเขา้กบัค่ายทหารรวมทั้งหน่วยบญัชาการประจ าหมู่บา้น  แต่จะอยา่งไรก็ตามหมู่บา้นน้ี
ก็เรียกว่าไม่ได้ตัดขาดจากรัฐบาลเท่าไหร่นักเน่ืองจากมีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน  หรือ
เคร่ืองรับวิทยุท่ีทุกหมู่บา้นตอ้งมีเพื่อติดต่อกบัรัฐบาล  เวน้แต่เพียงว่าหมู่บา้นน้ีตกอยู่ในมือของ     
เวียดกงไปเสียแลว้ บทสรุปท่ีน่าเศร้าของผูก้องหนุ่มคนน้ีมาจากการท่ีภรรยาของเขาไดห้ลอกล่อให้
เขาเขา้ไปติดกบัดกัของกองโจรเวียดกงท่ีรอเขาอยู่ก่อนหน้านั้นเรียบร้อย  และเขาก็ยงัไม่รู้อีกว่า
ภรรยาของเขาเป็นสายลบัใหแ้ก่กองโจรเม่ือเขาไดจ้บชีวิตลงในหมู่บา้นแห่งน้ี129 

ตวัอยา่งท่ีสาม คือ ท่ีส านกังานสืบราชการลบัของเวียดนามใต ้ไดรั้บพวกแปรพกัตจ์าก
เวียดนามเหนือ  และจากเวียดกงมาเป็นสายลบั  และมีเป็นจ านวนมากท่ีเขา้มาท าหน้าท่ีเหล่าน้ี
โดยเฉพาะการเป็นล่ามแปลภาษาให้กบัท่ีปรึกษาชาวอเมริกนัหน่ึงคนต่อล่ามประจ าตวัอีกหน่ึงคน  
หน่วยรบทุกหน่วยมีล่ามประจ าหน่ึงคน  และท่ีสถานทูตอเมริกนัอีกไม่รู้จ  านวนเท่าไหร่  ส่วนใหญ่
ล่ามชาวเวียดนามเหล่าน้ี  มีความรู้แต่เพียงค าศพัทพ์ื้นฐาน  ไม่สามารถรู้ถึงรายละเอียดไดอ้ย่างถ่ี
ถว้นว่าชาวอเมริกนัพูดอะไรออกไป  บ่อยคร้ังทีเดียวท่ีล่ามตอบไม่ตรงค าถาม บอกค าถามผิดๆ ไป

                                                            
128 วินิจพงษ,์ ผูแ้ปล.  แผน่ดินแหลก,  ( ม.ป.ท. : ปราการสุริยาจดัพิมพ.์ ม.ป.ป.), 43  -45 

129
 มลัคอลม์  ดบับิว  เบราน์,  โฉมหนา้สงครามเวียดนาม, แปลโดย ไชยวฒัน์  ยนเป่ียม.  

   ( พระนคร : ส านกัพิมพผ์ดุงศึกษา, 2510),  133. 
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กนัคนละทิศคนละทาง  สุดทา้ยก็แปลภาษาไปในทางท่ีไม่ถูกตอ้งจนท าให้มีข่าวกรองผิดๆเกิดข้ึน
บ่อยคร้ัง130 

5.กำรปฏิบัติงำนด้ำนจิตวทิยำของเวียดกง 

การด าเนินงานของจิตวิทยาสงครามมี  2  ลกัษณะคือการท าให้เกิดความรักใคร่  กบั  
การท าให้เกิดความรู้สึกเกลียดชงั  แต่ในความรู้สึกของคนทัว่ไปแลว้  ถือว่าสงครามจิตวิทยาเป็น
การท าให้เกิดความไม่ไวใ้จกนั  เช่นเดียวกบัการโฆษณาชวนเช่ือเพื่อท าให้แตกความสามคัคี  ฝ่าย
ด าเนินการจะเน้นให้ปฏิบติัการอย่างใดอย่างหน่ึงทนัทีเม่ือได้รับความรู้สึกทางด้านการอบรม
จิตวิทยาไปแลว้  เช่น การจารกรรม  การก่อวินาศกรรม  การบ่อนท าลาย  การเดินขบวน การรบ
แบบกองโจร เป็นตน้  ปัจจยัท่ีส่งเสริมในการด าเนินงานทางดา้นจิตวิทยากคื็อ 

1. เวลำ ในขั้นแรก ก่อนท่ีจะเปล่ียนความคิดของผูใ้ดผูห้น่ึงให้คลอ้ยตาม  คอมมิวนิสต์
จะตอ้งท าการติดต่อกนัเป็นเวลานานพอสมควร  และไม่จ ากดัระยะเวลาเพื่อความส าเร็จในการชกัจูง
ใจคนใหค้ลอ้ยไปตามความคิดของตนจนไปสู่การวางแผนท่ีคอมมิวนิสตไ์ดก้ าหนดเอาไว ้

2. สถำนที่  คอมมิวนิสตจ์ะพยายามใชส้ถานท่ีอยา่งไม่จ ากดัเพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้ถา้ผูท่ี้ถูกชกัชวนไม่คลอ้ยตามความคิดของตนคอมมิวนิสตจ์ะใชรู้ปแบบทางออ้มก็คือ  
การไปชกัจูงคนใกลชิ้ด  และจะเนน้เป็นพิเศษถา้เป็นหน่วยองคก์รของรัฐบาลเพื่อนการแทรกซึมเขา้
ไปอยา่งง่ายดาย  และใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานขั้นต่อไป 

3.  ส่ิงแวดล้อมในกำรสงครำม  คอมมิวนิสตจ์ะมีการสร้างกลวิธี  2  แบบดว้ยกนั  คือ การ
ใช้ความกดดัน  โดยการปลุกป่ันหมู่ประชาชน  และสร้างความตึงเครียดเพื่อให้อีกฝ่ายคลาย
ความลบัเก่ียวกบั เอกสารราชการรวมไปถึงการสืบราชการลบั   

                                                            
130

 วิลเลียม  เจ  ลีเดอเรอร์,  ศึกคอร์รัปชัน่ในเวียดนามใต,้ แปลโดย ประกาย สุประดิษ.์                  
( กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2529 ) 27 - 29. 
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4.  กำรขู่เข็ญและก่อให้เกิดควำมหวำดกลัว  อาจท าได้ทั้ งการด าเนินการใช้ก าลงั
ปฏิบติัการก่อความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยการโยนความผิดให้อีกฝ่าย  รวมทั้งเป็นการ
โฆษณาชวนเช่ืออยา่งผดิๆใหรั้ฐบาลไดรั้บความเสียหาย 

5.  กำรสร้ำงบรรยำกำศ  เพื่อความมุ่งหมายในการติดต่อเจรจาโดยการสับเปล่ียน
เป้าหมายในการเจรจาโดยท าใหป้ระชาชน และรัฐบาลเกิดความลงัเล 

6.  แผนกำรล้มรัฐบำลด้วยวิธีกำรบ่อนท ำลำย เร่ิมตน้จากการสร้างความไม่พอใจให้แก่
ประชาชน โดยมาจากการวิจารณ์หรือการเดินขบวนประทว้ง131 

ตัวอย่ำงเหตุกำรณ์ต่อไปนีจ้ะเป็นกำรท ำงำนของคณะก่อกวนโฆษณำชวนเช่ือ 

คณะบุคคลชุดน้ีเดินทางเขา้ไปใกลห้มู่บา้นในช่วงเวลาบ่าย  และไดน้ดัพบกบัสมาชิก
ของพรรคหรือผูท่ี้เป็นมิตร  นอกหมู่บา้น  สมาชิกผูน้ั้นไดบ้รรยายโดยสรุปอยา่งตั้งใจเก่ียวกบัความ
คล่ีคลายการขยายตวัในหมู่บา้น  นับตั้งแต่คณะบุคคลน้ีท่ีเคยไดเ้ขา้เยี่ยมหมู่บา้นน้ีมาแลว้  เขาได้
บรรยายให้ทราบถึงความทุกขย์ากของชาวบา้น  ความเป็นปฏิปักษต่์อกนัของประชาชน  และให้
รายช่ือบุคคลท่ีชาวบา้นเกลียดชงัมากท่ีสุด   

เม่ือถึงเวลาพลบค ่า  คณะก่อกวน  และโฆษณาชวนเช่ือไดเ้ขา้ไปในหมู่บา้น ไดมี้การ
ขอร้องให้ชาวบา้นไปประชุมกนัโดยความสมคัรใจ  ณ. ศูนยก์ลางของหมู่บา้น  เร่ิมตน้ดว้ยการท่ี
หวัหนา้คณะกล่าวปราศรัยอยา่งสั้นๆ  ไดย้กยอ่งเจตนารมณ์ของชาวบา้นปะปนกบัความเห็นอกเห็น
ใจในชะตากรรมของชาวบา้น  พร้อมกบักล่าววา่จะน าข่าวสารส าคญัออกแถลงการณ์ใหช้าวบา้นฟัง  
ต่อจากนั้นจะมีการคัน่เวลาดว้ยการร้องเพลง  และการแสดงท่ีให้ความบนัเทิงต่างๆ  ผูเ้ป็นหัวหนา้
คณะหรือคนใดคนหน่ึงในคณะจะเป็นผูน้ าการร้องเพลงพื้นเมืองท่ีชาวเวียดนามรู้จกักนัดี เม่ือจบ
แลว้  ผูน้ าการร้องเพลงแถลงว่า  เขาไดป้ระพนัธ์ค าร้องใหม่โดยใชท้ านองเพลงเดิม  และตอ้งการท่ี
จะสอนให้ชาวบา้นร้องตามเน้ือเพลงท่ีแต่งข้ึนมาใหม่ เขาได้ท าการท่องบทร้องซ่ึงบรรยายถึง
ความรู้สึกส านึกของคนท่ีร่วมชุมนุมอยู ่ และท่องสารของคณะปฏิวติั  เม่ือบรรดาชาวบา้นท่องจ าไว้
ไดแ้ลว้  ผูเ้ป็นหัวหนา้ร้องเพลงก็จะร้องน าซ ้ าหลายๆคร้ังเพื่อให้จ  าเน้ือเพลงไดเ้ม่ือถึงเวลากล่าวค า
ปราศรัย  ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ  1 ชัว่โมง  ก่อนหนา้ท่ีจะเขา้มายงัหมู่บา้นน้ีผูเ้ป็นหวัหนา้คณะไดรั้บ

                                                            
131 ทวิช  สุภาภรณ์.  ภยัดา้นอินโดจีน,  ( พระนคร : ส านกัพิมพแ์พร่พิทยา, 2509), 695 - 699. 
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ค าสัง่จากฝ่ายก่อกวนโฆษณาชวนเช่ือระดบัเขต เก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีจะตอ้งแถลงวา่จะตอ้งเนน้ไปทาง
เร่ืองใด  ส าหรับคราวน้ีจะแถลงเก่ียวกับการท่ีสหรัฐฯท าสงครามจุลินทรีย์  และแพร่เช้ือ
อหิวาตกโรค  และไดก้ล่าวเพิ่มเติมอีกวา่   

“การเก็บเก่ียวของท่านในปีน้ีไมไดผ้ลอย่างมากมายเหมือนปีก่อนๆ  เหตุผลก็คือว่า  ชาวอเมริกนั
กระท าต่อชาวเวียดนามในส่ิงท่ีเรียกว่า  การท าลายลา้งวชัพืช  กล่าวคือเคร่ืองบินไดโ้ปรยวตัถุเคมีอนัตราย
ลง  ซ่ึงไดท้ าลายพืชพนัธ์ุ  ธญัญาหารในทนัทีทนัใดจริงอยูท่ี่เราไม่ไดเ้ห็นเคร่ืองบินเลย  เพราะไม่ไดโ้ปรย
ในระยะท่ีห่างจากหมู่บา้น  50  กิโลเมตร  แต่วตัถุเคมีดงักล่าวอาจปลิวไปตามกระแสลม  อาจไปไกลถึง
คร่ึงระยะทางรอบโลก  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนก็คือเม่ือวตัถุเคมีท่ีมีพิษร้ายแรงปลิวมาเหนือหมู่บา้น  และตกลงไปใน
ไร่เพาะปลูกนั้น  จะท าให้ผลผลิตได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้ น”  และยงักล่าวเพิ่มเติมถึงเร่ืองเช้ือโรคท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโรค  อหิวาตกโรค วา่  “ส่ิงนั้นไม่ไดเ้ป็นอหิวาตกโรคอยา่งแทจ้ริง  แต่เป็นการระบาดของเช้ือ
โรคชนิดหน่ึง  ท่ีไม่มีทางรักษาได ้ เช้ือโรคดงักล่าวน้ีชาวอเมริกนัเป็นผูท่ี้น าเช้ือมาแพร่หลาย” 132  

ต่อจากนั้นก็จะกล่าวถึงเร่ืองของความทารุณโหดร้าย  ความทุกขท์รมานจากเจา้หนา้ท่ี
ของไซ่ง่อน  และในท่ีสุดจึงไดพู้ดกล่าวชักจูงให้ชาวบา้นเขา้ร่วมขบวนการของแนวร่วมฯ  การ
ประชุมใหญ่คร้ังน้ีจึงไดส้ิ้นสุดลงและหลงัจากการประชุมคร้ังใหญ่เสร็จส้ินลง  ก็จะมีการประชุมท่ี
แยกย่อยแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆอีก  พอหลงัจากการประชุมเสร็จลงแลว้ก็จะมีการรับบริจาคเพื่อ
น าไปสนบัสนุนกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ  เช่น  กลุ่มเยาวชน  กลุ่มสตรี  และเงินเหล่าน้ีจะน าไปใชใ้น
การบ ารุงกองก าลงัของแนวร่วมฯ  อีกดว้ย  ต่อจากนั้นก็จะมีการแสดงละครลอ้เลียนสังคมซ่ึงน า
สถานการณ์ท่ีเก่ียวโยงกบัเร่ืองของชาวเวียดนาม  และชาวอเมริกนัมาสร้างเป็นบทละครเพื่อแสดง
ความเสียดสี  และเป็นเร่ืองตลกใหก้บัชาวบา้นในท่ีสุดคณะก่อกวนโฆษณาชวนเช่ือ ไดจ้ากหมู่บา้น
แห่งน้ีไปพร้อมกบัแจกใบปลิว ใหแ้ก่ชาวบา้นพร้อมกบัมีการชกัธงของแนวร่วมฯ อีกดว้ย133  

โดยสรุปทั้งหมดนั้น  จุดประสงคข์องการท าสงครามจิตวิทยาจะตอ้งมีความสามารถใน
การบงัคบัให้ผูอ่ื้นกระท าตามในส่ิงท่ีเราตอ้งการ  โดยจุดเร่ิมตน้มาจากการสร้างสัมพนัธภาพการท่ี

                                                            
132 ไพค ์ ดกัลาส, เวียดกงการจดัระเบียบและเทคนิคของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติ

เวียดนามใต,้ แปลโดย ฉลวย  พิชยัศรทตั, (ม.ป.ท. : ส านกัพิมพก์า้วหนา้ 2511), 143. 
133 เร่ืองเดียวกนั, 143-144. 
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จะสมัพนัธ์ไดอ้ยา่งง่ายๆ มีเพียงสองอยา่งดว้ยกนั คือ  การพดูจากบัการไม่พดูจา ในขอ้แรกการพดูจา
เราสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ จากการแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นต่อกนั  หรือการพดูโนม้
นา้วใจ  การพดูโจมตีใหอี้กฝ่ายไดรั้บความเสียหาย  แต่การไม่พดูจาในขอ้ท่ีสองสามารถรับรู้ไดจ้าก
การเห็นภาพท่ีปรากฎ การแสดงความรู้สึกออกมา  เช่นกองทพัสหรัฐฯเขา้โจมตีหมู่บา้นจนไดรั้บ
ความเสียหายอย่างหนัก และจากฝูงเคร่ืองบินรบของสหรัฐฯท่ีกระหน ่าท้ิงระเบิดท าลายหมู่บา้น
อยา่งยอ่ยยบั เพียงเท่าน้ีเท่ากบัเป็นการส่งเสริมใหช้าวบา้นเกลียดชงัสหรัฐอเมริกามากยิง่ข้ึน 

ทา้ยท่ีสุดความส าเร็จท่ีไดม้าเป็นชยัชนะท่ียิง่ใหญ่  ยทุธวิธีในรูปแบบกองโจรไดเ้ร่ิมใช้
ไปในลกัษณะของการรอบท าร้าย  การก่อกวน  เพื่อสร้างความเสียหายให้แก่ฝ่ายตรงขา้ม และ
ตามมาดว้ยกองทพัเต็มรูปแบบท่ีมีอาวุธครบมือท่ีทนัสมยักว่ามาก  ก่อนท่ีไซ่ง่อนจะแตกเป็นการ
แสดงใหเ้ห็นถึงความร่วมมือระหว่างกองก าลงัเวียดกง  และกองทพัคอมมิวนิสตแ์ห่งชาติเวียดนาม  
ในการเป็นผูก้  าหนดยทุธศาสตร์  และยทุธวิธี โดยท่ีกองทพัคอมมิวนิสตแ์ห่งชาติเวียดนามไดร่้วมลง
มือในคร้ังส าคญัของสงครามขั้นแตกหัก  ภายใตก้ารน าของพลเอกวนัเทียนดุง  เสนาธิการทหาร
กองทพัประชาชนเวียดนาม ซ่ึงอาชีพเก่าของพลเอกท่านน้ีคือเป็นช่างทอผา้มาก่อน  และท่ีปรึกษา
ในการท าสงครามคร้ังน้ีคือ  นายพลโวเหงียนยา้ป อาชีพเก่าของท่านคือ ทนายความ นบัวา่เป็นความ
พิเศษอย่างหน่ึงก็ว่าไดท่ี้ผูน้ าชยัชนะมาสู่การรวมชาติเวียดนามได ้ คือผูซ่ึ้งประกอบอาชีพท่ีไม่ใช่  
ทหารอาชีพ  อย่างแทจ้ริงสามารถดูได้จากหลกัการน ายุทธศาสตร์  และยุทธวิธีมาปฏิบติัอย่าง
ประสบความส าเร็จ  ซ่ึงผูเ้ขียนจะอธิบายไดด้งัรายละเอียดต่อไปน้ี 

“ในเดือนมีนาคม  1974  คณะกรรมการกลางฝ่ายทหารเรียกประชุมเก่ียวกบัแผนการในการวางแนว
ทางการรบคร้ังน้ีไดก้ าหนดค าขวญัว่า  “ ต่อตา้นแลว้รุกรบ”  กบัการก าหนดยุทธวิธีท่ีจะน าไปปฏิบติัใน
พื้นท่ีสงครามแตกต่างกนัออกไป  ถา้เราตอ้งการชยัชนะอยา่งเด็ดขาดจะตอ้งยึดครองพื้นท่ีเขตปลดปล่อย
ใหม่เอาไวใ้หไ้ด ้ จะตอ้งเลิกการใชก้องก าลงัอิสระและหน่วยรบเฉพาะกิจ  แต่เราตอ้งจดัตั้งกองบญัชาการ
เคล่ือนท่ีข้ึน  รวมก าลงัรบทุกแขนงเขา้เป็นกองทพัขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มน ้ าหนกัของแรงโจมตีให้มากยิ่งข้ึน  
โดยใชอ้าวุธยุทโธปกรณ์ท่ีทนัสมยัส าหรับทหารของเรา  เช่น  รถถงั  ยานยนตหุ์้มเกราะ  จรวด  ปืนใหญ่  
และปืนต่อสู้อากาศยานจ านวนมาก  อาวธุเหล่าน้ีเคยมีอยูแ่ต่ไดถู้กกองทพัสหรัฐฯ  โจมตีดว้ยการท้ิงระเบิด
จากเคร่ืองบิน บี 52 เม่ือเดือนธนัวาคม  1972  ถึง  12  วนัติดต่อกนัแต่ไม่ส าเร็จ  เราไดจ้ดัส่งอาวุธส ารอง
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เหล่าน้ีไปยงัแนวหนา้  และนบัเป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์สงครามท่ีเราสามารถส่งรถปืนใหญ่กบัรถถงั
ชั้นดีของเราเขา้ไปไดถึ้งสวนยางในเวียดนามใต”้134 

หลกัส าคญัของการรบแบบปฏิวติันั้น คือ การกา้วจากหน่วยเลก็ไปหาหน่วยใหญ่  และ
ใชก้ารรบประสานท าลายกองทพัใหญ่ของขา้ศึกให้ได ้ และเป้าหมายอนัดบัสูงสุดคือ  การเขา้รุกชิง
เมือง  เขา้ยึดเอาศูนยบ์ญัชาการอนัเปรียบเสมือนกุมเส้นประสาทของขา้ศึกเอาไว ้ เขา้ท าลายการ
ปกครองของขา้ศึก  โดยการสร้างทางสายยทุธศาสตร์จากทางตะวนัออกของเทือกเขาเตรืองซนัเม่ือ
ปี  1973  และเสร็จส้ินตน้ปี  1975  จากการเร่งงานทั้งวนัทั้งคืนโดยใชท้หาร  และหน่วยเยาวชน
กา้วหนา้จ านวนถึง  30,000  คน  ถนนยทุธศาสตร์มีตน้ทางจากทางหลวงหมายเลข  9  ในกวางตรีไป
จนถึงดา้นตะวนัออกของนามโบ  ซ่ึงเป็นการเพิ่มเส้นทางยุทธศาสตร์ในระหว่างสงครามเพิ่มมาก
ข้ึนกว่า  20,000  กิโลเมตร  ทุกคนต่างช่วยเหลือกนัอยา่งเตม็ท่ีทั้งท่ีเส่ียงภยัจากการโจมตีท้ิงระเบิด
ของขา้ศึก  ถนนยทุธศาสตร์มีความกวา้ง  8  เมตร  รถบรรทุกขนาดใหญ่สามารถผา่นไปไดส้ามารถ
ใชเ้ป็นเส้นทางขนส่งเสบียง  และอาวุธสู่แนวหนา้  ตลอดถนนยุทธศาสตร์ระหว่างตะวนัออกของ
เทือกเขาเตรืองซนันั้น  ไดว้างท่อน ้ ามนัยาวถึง  5,000  กิโลเมตร  จากกวางตรี  ผา่นท่ีราบสูงภาค
กลางเทยเ์หงียนไปยงัลอ็คนินห์  ขา้มแม่น ้า  และภูเขาสูงกว่า  1,000  เมตร  เพื่อท่ีท าการจดัส่งน ้ ามนั
เช้ือเพลิงให้แก่รถบรรทุกตลอดเส้นทางสายน้ีนอกจากถนนแลว้ ไดว้างระบบส่ือสารลงมาจนถึง
เมืองลอ็คนินห์  และสามารถท่ีสั่งการจากฮานอยไปโดยตรงจนถึงแนวรบทุกดา้น  จากทุกหมู่บา้น  
ทุกเมือง  ทุกหน่วยงานของรัฐ  ทุกโรงงาน ทุกโรงเรียน เพื่อเตรียมการเคล่ือนพลสู่แนวหน้า
ทั้งหมด135 

ส าหรับการวางแผนก าหนดยุทธศาสตร์ส านักงานการเมือง  และคณะกรรมการฝ่าย
ทหารรวมไปจนถึงคณะเสนาธิการ  ไดก้ าหนดวางแผนการรบ การวิเคราะห์สถานการณ์ทุกทางทั้ง
ของฝ่ายขา้ศึก  และของฝ่ายคอมมิวนิสตแ์ห่งชาติเวียดนาม เป็นผลสรุปออกมาไดด้งัน้ี 

3. ก าลังของฝ่ายไซ่ง่อนอ่อนแอทั้ งทางการทหาร  ทางการเมือง และทาง
เศรษฐกิจมากข้ึนทุกวนั 

4. สหรัฐอเมริกาก าลงัประสบปัญหาทั้งในประเทศและต่างประเทศ สมรรถภาพ
ของสหรัฐฯในการช่วยเหลือด้านการเมือง และการทหารแก่ไซ่ง่อนก็ลด

                                                            
134

 วนั  เทียน  ดุง.  แผนชิงชาติ,  แปลโดย พงษ ์ พินิจ. ( กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพส์นามหลวง,    
2522 ), 40 - 41. 

135 เร่ืองเดียวกนั, 46 – 47. 
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น้อยลง  รวมไปถึงการเผชิญหน้ากบัการต่อตา้นทุกวิถีทางไม่ให้เขา้มาท า
สงครามในเวียดนามใต ้

5. ก าหนดท่ีมัน่ทางยุทธศาสตร์เช่ือมโยงระหว่างภาคเหนือกบัใตไ้วเ้รียบร้อย  
และเพิ่มจ านวนทหาร เพิ่มยทุโธปกรณ์  และสร้างถนนตามแผนท่ีก าหนดไว ้

6. การเคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องสันติภาพ  การปรับปรุงสวสัดิภาพแห่งชาติ และ
การโค่นลม้รัฐบาลเวียดนามใตไ้ดรั้บการสนบัสนุนอยา่งดีในทุกๆเมือง 

7. การต่อสูข้องประชาชนไดรั้บความเห็นอกเห็นใจจากประชาคมทัว่โลก136 
วนัท่ี  9 มกราคม 1975 หลงัจากการประชุมเสร็จส้ินลง คณะกรรมการกลางของฝ่าย

ทหารก็ไดเ้รียกประชุมต่อ  โดยมี นายพลโวเหวียนยา้ป, พลเอกวนัเทียดุง,โวชีกง, จูฮุยมาน, เฮือง
มินห์เทา, เลอตรองตนั และเลอด๊ึคโธ การประชุมน้ีไดข้อ้สรุปแผนการในการเขา้โจมตี บานเมทวด 
เพิ่มอีกดว้ย และในสงครามเทยเ์หงียนคร้ังน้ีการโจมตีจู่โจมแบบสายฟ้าฟาดท าให้มีชยัต่อศตัรูได้
ผลส าเร็จ  ซ่ึงพลเอกวนัเทียนดุงไดก้ล่าวไวว้า่  
         “ ส าหรับตวัผมเองในฐานะผูบ้ญัชาการสูงสุดในแผนการรบคณะกรรมการกลางฝ่ายทหาร และ
ส านกังานการเมืองก็ไดเ้ลือกผูแ้ทนท่ีจะส่งไปร่วมในกองบญัชาการส่วนหนา้อีกคือ พลตรีดินห์ เทียน ผู ้
บงัคบัการกรมส่งก าลงับ ารุง ซ่ึงเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการรบกบัฝร่ังเศสเขาเป็นผูค้วบคุมการล าเลียงพล 
และอาวุธยุทโธปกรณ์ไปสู่แนวหน้าท่ีเดียนเบียนฟู และกบัสงครามสหรัฐฯคร้ังน้ีเขาก็ยงัปฏิบติัหน้าท่ี
ควบคุมการส่งก าลงับ ารุงอีกดว้ย137  

ฉะนั้นจะเห็นไดว้่าการจดัส่งก าลงับ ารุงท่ีผ่านประสบการณ์มาแลว้นั้น  ท าให้การเขา้
โจมตีมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนตลอดระยะของเส้นทางล าเลียงถนนยุทธศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนเป็นการ
อ านวยความสะดวกอยา่งหน่ึงในการขนส่งเสบียง 

การท าสงครามคร้ังน้ี จะใช้ช่ือท่ีเป็นรหัสลบั อย่างเช่น “หน่วยเอ75” หรือ นายพล          
โวเหงียนยา้ป ใชร้หสัวา่ “เชียน” พลเอกวนัเทียนดุง ใชร้หสัว่า “ตวน” เป็นตน้ ในการเขา้โจมตีบาน
เมทวด ตอ้งจดัก าลงัพลในท่ีน้ีร่วมถึงหน่วยแซ็ปเปอร์   เพื่อก่อการวินาศกรรมการเขา้ตีเร่ิมจาก  การ
โจมตีใจกลางเมือง เขา้ยดึสนามบิน และเขา้ยดึหน่วยบญัชาการของขา้ศึก โดยสรุปแลว้ มีทั้งหมด 7 
ประการดว้ยกนัคือ  

                                                            

 136วนั  เทียน  ดุง,  แผนชิงชาติ, 56 – 57. 
137 เร่ืองเดียวกนั, 58. 
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1. ยทุธการน้ีจะตอ้งท าแบบประหยดัเวลา  รวดเร็ว  เพื่อปลดปล่อยบานเมทวดใหส้ าเร็จ 
2. จดัก าลงัพลให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ตั้งแต่ระกบักองพล กองพนั และหน่วยงาน

ยอ่ย เพื่อให้ประสิทธิภายในการโจมตีดียิ่งข้ึน  โดยหน่วยยอ่ยท่ีเสริมข้ึน คือก าลงัรบ
เฉพาะกิจ  หน่วยจู่โจม   

3. ทหารทุกคนตอ้งเขา้ใจต่อวิถีชีวิตของชาวบา้นในเมือง เพราะอยู่รวมกนัหลายเช้ือ
ชาติ และศาสนา มีทั้งชนชั้นกลาง และชาวนา ฉะนั้นทหารควรด าเนินภารกิจดา้น
การเมืองตามท่ีไดรั้บมอบหมาย และตอ้งเอาชนะใจชาวบา้นใหไ้ด ้

4. ตอ้งมีการจดัระเบียบการบริหารงานทางกองทพัเสียใหม่หลงัจากท่ีไดป้ลดปล่อย
ภาคใตส้ าเร็จลงแลว้ 

5. เ ม่ือท าการรบชนะต่อข้าศึกจะต้องยึดยานพาหนะ  รวมทั้ งทรัพย์สิน อาวุธ
ยทุโธปกรณ์ต่างๆ เพื่อมาใชใ้นการท าศึกคร้ังต่อไป 

6. เชลยท่ีถูกจบัไดต้อ้งน ามาช่วยในงานดา้นทหารช่าง เช่นการซ่อมแซมถนน  พลขบั
รถยนต ์รถถงั และยานเกราะ  

7. ตอ้งปฏิบติัภารกิจน้ีใหส้ าเร็จอยา่งรวดเร็ว และเป็นความลบัสุดยอด  
สงครามท่ีบานเมทวดเป็นการรบท่ีมีการประสานหน้าท่ีทางยุทธวิธีอย่างดีเยี่ยม  แต่

ในทางกลบักนั ทุกอย่างไม่ว่าจะในท่ีประชุม  หรือแมแ้ต่ในสนามรบก็ไม่มีใครกลา้ตดัสินใจดว้ย
ตวัเองไดแ้ต่รอค าสั่งปฏิบติัการอยา่งเดียวท าให้บางสถานการณ์ตอ้งล่าชา้ออกไป  จุดอ่อนท่ีส าคญั
อีกอยา่งกคื็อ ทหารราบจ านวนมากมีวิทยสุนามไวใ้ช ้แต่กลบัใชก้ารไม่คล่องแคล่ว มีการสบัสนและ
งุนงงกบัการเดินสายโทรศพัท ์ ยานพาหนะท่ียดึมาจากขา้ศึก เชลยท่ีจบัมาไดก้็ไม่กลา้ท่ีจะใชง้านขบั
รถล าเลียงทหารเพราะสาเหตุจากความหวาดกลวัไม่ไวว้างใจต่อเชลยเหล่านั้น ทหารราบจึงไดแ้ต่
เดินเทา้เป็นส่วนมาก และในการจู่โจมต่อขา้ศึกนั้นใช้เวลากลางคืนมากกว่ากลางวนั เพราะเป็น
ยทุธวิธีท่ีไดผ้ลดี แต่ท าใหเ้สียเวลาไปมากเช่นกนั   

ในวนัท่ี 12  มีนาคม แนวรบก็ไดจ้ดัก าลงัพลข้ึนมาใหม่ร่วมกบักองทพัภาคท่ี 2 เร่ิมเขา้
รุกโจมตีเมืองเว ้พร้อมกนัทุกดา้น เพื่อให้เมืองเวถู้กตดัขาดจาก ดานงั ตลอดเส้นทางสายท่ี 1 วนัท่ี 
25 มีนาคม กองก าลงัไดเ้ขา้ตีโอบลอ้ม และบีบกระชบัขา้ศึกจากการกระหน ่ายิงปืนใหญ่ ถล่มฐาน
ทพัดองดา และมงัคา สนามบินพูไบ การคมนาคมทางอากาศก็ไม่สามารถใชก้ารไดอี้กต่อไป ขา้ศึก
ไดร้วมตวัไปกระจุกอยู่ท่ีบริเวณปากแม่น ้ าทวนอนั และทูเฮียน ในท่ีสุดทหารราบก็ไดช้กัธงปฏิวติั
ข้ึนเหนือธงท่ีหนา้ประตูเมืองโงมอน ต่อมาในวนัท่ี 8 เมษายน ไดมี้ก าหนดการประชุมสาขาพรรค
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ทางใต ้รวมไปถึงคณะกรรมการกลางทหารทอ้งถ่ิน และทหารจากกองบญัชาการสูงสุดฮานอย    
(ทางเหนือ ) เขา้ร่วมประชุมทั้งหมดในการเตรียมแผนการรบขั้นเด็ดขาด เพื่อปลดปล่อยไซ่ง่อนให้
ส าเร็จ  แผนการรบคร้ังน้ีมีช่ือเรียกวา่  “แผนการรบโฮจิมินห์”  ( เพื่อร าลึกถึงลุงโฮเม่ือตอนท่ีท่านยงั
มีชีวิตอยู่ )  การเขา้โจมตีไซ่ง่อนกองทพัทุกภาคส่วนไดร้ะดมก าลงัพลตรึงก าลงัอย่างเต็มพื้นท่ี  
นอกจากน้ียงัมีหน่วยปฏิบติัการจู่โจมพิเศษ กองก าลงัเวียดกง และหน่วยแซ็ปเปอร์ท่ีไดเ้ขา้ไปรออยู่
ในเมืองไซ่ง่อน และตามชานเมืองเรียบร้อยแลว้  เพื่อรอค าสัง่ปฏิบติัการ  

จนกระทัง่เม่ือเชา้วนัท่ี  29  เมษายน  กองทพัภาคท่ี  3  ของเราไดส่้งรถถงัแล่นเขา้ไป
ท่ีตั้งของขา้ศึก  สามารถตีฝ่าวงลอ้มบุกทะลวงไดจ้นถึงประตูท่ี  5  ของสนามบินตนัซอนนุท  จนเชา้
วนัท่ี  30  เมษายน  รุกเขา้ถึงทางแยกเบยเ์หียนในเมือง  แลว้เขา้โจมตีท่ีตั้งกองบงัคบัการหน่วยพลร่ม
ของขา้ศึก  จากเวลา  08.00 น.  ถึง  8.30 น.  ปืนใหญ่ของเราไดเ้ร่ิมยงิอยา่งรวดเร็วเขา้ไปท่ีสนามบิน  
กองพลทหารราบท่ี  24  หน่วยรถถงัและยานเกราะเร่งรุดเขา้ส่ีแยก สามารถทะลวงผา่นเขา้ประตูท่ี 5 
ไดข้ณะเดียวกนักรมท่ี  320  ประสานงานกบัหน่วยรบพิเศษของกองทพัภาคท่ี 1138   

เขา้ยึดไลเทียว และต่อไปถึงสะพานบินห์ฟุค  ซ่ึงหน่วยแซ็ปเปอร์เขา้ยึดไวไ้ดน้านแลว้  
ส่วนทางปีกรบของกองทพัภาคท่ี  2  ไดส่้งหน่วยจู่โจมขา้มแม่น ้ าท่ีทางหลวงตรงสะพานดองนาย  
ตอนเชา้วนัท่ี  30  เมษายน  ดว้ยการยิงสนบัสนุนจากสามทางดว้ยกนั  ก าลงัหน่วยน้ีเขา้ไปยึดใจ
กลางเมืองไซง่อน ในขณะท่ีสองขา้งทางรุกนั้นขา้ศึกพยายามยงิสกดั  ฝ่ายเราไดด้ าเนินการรุกเขา้ไป
ยงัไซง่อนต่อไปเร่ือยๆ  ตามแผนท่ีได้ว่างเอาไว ้ “ให้รุกไปขา้งหน้า”  กองบัญชาการแผนรบ          
โฮจิมินห์  หลงัจากท่ีไดป้รึกษาก็ไดอ้อกค าสั่งไปยงัแนวรบทุกพื้นท่ี  ทุกกองทพัภาคและทุกหน่วย
ตามส าสั่งดงัน้ี  ให้รุกต่อไปอย่างรวดเร็วยงัเป้าหมายท่ีก าหนดทั้งในเมืองและท่ีอ่ืนๆ ให้สั่งการให้
ทหารขา้ศึกยอมแพ ้ วางอาวุธจบักุม  และควบคุมนายทหารขา้ศึกตั้งแต่ยศพนัตรีข้ึนไปให้ท าลาย
การต่อตา้นของขา้ศึกทุกแห่ง  กวาดลา้งใหส้ิ้นทนัที 
          “จากนั้นแนวรบทั้งหมดของเราก็ได้ทะลวงเขา้ไป  ธงปฏิวติัก็โบกสะบดัไปทัว่ๆโดยหน่วยกอง
ก าลงัเวียดกงท่ีเขา้บุกก่อนหนา้กองทพัของเราเรียบร้อยแลว้  ต่อจากนั้นไดเ้ขา้ไปปลดอาวุธขา้ศึกในท่ีมัน่
อ่ืนๆไดห้มด และสนามบินตนัซอนนุทไดอี้ก  กองทพัของเราไดก้็ไดช้กัธงปฏิวติัข้ึนเหนือท าเนียบเอกราช  
เวลา  11.30  น.  ไซง่อนถือว่าไดรั้บการปลดปล่อยโดยส้ินเชิง  เราไดรั้บชยัชนะอยา่งสมบูรณ์ท่ีสุด  ตาม

                                                            
138

 วนั  เทียน  ดุง,  แผนชิงชาติ, 526 - 530. 
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แผนการรบโฮจิมินห์เพื่อเป็นท่ีระลึกถึงท่านหลงัจากการเสียชีวิตไปเม่ือเดือนกนัยายน ค.ศ. 1969.  บดัน้ีเรา
สามารถรวมชาติใหเ้ป็นหน่ึงเดียวไดจ้ามความมุ่งหวงัของท่านใหเ้ป็นจริงไดแ้ลว้”139 

 
ภาพท่ี  52  ภาพของกองทพัเวียดนามเหนือเขา้บุกยดึท าเนียบรัฐบาลไซง่อนไดส้ าเร็จ 
ท่ีมา : Todd,  Olivier.  Cruel  April The Fall Of  Saigon,  ( U.S.A. : Edition Robert Laffont, 1987 ),        
n. pag. 
 
6. สรุปภำพรวมของสหรัฐอเมริกำ และรัฐบำลสำธำรณรัฐประชำธิปไตยแห่งชำติเวยีดนำม 

ในวนัท่ี 1 เมษายน 1965 ประธานาธิบดีจอห์นสันตดัสินใจใชท้หารภาคพื้นดิน
ปฏิบติัการรุกรบในเวียดนามใต ้เพราะเห็นวา่การท้ิงระเบิดเวียดนามเหนืออยา่งเดียวไม่สามารถท่ีจะ
ช่วยพยงุเวียดนามใตไ้ด ้ประธานาธิบดีจอห์น เก็บเร่ืองน้ีไวเ้ป็นความลบั ผูว้ิเคราะห์ของเพนตากอน
สรุปว่า การตดัสินใจดงักล่าวเป็นการเปล่ียนแปลงทางนโยบายท่ีสหรัฐฯ เคยยึดถือมานับตั้งแต่
สงครามเกาหลีส้ินสุดลงว่าสหรัฐจะตอ้งหลีกเล่ียงการท าสงครามภาคพื้นดินในเอเชีย การตดัสินใจ
น้ีปรากฏตามบนัทึกการประชุมความมัน่คงแห่งชาติลงวนัท่ี 6 เมษายน ก่อนการตดัสินใจรัฐบาล
สหรัฐฯ หวงัไวเ้ป็นอย่างยิ่ง ว่าการโจมตีเวียดนามเหนือทางอากาศจะท าให้ความมุ่งมัน่ท่ีจะต่อสู้
ของเวียดนามเหนือแตกสลาย และจะเป็นการจูงใจใหเ้วียดนามเหนือเลิกช่วยเวียดกง การโจมตีอยา่ง
กระหน ่าเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม แต่ผลของการโจมตีกลบัท าใหเ้วียดนามแขง็กร้าวมากกวา่เดิม 

สหรัฐฯจึงมีทางเลือกเพียงแค่  2  ทางคือถอนตวัออกไปจากเวียดนามฝ่ายเดียว โดย
ปล่อยใหเ้วียดนามใตป้้องกนัตนเอง หรือไม่เช่นนั้นก็ใชก้ าลงัภาคพื้นดิน สหรัฐฯ เห็นว่าทางเลือกท่ี
สามคือการท้ิงระเบิดเวียดนามใหห้นกัหน่วงรุนแรงอยา่งยิ่งนั้น ตอ้งเส่ียงภยัจากการแทรกแซงของ
คอมมิวนิสตจี์น อีก 1 เดือนถดัมาหลงัจากท่ีรัฐบาลตระหนกัว่าการท้ิงระเบิดต่อเวียดนามเหนือไม่
ไดผ้ล รัฐบาลฯ จึงสัง่ใหน้าวิกโยธิน 2 กองพนั  
                                                            

139
 วนั  เทียน  ดุง,  แผนชิงชาติ, 531. 
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ซ่ึงตั้งอยูใ่นเวียดนามใตป้ฏิบติัการรุกรบ140  ต่อมาเม่ือเวลา 09.03 น.  วนัท่ี 8 มีนาคม 
1965 ยานล าเลียงพลสายพานยกพลข้ึนบกของหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐฯ  แต่ละคนับรรทุกทหาร
นาวิกโยธินติดอาวุธพร้อม 34 คน ยกพลข้ึนฝ่ังบนหาดแดง 2 ห่างไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือ จาก
ดานงั 2 – 3 ไมล ์ส่วนหน่ึงของหน่วยยกพลข้ึนบกกองพนั 3/9 นาวิกโยธินท าการจู่โจมรบในขณะ
ยกพลข้ึนบกดว้ยรถถงั  และปืนต่อสู้รถถงัอตัตาจร  ตอ้งประสบกบัความยากล าบากมาก เน่ืองจากมี
คล่ืนสูง แต่การข้ึนบกของพวกเขาดูปลอดโปร่ง เน่ืองจากไม่ไดมี้การเผชิญหนา้กบัการต่อตา้นแต่
อยา่งใด แต่กลบัเป็นหญิงสาวสวยชาวเวียดนามจ านวนหน่ึงท่ีคอยตอ้นรับพร้อมกบัมอบพวงมาลยั
ดอกไมใ้ห ้

 

ภาพท่ี  53 ภาพของกองทพัสหรัฐฯ ยกพลข้ึนบกท่ีหาดดานงัในเวียดนามใต ้
ท่ีมา : ภาพตดัต่อจากซีดีสารคดีสงครามเวียดนาม (  National  Geographic. ) 

นายพลวิลเลียม ซี. เวสตม์อร์แลนด์ ผูบ้ญัชาการหน่วยแมควี141   ไดส้ั่งการให้หน่วย
นาวิกโยธินเขา้มาประจ าการในวนัท่ี 1 เมษายน เขาไดข้ออนุมติัประธานาธิบดี จอห์นสัน ให้เพิ่ม
ระดบักองก าลงัสหรัฐฯ ในเวียดนามใหสู้งข้ึนถึง 33,000 คน และขอใหก้ าลงัพลส่วนหน่ึงของหน่วย

                                                            
140 ศิลปะชยั  กฤษณามระ, เอกสารลบัเพนตากอน,  พิมพค์ร้ังท่ี 2  ( กรุงเทพฯ  : ส านกัพิมพ ์

สญัชาน, 2517), 199 - 201 . 

141 *กองบญัชาการช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐฯ (  MACV )  ก่อตั้งวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 
1962 ท าหนา้ท่ีติดต่อกบัรัฐบาลเวียดนามใต ้และการวางก าลงัท่ีปรึกษาทางทหารตั้งอยูใ่นไซ่ง่อน จนถอน
ทหารออกไปในปี 1973.  
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นาวิกโยธินท่ี 9 ไปป้องกนัท่ีตั้งหน่วยส่ือสารของกองทพับกท่ีลบัสุดยอดซ่ึงตั้งอยูท่ี่ฟูไบ ไกลข้ึนไป
จากฝ่ังนอกดานงั ต่อมาวนัท่ี 3 สิงหาคม  ยทุธการแบลสตเ์อาต ์( Operation Blastout ) ทหารของ
นาวิกโยธินท่ี 9 ไดรุ้กเขา้ไปยงัหมู่บา้นแคมเนเดินไปตามแม่น ้ าเกาโด ดว้ยยานล าเลียงพลสายพาน 
เพื่อลงในเขตเร่ิมตน้ห่างจากเป้าหมาย 1,200 หลา เม่ือพวกเวียดกงระดมยงิเขา้มา นาวิกโยธินค่อยๆ
คืบคลานเขา้ไปในหมู่บา้น ก็ตอ้งโดนกบัระเบิดการลอบยิง และความเป็นศตัรูจากชาวบา้น การ
คน้หาท าให้พบอุโมงคใ์ตดิ้นติดต่อกนัได ้ในขณะท่ีเวียดกงต่อตา้นอยู่ นาวิกโยธินก็ไดท้  าการเผา
หมู่บา้น เพื่อไม่ให้เวียดกงเขา้มาพกัอาศยั หรือรับเสบียงอาหารได ้ก่อนท่ีจะตอ้งถอนตวักลบัมีการ
ถ่ายทีวีเอาไวด้ว้ย ในวนัท่ี 1 สิงหาคม ผูช้มทัว่โลกจะเห็นภาพของทหารอเมริกาเผาหมู่บา้นของ
ชาวนาโดยไม่มีเหตุผล ท าใหมี้เสียงวิพากษว์ิจารณ์กนัต่างๆนานา ส่งผลใหโ้ฆษณาชวนเช่ือของฝ่าย
คอมมิวนิสตป์ระสบความส าเร็จ142   

เป็นท่ีรับรู้กนัอยูว่่ากองก าลงัท่ี 25 ของสหรัฐฯ อยูใ่นเขตพื้นท่ีอนัตรายใกลก้บัอุโมงค ์   
กู๋ จ๋ี ของเวียดกงเป็นอยา่งมากในความพยายามท่ีจะโตต้อบกลบัคืนไปสู่เวียดกงนั้น  สหรัฐฯก็ไดน้ า
เคร่ืองมือปล่อยแก๊สน ้ าตา เขา้ไปในอุโมงคเ์พื่อท าลายขา้ศึก ซ่ึงเรียกว่า  “Mity mite”  อุปกรณ์ช้ินน้ี
จะปล่อยควนัแก๊สน ้ าตาเขา้ไปจากปากอุโมงคท่ี์เคร่ืองไดติ้ดตั้งอยู ่มนัมีลกัษณะคลา้ยกบัเคร่ืองสูบ
น ้ ามีท่อต่อยาวลงไปในอุโมงค ์หน่วยทหารท่ีไดรั้บการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจะไดรั้บบททดสอบ
ก่อนลงไปในอุโมงคเ์พื่อทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย และรูปร่างท่ีมีขนาดเท่าชาวเอเชีย หน่วย
พิเศษท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนเฉพาะกิจน้ี เรียกว่า “หน่วยหนูอุโมงค”์  (Tunnel rat ) พวกเขาจะมีอุปกรณ์ท่ีติด
ตวัไปดว้ย คือ ไฟฉาย เคร่ืองมือส่ือสาร ปืนพก  M 199 A 1 และ A .45 – cal.  และ Smith & Wesson 
.38-cal. ปืนลูกโม่แบบเก็บเสียง ในขณะท่ีลงไปในอุโมงคท์หารกลุ่มน้ีตอ้งส ารวจ และรายงาน
ขอ้มูลต่างๆทางไมโครโฟนท่ีติดอยู่ท่ีปากของพวกเขาให้ขา้งบนไดรั้บทราบ และบางคร้ังอาจตอ้ง
เผชิญกบัสตัวมี์พิษตวัเลก็ๆภายในอุโมงค ์รวมไปถึงกบัดกัท่ีเวียดกงไดว้างไวข้า้งในน้ี143 

                                                            
142 ปรีชา  ศรีวาลยั, เวียดนามการรบขั้นแตกหกั, ( กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548 ), 63-67. 
143 Gordon L. Rottman,  Vietcong and NVA Tunnels and Fortifications of the Vietnam 

war, (New York : Osprey Publishing, 2006), 46. 
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ภาพท่ี  54   “หน่วยหนูอุโมงค”์ ปฏิบติัหนา้ท่ีภายในอุโมงคเ์วียดกง 
ท่ีมา : Gordon L. Rottman,  Vietcong and NVA Tunnels and Fortifications of the Vietnam war, (New 
York : Osprey Publishing, 2006), 46. 

ตั้งแต่กองทพัสหรัฐฯ ไดเ้ร่ิมส่งหน่วยรบมายงัเวียดนามใตน้ั้น ส่วนหน่ึงของโครงการ
ชุมชนหมู่บา้นยทุธศาสตร์144  กน็ ามาฟ้ืนฟ ูแต่ภายใตโ้ครงการใหม่น้ี พวกชาวไร่ชาวนาจะไม่มีสิทธิ
เลือกใดๆ การไปบงัคบัให้พวกเขาเขา้ไปอยู่ในค่ายอพยพ คือวิธีจัดการไม่ไห้ชาวบา้นไปรวม
เก่ียวกบัพวกเวียดกง ไม่ตอ้งปลูกขา้วกินเอง แต่รัฐบาลจะจดัสรรมาให้ในการประกาศเชิญชวนน้ี 
กองทพัสหรัฐฯ ไดใ้ชว้ิธีโปรยใยปลิงลงมาจากเคร่ืองบิน ออกค าสั่งให้ชาวบา้นยา้ยออกไป โดย
สัญญาท่ีจะให้อาหารและท่ีพกัในค่าย วิธีการน้ีคลา้ยกบัวิธีการท่ีเรียกว่า “จิวโห่ย” ท่ีกระท ากับ
หน่วยรบของศตัรูเพียงแต่คร้ังน้ีเจาะจงท่ีพลเรือนมีการท้ิงใบปลิวเป็นลา้นๆแผ่นในพื้นท่ีหลาย
จงัหวดัทางใต้145 โครงการ “เจียวหัว” คือ การเอาใบปลิวไปโปรยเจาะจงในเขตพื้นท่ีของเวียดกง
โดยเฉพาะเป็นการท าสงครามจิตวิทยาอย่างหน่ึงของฝ่ายสหรัฐฯ เพื่อตอ้งการให้เวียดกงท่ีถือ
ใบปลิวน้ีมาสวามิภกัด์ิ ยงัค่ายพิเศษท่ีจดัข้ึน ซ่ึงจะไดรั้บการตอ้นรับเป็นอยา่งดีต่อพวกท่ีกลบัตวักลบั
ใจ มีอาหาร และการรักษาพยาบาล ใหเ้ป็นอยา่งดี ในช่วงแรกโครงการน้ีไดรั้บผลตอบรับเป็นอยา่งดี 
ต่อมาเวียดกงกลบัใจเหล่าน้ีเม่ือได้เขา้พกัฟ้ืนท่ีค่ายสักเดือนสองเดือน ก็ได้ท าการแหกค่ายหนี

                                                            
144 * หมู่บา้นยทุธศาสตร์โครงน้ีก่อตั้งข้ึนในสมยัประธานาธิบดีโงดินห์เซ่ียม ในเดือนมีนาคม 

1962 คือ การรวมชาวบา้นในเวียดนามใตใ้ห้แยกออกจากเวียดกง แต่ยทุธศาสตร์น้ีประสบความลม้เหลว
เพราะมีพวกเวียดกงไดล้กัลอบเขา้ไปยงัในหมู่บา้นปะปนไปกบัชาวบา้นอีกดว้ย 

145 มิเชล  แซลเลน,  และ  ไมค ์ วิสซ์.  หน่วยรบพนัธุ์นรก, แปลโดย ฉตัรนคร  องคสิงห์.               
( กรุงเทพฯ : มติชน, 2552 ) , 55. 
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ออกไปท่ีเดิม เพราะเจา้หนา้ท่ีๆ ท าการเฝ้าดูแลเวียดกงนั้นเป็นทหารของรัฐบาลแห่งชาติเวียดนามใต ้
ไม่ใช่เจา้หนา้ท่ีจากรัฐบาลสหรัฐฯ146 

รัฐบาลสหรัฐฯ ไดมี้มติใหป้ฏิบติัการโจมตีทางอากาศต่อเวียดนามเหนือ ในวนัท่ี 8 และ 
11  กุมภาพนัธ์ โดยใชร้หสัว่า “ ปฎิบติัการเฟลมิงดาร์ท” ท่ี 1 และ ท่ี 2 สหรัฐฯ ประกาศว่าเป็นการ
แกมื้อในการท่ีเวียดกงโจมตีฐานท่ีตั้งของสหรัฐฯท่ีเมืองแปลก ูและควีนนอน ปฏิบติัการเฟลมิงดาร์
ท่ี 2 ไดเ้ร่ิมท าการท้ิงระเบิดซ่ึงตอ้งท าการอยา่งรีบเร่งท่ีสุด ต่อมาวนัท่ี 13 พฤษภาคม จอห์นสันก็ได้
สั่งการแผน “ปฏิบติัการโรลลิงธนัเดอร์”  ขณะเดียวกนัสาธารณรัฐประชาธิปไตยแห่งชาติเวียดนาม
ใตภ้ายใตก้ารน าของนายพลเหงียนเกากีผูน้ ากลุ่ม “ทหารยงัเต๊ิร์ค” ไดท้  าการขจดัอ านาจรัฐบาล      
พลเรือนของนายกรัฐมนตรีตรันวนัฮวงลงจากต าเหน่ง  ส่งผลให้แผนปฏิบติัการโจมตีโรลลิงธัน
เดอร์ ลงมือในวนัท่ี 2 มีนาคม โดยเคร่ืองบินF – 100 ซูเปอร์เบอร์ และ F- 105 ธนัเดอร์ชีฟของ
สหรัฐฯ กบัเคร่ืองบิน A – 1 H ของรัฐบาลเวียดนามใต ้ โจมตีฐานทพัเรือกวางเค นบัว่ายงัไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร จึงมีมติให้มีการปฏิบติัตามแผนโรลลิงธันเดอร์ในวนัท่ี 14 และ 15 
มีนาคม โดยใชเ้คร่ืองบินสหรัฐฯ 100 ล า และ เคร่ืองบินรัฐบาลเวียดนามใต ้24 ล า ท้ิงระเบิด         
โรงทหาร และคลงัวสัดุยทุโธปกรณ์ใกลภู้คุย  นบัเป็นคร้ังแรกท่ีใชร้ะเบิดนาปาลม์147  

ต่อมาในปลายเดือนมีนาคม ประธานาธิบดีจอห์นสัน และนายพลเวสตม์อร์แลนด์ได้
บินมาประชุมหารือกบั นายพลเหงียนวนัเทียว และนายพลเหงียนเกากี ท่ีเกาะกวมมีผลสรุปการ
ประชุมท่ีส าคญั 7 ขอ้ 

1. เก่ียวกบัความกา้วหนา้ทางทหารในสงครามเวียดนามทั้งเหนือ และใต ้

                                                            
146 วิลเลียม  เจ  ลีเดอเรอร์,  ศึกคอร์รัปชัน่ในเวียดนามใต,้ แปลโดย ประกาย  สุประดิษฐ.์  

(กรุงเทพฯ  : โอเดียนสโตร์, 2529) , 52 - 54. 

146 ศิลปะชยั  กฤษณามระ, เอกสารลบัเพนตากอน, พิมพค์ร้ังท่ี 2 ( กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพส์ัญ
ชาน, 2517), 206 - 212. 
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2. ความกา้วหนา้ทางการเมือง ซ่ึงหมายถึงการไดม้าซ่ึงรัฐธรรมนูญ 
3. ปัญหาเร่ืองขวญั อนามยั การฝึกอบรม อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และอุปกรณ์การรบ 
4. โครงการฟ้ืนฟไูมตรีระหวา่งประเทศ 
5. โครงการปฏิรูปท่ีดิน 
6. ความเสียหายของประชาชน การช่วยเหลือพวกท่ีไดรั้บบาดเจบ็จากสงคราม 
7. การยติุการสูร้บอยา่งมีเกียรติ148 

หลังจากปัญหาภายในรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยแห่งชาติเวียดนามใต ้                
( รัฐบาลไซ่ง่อน ) เกิดความสับสนวุ่นวายจากการสับเปล่ียน และรัฐประหารอ านาจการปกครอง
บ่อยคร้ัง ยงัคงตอ้งรอคอยความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ ให้เขา้มาเก่ียวพนักบัสงครามอย่างต่อเน่ือง
ปัญหาของรัฐบาลไซ่ง่อนไม่สามารถท่ีจะลงเอยได้อย่างถึงท่ีสุด  จึงท าให้บทบาทของสหรัฐฯ 
สามารถท่ีด าเนินการในดา้นการเสริมก าลงัพล และเพิ่มขีดความสามารถทางการรบไดอ้ย่างเต็ม
อตัรา ตั้งแต่ท่ีประธานาธิบดีจอห์นสันไดเ้รียกร้องให้ประเทศต่างๆ เขา้ไปช่วยเหลือในเวียดนามใต ้
ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ไทย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ประเทศต่างๆเหล่าน้ีก็ได้แสดง
เจตจ านงโดยการส่งกองก าลงัเขา้ไปช่วยเหลือ  ท าให้สหรัฐฯ สนบัสนุนการโจมตีทางอากาศมาก
ยิง่ข้ึนโดยการท่ีจอห์นสันสั่งท้ิงระเบิด ยดึหลกั 3 ประการในการท่ีท าใหเ้วียดนามเหนือตอ้งยอมยติุ
สงครามลง คือ  

1. ตอ้งการท่ีจะผลกัดนัไม่ให้เวียดนามเหนือแทรกซึมเขา้มาในพื้นท่ีทางใต ้โดยเนน้
การโจมตีท้ิงระเบิดท่ีทางรถไฟ และคลงัสัมภาระทางเหนือของพื้นท่ีเขตปลอด
ทหารใกลก้บับริเวณทางเขา้ไปยงัเสน้ทางโฮจิมินห์ 

2. การแสดงอ านาจทางอากาศอาจท าใหข้วญั และก าลงัใจของชาวเวียดนามใตดี้ข้ึน 
3. การโจมตีเช่นน้ีท าให้พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งชาติเวียดนามหยดุการสนบัสนุนการ

คุกคามต่อเวียดนามใตไ้ด้149 

 

                                                            
148 ดีเด่น  ณ.  ป้อมเพชร,   ศึกเวียดนาม, ( กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพส์ยาม,2517) ,256 . 
149 ปรีชา  ศรีวาลยั,  ประวติัศาสตร์สากล,  พิมพค์ร้ังท่ี 3 ( กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2546), 

123 - 124. 
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ในเดือนกรกฏาคม 1967 พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งชาติเวียดนามไดเ้ปิดประชุมเจา้หนา้ท่ี
ระดบัสูง เพื่อพิจารณาถึงปัญหาในเวียดนามใต ้ ส่วนใหญ่เน่ืองมากจากพนัธกิจอเมริกนั ในการ
ช่วยเหลือทางทหาร ในเวลา 2 ปี ท าให้การแทรกซึมของกองทพัประชาชนประสบกบัความ
ยากล าบากเพราะไดรั้บความเสียหายจากการโจมตีท้ิงระเบิดอย่างหนัก กองทพัสหรัฐฯ ไดมี้การ
วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ต่อไปของสงครามเวียดนามดงัน้ี 

1. กองทพับกของรัฐบาลไซ่ง่อนนั้นส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพท าการรบ อยูไ่ดด้ว้ย
การปกป้องจากอ านาจการยงิของสหรัฐฯ  และความเห็นของชาวอเมริกนัท่ีไม่เห็น
ดว้ยในการท าสงครามอีกต่อไป 

2. ประการดงักล่าวเสริมสร้างใหค้อมมิวนิสตว์างแผนท่ีจะโจมตีคร้ังใหญ่ เพื่อท่ีจะท า
ให้รัฐบาลไซ่ง่อน เกิดความระส ่ าระสายก่อให้เกิดการจลาจลวุ่นวายภายใน
เวียดนามใต ้ส่งผลใหเ้สียเกียรติภูมิของสหรัฐฯ จนท าใหป้ระชาชนเอือมระอาท่ีจะ
สนับสนุนให้ท าสงครามอีกต่อไป  แม้ว่าคอมมิวนิสต์จะคาดหวงัในชัยชนะ
ทางดา้นการทหารกต็าม 

การรุกใหญ่ในวนัตรุษญวนเร่ิมข้ึนวนัปีใหม่ปลายเดือนมกราคม ซ่ึงจริงๆแลว้วนัน้ีตอ้ง
เป็นวนัหยดุยงิเหมือนเช่นปีก่อนๆ  คอมมิวนิสตไ์ดใ้ชก้ารฉลองวนัตรุษเป็นเคร่ืองหมายก าบงัในการ
ปฏิบติั การปลอมตวัเป็นชาวนา  และปะปนไปกบัชาวบา้นในวนัหยุดฉวยโอกาสในการย่อหย่อน
ของการรักษาความปลอดภยั ลกัลอบขนอาวุธเขา้ไปในเมือง ประสานงานร่วมกนักบัเวียดกงในการ
โจมตีส่งผลให ้วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ ไซ่ง่อนถูกโจมตีพร้อมกนักบัจงัหวดัต่างๆอีก  44 จงัหวดั มีทหาร
กองทพัประชาชน และเวียดกง ท่ีอยูต่ามจงัหวดัต่างๆ ถึง 84,000 คน หน่วยแซ็ปเปอร์ไดท้  าการเขา้
โจมตีอาคารกองบญัชาการเสนาธิการร่วมกองทพับอกเวียดนามใต ้และสถานเอกอคัรราชทูต
สหรัฐฯ นาวิกโยธินต่อสู้อย่างอาจหาญ มีชัยชนะทางทหารในสภาพการณ์ท่ีเลวร้าย แต่ในทาง
การเมืองเทศกาลตรุษญวณเป็นความพา่ยแพข้องอเมริกนั ประชาชนสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ไม่สนบัสนุน
รัฐบาลอีกต่อไป ประธานาธิบดีจอห์นสันจึงสั่งระงบัการท้ิงระเบิดเวียดนามเหนือ เม่ือวนัท่ี 31 
มีนาคม 1968150  

 

                                                            
150 ปรีชา  ศรีวาลยั,  ประวติัศาสตร์สากล, 190. 
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ตั้ งแต่นิกสันได้รับเลือกตั้ งเป็นประธานาธิบดีในสมยัท่ีสอง เดือนตุลาคม ปี 1975 
รัฐสภาอเมริกนัไดพ้ิจารณาอนุมติัเงินจ านวน เจ็ดพนัลา้นดอลลาร์ เพื่อช่วยในการป้องกนัเวียดนาม
ใต ้และเป็นการลา้งมือโดยส้ินเชิงหลงัจากท่ีนิกสันไดข้ึ้นมาบริหารประเทศท่ีไม่ประสบผลส าเร็จ
จากการท าสงครามเวียดนาม ท่ีก าลงัเผชิญหน้ากับปัญหาใหม่ๆตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ การใชจ่้ายเงินฟุ่ มเฟือยในการท าสงครามท าใหเ้กิดภาวะเงินเฟ้อ อีกทั้งผล
จากการโจมตีท้ิงระเบิดของเคร่ืองบิน บี – 52 และการน าระเบิดนาปาลม์ และสารเคมีโปรยเพื่อ
ท าลายวชัพืช และตน้ไม ้รวมไปถึงยุทธวิธีการคน้หาและท าลาย ผูท่ี้คาดว่าเป็นเวียดกงตดัสินเพียง
จากการวิ่งหนีของชาวบา้นให้สงสัยว่าเป็นเวียดกงไวก่้อน และการฆ่าชาวบา้นอย่างไร้เหตุผล กบั
การระงบัเหตุจลาจลของนักศึกษามหาวิทยาลยัในสหรัฐฯ ดว้ยแก๊สน ้ าตา และจบลงดว้ยการยิง
นักศึกษา การประทว้งท่ีเร่ิมทวีความรุนแรงมากข้ึนทั้งในบา้นของตนเอง และนอกบา้น ท าให ้      
นิกสันตอ้งถอนตวัออกจากสงครามเวียดนามอย่างถาวร และท าให้เขาไม่ไดรั้บไวใ้จในการรับ
เลือกตั้งในสมยัต่อไป 

 

ภาพท่ี  55   เคร่ืองบินสหรัฐฯ โปรยสารเคมีก าจดัวชัพืช และตน้ไม ้
ท่ีมา :google. Yello rain.  [Online]. Accesssed  18  MAY 2011.  Available from 

http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=7&ID=98. 
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บทที่ 5 

 

บทสรุป 

 

จากการศึกษาพบว่ายุทธวิธีการรบแบบกองโจรของเวียดกง เป็นยุทธวิธีการใชก้ าลงั
ส่วนน้อยต่อสู้กบักองก าลงัท่ีมีขนาดใหญ่กว่าเขม้แขง็กว่า มีปริมาณก าลงัพลอาวุธยุทโธปกรณ์ ท่ี
เหนือกวา่โดยมียทุธวิธีการรบแตกต่างจากสงครามตามแบบ ซ่ึงสงครามตามแบบประกอบดว้ยก าลงั
กองทพัท่ีเพียบพร้อม ดว้ยสภาพก าลงัพลและอาวุธท่ีมีอ านาจการท าลายสูงโดยมีวตัถุประสงคใ์น
การรบให้ไดรั้บชยัชนะอยา่งรวดเร็วและแตกหักในขณะท่ีสงครามกองโจร ใชยุ้ทธวิธีการรบแบบ
กองโจรดว้ยคนจ านวนนอ้ย หรือเพียงคนเดียวเคล่ือนท่ีและหลบซ่อนพรางตวั หลีกเล่ียงการปรากฏ
ตัว ปฏิบัติการเม่ือมั่นใจว่าอยู่ในภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมท่ีได้เปรียบ หากต้องรวมตัว
ปฏิบติัการจะรวมตวัโจมตีศตัรูและหายตวักลบัค่ายอยา่งลึกลบั รวดเร็ว และไร้ร่องรอยยุทธวิธีการ
รบแบบกองโจรก่อให้เกิดผลดี เป็นประโยชน์ต่อภารกิจของผูก่้อความไม่สงบมากมาย และ
หลากหลายประการ ท่ี ส าคญัประกอบดว้ย 3 ประการคือ    

ประการแรก การปฏิบัติต่อความไม่สงบในพื้นท่ีเป็นหย่อมๆ หันเหความสนใจ 
     จากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง จนกระทัง่กองก าลงัของรัฐบาลสูญเสียก าลงัพล อาวุธยุทโธปกรณ์ 
โดยเปล่าประโยชน์ ขวญั ก าลงัใจของกองทพัรัฐบาลลดลง แต่เสียงสนับสนุนผูก่้อความไม่สงบ
เพิ่มข้ึน     

ประการท่ีสอง การปฏิบติัการก่อความไม่สงบ ซุ่มซ่อน อ าพราง คอยสกดัและขดัขวาง
การท างานของกองทพัรัฐบาลอย่างไดผ้ล ตามเวลา สถานท่ี และเป็นสถานการณ์วิกฤตท่ีไม่มีใคร
สามารถพยากรณ์ล่วงหนา้ได ้

ประการสุดทา้ย ความส าเร็จของขบวนการไดก่้อความไม่สงบเป็นการตอบโตรั้ฐบาล  
 เพื่อสร้างความหวาดกลวัถึงขั้นวิกลจริต ใหก้บักองก าลงัรัฐบาลในระยะสั้น และหรือตลอดไป 
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ถึงแมว้่าในช่วงแรกของการท าสงครามเวียดนามเป็นไปตามรูปแบบกองโจร มีการ   
ซุ่มโจมตี  การรอบท าร้าย เป็นสงครามเคล่ือนท่ี  แต่ในช่วงทา้ยๆรูปแบบยุทธวิธีของเวียดกงได้
ปรับเปล่ียนไปตามยุทธศาสตร์ท่ีไดก้ าหนดไว ้ ในการร่วมกนัระหว่างกองทพัประชาชนแห่งชาติ
เวียดนาม  และกองก าลงัเวียดกงในการปฏิบติังานให้ไดบ้รรลุผลส าเร็จ  การท าสงครามในแบบ
เน่ืองจากการท้ิงระเบิดจากเคร่ืองบินบี 52  อยา่งหนกัในสมยัของประธานาธิบดีนิกสัน  การถล่มใส่
อย่างไม่ย ั้งมือในเวียดนามเหนือ  และใต ้ เพื่อท่ีจะน ามาสู่ชยัชนะของสหรัฐฯ  แต่ผลท่ีไดรั้บกลบั
ตรงขา้มเน่ืองจากทัว่โลก  และชาวอเมริกนัเองต่อตา้นสงครามเวียดนามอยา่งหนกั ภาพท่ีปรากฏใน
หนา้หน่ึงหนงัสือพิมพ ์ และทางโทรทศัน์  ชาวอเมริกนัไดเ้ห็นภาพเหล่าน้ีผา่นส่ือทุกวนั  โดยเฉพาะ
ภาพของ คิมฟุก เดก็หญิงท่ีวิ่งหนีระเบิดนาปาลม์หลงัจากท่ีไดถ้ล่มใส่บา้นของเธอในภาพปรากฏให้
เห็นว่าไม่มีแมแ้ต่เส้ือผา้สักช้ินเดียวสีหน้าของเธอบ่งบอกถึงความเจ็บปวดจากแผลไฟไหมข้อง
ระเบิด  หรือแมแ้ต่ภาพของนายต ารวจท่ีก าลงัจ่อปืนไปท่ีหัวของชายหนุ่มคนหน่ึงท่ีคิดว่าเป็น
สายลบัเวียดกง  ภาพท่ีปรากฏอย่างชดัเจนเหล่าน้ีเป็นการท าให้ชาวอเมริกนั  และคนทัว่โลกเกิด
ความเบ่ือหน่ายสงครามเพราะสงครามคร้ังน้ีสหรัฐฯไดทุ่้มเทก าลงัอยา่งเตม็ท่ี  และการเกณฑท์หาร
อเมริกนัไปร่วมรบในสงครามท าให้วยัรุ่นอเมริกนัตอ้งมาจบชีวิตไกลบา้นมากยิ่งข้ึน  สหรัฐฯได้
ทุ่มเทเงินจ านวนมากในการทหารส่งผลให้เศรษฐกิจในชาติต้องหยุดชะงัก  อีกทั้ งยงัท าการ
ปราบปรามฝ่ายปฏิวติัในลาว  และกมัพูชาเพื่อสกดักั้นขบวานการคอมมิวนิสตใ์นเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้ พร้อมๆไปกบัสงครามเวียดนามท่ียงัไม่มีวี่แวววา่จะจบลง   

ในขณะท่ีการด าเนินการนโยบายส่งผลถึง ความลม้เหลวในการบริหารประเทศของ   
นิกสัน  และการด าเนินการทางทหาร  พ.อ.แฮร์รี จี. ซัมเมอร์ จูเนียร์  อดีตอาจารยว์ิทยาลัยการ
สงครามทหารบกสหรัฐฯไดส้รุปไวว้่า“การน าเอากองทพัประจ าการท่ีใชใ้นการสงครามตามแบบ
ไปสู้กบักองก าลงัเวียดกง  และกองทพัเวียดนามเหนือ  ซ่ึงใชว้ิธีการรบนอกแบบ  นัน่คือผดิในเร่ือง
การใช้ยุทธศาสตร์ทหารท่ีสนับสนุนนโยบายของชาติท่ีต้องการหยุดย ั้งการขยายตัวของลัทธิ
คอมมิวนิสตใ์นภาคพื้นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต”้151  เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อม
รบของสหรัฐฯท่ีเขา้ท าสงครามเวียดนามไดมี้ความผดิพลาด  และบกพร่องในเร่ืองยทุธศาสตร์ทหาร  
ทฤษฏีและหลกันิยมทางทหารโดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัการทหารท่ีไปรบขาดขาดความรู้ความเขา้ใจใน

                                                            
151 แฮร่ี  จี.  ซมัเมอร์จูเนียร์.  “บทวิเคราะห์ยทุธศาสตร์ในสงครามเวียดนาม”  แปลโดย เมศร์.  

วารสารเสนาธิปัตย ์ 1   ( มกราคม – เมษายน 2537 ) : 60. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



154 
 

เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างยทุธศาสตร์ทางทหารกบันโยบาย และผลประโยชน์ของชาติ  ซ่ึงน าไปสู่
ความผดิพลาด และความเขา้ใจผดิต่อธรรมขาติของสงครามเวียดนาม 

 การส่งกองก าลงัภาคพื้นดินของสหรัฐฯเขา้ไปเพิ่มในสงครามเวียดนามอีก  การกระท า
เช่นน้ีผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ท าให้เกิดการเดินขบวนประท้วง  ทางฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์
เวียดนามได้น าประเด็นน้ีมาโฆษณาชวนเช่ือกล่าวหาว่าสหรัฐฯเป็นผูรุ้กรานเวียดนาม  เหตุผล
ประการหน่ึงท่ีไม่ไดท้  าการประกาศสงครามของสหรัฐฯในการเขา้ท าสงครามก็เพราะเวียดนามเป็น
ประเทศเล็กๆ อภิมหาอ านาจอย่างอเมริกาท าสงครามกบัประเทศเล็กๆน้ีจะเป็นการเสียเกียรติภูมิ
อาจจะถูกทัว่โลกกล่าวหาว่ารังแกผูท่ี้อ่อนแอกว่า  เหตุผลท่ีสองการท าสงครามเกาหลีโดยท่ีสหรัฐฯ
ได้เขา้ช่วยเกาหลีใตท้  าสงครามกับเกาหลีเหนือเกิดผลกระทบต่อจีน  ดังนั้นหากมีการประกาศ
สงครามเวียดนามจีนจะเขา้มายุง่เก่ียวในการท าสงครามคร้ังน้ี  เป็นการท าใหส้งครามขยายตวัข้ึนไป
อีก  ดงันั้นความลม้เหลวในสงครามเวียดนามคือ  การไม่มีจุดมุ่งหมายท่ีแน่ชดัของสหรัฐอเมริกาใน
การท าสงครามอยา่งถูกตอ้ง152   

ประการสุดทา้ยคือเร่ืองของแรงเสียดทานของคนชาวอเมริกนัต่อสงครามเวียดนามท่ี
ไม่สนบัสนุนในการท าสงครามเน่ืองมากจากนกัศึกษาต่อตา้นการท าสงครามอยา่งรุนแรง  การเกิด
ความต่อต้านน้ีเป็นการเสียเปรียบทางยุทธศาสตร์การทหารสหรัฐฯ  ท่ีด าเนินนโยบายแบบ
ประชาธิปไตยมนัเป็นผลต่อแรงเสียดทานจากเสียงจากประชาชนในชาติ  ตรงกบัหลกัการของ
นกัการทหารของสหรัฐฯในช่วงศตวรรษท่ี 19  กล่าวไวว้่า “ใครท่ีคิดท าสงครามโดยไม่ค านึงถึง
เร่ืองปัจจยัอ านาจก าลงัขวญัของประชาชนทั้งชาติซ่ึงรวมอยูใ่นองคป์ระกอบของทฤษฎียทุธศาสตร์
จะท าใหบ้กพร่องในเร่ืองของการใชสู้ตรค านวณในดา้นอ านาจก าลงัรบท่ีแทจ้ริงไป”153   ซ่ึงตรงกบั
หลกัการของนายพลโวเหวียนยา้ป และพลเอกวนัเทียนดุงท่ีว่า “ท าไมประชาชนเวียดนามจึงชนะ 
เพราะประชาชนเวียดนามชนะจากสงครามปลดแอกของพวกเขา ซ่ึงสงครามน้ีเป็นสงครามของ
ประชาชน” 

การอธิบายถึงบทสรุปขั้นการวางแผนยุทธศาสตร์การรบขั้นแตกหักของเวียดนาม
สอดคลอ้งกบัหลกัการของนายทหารทั้งสองสามารถมีชยัชนะเหนือประเทศใหญ่ๆไดมี้หลกัต่อไปน้ี 
                                                            

152 แฮร่ี  จี.  ซมัเมอร์จูเนียร์.  “บทวิเคราะห์ยทุธศาสตร์ในสงครามเวียดนาม”  แปลโดย เมศร์.  
วารสารเสนาธิปัตย ์ 2   ( พฤษภาคม – สิงหาคม  2537 ) : 46. 

153 เร่ืองเดียวกนั, 27. 
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หลักกำรยุทธของนำยพลโวเหงียนย้ำป   และพลเอกวันเทียนดุง 19 ข้อ ในกำรพิชิต
สงครำมเวียดนำมขั้นแตกหักมีดังต่อไปนี ้

1. จะตอ้งเป็นฝ่ายรุกเสมอ  หรือฉกฉวยโอกาสและพยายามท่ีจะเป็นฝ่ายรุกก่อนอยู ่ 
เสมอ 

2. ในการโจมตีและปะทะกบัขา้ศึกซ่ึงๆหนา้  ตอ้งพยายามใหอ้ยูใ่นฐานะท่ีเป็นต่อทั้ง
ดา้นก าลงัพล  และก าลงัอาวธุท่ีมากพอเพราะส่ิงน้ีเป็นตวัตดัสินผลลพัธ์ของการรบ 

3. หากมีก าลงัรบเป็นรองขา้ศึกจะตอ้งหลีกเล่ียงการปะทะซ่ึงๆหนา้  แต่อาจใชว้ิธีการ
แกลง้โจมตีเพื่อหยัง่ก าลงัได ้

4. เมืองเป็นเป้าหมายทางยทุธศาสตร์ท่ีมีความส าคญักวา่ชนบท  ตอ้งโจมตียดึเมืองให้
ไดก่้อน  แลว้จึงด าเนินการกวาดลา้งในชนบทภายหลงั 

5. เมืองเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัในการโจมตีทางยุทธวิธี  ท่ีจะตอ้งท าลายให้ได้คือ  
กองบญัชาการของขา้ศึก  ซ่ึงเปรียบเสมือนศูนยร์วมประสาทของกองทพั  ถา้พินาศ
ไปกองทพัขา้ศึกจะแตกระส ่าระสาย 

6. พยายามหาทางหลีกเล่ียง  แนวรบของขา้ศึกดา้นนอกแลว้พุ่งหัวหอกเขา้สู่ใจกลาง
เมืองของขา้ศึก 

7. เพื่อใหบ้รรลุถึงชยัชนะ  หรือเม่ือมีโอกาสจะเผด็จศึกได ้ ตอ้งไม่เสียดายจ านวนพล
รบไม่วา่จะเสียเท่าไหร่ในการโจมตี 

8. เพื่อใหบ้รรลุถึงชยัชนะ  หรือเม่ือมีโอกาสจะเผด็จศึกได ้ ตอ้งไม่เสียดายจ านวนพล
รบไม่วา่จะเสียเท่าไหร่ในการโจมตี 

9. บุกอยา่งรวดเร็ว  และเดด็ขาดประดุจสายฟ้าท่ีส าคญัในเขตขา้ศึกษา  เช่นสนามบิน  
เคร่ืองบิน  และคลังอาวุธ การก่อจลาจลในเมืองข้ึนเป็นการน าการโจมตีของ
กองทพัดา้นนอก 

10. การสืบราชการลบั  หรือการหาข่าวกรองจะตอ้งเหนือกว่าขา้ศึก  เพื่อท าให้การ
ด าเนินการรบน าหนา้ศตัรูอยา่งนอ้ย  1  กา้วเสมอ 

11. การต่อต้านการข่าวกรองต่อฝ่ายขา้ศึกท าด้วยกลอุบายทุกชนิดและด้วยความ
รอบคอบ  ตลอดจนสร้างสถานการณ์ไม่ให้ขา้ศึกรู้ข่าวสารท่ีแทจ้ริง  และหลงทาง
ในท่ีสุด 
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12. ใชส้ายลบัแทรกซึมหาข่าวสารท่ีส าคญัจากขา้ศึกในระดบัต่างๆโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ใชบุ้คคลท่ีเขา้ถึงชั้นความลบัขั้นสูงของขา้ศึกทีเดียว 

13. ท าการโจมตีในจุดยทุธศาสตร์ท่ีขา้ศึกตอ้งคาดไม่ถึง  และไม่ไดป้้องกนัไวแ้ขง็แรง
เพียงพอใหแ้ตกหกัก่อน 

14. แลว้ลงมือโจมตีในจุดยทุธศาสตร์ท่ีส าคญั  ท่ีขา้ศึกคาดหมายว่าจะถูกโจมตีแต่แรก  
ซ่ึงจะถูกโจมตีถดัมาเป็นจุดท่ีสองหรือท่ีสาม  ซ่ึงในขณะท่ีถูกโจมตีจริงๆ  ก าลงั
ตา้นทานของขา้ศึกในจุดน้ีจะไม่เขม้แขง็  ถา้หากถูกโจมตีแต่แรก  เพราะไดถ้อน
ก าลงัไปยงัจุดท่ีถูกโจมตีก่อน  หรืออยู่ภายใตก้ารโอบลอ้มอย่างด้ินไม่หลุด  หรือ
ตกอยูภ่ายใตก้ารระดมโจมตีขนาบขา้ง  ( Pincer squeezes ) 

15. เม่ือไดท้  าการหลอกล่อขา้ศึกใหเ้ขา้ใจผดิในสถานการณ์ทางยทุธวิธี  ก็ลองทดสอบ
ดูดว้ยวา่ขา้ศึกเขา้ใจผดิไปจริงๆ 

16. การเจรจาทางการทูตเป็นการซ้ือเวลา  เพื่อช่วยด าเนินการในการรบหรือเตรียมรบ 
17. ประวิงเวลาโจมตี  เพื่อการเสริมก าลงัเพิ่มเติม  ใหไ้ดช้ยัชนะเด็ดขาดอีกทั้งจะสร้าง

ความสบัสน  และบัน่ทอนความมัน่ใจของขา้ศึกอีกดว้ย 
18. วิธีการรบท่ีใช้มาแต่โบราณ  ยงัเป็นประโยชน์ในสมยัปัจจุบนั  คือ  การระดม

ทหาร  และกรรมกร  ในการสละหยาดเหง่ือแรงกายท าการเตรียมการรุก  เช่นการ
ซ่อมสร้างเส้นทางยทุธศาสตร์  และการล าเลียงส่งก าลงับ ารุงอยา่งชนิดท่ีถา้ขา้ศึกรู้
จะตอ้งประหลาดใจ 

19. ส่วนหน่ึงของความพา่ยแพข้องขา้ศึกกคื็อการแพภ้ยัตวัเอง154 
 

บทสรุปจากสงครามเวียดนามในความคิดเห็นของผูเ้ขียนนั้นเป็นการยืนยนัไดว้่าการ
วิเคราะห์จากฝ่ายสหรัฐฯก็ดีหรือจากฝ่ายเวียดนามก็ดี  แสดงให้เห็นถึงขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนจาก
สงครามเวียดนามท่ีต่างฝ่ายก็ต้องสูญเสียก าลังคน  และก าลังทรัพย์อย่างมากมายมหาศาล  
ผลกระทบท่ีเกิดจากทฤษฎีโดมิโนของไอเซนฮาววไ์ดช้ี้ให้เห็นถึงความหวาดกลวัภยัคอมมิวนิสต์

                                                            
154 ชุมพล  เลิศรัฐการ,  ศกัยส์งครามเวียดนาม – ไทย,  ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพเ์จริญผล, 2522), 

258 - 261. 
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ของสหรัฐอเมริกา  อยา่งมากในภาคพื้นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ท่ีเร่ิมก่อตวัจากสงครามเกาหลี ได้
แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมัน่ในลทัธิของชาติมหาอ านาจท่ีต่างฝ่ายต่างก็ยดึมัน่ในอุดมการณ์ของตน
เป็นใหญ่  แต่ในทา้ยท่ีสุดแลว้สงครามเกิดข้ึน และจบลงดว้ยการใชเ้วลาท าการสู้รบอย่างยาวนาน  
ยกัษใ์หญ่อยา่งสหรัฐฯ ก็ไดรั้บบทเรียนจากเวียดนาม   ซ่ึงเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงแสนยานุภาพทาง
ทหารของชาติมหาอ านาจ ในการระดมก าลังเข้าท าสงครามอย่างชนิดท่ีเรียกว่าเต็มก าลัง
ความสามารถท่ีสุด  อาวุธต่างๆ อย่างทนัสมยัของสหรัฐฯ ก็ไดน้ าพาซ่ึงความสูญเสียอย่างมหันต ์ 
ต่อเวียดนาม  อานุภาพการท าลายลา้งของสหรัฐฯ แทบจะท าใหป้ระเทศเลก็ๆท่ีว่าน้ีกลืนหายไปจาก
โลกไดเ้ลยทีเดียว 

 ความสามัคคีของคนในชาติ  ความเป็นอิสรภาพ  และเสรีภาพของมนุษย์  มีค่า
มหาศาลกว่าเคร่ืองมือการฆ่าลา้งเผ่าพนัธ์ุมนุษยด์ว้ยกนัเอง   จิตใจของมนุษยน์ั้นน่ากลวักว่าส่ิงอ่ืน
ใดในโลก สงครามสามารถท าให้คนเป็นฆาตกร เป็นโรคประสาท และสงครามสามารถท าให้คน
เปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมได ้ แต่สงครามไม่สามารถประสบผลส าเร็จลงได ้ ถา้ไม่ไดเ้กิดมาจาก
ความรักชาติ  ความสามคัคี  และก าลงัใจของคนในชาติ  ก็เท่ากบัเป็นความพ่ายแพไ้ปแลว้คร่ึงหน่ึง 
ความส าเร็จในการท าสงครามเวียดนาม  ต้องอาศัยส่ิงเหล่าน้ีเป็นแบบแผนในการก าหนด
ยทุธศาสตร์  และยทุธวิธี ซ่ึงค  าตอบก็ไดช้ี้ชดัให้เห็นจากขบวนการปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต ้ 
และกองก าลงัเวียดกง  ท่ีไดน้ าหลกัการดงักล่าวไปปฏิบติัใช ้จนกระทัง่ปลดปล่อยอิสรภาพไดอ้ยา่ง
ประสบความส าเร็จ ท าใหเ้วียดนามสามารถกลบัมารวมชาติไดใ้นทา้ยท่ีสุด 
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ABBREVIATIONS 

 

1. Cosvn   =  central  Office  for  South  Vietnam   
2. DRV  =  Democratic  Republic  of  North  Vietnam 
3. NFLSV,  NLF   =  National  Front  for  the  Liberation  of  South  Vietnam 
4. NVA  =  North  Vietnamese  Army 
5. PLC  =  people’s  Liberation  Council 
6. PRG  =  Provisional  Revolutionary  Government  of  the  Republic  South  Vietnam 
7. SVPLAF  =  South  Vietnam  people’s  Liberation  Armed  Forces 
8. VANDPF  =  Vietnam  Alliance  of  National  Democratic  and  Peace  Forces 
9. VC  =  Viet  Cong 
10. VLC  =  Village  Liberation  Committee 
11. VNA  =  North  Vietnam  News  Agency 
12. VPA  =  North  Vietnam  people’s  Army 
13. VPRP  =  Vietnam  people’s  Revolutionary Party 
14. VWP  =  North  Vietnam  Worker’s  Party 
15. ARVN  =  Army  of  the  Republic  of  Vietnam 
16. PAVN  =  people’s  Army  of  Vietnam 
17. RVN  =  Republic  of  Vietnam  South  Vietnam   
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พฤษภาคม  1954  กองทพัฝร่ังเศสยอมแพท่ี้สมรภูมิ  เดียน  เบียน  ฟ ู

กรกฏาคม  1954 ตัวแทนจากพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีน  ฝร่ังเศส  จีน  และสหภาพ        
โซเวียตเขา้ร่วมประชุมลงนามรับรองขอ้ตกลงเจนีวาในส่วนท่ีว่าดว้ยการ
หยุดยิงและให้การยืนยนัด้วยวาจา  เร่ืองการแบ่งเวียดนามออกเป็น  2  
ส่วนชัว่คราวท่ีเสน้ขนานท่ี  17 

กนัยายน  1960 โฮจิมินห์เรียกประชุมสมัชชาคอมมิวนิสต์  และประกาศนโยบายว่า
เวียดนามจะท าสงครามปฏิวติัเพื่อ  “ปลดปล่อย”  เวียดนามใต ้

2 – 4 สิงหาคม  1964 เรือพิฆาตสหรัฐฯ แม็คด๊อกซ์  และเทอร์เนอร์จอย  ถูกเรือตอร์ปิโด
เวียดนามเหนือยิงนอกอ่าวตงัเก๋ีย  ประธานาธิบดีจอห์นสันสั่งให้โจมตี
ตอบโต ้

5  สิงหาคม  1964 ประธานาธิบดีจอห์นสันสั่งท้ิงระเบิดเวียดนามเหนือเป็นคร้ังแรกเพื่อเป็น
การตอบโต ้ และไดข้อร้องต่อสภาคองเกรสส์ให้ลงมติมอบอ านาจแก่เขา
เพื่อความปลอดภยัของเอเชียอาคเนย ์ สภาไดอ้นุมติัมีผลให้จอห์นสันใช้
อ  านาจเพื่อปฏิบติัการทางทหารโดยไม่ตอ้งประกาศสงคราม 

7  กมุภาพนัธ์  1965 เวียดกงโจมตีฐานทัพสหรัฐฯท่ีเปลกู  สหรัฐฯสั่งโจมตีทางอากาศ
เวียดนามเหนืออยา่งต่อเน่ือง 

8  มีนาคม  1965 นาวิกโยธินสหรัฐฯ  ข้ึนฝ่ังท่ีดานังเป็นหน่วยรบแรกท่ีวางก าลังใน
เวียดนาม 

1  เมษายน  1965 นายพลเวสต์มอร์แลนด์ขออนุมัติประธานาธิบดี  จอห์นสัน  ให้เพิ่ม
จ านวนทหารอเมริกนัในเวียดนามใตถึ้ง  33,000  คน 
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22 – 24  เมษายน  1965 การปะทะกนัคร้ังแรกระหว่างทหารนาวิกโยธินภาคพื้นดินกบักองโจร  
เวียดกงท่ีบินห์ไธ  จอนห์สนัออกค าสัง่ใหเ้วียดนามเป็น “เขตการรบ” ของ
กองก าลงัสหรัฐฯ 

18  มิถุนายน  1965 นายพลอากาศเหงียน  เกา  กี  ได้รับแต่งตั้ งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่ง
เวียดนามใต ้

28  กรกฏาคม  1965 จอห์นสันสัญญาท่ีจะเพิ่มก าลังทหารสหรัฐฯในเวียดนามใต้ถึงถึง  
125,000  คน  (รับรองในฮอนโนลูลูเม่ือตน้เดือนสิงหาคม)  

15  ตุลาคม  1965 การรณรงคต่์อตา้นสงครามเวียดนาม  เดวิด  มิลเลอร์  เป็นคนแรกท่ีเผาใบ
เกณฑท์หารและถูกจบั 

20  ตุลาคม  1965 กองทพับกเวียดนามเหนือโจมตีหน่วยรบพิเศษสหรัฐฯ  ท่ีเปลเม  ท่ีราบสูง
ภาคกลาง 

27  พฤศจิกายน  1965 เพนตากอนเรียกร้องใหเ้พิ่มจ านวนทหารในเวียดนามใต ้

25  ธนัวาคม  1965 ประธานาธิบดีจอห์นสัน  งดยุทธการโรลล่ิงธันเดอร์ในการโจมตี
เวียดนามเหนือเพื่อให้มีการเจรจาการท้ิงระเบิดด าเนินต่อไปในวนัท่ี  30  
มกราคม  1966 

19  มกราคม  1966 ประธานาธิบดีจอห์นสันขอให้รัฐสภาเพิ่มงบประมาณใน  12.8  พนั
ลา้นดอลล่าร์เพื่อท าสงครามในเวียดนาม 

9 – 11  มีนาคม  1966 ทหารเวียดนามเหนือ และเวียดกง  ได้ท าลายค่ายหน่วยรบพิเศษของ
สหรัฐฯ  ท่ีลุ่มน ้าเอซาว 

4  เมษายน  1966 อากาศยานของสหรัฐฯ  โจมตีชุมทางรถไฟเช่ือมระหว่างจีน  และ
เวียดนามเหนือ 

12  เมษายน  1966 เวียดกงโจมตีสนามบิน  ตนั  ซอน  นุต  นอกไซ่ง่อนท าลายเฮลิคอปเตอร์  
และอากาศยาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



172 
 

15  พฤษภาคม  1966 นายกรัฐมนตรี  กี  ส่งทหารท่ีจงรักภกัดี  1,500 คน  เขา้ไปในดานงัเพื่อให้
มัน่ใจว่ายงัทีอ านาจควบคุมรัฐบาลอยู่  ท าให้พุทธศาสนิกชนแสดงการ
ต่อตา้นหนกั 

14  มิถุนายน  1966 การก่อจลาจลต่อตา้นรัฐบาลเร่ิมข้ึนในไซ่ง่อน 

18  สิงหาคม  1966 การรบท่ีลองทาน  จงัหวดัฟุค  ตุย 

11  กนัยายน  1966 มีการเลือกตั้ งในสมัชชารัฐธรรมนูญในเวียดนามใต้มีผูอ้อกเสียงถึง       
ร้อยละ  81 

23  กนัยายน  1966 หน่วยแมควีของสหรัฐฯ  ประกาศว่าได้ใช้ยาโปรยท าลายใบไมใ้นป่า
เวียดนาม 

24 – 25  ตุลาคม  1966 การประชุมท่ีมะนิลาของผู ้น าพันธมิตร  (สหรัฐฯ  ออสเตรเ ลีย  
นิวซีแลนด ์ เกาหลีใต ้ เวียดนามใต ้ ไทย  และฟิลิปปินส์)  ปฏิญาณว่าจะ
สนบัสนุนต่อไปจนกวา่เวียดนามเหนือจะหยดุการแทรกแซงเวียดนามใต ้

26  ตุลาคม  1966 ประธานาธิบดีจอห์นสันไปเยอืนทหารในเวียดนามใต ้

12  พฤศจิกายน  1966 หนงัสือพิมพนิ์วยอร์กไทมร์ายงานว่า  ประมาณร้อยละ  40  การขอความ
ช่วยเหลือของสหรัฐฯ  ต่อเวียดนามใตไ้ม่ถึงท่ีรับเน่ืองจากคอร์รัปชัน่ 

15  เมษายน  1967 การต่อตา้นสงครามคร้ังใหญ่ในนิวยอร์ก  และซานฟานซิสโก 

30  มิถุนายน  1967 เหงียน  วนั  เธียว  สมคัรเป็นผูรั้บเลือกประธานาธิบดีโดยมี  เหงียน  เกา  
กี  เป็นนายกรัฐมนตรี 

2 – 14  กรกฏาคม  1967 นาวิกโยธินสหรัฐฯ  เผชิญหนา้กบักรมท่ี  90  เวียดนามเหนือ  ท่ีคอนเธียน
ใกลเ้ขตปลอดทหาร 

7 – 12  กรกฏาคม  1967 รมต.กลาโหม  แม็คนามารา  เยือนไซ่ง่อนตกลงเพิ่มทหารอเมริกันถึง  
55,00  คน 

11 – 15  สิงหาคม  1967 ท้ิงระเบิดเวียดนามเหนือหนกัข้ึนสหรัฐฯ  โจมตีใกลฮ้านอย  และไฮฟอง 
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15  กนัยายน  1967 การรบท่ีแม่น ้าบคับาไร  กองก าลงัเคล่ือนท่ีทางน ้าของสหรัฐฯ  ถูกเวียดกง
ซุ่มโจมตีท่ีสามเหล่ียมแม่น ้าโขง 

30  มกราคม  1968 การรุกในเทศกาลตรุษญวนเร่ิมข้ึนทหารเวียดนามเหนือ  และเวียดกง
โจมตีเมืองต่างๆ  และศูนยก์ลางของจงัหวดัตลอดเวียดนามใต ้

10  กมุภาพนัธ์  1968 หลงัจากการต่อสูอ้ยา่งหนกัในเทศกาลตรุษญวนด าเนินต่อไปถึงเมืองเว ้

24  กมุภาพนัธ์  1968 กองก าลงัของฝ่ายพนัธมิตรเขา้ยึดพระราชวงัเก่าในเวก้ลบัคืนมาไดจ้าก
กองทพัเวียดนามเหนือช่วงการรุกเทศกาลตรุษญวน 

16  มีนาคม  1968 การฆาตกรรมหมู่ท่ีไมลาย  ทหารจากกองพนัท่ี 1/ 20  ฆ่าพลเมืองตายไป
กวา่  300  คน 

31  มีนาคม  1968 ประธานาธิบดีจอห์นสนั  ประกาศทางทีวีการท้ิงระเบิดเวียดนามเหนือเลย
เส้นทางท่ี 20 ส้ินสุดลงแลว้ 

5 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 1968 “ตรุษ – เลก็”  กองก าลงัเวียดนามเหนือ และเวียดกงโจมตีเมือง
ต่างๆ อ าเภอ  และท่ีตั้งทางทหารทัว่เวียดนามใต ้

11  พฤษภาคม  1968 การเจรจาท่ีปารีสระหวา่งสหรัฐฯ  และผูแ้ทนเวียดนามเหนือ 

19  มิถุนายน  1968 ประธานาธิบดีเธียว  ไดล้งนามในกฎหมายการเกณฑ์ทหารทัว่ไป  โดย
ผูช้ายเวียดนามใตทุ้กคนอายตุั้งแต่  16 – 50 ปีจะตอ้งเป็นทหาร 

5  พฤศจิกายน  1968 ริชาร์ด  เอม็.  นิกสนั  ไดรั้บเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ 

22  กมุภาพนัธ์  1969 กองก าลงัเวียดนามเหนือโจมตีไซ่ง่อน  และเป้าหมายอ่ืนๆหลงัการรุกวนั
ตรุษ 

19  มีนาคม  1969 รมต.กลาโหมสหรัฐฯ  ขออนุมติังบประมาณ  156  ลา้นดอลล่าห์เพื่อให้
เวียดนามใตช่้วยเหลือตวัเอง 

3  กนัยายน  1969 ประธานาธิบดี  โฮจิมินห์  ถึงแก่อสญักรรม 
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18  มีนาคม  1970 นายพลลอน  นอล  โค่นลม้เจา้สีหนุ  ประมุขของกมัพชูา 

29 – 30  มิถุนายน  1970 ทหารเวียดนามใต้รุกเข้าไปใน  “ปากนกแก้ว”  ทหารสหรัฐฯ และ
เวียดนามใตรุ้กเขา้ไปใน  “เบด็ตกปลา”  ทางตะวนัออกของกมัพูชาท าให้
เกิดการต่อตา้นขนานใหญ่ในสหรัฐฯ 

4  พฤษภาคม  1970 ทหารพิทกัษช์าติยิงนกัศึกษามหาวิทยาลยัเคน้ท ์ รัฐโอไฮโอ  ท่ีแสดงการ
ต่อตา้นสงครามเวียดนามเสียชีวิตไป  4  คน 

19 – 26  เมษายน  1971 ทหารผ่านศึกเวียดนามแสดงการต่อตา้นการท าสงครามเวียดนามหลาย
คร้ังในวอชิงตนั 

18  สิงหาคม  1971 ออสเตรเลีย  และนิวซีแลนดต์ดัสินใจท่ีจะถอนทหารของตนเม่ือส้ินปี 

12  พฤศจิกายน  1971 ประธานาธิบดี  นิกสัน  ประกาศถอนทหารออกไป  45,000  คนท าใหก้อง
ก าลงัของสหรัฐฯในเวียดนามใตล้ดลงถึง  139,000  คน 

20  มีนาคม – 1 เมษายน  1972 การรุกในเทศกาลอิสเตอร์ของทหารเวียดนามเหนือเร่ิมข้ึนโดย
การโจมตีทางใตจ้ากเขตปลอดทหารตรงไปยงักวางตรี 

5  เมษายน  1972 ทหารเวียดนามเหนือเปิดการรุกขั้นท่ีสองจากกมัพูชาไปยงัจงัหวดับินห์
ลองทางเหนือของไซ่ง่อน 

8  เมษายน  1972 ทหารเวียดนามเหนือเปิดการรุกขั้นท่ีสามจากลาว  และกมัพูชาเขา้ไปท่ี
ราบสูงภาคกลางในจงัหวดับินห์ลอง  อนัลอ็คถูกลอ้ม 

20  พฤษภาคม  1972 การประชุมสุดยอดในมอสโกระหว่างประธานาธิบดีนิกสัน  และ
ประธานาธิบดีเลโอนิด  เบรซเนฟ 

28  มิถุนายน  1972 กองทหารเวียดนามใตร่้วมกบัการสนบัสนุนทางอากาศ  และทางเรือจาก
สหรัฐฯ  เร่ิมรุกตอบโตใ้นจงัหวดักวางตรี 

11  กรกฎาคม  1972 การลอ้มอนัลอ็คส้ินสุดลงทหารเวียดนามเหนือถอยทพักลบั 

7  พฤศจิกายน  1972 ริชาร์ด  นิกสนั  ไดรั้บเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกคร้ัง 
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27  มกราคม  1973 “ขอ้ตกลงท าใหส้งครามส้ินสุดลง  และสันติภาพกลบัคืนมาในเวียดนาม”
ลงนามโดยผูแ้ทนสหรัฐฯ  เวียดนามเหนือ  เวียดนามใต ้ และเวียดกง  ใน
กรุงปารีส  ทหารท่ีเหลืออยูข่องสหรัฐฯ  จะตอ้งถอนออกจากเวียดนามใต ้ 
60  วนัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมลวิน  แลร์ด  ประกาศการ
ส้ินสุดการเกณฑท์หารสหรัฐฯ 

4  มิถุนายน  1973 วฒิุสภาสหรัฐฯอนุมติักฎหมายเพื่อระงบัทุนในการทหารในอินโดจีน 

5  พฤศจิกายน  1973 รัฐสภายกเลิกอ านาจในการใช้ก าลังทหารของประธานาธิบดีใน
ต่างประเทศ 

9  สิงหาคม  1974 ริชาร์ด  นิกสัน  ลาออกจากการเป็นประธานาธิบดี 

11  มีนาคม – เมษายน  1975 ทหารเวียดนามเหนือยึด บาน เมธวต เมืองหลวงของจังหวดั    
ดาร์ลคัในท่ีราบสูงภาคกลางเม่ือประธานาธิบดีเธียว  สั่งให้ถอยเวียดนาม
ใตถู้กตดัออกเป็น  2  ส่วน 

25 – 29  มีนาคม  1975 เวแ้ละดานงัถูกเวียดนามเหนือยดึ 

8 – 18  เมษายน  1975 เวียดนามเหนือบุกเขา้ถึงไซ่ง่อน  กองพลท่ี  18  เวียดนามใตท้ าการต่อสู้
แยง่ซวนลอ็คแต่ตอ้งพา่ยแพ ้

12 – 16  เมษายน  1975 พนมเปญตกอยูใ่นมือเขมรแดง  พอลพตยดึอ านาจ 

21  เมษายน  1975 เหงียน  วนั  เธียว  ลาออกจากประธานาธิบดีเวียดนามใต ้ และหลบหนีไป
สหรัฐฯ  นายพลเดือง  วนั  มินห์  รับต าเหน่งประธานาธิบดีวนัท่ี  28  
เมษายน 

29 – 30  เมษายน  1975 สหรัฐฯอพยพคน  8,000  คนทางเฮลิคอปเตอร์ 

30  เมษายน  1975 ไซ่ง่อนถูกกองทพัเวียดนามเหนือเขา้บุกยึดท าเนียบรัฐบาลไดส้ าเร็จและ
ในปี 1976  จดัการเลือกตั้งทัว่ไปไดก้ าหนดการเรียกช่ือประเทศใหม่เป็น 
“สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”  และเปล่ียนช่ือเมืองไซ่ง่อนเป็นเมือง
โฮจิมินห์ซิต้ี 
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ช่ือ – สกุล  นางสาวศศิธร  นพรัตน์ 

ท่ีอยู ่   1040 / 157  หมู่บา้นรุ่งอรุณ  ถนนราชสีมา – โชคชยั ต าบลหวัทะเล 

   อ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา  30000 

ประวติัการศึกษา   

พ.ศ. 2549 ส าเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต   

                                         สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

   มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา 

 พ.ศ. 2549 ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศึกษา 

   บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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