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บทที่ 1
บทนา
1.ทีม่ าและความสาคัญของปั ญหา
ในช่วงทศวรรษ 1950-1970 ดินแดนเวียดนามได้รบั ผลกระทบจากสงครามอย่างมาก
จากการเป็ น สมรภูมิ ท างการเมื องระหว่างประเทศที่ ต่อสู้กัน ทางอุดมการณ์ก ารเมื องของฝ่ าย
คอมมิวนิสต์กบั ฝ่ ายโลกเสรี การสูร้ บในเวียดนามอันเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ ายนีท้ ่ี
เรียกว่า สงครามเวียดนามส่งผลกระทบต่อทัง้ เวียดนามและโลกส่วนรวม
สงครามนี ้ มีจดุ เริ่มต้นสาคัญคือ การแทรกแซงของสหรัฐอเมริกาในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ห ลัง สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ซึ่ ง ใช้ท ฤษฏี โดมิ โน (Domino Theory)1 ป้ อ งกัน การขยายตัว ของ
คอมมิ วนิส ต์ในภูมิ ภ าคดังกล่าว และ การไม่ยอมรับและไม่ยินยอมลงนามในข้อตกลงเจนี วา
(Geneva Accords) ค.ศ. 19542 ของฝ่ ายเสรีนิยม คือ นายกรัฐมนตรีโง ดินห์ เดียม (Ngo Dinh
Diem) แห่งเวียดนามใต้ (1954-1955) ซึ่งได้รบั การสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาหลังจากนัน้ ได้ลม้
ล้างการปกครองของจักรพรรดิเบ๋าได๋ (Bao Dai) และสถาปนาสาธารณรัฐเวียดนาม โดยมีโง ดินห์
เดียมเป็ นประธานาธิบดีการเข้ามามีบทบาทของสหรัฐอเมริกาในเวียดนามใต้มากเกินไปตัง้ แต่ค.ศ.
1955 เป็ นต้นมา 3และการใช้อานาจเผด็จการในการปราบปรามฝ่ ายตรงข้ามทางการเมื องของ
ประธานาธิ บดีโง ดินห์ เดียม ในช่วงตัง้ แต่เดือนตุลาคม ค.ศ. 1955 นาไปสู่การต่อต้านและการ
ก่อตั้งขบวนการใต้ดิน ในเวี ย ดนามใต้ ซึ่งเป็ น ที่ รูจ้ ัก ในนามของ ขบวนการแนวร่วมปลดปล่อ ย
ภาคใต้ (National Liberation Front) หรือ “เวียดกง” เมื่ อวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1960 การเกิ ด
1

ทฤษฏีโดมิโน เป็ นทฤษฏีสนับสนุนความชอบธรรมของสหรัฐอเมริกาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อป้องกันลัทธิคอมมิวนิสต์ไม้ให้
ขยายตัวไปมากกว่านี ้ ทฤษฏีดังกล่าวมีความเชื่อว่า หากประเทศใดประเทศหนึ่งเป็ นคอมมิวนิสต์ ประเทศต่อๆมาก็จะกลายเป็ น
คอมมิ ว นิ ส ต์ต ามไปด้ว ย (โปรดดู Nguyet. (2009). Vietnam War or American War in Vietnam? : A comparison of U.S.
and Vietnamese Perspective. pp 17-18.)
2
ข้อตกลงเจนี ว า (Geneva Accords) เป็ น ข้อตกลงในการแก้ไขปั ญ หาในอิน โดจีน หลังจากการต่อสูส้ งครามอิน โดจีน ครัง้ ที่ 1
ระหว่างฝรั่งเศสกับกลุ่มเวียดมินห์ ซึ่งกระทาสนธิสญ
ั ญาในวันที่ 21 กรกฏาคม ค.ศ. 1954 ข้อตกลงเจนีวามีสาระสาคัญคือ 1.ให้
หยุดยิงในดินแดนอินโดจีน (เวียดนาม,ลาวและกัมพูชา) 2.ควบคุมดูแลจัดให้มีการเลือกตัง้ ในลาวและกัมพูชาภายใน ค.ศ.1955 3.
ห้ามให้กองทัพต่างชาติเข้ามาตัง้ ฐานทัพในลาว เวียดนามและกัมพูชา รวมถึงห้ามทาข้อตกลงทางการทหารกับต่างชาติ 4. ใช้เส้น
ขนานที่ 17 เป็ นเส้นแบ่งเวียดนามออกเป็ น 2 ส่วน เวียดนามเหนือ ปกครองโดยรัฐคอมมิวนิสต์ภายใต้โฮจิมินห์ (Ho Chí Minh) กับ
เวียดนามใต้ ปกครองโดยรัฐเสรีประชาธิปไตยภายใต้รฐั บาลจักรพรรดิเบ๋าได๋และโง ดินห์ เดียม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น 5.ให้
เคารพในเอกราชของเวียดนาม เพื่อเตรียมจัด การเลือกตั้ง ในเดื อนกรกฏาคม ค.ศ.1956 (โปรดดูใน สุด จอนเจิด สิน. (2546).
ประวัตศิ าสตร์เวียดนามตัง้ แต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศสถึงปัจจุบนั . หน้า.188-189.)
3
Peter Lowe. (1998). The Vietnam War. pp 96-99.

2
ขบวนการเวียดกง ทาให้สหรัฐอเมริกาเชื่อมั่นว่าเวียดนามเหนือเป็ นผูส้ นับสนุนและเป็ นผูส้ ่ งั การให้
เข้ามาปฏิบตั ิการในรูปแบบการก่อจลาจลในภาคใต้สหรัฐอเมริกาจึงตัดสินใจเพิ่มความช่วยเหลือ
ให้กับเวียดนามใต้มากขึน้ 1ในขณะที่จีนและโซเวียตให้ความช่วยเหลือเวียดนามเหนือในการรวม
ชาติอย่างไรก็ดี เวียดนามเหนือยังไม่ไว้ใจว่าชาติมหาอานาจทัง้ สองจริงใจต่อเวียดนามนัก2
ในช่วงแรกของสงคราม (ค.ศ. 1955-1964) ฝ่ ายเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ยงั ไม่มี
การปะทะกันทางกาลังทหาร ความรุ นแรงในช่วงนีจ้ ึงเป็ นการก่อความรุ นแรงของขบวนการใต้ดิน
ต่างๆ เพื่อต่อต้านอานาจรัฐบาลเวียดนามใต้และสนับสนุนเวียดนามเหนือ ตามข้อตกลงเจนีวา ซึ่ง
ขบวนการเหล่านี โ้ จมตีเพี ยงวงแคบเท่านั้นในรู ปแบบของก่อการร้ายหรือกบฏ อันนาไปสู่ความ
พยายามในการปราบปรามขบวนการเหล่านีจ้ ากเวียดนามใต้และสหรัฐอเมริกา ที่ส่งทหารเข้าไป
ในเวียดนามมากขึน้ นับตัง้ แต่การเกิดขบวนการเวียดกง3
สถานการณ์การรบในช่วงที่ส อง (ค.ศ. 1964-1975) เกิดจากความไม่ม่ นั คงทางการเมือง
ในเวียดนามใต้ซ่ึงเกิดหลังจากการลอบสังหารประธานาธิบดีโง ดินห์ เดียม เมื่อเดือนพฤศจิกายน
ค.ศ. 1963 เกิดการผลัดเปลี่ยนอานาจระหว่างทหารและพลเรือนในช่วงค.ศ. 1963-1967 ส่งผลให้
สถานการณ์ภายในเวียดนามใต้เลวร้ายลง ขณะที่เวียดนามเหนือมีความเข้มแข็งทางการทหาร
พร้อมที่จะทาสงคราม รวมถึงขบวนการเวียดกงขยายตัวและโจมตีพืน้ ที่ในเวียดนามใต้มากขึน้
สหรัฐอเมริกาจึงตัดสินใจปฏิ บัติการโจมตีเวียดนามเหนื อในช่วงค.ศ. 1964-19734 ถื อเป็ นการ
เผชิญหน้ากันในการรบระหว่างสหรัฐอเมริกากับเวียดนามเหนืออย่างเป็ นทางการ5
การโจมตี เ วี ย ดนามเหนื อ ของสหรัฐ อเมริ ก าแสดงให้ เห็ น ถึ ง ความพยายามของ
สหรัฐอเมริกาที่จะทาลายระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ให้พน้ จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผลสุดท้ายความพยายามของสหรัฐอเมริกาที่ตอ้ งการสร้างอิทธิพลในเวียดนามพร้อมกับต่อต้าน
1

Daniel Papp. (1981). Vietnam : the view from Moscow, Peking, Washington. หน้า 17.
กรณีของเวียดนามเหนือเป็ นพันธมิตรและได้รบั การสนับสนุนและรับความช่วยเหลือจากรัฐคอมมิวนิสต์อย่างสาธารณรัฐประชาชน
จีนและสหภาพโซเวียต แต่เวียดนามเหนือกลับไม่ไว้ใจความสัมพันธ์ระหว่างรัฐคอมมิวนิสต์ที่มีต่อเวียดนามเหนือเพราะทัง้ สองชาติ
ได้พยายามแสวงหาผลประโยชน์ในเวียดนามเหนือ แต่เนื่องจากทัง้ สองชาติเป็ นผูส้ นับสนุนการดารงอยูร่ ฐั เวียดนามเหนืออย่างชอบ
ธรรมและยังยึดตามสนธิสญ
ั ญาเจนีวา รวมไปถึงเวียดนามเหนือจาเป็ นต้องได้รบั ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและการทหารจาก
ชาติคอมมิวนิสต์ทงั้ สอง เวียดนามเหนือจึงจาต้องยอมผูกมิตรกับชาติคอมมิวนิสต์ทงั้ สองต่อไป (โปรดดู ชาติชาย พณานานนท์.
(2536). สงครามเวียดนาม (ค.ศ. 1946-1975). หน้า.100.)
3
นิษฐนาถ นิลดี. (2552). ขบวนการคอมมิวนิสต์ในเวียดนาม (ค.ศ.1945-1975). หน้า 117-121.
4
เหตุที่ให้ค.ศ. 1964 เป็ นปี การเริ่มโจมตีเวียดนามของฝ่ ายสหรัฐอเมริกา เพราะสหรัฐอเมริกาได้เริ่มรุกลา้ น่านนา้ เวียดนามเหนือใน
วันที่ 2-4 สิงหาคม ค.ศ. 1964 หรือที่เรียกว่า วิกฤตการณ์อ่าวตังเกี๋ย (The Gulf of Tonkin Incident) จนนาไปสู่ขอ้ ตกลงมติอ่าว
ตังเกี๋ย (The Gulf of Tonkin Resolution) ในวันที่ 7 สิงหาคม ค.ศ. 1964
5
ปรีชา ศรีวาลัย. (2548). เวียดนามการรบขัน้ แตกหัก. หน้า 53-61.
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3
คอมมิวนิสต์ลม้ เหลวและการรบของสหรัฐอเมริกาในเวียดนามถูกโจมตีจากเวียดกงและเวียดนาม
เหนือบ่อยครัง้ ถึงแม้ว่าจะมีชยั ชนะก็ตาม อย่างกรณีของการโจมตีในเทศกาลตรุ ษญวน (The Tet
Offensive) ในวัน ที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1968 เป็ นสิ่ ง สะท้อ นถึ ง ผลกระทบทางการทหารและ
การเมืองของสหรัฐอเมริกาในเวียดนาม1เมื่อสงครามขยายวงกว้างออกไปมากขึน้ และเป็ นการต่อสู้
ระหว่างสหรัฐอเมริกากับเวียดนามเหนือและเวียดกงโดยตรง การต่อสูข้ องทัง้ สองฝ่ ายยืดเยือ้ จน
ผู้ค นเริ่ม เบื่ อ หน่าย รวมถึ ง งบประมาณและความช่ว ยเหลื อ จ านวนมากที่ ส หรัฐ อเมริก าใช้ใน
สงครามท าให้ป ระธานาธิ บ ดีริช าร์ด นิก สัน (Richard Nixon) ต้องการที่ จ ะถอนกาลังออกจาก
เวี ย ดนามแล้ว ลดความช่ ว ยเหลื อ ลงจึ ง เกิ ด การเจรจาระหว่ า งเวี ย ดนามเหนื อ เวี ย ดกงกั บ
สหรัฐอเมริกาและเวียดนามใต้เพื่อยุติสงครามที่รุนแรงและขยายตัวอันไม่สิน้ สุดมีการลงนามใน
ข้อ ตกลงปารีส (Paris Peace Accords) ในวัน ที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1973 ผลจากข้อ ตกลงคื อ
สหรัฐอเมริกาถอนทหารทัง้ หมดจากเวียดนามใต้แต่สงครามยังดาเนินต่อไปเรื่อยๆ ฝ่ ายเวียดนาม
เหนือและเวียดกงได้ยึดครองพืน้ ที่สว่ นใหญ่ในเวียดนามใต้และมีชยั ชนะเหนือกองทัพเวียดนามใต้
ในที่สดุ สงครามเวียดนามสิน้ สุดเมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1975 ด้วยชัยชนะของฝ่ ายเวียดกงและ
เวียดนามเหนือในการยึดครองกรุงไซง่อนและการยอมจานนจากรัฐบาลเวียดนามใต้
ในช่วงระยะเวลา 20 ปี ของสงครามเวียดนามทัง้ ฝ่ ายเวียดนามเหนือและเวียดกง กับ ฝ่ าย
เวียดนามใต้และสหรัฐอเมริกา ต่างต้องการหาสิ่งสนับสนุนในการทาสงครามนอกเหนือการทหาร
สิ่ ง สนับ สนุน ที่ ทั้ง สองฝ่ ายได้เลื อ กใช้ป ระการหนึ่ ง คื อ การใช้โฆษณาชวนเชื่ อ เพื่ อ สร้า งความ
น่าเชื่ อ ถื อ ในการท าสงครามและสร้างแรงกระตุ้น ทางจิ ต วิท ยาโดยพยายามใช้ส่ื อ ทุกทางเพื่ อ
นาเสนอและต้องการให้ชาติอ่ืนสนับสนุนการทาสงครามเวียดนามหากกล่าวถึงการโฆษณาชวน
เชื่อนัน้ โฆษณาชวนเชื่อคือเผยแพร่อดุ มการณ์หรือความคิดเห็น ด้วยกลอุบายต่าง ๆ เพื่อโน้มน้าว
จิตใจผูอ้ ่ืนให้เห็นคล้อยตาม 2 และใช้หลักการจิตวิทยา (Psychology Operations) เป็ นสิ่งสาคัญ
ในการสร้างโฆษณาชวนเชื่อ อีกประการหนึ่งในการสร้างโฆษณาชวนเชื่ อ คือ ต้องสร้างความ
น่าเชื่อถือผ่านทางระบบความคิดให้กบั มวลชน เพราะมวลชนคือกลุม่ เป้าหมายสาคัญที่ตอ้ งใช้การ
1

การโจมตีในเทศกาลตรุ ษญวนเริ่มต้นตัง้ แต่วนั ที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1968 สิน้ สุดลงต้นกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1968 เป็ นการโจมตีครัง้
ใหญ่และครัง้ สาคัญ ของเวียดกงและเวียดนามเหนือ การโจมตีดังกล่าวเป็ นการวางแผนของฝ่ ายเวียดนามเหนือและเวียดกงมา
ตัง้ แต่ชว่ งฤดูรอ้ น ค.ศ. 1967เพื่อกดดันให้สหรัฐอเมริกาถอนกาลังทหารออกจากเวียดนามใต้และให้ประธานาธิบดี เหงียนวัน เทียว
(Nguyen Van Tieu) ลาออกจากตาแหน่ง ฝ่ ายเวียดนามเหนือและเวียดกงสูญเสียกาลังไปถึง 5,000 คน และกาลังทหารอีก 3,200
คน ในขณะที่ ฝ่ายสหรัฐอเมริกาสามารถกูค้ ืน สถานการณ์คื นมาได้ จึงสูญ เสียทหาร 1,536 คน และเจ้าหน้าที่ 500 คน (โปรดดู
ศศิธร นพรัตน์. (2552). ยุทธวิธีของเวียดกงในสงครามเวียดนาม ค.ศ.1965-1975. หน้า 34.)
2
ราชบัณฑิตยสถาน. (2561). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554. (ออนไลน์)

4
โน้มน้าว จูงใจและจิตวิทยาทาให้เชื่อถือให้ได้ วิธีการดังกล่าวอาจใช้ขอ้ เท็จจริงจากสถานการณ์
ต่ า งๆ หรื อ สิ่ ง ปลอมแปลงให้ดู น่ า เชื่ อ ถื อ มากขึ น้ ในกรณี ข องสงคราม โฆษณาชวนเชื่ อ มี
ความสาคัญเป็ นพิเศษของรัฐบาลและทหาร เพราะต้องการให้ฝ่ายตรงข้ามอ่อนกาลังและพยายาม
ดึงมวลชนให้มีความรูส้ กึ นึกคิดร่วมกันโจมตีฝ่ายตรงข้าม ส่วนสิ่งที่ใช้ในโฆษณาชวนเชื่อนัน้ เพราะ
เป็ นเครื่องมือสาคัญเข้าถึงมวลชนได้ง่าย1
ในยุ ค สงครามเย็ น ฝ่ ายสหรัฐ อเมริ ก าเกิ ด ความกลั ว จากการขยายตั ว ของลั ท ธิ
คอมมิ วนิสต์หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในภูมิภ าคยุโรปตะวันออกและสาธารณรัฐประชาชนจี น
ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาจัดตัง้ หน่วยงานทางผลิตโฆษณาชวนเชื่อขึน้ คือองค์การสารสนเทศแห่ง
สหรัฐอเมริกา (United States Information Agency-USIA) กับ คณะกรรมการสร้างกลยุทธ์ทาง
จิตวิทยา (Psychological Strategy Board-PSB) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถื อโน้มน้าวทางความคิด
ในการสร้างโฆษณาชวนเชื่อของสหรัฐอเมริกา รวมถึงการสร้างความมั่นคงทางการเมืองระหว่าง
ประเทศของสหรัฐอเมริกา ทฤษฏีกรอบความคิดของสหรัฐอเมริกากับการสร้างโฆษณาชวนเชื่อใน
ยุคสงครามเย็น คือ การขจัดลัทธิคอมมิวนิสต์ดว้ ยการสร้างพืน้ ที่เสรีภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมนอกจากนีท้ ฤษฏีกรอบความคิดในการสร้างโฆษณาชวนเชื่อของสหรัฐอเมริกาใน
ยุคสงครามเย็นยังครอบคลุมไปถึงงานศิลปะต่างๆ อาทิ ดนตรี ศิลปะ วิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์
การสร้างทฤษฏีแนวคิดการต่อต้านหรือการเอาชนะคอมมิวนิสต์ในการสร้างโฆษณาชวนเชื่อของ
สหรัฐ อเมริกามี อิทธิ พ ลอย่างมากในช่วงระยะเวลา 40 ปี ของยุค สงครามเย็น แต่ทว่า บางครัง้
กรอบความคิดในการใช้หรือการผลิตสื่อโฆษณาชวนเชื่อกลับได้รบั ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ทางการเมืองยุคสงครามเย็นของสหรัฐอเมริกาและเกิดการปะทะอย่างรุนแรงระหว่างสหรัฐอเมริกา
กับสหภาพโซเวียตหรือประเทศกลุม่ คอมมิวนิสต์2
ส่วนสงครามเวียดนามนั้น สหรัฐอเมริกาได้เข้ามามีบทบาทการสร้างโฆษณาชวนเชื่อ
นับตัง้ แต่หลังสนธิขอ้ ตกลงเจนี วาจนถึงการสิน้ สุดสงครามเวียดนาม นอกเหนือการใช้ทฤษฏีกรอบ
ความคิดการสร้างพืน้ ที่เสรีภาพทางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในการต่อต้านคอมมิวนิสต์
นัน้ สหรัฐอเมริกาได้ใช้อีกแนวคิดหรือทฤษฏีหนึ่งในการการสร้างโฆษณาชวนเชื่อให้กบั เวียดนาม
ใต้คือ แนวคิดชาติพนั ธุน์ ิยม (Ethnocentrism)3โดยแนวคิดดังกล่าวเป็ นการยึดถือตามแนวทางหรือ
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นิจจัง พันธะพจน์. (2556,ม.ค.-มิ.ย.). บทบาทของสื่อแอนิเมชั่นในช่วงสงครามโลก : กรณีศกึ ษาสหรัฐอเมริกาและญี่ปน.
ุ่ วารสาร
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. หน้า 11-18.
2
Chisem. (2012). US Propaganda and The Cultural Cold War. (ออนไลน์)..
3
แนวคิดชาติพนั ธุน์ ิยม (Ethnocentrism) คือ แนวคิดที่มีความเชื่อที่วา่ กลุม่ ชาติพนั ธุแ์ ละกลุม่ วัฒนธรรมของตนเองเป็ นใหญ่กว่า
ทุกวัฒนธรรมและทุกชาติพนั ธุม์ กั จะมีความสัมพันธ์รว่ มกันตัง้ แต่ ประเพณี พฤติกรรม ภาษาและศาสนา การนิยามเกี่ยวกับชาติ

5
มุมมองของชาติพนั ธุน์ ิยมอเมริกัน (American Ethnocentrism) เพื่อสนองตอบความต้องการของ
สหรัฐอเมริกาในการแสวงหาอิทธิพลจากการต่อต้านหรือหยุดยัง้ คอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้1 ดังนัน้ การใช้แนวคิดชาติพันธุ์นิยมอเมริกันผสมกับทฤษฏี โดมิ โนจึงมี ส่วนในการสร้าง
โฆษณาชวนเชื่อสงครามเวียดนามของฝ่ ายสหรัฐอเมริกาและเวียดนามใต้และแนวคิดเรื่องชาติ
พันธุอ์ เมริกนั เป็ นสิ่งสะท้อนถึงความพยายามของสหรัฐอเมริกาที่มีตอ่ เวียดนามใต้และอินโดจีนใน
ยุคสงครามเย็น แนวคิดชาติพนั ธุอ์ เมริกันที่สมั พันธ์กบั การสร้างโฆษณาชวนเชื่อเห็นได้ชดั เจนจาก
การขอมติ ค วามเห็ น จากสาธารณชนอเมริกัน ในการประเมิ น การท าสงครามเวี ย ดนามของ
ประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสัน (Lyndon B. Johnson) ในช่วงค.ศ. 1965-19682
แม้ว่าทัง้ สองฝ่ ายจะมีการใช้โฆษณาชวนเชื่อเพื่อโจมตีและสร้างความชอบธรรมเกี่ยวกับ
สงครามเวียดนาม แต่ในงานวิจัยนีต้ อ้ งการศึกษาการสร้างหรือการใช้โฆษณาชวนเชื่อของฝ่ าย
สหรัฐอเมริกาและเวียดนามใต้ในสงครามเวียดนามเพราะสหรัฐอเมริกาเป็ นผูเ้ ริ่มต้นในการสร้าง
โฆษณาชวนเชื่อเพื่อต่อต้านฝ่ ายคอมมิวนิสต์ (เวียดนามเหนือและเวียดกง) ฝ่ ายสหรัฐอเมริกามอง
ว่า คอมมิ ว นิ ส ต์เป็ น บ่อ นท าลายความมั่น คงภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ในยุค สงคราม
เวียดนาม
การศึกษาขัน้ ต้นเกี่ ยวกับการโฆษณาชวนเชื่อในสงครามเวียดนามพบว่า การโฆษณา
ชวนเชื่อในช่วงสงครามเวียดนามมีการใช้ส่ืออันหลากหลาย โดยงานวิจยั ดังกล่าวจะแบ่งออกเป็ น
2 ช่วงเวลา คือ ช่วงค.ศ. 1955-1964 และ ช่วงค.ศ. 1964-1975
ช่วงค.ศ. 1955-1964 ช่วงเวลาดังกล่าวเกิดเหตุการณ์สาคัญในเวียดนามใต้ ตัง้ แต่ การ
ยุติส งครามอิ น โดจี น และ การท าข้อ ตกลงเจนี ว า จนถึ ง การเรือ งอ านาจสู่ก ารสิ น้ สุด อ านาจ
ประธานาธิ บดีโง ดินห์ เดียมเป็ นต้น การดาเนิ นนโยบายรัฐบาลเวียดนามใต้ในยุคโง ดินห์ เดีย
มใช้น โยบายประนามและก าจั ด คอมมิ ว นิ ส ต์ ใ นเวี ย ดนามใต้ แ ละความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
สหรัฐอเมริกาและรัฐบาลของโง ดินห์ เดียมแน่นแฟ้นมาก ประกอบกับ นโยบายของสหรัฐอเมริกา
ในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ หากกล่าวถึงจุดเริ่มต้นการสร้าง
โฆษณาชวนเชื่อของสหรัฐอเมริกาในช่วงแรก (1954-1964) เกิดขึน้ หลังจากการทาข้อตกลงเจนีวา
การสร้างโฆษณาชวนเชื่ อ ของสหรัฐ อเมริก าในช่วงแรก คื อ ปฏิ บัติก ารสารแห่ง เสรีภ าพ (The
พันธุน์ ิยมใช้เกณฑ์เรือ่ งความเป็ นหนึ่งเดียวทางวัฒนธรรม นอกจากนีแ้ นวคิดดังกล่าวพร้อมที่จะปกป้องพวกพ้องหรือเผ่าพันธุข์ อง
ตนเอง
1
Nguyet. (2009). Vietnam War or American War in Vietnam? : A comparison of U.S. and Vietnamese Perspective.
pp 18-19.
2
Moïse. (2017). Lyndon Johnson’s War Propaganda. (online).
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operation passage of freedom) หรือปฏิบตั กิ ารพระนางพรหมจารีม่งุ สู่ใต้ (Virgin mary moving
southern) ซึ่งเป็ นปฏิบตั ิการในทฤษฏีโดมิโนที่สหรัฐอเมริกาสร้างขอบเขตการต่อต้านคอมมิวนิสต์
ในภูมิ ภ าคเอเชี ย ปฏิ บัติก ารดังกล่าวเป็ น การอพยพชาวเวี ย ดนามอาศัยทางตอนเหนื อ มายัง
ดินแดนทางใต้โดยอาศัยบริบทคริสตศาสนาเป็ นเครื่องมือการสร้างโฆษณาชวนเชื่อ1หลังจากการ
สร้างโฆษณาชวนเชื่อจากปฏิบตั ิการมุ่งสู่ใต้แล้ว ฝ่ ายสหรัฐอเมริกายังมีอิทธิพลควบคุมการสร้าง
โฆษณาชวนเชื่อให้กับฝ่ ายเวียดนามใต้2 ดังนัน้ ภาพรวมโฆษณาชวนเชื่อในยุคดังกล่าวเป็ นการ
น าเสนอการต่ อ ต้า นคอมมิ ว นิ ส ต์, การสร้า งภาพลั ก ษณ์ ข องสหรัฐ อเมริ ก าและการสร้า ง
ภาพลักษณ์ให้กับรัฐบาลเวียดนามใต้ และการปฏิบตั ิการของทหารอเมริกนั ตัวอย่างโฆษณาชวน
เชื่ อ ในยุ ค ดั ง กล่ า วได้ แ ก่ นวนิ ย ายเรื่ อ ง The Quiet American (1955) ของ เกรย์แ ฮม กรี น
(Graham Greene) เป็ นต้น
ช่ ว งค.ศ. 1964-1975 เป็ นยุ ค ที่ ใ ช้ก ารโฆษณาชวนเชื่ อ มากที่ สุ ด สาเหตุ ข องการใช้
โฆษณาชวนเชื่อในยุคดังกล่าวเกิดจากบริบททางการเมืองของสหรัฐอเมริกา คือ ประธานาธิบดี
ลินดอน บี จอห์นสัน (Lyndon B.Johnson) ให้ความสาคัญเรื่องสงครามเวียดนามมากขึน้ ด้วยการ
ดาเนินนโยบายการทาให้สงครามเป็ นเรื่องของอเมริกัน (Americanization) ประกอบกับ มติอ่าว
ตังเกี๋ย (Gulf of Tonkin Resolution) ที่มอบอานาจให้สหรัฐอเมริกาใช้อานาจทางการทหารในการ
โจมตีเวียดนามได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งประกาศสงครามก่อน จากการดาเนินนโยบายของสหรัฐอเมริกา
ที่ มี ต่อ เวี ย ดนามในระยะเวลาดัง กล่ าวนอกเหนื อ จากการท าสงครามยัง มี ส ถานการณ์อ่ื น ๆที่
เกี่ยวข้องกับสงคราม อาทิ การต่อต้านสงครามเวียดนามในสหรัฐอเมริกาตัง้ แต่ค.ศ. 1966-1975,
การท าข้อ ตกลงปารีส เดื อ นมกราคม ค.ศ. 1973 และ การสิ น้ สุด สงครามเวี ย ดนาม เป็ น ต้น
สถานการณ์สงคราม ส่งผลถึงการสร้างโฆษณาชวนเชื่อในยุคสงครามเป็ นสิ่งต้องการสนับสนุน
หรือเห็นถึงความสาคัญของสงครามเวียดนามดังกรณีจากการใช้ใบปลิวของฝ่ ายสหรัฐอเมริกาเพื่อ
โจมตี ฝ่ายเวี ย ดนามเหนื อและเวี ยดกงโฆษณาชวนเชื่ อเผยแพร่ค วามคิด เสรีภ าพและต่อ ต้าน
คอมมิ วนิส ต์ล งไปในใบปลิ วในยุคสงคราม 3ส่วนภาพโปสเตอร์เป็ นสิ่ งส าคัญ ในการสร้างสรรค์
โฆษณาชวนเชื่อในยุคสงครามโดยการเน้นความสาคัญของการต่อสูส้ งครามและเน้นการโจมตี
ฝ่ ายตรงข้ามโดยการใช้ภาษาในการปลุกใจ การเลือกใช้ภาพถ่ายก็เช่นกัน เป็ นภาพปฏิบตั ิการใน
สงครามซึ่งทาให้ผพู้ บเห็นตระหนักถึงความสาคัญของสงคราม
1

Katsiaficas. (1992). Vietnam documents : American and Vietnamese views of the war. pp 26.
Kubia. (2014). U.S. Propaganda in the Vietnam War. (Online).
3
Friedman. (2006). The North Vietnam Leaflet Campaign. (Online).
2
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ส่วนภาพยนตร์ในช่วงสงครามเวี ย ดนามระยะที่ ส องเน้น ถึง การปฏิ บัติการของทหาร
อเมริกนั และการโจมตีฝ่ายตรงข้ามก็คือเวียดกงและเวียดนามเหนือ แม้ว่าสงครามเวียดนามสิน้ สุด
ลงในปลายเดือนเมษายน ค.ศ. 1975 แล้ว การโจมตีฝ่ายเวียดกงและเวียดนามเหนือพร้อมๆกับ
การปฏิบตั กิ ารทางทหารของสหรัฐอเมริกายังคงผลิตอยู่ในภาพยนตร์อเมริกนั ตัง้ แต่ทศวรรษ 1950
จนถึงช่วงทศวรรษ 1970 ภาพยนตร์ท่ีเด่นและส าคัญ ได้แก่ A Yank in Vietnam (1964) To The
Shores of Hell (1966) The Green Beret (1968) The Loser (1970) ฯลฯ1
ส่วนวรรณกรรมในช่วงสงครามเวียดนามระยะที่สองนี ้ ส่วนใหญ่เป็ นการเล่าเรื่องราวของ
ทหารปฏิ บัติ ก ารในสงครามและวรรณกรรมเกื อ บส่ ว นใหญ่ ถู ก น าไปสร้า งเป็ นภาพยนตร์
วรรณกรรมในยุคดังกล่าวมีทงั้ สนับสนุนการต่อต้านคอมมิวนิสต์หรือการทาสงคราม เช่น It don’t
mean nothing ของ เดวิด คอนอลลี (David Connolly), It’s too late ของ จิม เนย์ (Jim Nye) เป็ น
วรรณกรรมในรูปแบบกวีนิพนธ์ หรือ นวนิยายเรื่อง Why Are We In Vietnam? ของ นอร์แมน ไมล์
เลอร์ (Norman Mailer), Dog Soldiers ของโรเบิรต์ สโตน (Robert Stone) กลุ่มอัตชีวประวัติหรือ
เรื่อ งเล่ าในสงคราม เช่น If I Die in a Combat Zone : Box Me Up and Send Me Home ของ
ทิม โอ เบียน (Tim O’Brien), The Khaki Mafia ของ โรเบิรต์ โลเวลล์ มอร์ จูเนี ยร์ และ จูน คลอ
ลินส์ และ Platoon Leader ของ เจมส์ อาร์ แม็คโดนัลด์ (James R. McDonough) เป็ นต้น
งานวิจัยเรื่อง สงครามเวียดนามกับการสร้างโฆษณาชวนเชื่อฝ่ ายสหรัฐอเมริกาตัง้ แต่
ค.ศ. 1955-1975 จึ ง มี ค วามส าคัญ ในการเสนอมุ ม มองการสร้า งโฆษณาชวนเชื่ อ ของฝ่ าย
สหรัฐ อเมริ ก าในสงครามเวี ย ดนามและศึ ก ษาผลของการสร้า งโฆษณาชวนเชื่ อ ของฝ่ าย
สหรัฐอเมริกาจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึน้ อีกทัง้ งานวิจัยเรื่องนี ช้ ่วยเพิ่มประเด็นที่น่าสนใจใน
การศึกษางานวิชาการสงครามเวียดนามในประเทศไทย นอกจากนี ้ งานวิจยั ที่ศึกษาเรื่ องราวของ
สงครามเวียดนามส่วนใหญ่เน้นศึกษาถึงยุทธวิธีการรบ, พัฒนาการของขบวนการคอมมิวนิสต์ท่ี
เป็ นคู่สงคราม, ทัศนคติหรือมุม มองของสหรัฐ อเมริกาที่ มี ต่อสงครามเวียดนาม, ความสัม พันธ์
ระหว่า งประเทศระหว่า งเวี ย ดนามกับ โลกเสรีแ ละคอมมิ ว นิ ส ต์, บัน ทึก ความทรงจ าสงคราม
เวียดนาม, ภาพยนตร์ของเวียดนามเหนือกับสงครามเวียดนาม, ภาพยนตร์อเมริกันกับสงคราม
เวียดนาม และบทบาทของสตรีในสงครามเวียดนาม ส่วนงานวิจยั ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างโฆษณา
ชวนเชื่อสงครามเวียดนามกลับไม่มีมากหรือแทบไม่มีใครศึกษาในประเทศไทย ดังนัน้ งานวิจยั ชิน้

อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร์. (2553,ม.ค.-เม.ย.). ภาพยนตร์สงครามเวียดนามและสังคมอเมริกนั ใน วารสารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร. หน้า 4.
1
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นีแ้ สดงทัศนะและความคิดของฝ่ ายสหรัฐอเมริกาที่มีตอ่ สงครามเวียดนามในช่วงเวลาต่างๆได้เป็ น
อย่างดี และช่วยขยายองค์ความรูใ้ นประเด็นดังกล่าวให้กว้างมากขึน้
2.วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. ศึกษากลวิธีการสร้างโฆษณาชวนเชื่อในสงครามเวียดนามฝ่ ายสหรัฐอเมริกา
2. ศึกษาสถานการณ์สงครามเวียดนามที่ ทาให้เกิดการสร้างโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ าย
สหรัฐอเมริกา
3. ศึกษาผลของการสร้างโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ ายสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม
3.ความสาคัญของการศึกษา
1. ทาให้ทราบถึงกลวิธี การสร้างโฆษณาชวนเชื่ อเกี่ ยวกับสงครามเวี ยดนามของฝ่ าย
สหรัฐอเมริกา
2. ทาให้ทราบถึงสถานการณ์สงครามเวียดนามและผลของการสร้างโฆษณาชวนเชื่อของ
ฝ่ ายสหรัฐอเมริกา
4.ขอบเขตการวิจัย
วิทยานิพนธ์เรื่องสงครามเวียดนามกับการสร้างโฆษณาชวนเชื่อฝ่ ายสหรัฐอเมริกาตัง้ แต่
ค.ศ. 1955-1975 มี ขอบเขตการศึกษาดังนี ข้ อบเขตด้านเวลาศึกษาตัง้ แต่ค.ศ. 1955 ซึ่งเป็ นปี ท่ี
เวียดนามใต้เป็ นสาธารณรัฐภายใต้การสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาอย่างเป็ นทางการ จนถึงวันที่
30 เมษายน ค.ศ. 1975 ซึ่งเป็ นปี ท่ีสิน้ สุดสงครามเวียดนามด้วยชัยชนะของฝ่ ายคอมมิวนิสต์คือ
เวียดนามเหนือและเวียดกง
ขอบเขตด้านเนือ้ หา ศึกษาทางการสร้างสรรค์โฆษณาชวนเชื่อสงครามเวียดนามของฝ่ าย
สหรัฐ อเมริก าและสถานการณ์ ส งครามเวี ย ดนามที่ มี ผ ลต่ อ การสร้า งโฆษณาชวนเชื่ อ ฝ่ าย
สหรัฐอเมริกา
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5.เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนที่เกี่ยวกับสถานการณ์หรือ
บริบทของสงครามเวียดนาม ส่วนต่อมาคือ ความสัมพันธ์ระหว่า งสงครามเวียดนามกับโฆษณา
ชวนเชื่อ
5.1.ส่วนทีเ่ กี่ยวกับสถานการณ์หรือบริบทสงครามเวียดนาม
ชาติชาย พณานานนท์. (2536). สงครามเวียดนาม (ค.ศ.1946-1975). กรุ งเทพ :
ภาควิช าประวัติศ าสตร์ คณะสัง คมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ศรีน ครินทรวิโรฒ. งานชิ น้ นี เ้ ป็ นการ
อธิบายบริบทความเป็ นมาของการเกิดสงครามเวียดนามโดยเล่าย้อนไปถึงประวัติศาสตร์เวียดนาม
ยุคจารีต, เวียดนามภายใต้ระบอบอาณานิคมและเวียดนามในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 รวมไปถึง
การกาเนิดพรรคคอมมิ วนิสต์ของโฮจิมินห์และความสัม พันธ์ระหว่างโฮจิมิ นห์กับสหรัฐ อเมริกา
ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เพื่อให้เห็นภาพของเวียดนามก่อนยุคสงครามซึ่งจะนาไปสู่สาเหตุของ
การเกิดสงครามและการทาสงครามระยะเวลาเกือบ 20 ปี จนกระทั่งการสิน้ สุดสงครามเวียดนาม
เป็ นทางการในเดือนเมษายน ค.ศ. 1975 สิ่งที่น่าสนใจ คือ งานของชาติชายได้นาภาพยนตร์และ
สารคดีสงครามเวียดนามมาศึกษาควบคูง่ านวิชาการเพื่อสนับสนุนรายละเอียดในงานวิชาการและ
สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายเวียดนามของผูน้ าสหรัฐอเมริกาในยุคสงคราม
สุด จอนเจิดสิน. (2546). ประวัติศาสตร์เวียดนามตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศส
ถึงปั จจุบั น . กรุ งเทพ : สานักพิม พ์จุฬ าลงกรณ์ม หาวิทยาลัย. งานวิจัยดังกล่าวเป็ นการอธิ บาย
ประวัตศิ าสตร์เวียดนามตัง้ แต่เวียดนามอยูภ่ ายใต้การยึดครองของฝรั่งเศสจนถึงต้นทศวรรษ 2000
สุดได้อธิบายถึงภาพรวมของสงครามเวียดนามนับตัง้ แต่สาเหตุของสงคราม จนถึง การสิน้ สุดของ
สงครามเวียดนามและการรวมชาติเ วียดนามอย่างเป็ นทางการ นอกจากนี ้ งานของสุดยังอธิบาย
ถึงลักษณะพืน้ ฐานการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของทัง้ สองเวียดนามในช่วงสงคราม แต่งาน
ของสุดไม่ได้ล งรายละเอี ยดถึง ยุท ธวิธี ในทางทหารในสงครามอย่างละเอี ยดเพี ย งแค่กล่าวถึ ง
สถานการณ์ทางการเมืองเท่านัน้
Papp, Daniel S. ( 1 9 8 1 ) . Vietnam : The View from Moscow, Peking,
Washington. Jefferson, North Carolina : Mc.Farland& Company, Inc, Publishers. ง า น นี ้
เป็ นการอธิ บ ายถึ ง บทบาทชาติ ม หาอ านาจ (สหรัฐ อเมริก า,สหภาพโซเวี ย ตและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน) ที่มีตอ่ เวียดนาม ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ชาติมหาอานาจเข้ามามีบทบาทตัง้ แต่การ
สนับสนุนทางการทหารและการส่งที่ปรึกษาเข้ามาในรัฐบาล ดังนัน้ การนาเสนอเรื่องราวของแพพ
เป็ นการอธิบายความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศของเวียดนามผ่านทางการช่วยเหลือ
ของชาติมหาอานาจที่มีตอ่ เวียดนาม
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Lowe, Peter. (1998). Vietnam War. Hampshire, London. Macmillian Press
LTD. งานนีเ้ ป็ นการนาเสนอสถานการณ์ในเวียดนามในยุคสงคราม การนาเสนอได้เห็นถึงมุมมอง
ของชาติมหาอานาจที่มีต่อสงครามเวียดนามระยะเวลา 20 ปี งานของโลว์เป็ นการอธิบายถึงการ
ก่อตัง้ รัฐ เวี ยดนามภายใต้อิท ธิ พ ลชาติม หาอานาจทางการเมื องอย่างสหภาพโซเวี ยต จี น และ
สหรัฐอเมริกาซึ่งแต่ละชาติมีส่วนทาให้เกิดสงครามเวียดนามผ่านทางความช่วยเหลือทางการเมือง
และการทหาร นอกจากนี ้ งานวิจัย ดังกล่าวยัง กล่าวถึงการต่อต้านสงครามซึ่ง เกิ ดมาจากการ
ขยายตัวของสงครามอย่างไม่มีขอบเขตตัง้ แต่การส่งทหารเข้าไปรบในเวียดนามและงบประมาณที่
ทุม่ ไปในสงคราม ทาให้เกิดกระแสต่อต้านสงครามเวียดนามในวงกว้าง
5.2.ส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสงครามเวียดนามกับโฆษณาชวน
เชื่อ
อรรถสิทธิ์ เมื องอินทร์. (2553,มกราคม-เมษายน). ภาพยนตร์สงครามเวียดนาม
และสั ง คมอเมริ กั น (Vietnam War Film and American Society). วารสารมนุ ษ ยศาสตร์ .
7(1):1-17. บทความดัง กล่ า วเป็ น การน าเสนอเรื่อ งราวของสงครามเวี ย ดนามในมุม มองของ
สหรัฐอเมริกาผ่านทางภาพยนตร์นนั้ และถูกถ่ายทอดโดยทหารที่ถูกเกณฑ์ไปรบในสงคราม อรรถ
สิทธิ์ได้ตงั้ สมมติฐานจากการชมภาพยนตร์สงครามเวียดนามไว้ว่า ภาพยนตร์สงครามเวียดนาม
เป็ นการตอบสนองความชอบธรรมของสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามเย็น นอกจากนีภ้ าพยนตร์ยัง
สร้างให้เวียดกงและเวียดนามเหนือเป็ นตัวแทนของความรุนแรง ปฏิบตั ิต่อเชลยศึกชาวอเมริกัน
และชาวเวียดนามอย่างไม่เป็ นธรรมและยังเชิดชูผทู้ ่ีปฏิบตั ิงานสงครามเวียดนามในฐานะผูก้ ล้า
หรื อ วี รบุรุษ แม้ว่า สงครามเวี ย ดนามจะยุติล งพร้อ มกับ การรวมชาติ เวี ย ดนามในเวลาต่อ มา
ภาพยนตร์ยังคงโจมตีฝ่ ายเวี ยดนามในช่วงปลายทศวรรษ 1970 จนถึ ง ตลอดทศวรรษ 1980
อย่างไรก็ตาม งานของอรรถสิทธิ์เป็ นการนาเสนอเรื่องราวจากภาพยนตร์ฝ่ายสหรัฐอเมริกาเพี ยง
อย่า งเดี ย ว ท าให้ส ะท้อ นถึ ง มุม มองของโลกเสรีซ่ึง ก็ คื อ สหรัฐ อเมริก าและเวี ย ดนามใต้ท่ี มี ต่อ
สงครามเวียดนามผ่านทางภาพยนตร์
ธงนรินทร์ นามวงศ์. (2562). โฆษณาชวนเชื่อในนิตยสารเสรีภาพ พ.ศ. 24972518. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยานิพนธ์ดงั กล่าวศึกษานิตยสารเสรีภาพซึ่งเป็ นหนังสือพิมพ์ของ
ส านัก ข่าวสารอเมริกัน (USIS) ในฐานะโฆษณาชวนเชื่ อ ยุค สงครามเย็ น ผลการศึก ษาพบว่า
นิตยสารเสรีภาพพยายามสร้างคอมมิวนิสต์เป็ นผูร้ า้ ยหรือสิ่งเลวร้ายในรูปแบบอันตรายพร้อมกับ
เสนอประชาธิปไตยหรือโลกเสรีเป็ นเสรีภาพและความดีงาม การเอาแนวคิดเปรียบเทียบระหว่าง
คอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยเข้ามาสอดคล้องกับแนวคิด “ชาติ ศาสน์ กษัตริย”์ ในการเมืองและ
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สังคมไทยลงไปในนิตยสารโดยใช้หลักชาติ ศาสน์ กษั ตริยเ์ ป็ นสัญ ลักษณ์ทางการเมื องในการ
ต่อต้านคอมมิวนิสต์ในไทย นอกเหนือจากการใช้อดุ มการณ์ทางการเมืองในนิตยสารแล้ว นิตยสาร
ดังกล่าวเป็ นการสร้างพืน้ ที่ “อเมริกัน” จากนิตยสารในฐานะผูน้ าความเจริญและมิตรที่ดีระหว่าง
ไทยกับสหรัฐอเมริกา ถ้าหากมองถึงการนาเสนอพืน้ ที่อเมริกันในนิตยสารดังกล่าวควบคู่กับการ
แทรกอุ ด มการณ์ ต ้า นคอมมิ ว นิ ส ต์พ บว่ า สหรัฐ อเมริ ก าต้อ งการให้ นิ ต ยสารเสรี ภ าพเป็ น
กระบอกเสี ยงส าคัญ ถึงจุดประสงค์ของสหรัฐ อเมริกาพร้อมกับนาเสนอแนวคิดทุนนิยมภายใต้
จักรวรรดินิยมอเมริกนั ให้ผอู้ ่านนิตยสารชาวไทยรับรู ้ กล่าวได้วา่ นิตยสารเสรีภาพเป็ นการมองมโน
ทัศน์อเมริกันในยุคสงครามเย็นและมองถึงวิธีการใช้โฆษณาชวนเชื่อของสหรัฐอเมริกาผ่านสื่ อ
รวมถึงสร้างภาพลักษณ์คอมมิวนิสต์ตามเจตนารมณ์ของสหรัฐอเมริกาภายใต้การดาเนินนโยบาย
ต่อต้านคอมมิวนิสต์
Kubia. (2014). U.S. Propaganda in the Vietnam War (ONLINE). บทความ
ดัง กล่ า วเป็ นการอธิ บ ายถึ ง การสร้า งโฆษณาชวนเชื่ อ ของฝ่ ายสหรัฐ อเมริก าที่ มี ต่อ สงคราม
เวียดนาม ผลการศึกษาพบว่า นับตัง้ แต่การเริ่มต้นของสงครามฯ สหรัฐอเมริกาได้ใช้ทฤษฏีโดมิโน
(Domino Theory) เป็ น เครื่อ งมื อ ส าคัญ ในการสร้า งโฆษณาชวนเชื่ อ โดยใช้ป ฏิ บัติ ก าร “มุ่ง สู่
ภาคใต้ (Passage to freedom)”เพื่ อสร้างความหวาดกลัวของภัยคอมมิวนิสต์ซ่ึงก็คือเวียดนาม
เหนือให้โลกและชาวเวียดนามตระหนักถึงภัยคอมมิวนิสต์และให้ท่ วั โลกให้เห็นถึงความสาคัญของ
สงครามเวี ยดนาม นอกจากนั้น สหรัฐอเมริกายังมี บทบาทต่อรัฐ บาลเวียดนามใต้ในการสร้าง
โฆษณาชวนเชื่อและการควบคุมสื่อของเวียดนามใต้
Karn Supajarukit. (2018). Depicting Vietnam, Hollywood Films and The USVietnam war Policy (1964-1973). Master's Thesis (Politics andInternational Relations).
Bangkok: Thammasat University. วิ ท ยานิ พ น ธ์ เ ล่ ม ดั ง กล่ า วศึ ก ษ าถึ งภ าพ ย น ต ร์ข อ ง
สหรัฐอเมริกาทัง้ 3 เรื่อง คือ To The Shores of Hell (1966) The Green Beret (1968) และ The
Visitor (1972) โดยภาพยนตร์ทงั้ 3 เรื่องเกิดขึน้ ท่ามกลางกระแสสงครามเวียดนามและเป็ นช่วง
สหรัฐอเมริกาพยายามเข้าไปมีส่วนการรบในเวียดนามอย่างเต็มตัว ผลการศึกษาจากวิทยานิพนธ์
พบว่า ภาพยนตร์ทงั้ 3 เรื่องมีความแตกต่างกันชัดเจน กล่าวคือ ภาพยนตร์สนับสนุนสงครามอย่าง
To The Shores of Hell (1966) และ The Green Beret (1968) ถูกสร้างเพื่ อตอบสนองนโยบาย
การเมืองสหรัฐอเมริกาภายใต้ประธานาธิบดีจอห์นสันที่ตอ้ งการให้สงครามเวียดนามเป็ นส่วนหนึ่ง
การเมื อ งของสหรัฐ อเมริก า อี ก ทั้ง ภาพยนตร์ทั้ง สองได้รับ การสนับ สนุ น จากรัฐ และกองทัพ
สหรัฐอเมริกาในการผลิตสร้างภาพยนตร์ดงั นัน้ ภาพยนตร์ทงั้ สองเป็ นการกาหนดสร้างทัศนคติ
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สหรัฐ อเมริกาที่ มี ต่อเวี ย ดนามหรือ ฝ่ ายตรงข้าม ส่ว นภาพยนตร์เรื่อ ง The Visitor (1972) เป็ น
ภาพยนตร์เกิ ดท่ามกลางกระแสต่อต้า นสงครามในสมัยประธานาธิ บ ดี นิก สัน ตรงกับ นโยบาย
ทางการเมื องกาลังสับสนและหาทางออกเกี่ ยวกับเวียดนาม ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวเป็ นภาพ
ตัวแทนของทหารผ่านศึกอเมริกันไปประจาการในเวียดนามใต้ทาให้ห่างจากครอบครัวและความ
เป็ นอยู่เดิม กล่าวได้ว่า ภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่องเป็ นภาพโฆษณาชวนเชื่อของสหรัฐอเมริกาที่ มีต่อ
เวียดนามโดยยึดโยงตามนโยบายของสหรัฐ อเมริกาหรือกระแสสัง คมอเมริกันในช่วงทศวรรษ
1960-1970
Mark P. Taylor. (2 0 0 3 ).The Vietnam War in History, Literature and Film.
University Alabama Press. หนัง สื อเล่ม ดัง กล่าวเป็ นการกล่าวถึงสงครามเวี ยดนามในแง่ มุม
ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และภาพยนตร์ ผลการศึกษาพบว่า เรื่องราวเกี่ยวกับสงครามเวียดนาม
ถูก น าเสนอในมุ ม มองของอเมริกัน เกิ ด ตามสถานการณ์ ส งครามเกิ ด ขึน้ อยู่ไ ม่ ว่า จะเป็ น การ
สนับสนุนสงครามหรือต่อต้านสงคราม นอกจากนี ้ ภาพลักษณ์ของสงครามเวียดนามในสื่ออเมริกนั
ยุ ค สงครามถู ก ถ่ า ยทอดผ่ า นทางเหตุ ก ารณ์ แ ละเรื่ อ งเล่ า ทหารผ่ า นศึ ก ในสงครามจึ ง เป็ น
ภาพสะท้อนการดาเนินนโยบายทางการเมื องและการทหารของสหรัฐ อเมริกา อาจกล่าวได้ว่า
หนัง สื อ เล่ม ดัง กล่าวของเทย์เลอร์เป็ น การนาเสนอแง่มุม สงครามทั้ง ฝ่ ายต่อต้านสงครามและ
สนับสนุนสงครามผ่านสื่ อจากแง่มมุ ของสหรัฐอเมริกาโดยตรงและอาจสามารถศึกษาสิ่งเหล่านีใ้ น
ฐานะโฆษณาชวนเชื่อของสหรัฐอเมริกา
จากงานที่ศึกษาทัง้ หมดสามารถเห็นได้ว่า การดาเนินของสงครามเวียดนามในช่วง
ระยะเวลา 20 ปี ท่ีนอกเหนือการสูร้ บในสมรภูมินนั้ การสร้างผลิตโฆษณาชวนเชื่อเป็ นส่วนหนึ่งที่
ขับเคลื่อนในการสนับสนุนสงครามและเกิดกระแสต่อต้านสงครามท่ามกลางบริบทสงครามเย็น
นอกจากนีย้ งั สะท้อนถึงมุมมองที่มีตอ่ สงครามภายใต้กรอบความคิดทฤษฏีโดมิโน ทฤษฏีชาติพนั ธุ์
นิยมและทฤษฎีการสร้างโฆษณาชวนเชื่อ ดังนัน้ การสร้างโฆษณาชวนเชื่อสงครามเวียดนามของ
ฝ่ ายสหรัฐอเมริกาเป็ นเครื่องมือสาคัญในการต่อสูอ้ านาจระหว่างลัทธิคอมมิวนิสต์กบั ลัทธิเสรีนิยม
6.แหล่งทีม่ าข้อมูล
1. สานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. หอสมุดปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์
3. สานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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5. ศู น ย์ ส าเนาเอกสารป ระวั ติ ศ าสตร์เ กี่ ยวกั บ ป ระเทศไทยจากต่ า งป ระเทศ
กองวิ ช าป ระวั ติ ศ าสต ร์ โรงเรี ย น น าย ร้ อ ย จป ร. (สกศ .รร.จป ร.) จั ง ห วั ด น ค รน าย ก
6. แหล่งข้อมูลออนไลน์

บทที่ 2
สงครามเย็นและการเข้ามาของสหรัฐอเมริกาก่อนสงครามเวียดนาม
1. สงครามเย็น
1.1.จุดเริ่มต้นของการเกิดสงครามเย็น
สงค ราม เย็ น (Cold War) คื อ ก ารต่ อ สู้ อุ ด ม ก ารณ์ ท างการเมื องระห ว่ า ง
ฝ่ ายคอมมิวนิสต์นาโดยสหภาพโซเวียต กับ ฝ่ ายโลกเสรีนาโดยสหรัฐอเมริกา สงครามดังกล่าวเป็ น
การต่อสูแ้ ข่งขันทางการเมือง การทหาร การทูต เศรษฐกิจและวิชาการ นอกเหนือใช้อานาจทาง
การทหารและการทูตผ่านการแทรกแซงของสองชาติมหาอานาจแล้ว วิธีการที่สาคัญ คือ มีการใช้
โฆษณาชวนเชื่อผ่านทางสื่อต่างๆ และ การแข่งขันทางเทคโนโลยี จุ ดเริ่มต้นของการเกิดสงคราม
เย็นเริ่มมาจากโจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ได้ประกาศว่าจะส่งกองทัพแดง (Red Army) เข้า
ไปยัง ยุโรปตะวัน ออกจากการประชุม พอตสดัม (Potsdam Conference) เมื่ อ ค.ศ. 1945 การ
กระทาของสหภาพโซเวียตในการยึดครองยุโรปตะวันออกทาให้สหรัฐอเมริกาภายใต้ป ระธานาธิบดี
แฮรี เอส ทรูแมนแห่งสหรัฐอเมริกา (Harry S.Truman) เกิดความกังวลต่อภัยลัทธิคอมมิวนิสต์ของ
สหภาพโซเวียตที่กาลังจะขยายตัวและมองว่าสหภาพโซเวียตคือชาติท่ีกา้ วร้าวต่อชาติอ่ืนๆและเป็ น
ภัยต่อระบอบประชาธิ ปไตย ดังนั้นประธานาธิ บดีทรู แมนหาทางสกัดกั้นการขยายตัว ของลัทธิ
คอมมิวนิสต์1
ประธานาธิบดีทรูแมนแสดงพันธกิจทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาโดยการประกาศ
หลัก การทรู แ มน (Truman Doctrine) เมื่ อ วัน ที่ 12 มี น าคม ค.ศ. 1947 จุด ประสงค์ส าคัญ ของ
หลักการดังกล่าวคือ สกัดยับยัง้ การก้าวร้าวของลัทธิคอมมิวนิสต์2 การประกาศหลักการทรูแมน
เกิดขึน้ ในช่วงหัวเลีย้ วหัวต่อทางการเมืองในยุโรปและเอเชียเพราะเกิดการเผชิญหน้ากันระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต นอกจากนีก้ ารขยายอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในยุโรปสามารถ
ขยายอานาจไปยังเอเชียได้เช่นกัน กล่าวคือ เอเชียคือภูมิ ภ าคมี ความส าคัญ ต่อการฟื ้ นฟูยุโรป
โดยเฉพาะดินแดนอาณานิคม ดังกรณีของอังกฤษและฝรั่งเศสต้องการรักษาเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ให้มีความเสถียรเพื่อเศรษฐกิจและการค้า 3 การประกาศหลักการทรู แมนนาไปสู่การใช้ทฤษฎี
โดมิ โนของจอร์จ เคนแนน (Geroge Kennen) ทฤษฎี ดังกล่าวเน้นยา้ ถึงการรักษาโลกเสรี ให้พ ้น
จากฝ่ ายคอมมิ วนิส ต์โดยหากประเทศใดประเทศหนึ่งตกอยู่ภ ายใต้คอมมิ วนิสต์ ประเทศข้างๆ
1

อรพินท์ ปานนาค. (2551). ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาในคริสต์ศตวรรษที่ 20. หน้า 270-273.
อรพินท์ ปานนาค. (2547). ประวัตศิ าสตร์การทูตสหรัฐอเมริกา. หน้า 362-364.
3
สรวิศ ชัยนาม. (2552). จักรวรรดิอเมริกา : ประวัตศิ าสตร์แบบทวนกระแสอัตลักษณ์ ชีวอานาจ. หน้า 51-52.
2
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พลอยเป็ นคอมมิวนิสต์ไปด้วย ดังนัน้ ทฤษฎีโดมิโนส่งผลกระทบสาคัญต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในการป้องกันลัทธิคอมมิวนิสต์ ทาให้สหรัฐอเมริกาเริ่มมองความสาคัญในดินแดนดังกล่าวผ่าน
ทางความช่วยเหลือต่างๆ
กล่าวได้วา่ ช่วงเวลาสงครามเย็นแม้จะไม่ได้ตอ่ สูก้ นั โดยตรงเหมือนสงครามโลกครัง้ ที่
2 แต่แข่งขันด้วยอุดมการณ์ทางการเมือง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอาวุธด้วยความเหนือกว่า
รวมถึง การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนประเทศโลกที่สามหรือประเทศกาลังพัฒนาเพื่อให้ชาตินนั้
คอยสนับ สนุน หรือ โน้ม น้า วตามชาติม หาอ านาจเพื่ อ ให้อุด มการณ์ม หาอ านาจเป็ น ผลส าเร็จ
อย่างไรก็ ตาม ชาติม หาอานาจไม่ได้ต่อสู้ดว้ ยกาลังทหารโดยตรง แต่ใช้ประเทศโลกที่สามเป็ น
สมรภูมิรบในรูปแบบสงครามตัวแทนดังกรณีของเวียดนามในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่ค.ศ. 1946-1975
ชาติมหาอานาจเข้ามามีอานาจในเวียดนามและใช้สมรภูมิเวียดนามคือเครื่องมือประลองสงคราม
ตัวแทน
2.ความสาคัญของโฆษณาชวนเชื่อในสงครามเย็น
ช่ ว งป ล าย ท ศ วรรษ 1940 ถึ ง ต้ น ท ศ วรรษ 1990 เป็ น ช่ ว งเวล าเกิ ด ก ารต่ อ สู้
อุดมการณ์ทางการเมือง การทูตและกาลังทหารระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตในฐานะ
ชาติมหาอานาจ การต่อสูด้ งั กล่าวเรียกว่า “สงครามเย็น” นอกเหนือการใช้กาลังทหาร การทูตและ
การเมื อ งเพื่ อ ต่อสู้อุด มการณ์ในสงครามเย็ น นั้น ชาติ ม หาอ านาจใช้ก ารโฆษณาชวนเชื่ อ เป็ น
เครื่องมือในการต่อสูท้ างการเมืองเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ผคู้ นสนใจหรือคล้อยตามกับแนวคิด
หรืออุดมการณ์ของตน ในมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โฆษณาชวนเชื่อเป็ นเครื่องมือการ
ใช้อานาจแบบอ่อน (soft power) เพื่อให้ชาติอ่ืนเห็นด้วยกับอุดมการณ์แนวคิดของตน1
นอกเหนือการนาเสนอแนวทางอุดมการณ์ทางการเมืองของตนผ่านโฆษณาชวนเชื่อของ
ชาติมหาอานาจและเป็ นเครื่องมือสามารถเข้าถึงประชาชนหรือคนส่วนรวมโดยง่ายแล้ว โฆษณา
ชวนเชื่อชาติมหาอานาจพยายามใช้โอกาสสร้างความชอบธรรมของผูน้ าประเทศที่อยู่ฝ่ายตนผ่าน
ทางองค์กรหรือกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคม ดังกรณีการก่อตัง้ องค์การสารสนเทศแห่งสหรัฐอเมริกา
(United States Information Agency-USIA), อ ง ค์ ก ร ข่ า ว ส า ร อ เม ริ กั น (United States
Information Service: USIS) ห รื อ ก ลุ่ ม มิ ต รอเม ริ กั น แ ห่ ง เวี ย ด น าม (American Friend of
Vietnam) ในฐานะสร้า งระบบกลไกท าหน้ า ที่ อ ธิ บ ายหรื อ ท าความเข้ า ใจเป้ า หมายของ

1

เคน บูธ. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : รวมเรือ่ งทีต่ อ้ งรู .้ หน้า 69.
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สหรัฐอเมริกาพร้อมด้วยกับแทรกอุดมการณ์ตอ่ ต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ผ่านทางสื่อ อีกทัง้ สะท้อนถึง
อานาจของสหรัฐอเมริกาภายใต้สงครามเย็น
โฆษณาชวนเชื่อของสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามเย็นสร้าง “ความเป็ นอื่น ” ให้ฝ่ายตรง
ข้ามและส่งผลต่อการสร้างมายาคติของสหรัฐอเมริกามองว่าชาติของตนมีความพิเศษ (American
exceptionalism) ในเรื่อ งความยิ่ ง ใหญ่ ของชาติ พัน ธุ์แ ละความสัม พัน ธ์ท างการเมื อ งระหว่า ง
ประเทศ1 หรือ กรอบความคิดของสหรัฐอเมริกาในฐานะผูก้ อบกูโ้ ลกหรือผูส้ ร้างโลกเพื่อมนุษยชาติ2
นอกเหนือแนวคิดความเป็ นใหญ่หรือผูป้ กป้องในโฆษณาชวนเชื่อของสหรัฐอเมริกาในยุคสงคราม
เย็น แนวคิดดัง กล่าวแสดงถึงนโยบายต่างประเทศของสหรัฐ อเมริกาในฐานะผู้นาโลกเสรีห รือ
ผูส้ ร้างความเจริญในยุคสงครามเย็น
กล่ า วได้ ว่ า สงครามเย็ น เป็ นสงครามปะทะด้ ว ยก าลั ง ทหารผ่ า นทางตั ว แทน
ประเทศโลกที่ 3 ของชาติมหาอานาจอย่างสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกานัน้ ชาติมหาอานาจได้
เลือกใช้โฆษณาชวนเชื่อผ่านทางสื่อต่างๆเพื่อต้องการแรงสนับสนุนจากประชากรและชาติอ่ืนๆ
ดังนัน้ โฆษณาชวนเชื่อมีอิทธิพลต่อการสร้างความคิด ความเชื่อถือในยุคสงครามเย็น
2.1. ทฤษฏีโฆษณาชวนเชื่อ
โฆษณาชวนเชื่อเป็ นการสร้างอิทธิพลทางความคิดให้กบั ผูอ้ ่ืนโดยไม่นึกถึงข้อเท็จจริง
หรือความถูกต้องข้อมูล และข้อมูลดังกล่าวถูกบิดเบือนให้เป็ นไปตามแนวทางหรือมุม มองของ
ตนเองด้วยการสร้างความหลอกหลวงเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ของฝ่ ายตนเอง3
เอ็ดเวิรด์ เบอร์เนส์ (Edward Bernays) อธิ บ ายถึงความหมายของทฤษฏี โฆษณา
ชวนเชื่อว่ามี อิทธิ พลในการโน้มน้าวผูค้ นส่วนใหญ่ และแต่ละฝ่ ายได้รบั ผลประโยชน์เท่ากันและ
ส่งผลต่อการด าเนิน ชี วิตประจ าวัน จากการขยายวงกว้างของการโฆษณาชวนเชื่ อ นอกจากนี ้
โฆษณาชวนเชื่อเกิดจากความพยายามของผูม้ ีอานาจหรือรัฐต้องการสร้างภาพเหตุการณ์หนึ่งโดย
อิงจากบริบทสถานการณ์รอบข้างให้ส่งผลต่ออิทธิพลความคิดของมวลชนในสังคมและการสร้าง
โฆษณาชวนเชื่อจากผูม้ ีอานาจเป็ นการจัดระบบความคิดของมวลชนให้คล้อยและสนับสนุนใน
แนวทางของตน4
นอกเหนื อ การก าหนดนิ ย ามโฆษณาชวนเชื่ อ แล้ว นั้น ทฤษฎี โฆษณาชวนเชื่ อ มี
จุดประสงค์สาคัญคือ
1

สรวิศ ชัยนาม. (2552). เล่มเดิม. หน้า 81-82.
แหล่งเดิม. หน้า 84-85.
3
บุญรอด ศรีสมบัติ. (2546). โฆษณาชวนเชื่อ ใน เอกสารนาวิชา สศ. 12 การสนับสนุนปฏิบตั กิ ารพิเศษ. หน้า 59 (ออนไลน์)..
4
เอ็ดเวิรด์ เบอร์เนย์. (2561). โฆษณาชวนเชือ่ . หน้า 19-22.
2
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1.การใช้สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ เป็ นตัวแปรสาคัญในการควบคุมหรือสร้างโฆษณา
ชวนเชื่อ
2.เน้นการโจมตีหรือสนับสนุนบุคคลสาคัญจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้
3.การใช้วาทะหรือภาษาเขียนให้ดสู ละสลวย ดึงดูดและสุภาพเพื่อให้น่าติดตาม
และชวนเชื่อ
4.การใช้เหตุผลในการโน้มน้าวทางความคิดเพื่อเกิดการชักจูงหรือโน้มน้าวตาม
ส่วนรวม
5.นโยบายของชาติ,องค์กรหรือบุคคลต้องตรงตามเป้าหมายที่ตอ้ งการสื่อ1
ในกรณีเกิดสถานการณ์สงคราม การโฆษณาชวนเชื่อคือสิ่งจาเป็ นเพื่อดึงดูดโน้ม น้าว
ความคิดให้สนับสนุนสงครามและสร้างข้อมูลโจมตีฝ่ายตรงข้ามในด้านลบเพื่อให้มวลชนในฐานะ
ผู้รบั สารกล่าววิจ ารณ์, ประณาม, หวาดกลัวและเกลี ย ดชังฝ่ ายตรงข้ามซึ่ง เป็ นสิ่ ง ที่ ดี และเป็ น
ประโยชน์ของผูส้ ร้างโฆษณาชวนเชื่อ ทาให้นักโฆษณาชวนเชื่อได้วางระบบการโฆษณาชวนเชื่อ
เกี่ยวกับสงครามเอาไว้ 3 แบบคือ
1.การโฆษณาชวนเชื่อสีดา เป็ นการสร้างโฆษณาชวนเชื่อเพื่อหลอกลวงบิดเบือน
จากความเป็ นจริงของฝ่ ายตรงข้าม
2.การโฆษณาชวนเชื่ อสี ขาว เป็ น การสร้างโฆษณาชวนเชื่ อเพื่ อแพร่ความคิด
ข้อมูล อัน ตรายฝ่ ายตรงข้าม และเผยแพร่ข้อ มูล ด้านดีห รือ ด้านประโยชน์เ พื่ อ เบนความสนใจ
ประชาชนหรือเพื่อให้ประชาชนสนับสนุนในแนวทางของตน
3.การโฆษณาชวนเชื่อสีเทา เป็ นการสร้างโฆษณาชวนเชื่อโดยนาเสนอข้อเท็จจริง
หรือข่าวลวงสลับกันไปของฝ่ ายตรงข้ามและฝ่ ายตน2
2.1.1.กลยุทธ์โฆษณาชวนเชื่อ
กลยุทธ์สาคัญในการสร้างข่าวโฆษณาชวนเชื่อคือ การสร้า งข่าวลวง เป็ นการจง
ใจเจตนาสร้างความเสียหายให้ฝ่ายตรงข้ามส่วนผูเ้ ผยแพร่หรือผูส้ ร้างโฆษณาชวนเชื่อต้องปิ ดบัง
ตนเองไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามสืบว่าใครเป็ นคนสร้างข่าวเพราะถ้าสืบทราบที่มาของข่าวโฆษณาชวนเชื่อ
จะส่งผลกระทบต่อวงกว้าง3 นอกเหนือจากการสร้างข่าวลวงให้กับฝ่ ายตรงข้า มเพื่อชวนเชื่อแล้ว
กลยุทธ์โฆษณาชวนเชื่อที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ การสร้างภาพลักษณ์หรือการยกย่องสรรเสริญ
1

บุญรอด ศรีสมบัติ. (2546). เล่มเดิม. หน้า 60-61. (ออนไลน์).
ปิ ยดา อินทรวรพัฒน์. (2547). การวิเคราะห์เนือ้ หาและเทคนิคการโฆษณาชวนเชือ่ เกีย่ วกับสงครามอิรกั ทีป่ รากฏในหนังสือพิมพ์
ไทย. หน้า 25.
3
แหล่งเดิม. หน้า 14-15.
2
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ให้แก่ฝ่ายตนเอง เป็ นการสร้างความชอบธรรมให้กับฝ่ ายของตนเองและเสริมสร้างข้อมูลจริงหรือ
ข้อมูลเกินจริงเพื่อดึงดูดให้ผคู้ นชวนเชื่อ
อีกมุม หนึ่ง การโฆษณาชวนเชื่ อมี กลยุทธ์ส าคัญ เหมื อนกับการโฆษณาทั่วไป
แต่การโฆษณาทั่วไปเน้นเพียงกิจกรรมการตลาดในการขายสินค้าผ่านทางระบบการสื่อสารและมี
ความสัมพันธ์ระหว่างผูผ้ ลิต ผูข้ ายและผูบ้ ริโภค 1ส่วนโฆษณาชวนเชื่อเน้นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
หรือผูม้ ีอานาจกับมวลชนโดยรวมโดยใช้การโน้มน้าว ดึงดูดและสร้างความหวาดกลัวให้กบั มวลชน
นอกจากนีโ้ ฆษณาชวนเชื่อกับโฆษณาทั่วไปยังมีขอ้ แตกต่างคือ โฆษณาชวนเชื่อมักจะไม่ค่อยมี
ที่มาที่ไปอย่างชัดเจน หรือหากมีท่ีมาของข้อมูลมักจะคลุมเครือไม่ชดั เจน ผิดกับ การโฆษณาทั่วไป
มีท่ีมาที่ไปชัดเจนโดยอ้างอิงถึงผูส้ นับสนุนและผู้อุปถัมภ์2 อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ของโฆษณาชวน
เชื่อเหมื อนกับโฆษณาทั่วไปทั้ง 3 กลยุทธ์ คือ การโฆษณาเชิงยุทธวิธี (Strategic Advertising),
การโฆษณาเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Tactical Advertising) และ การโฆษณาชวนให้ ติ ด ตาม (Teaser
Advertising)3
2.1.2.ภาพลักษณ์กับโฆษณาชวนเชื่อ
ภาพลักษณ์ หมายถึง สิ่งสร้างภายในจิตใจของบุคคลหรือภาพจาเกี่ยวกับบุคคล
อื่น, องค์กร หรือ หน่วยงาน ผ่านจากการดาเนินการกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างต่อเนื่อง
หรือ ประสบการณ์ทาอยูแ่ ละเคยทาทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
สุทธิ ลกั ษณ์ หวังสันติธรรมได้กล่าวอ้างถึงความหมายภาพลักษณ์ของเคนเนธ
อี โบวดิง้ (Kenneth E.Boulding) ไว้ว่า ภาพลักษณ์เกิดจากความรูส้ ึกภายในจิตใจที่มีต่อสิ่งนัน้ ๆ
โดยเฉพาะในรู ปแบบความรู เ้ ชิ งอัตวิสัย (Subjective Knowledge) ที่ เราในฐานะผู้รบั สารเป็ น ผู้
กาหนดประกอบกับพฤติกรรมหรือกิจกรรมของสิ่งนัน้ ๆเป็ นตัวตัดสิ นทาให้เกิดภาพลักษณ์สง่ ผลต่อ
จิตใจและระบบความคิดของผูร้ บั สาร4
ภาพ ลั ก ษณ์ ยั ง มี ค วามเกี่ ยวข้ อ งกั บ การประชาสั ม พั น ธ์ กล่ า วคื อ การ
ประชาสัมพันธ์ตอ้ งใช้การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีอย่างเหมาะสมและน่าเชื่อถือเพื่อให้เกิดการยอมรับ,
ความศรัทธา และความเข้าใจตรงกันระหว่างบุคคลหรือองค์กรในฐานะผูส้ ่งสารกับคนทั่วไปใน
1

ลดาวัลย์ ยมจินดา และ สุพรรณี มังคะลี. (2535). หลักการโฆษณา. หน้า 10-15.
บุญรอด ศรีสมบัติ. (2546). เล่มเดิม. หน้า 59. (ออนไลน์).
3
ปิ ยฉัตร ล้อมชวการ. (2549). หลักการวางแผนรณรงค์โฆษณา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการรณรงค์และผลิตงานโฆษณา.
หน้า 3-28.
4
สุทธิลกั ษณ์ หวังสันติธรรม. (2548). กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์. ใน เอกสารการสอนชุดวิชากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์.
หน้า 189.
2
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ฐานะผู้รับ สาร ดัง นั้น ภาพลัก ษณ์ถูก ยึด โยงในสื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ในเรื่อ งของการสร้างความ
น่าเชื่อถื อหรือทัศนคติท่ีดีให้กับคนส่วนรวมและภาพลักษณ์คือสิ่งจาเป็ นต่อบุคคล องค์กร หรือ
หน่วยงานอย่างมากผ่ านทางการใช้ประชาสัมพันธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ผ่านทางการนาเสนอ
ข้อมูลเป็ นประโยชน์เพื่อเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีและพฤติกรรมของบุคคลหรือองค์กรของภาพลักษณ์
ต้องสอดคล้องกับข้อมูลได้นาเสนอในการสร้างภาพลักษณ์เพื่อประชาสัมพันธ์ แต่อย่างไรก็ตาม
ภาพลักษณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอจากเหตุการณ์ หรือ พฤติกรรมที่เกิดขึน้ จากองค์กรหรือบุคคล
นัน้ ๆตามทัศนคติของประชาชนหรือคนส่วนรวม และ ภาพลักษณ์มักไม่ค่อยมั่นคงถาวรมีความ
ยืดหยุน่ ตามเหตุการณ์หรือทัศนคติของประชาชนหรือคนส่วนรวมในฐานะผูร้ บั สาร1
ในส่วนของภาพลักษณ์กับโฆษณาชวนเชื่อ สองสิ่งนีม้ ีความสัมพันธ์อย่างมาก
กล่าวคือ ภาพลักษณ์กลายเป็ นสิ่งสาคัญในการโฆษณาชวนเชื่อจากบุคคลหรือองค์กรซึ่งใช้การชัก
จูง โน้มน้าว หรือให้ขอ้ มูลเชิงบวกหรือเป็ นประโยชน์กับฝ่ ายตนเองให้กับกลุ่มเป้าหมาย แต่ทว่า
หากสร้างหรือใช้ภาพลักษณ์มากจนเกินไปมักส่งผลร้ายมากกว่าผลดีเพราะนาเสนอข้อมูลเกินจริง
มากจนเกินไปหรืออาจโจมตีหรือกระทบกระทั่งฝ่ ายตรงข้ามขององค์กรหรือบุคคลมากจนเกินไป
นอกจากนีภ้ าพลักษณ์ในฐานะโฆษณาชวนเชื่อมักใช้ในทางการเมืองและธุรกิจเสียมากกว่า ส่วน
ทางการเมืองนัน้ ภาพลักษณ์คื อสิ่งสาคัญเพื่อให้เกิดการยอมรับ การสนับสนุนจากกลุ่มมวลชน
หรือประชาชน หากภาพลักษณ์ทางการเมืองดี ความน่าเชื่อถือ ยอมรับและความไว้วางใจจะได้รบั
จากประชาชนในทิศทางที่ ดี ดังนั้นโฆษณาชวนเชื่ อในรู ปแบบภาพลักษณ์ของกลุ่ม การเมื องมี
เป้าหมายหลักออกเป็ น 3 ประเด็น ประเด็นแรก คือ เพื่อสร้างการรับรู แ้ ละการยอมรับในมวลชน
หรือประชาชน ประเด็นที่สอง คือ เพื่อสร้างและดารงอยู่อิทธิ พลทางการเมืองของกลุ่มการเมือง
ประเด็น สุด ท้าย คื อ การใช้ส ภาพแวดล้อ มหรือ สภาพเหตุก ารณ์ท่ี เกิ ด ขึน้ เข้า ไปมี อิ ท ธิ พ ลต่อ
ความคิดของคนส่วนรวมหรือประชาชน นอกจากนี ้ กลุ่ มการเมืองได้ใช้ส่ือมวลชนเป็ นเครื่องมื อ
สาคัญ ในการสร้างภาพลักษณ์ สื่ อ มวลชนเป็ น ตัวกลางการสื่ อสารระหว่างกลุ่ม การเมื อ งและ
ประชาชนหรือมวลชนและทาหน้าที่โฆษณาชวนเชื่อผ่านการสร้างภาพลักษณ์ กล่าวคือ สื่อมวลชน
ใช้ส่ือในการสร้างภาพลักษณ์หรือทาลาย โจมตีภาพลักษณ์ให้คนส่ วนมากคล้อยตาม เห็นด้วย
หรือ โน้มน้าว กล่าวได้ว่าการใช้ส่ือมวลชนเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองในฐานะโฆษณา
ชวนเชื่อเป็ นการสื่อสารทางเดียวที่แต่ละฝ่ ายสร้างไปในทิศทางของตนโดยใช้แรงสนับสนุนของ
สื่อมวลชนและประชาชน

1

แหล่งเดิม. หน้า 193-194.
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2.2.ประเภทสื่อโฆษณาชวนเชื่อ
เมื่ อ มี ก ารใช้โฆษณาชวนเชื่ อจากรัฐ องค์กร หรือ บุค คลเพื่ อสร้างความน่าเชื่ อถื อ
เครื่องมือสื่ อสารส าคัญ ในการติดต่อระหว่างรัฐ องค์กร หรือบุคคลในฐานะผู้ส่งสารกับกลุ่มคน
จานวนมากในฐานะผูร้ บั สาร นอกจากนี ้ การใช้ส่ือในการโฆษณาชวนเชื่อเป็ นการสร้างภาพลักษณ์
ของผู้ส่ง สารในการสร้างความน่า เชื่ อ ถื อของผู้ส่ง สาร ดัง นั้น ประเภทของสื่ อโฆษณาชวนเชื่ อ
สามารถแบ่งย่อยได้ดงั ต่อไปนี ้
2.2.1. หนังสือพิมพ์ (Newspaper)
หนังสือพิม พ์เป็ นสื่อนาเสนอข่าวสารข้อมูลอันเป็ นประโยชน์แก่คนส่วนรวมใน
เรื่องของเหตุการณ์ต่างๆในสังคมนอกจากนี ้ หนังสือพิมพ์ทาหน้าที่ตอบสนองความต้อ งการของ
สังคมและแสดงบทบาทเป็ นประโยชน์หรือโทษให้กบั ผูอ้ ่านในฐานะผูช้ ีน้ าทางสังคม หน้าที่สาคัญ
หลักของหนัง สื อ พิ ม พ์ในการสื่ อ สารกับ ผู้ค นส่วนรวมในสัง คม คื อ การน าเสนอข่าวสารอย่า ง
ครบถ้วนสมบูรณ์โดยอยู่พืน้ ฐานข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์จริงในสังคมและนาเสนอข่าวสารอย่าง
ตรงไปตรงมาโดยไม่อิงกับฝ่ ายใด1
นอกเหนื อจากหน้าที่ หลักของหนังสื อพิม พ์ในการสื่อสารนาเสนอข่าวแก่ผู้คน
ส่วนรวมในสังคมแล้วนัน้ หนังสือพิมพ์ตอ้ งมีบทบาทในการสร้างสรรค์หรือชีน้ าสังคมในทิศทาง
สาคัญคือ บทบาทของผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Changing Agent) คือ หนังสือพิมพ์เป็ นสื่อสารสาร
มวลชนในฐานะตัว กลางระหว่า งสื่ อ กับ ผู้ค นส่ว นมากในสัง คมต้อ งท าหน้า ที่ ก ล่อ มเกลาและ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนัน้ อาจเป็ นไปในแนวทางที่พึงต้องการหรือไม่
พึงต้องการก็เป็ นได้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต้องอยู่บนพืน้ ฐานของเสรีภาพ สิทธิของประชาชน,
บทบาทของผู้แจ้งข่าวสาร (Informer) คือ หนังสื อพิม พ์ตอ้ งค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอี ยดเพื่ อมา
นาเสนอให้กับ ผู้คนส่วนรวมได้รบั รู โ้ ดยอยู่บ นพื น้ ฐานข้อเท็ จจริง และการแจ้งหรือนาเสนอข่าว
ถูกต้อ งและเหมาะสมส่ง ผลให้ผู้ค นส่วนมากเกิ ดความตระหนัก รู แ้ ละคล้อยตามความคิดของ
เหตุการณ์ทางสังคม และ บทบาทเรื่องราวร้องทุกข์ (Ombudsman) คือ ต้องทาให้รณรงค์สงั คมดี
ขึน้ ตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ และต้องทาหน้าที่เป็ นกระบอกเสียงร้องทุกข์เรื่องราวของประชาชนไป
ยังมีผมู้ ีอานาจในสังคม 2
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2.2.2.นิตยสาร (Magazine)
นิ ต ยสาร คื อ สื่ อ เน้ น กลุ่ ม เป้ า หมายตามรสนิ ย ม แม้ ว่ า นิ ต ยสารมี ค วาม
หลากหลายทางเนื อ้ หาในการน าเสนอเพื่ อตอบสนองกลุ่ม เป้าหมาย แต่ทว่านิ ตยสารเน้น การ
นาเสนอเฉพาะเรื่องและแบ่งกลุม่ เฉพาะให้สามารถอ่านได้ง่าย
นอกเหนือนิตยสารเน้นเฉพาะการนาเสนอเฉพาะเรื่องหรือสร้างทัศนคติตอ่ ผูอ้ ่าน
โดยรวมนัน้ นิตยสารสามารถอาจเป็ นดาบสองคมได้ กล่าวคือ นิตยสารอาจนาเสนอข้อมูลในเชิง
ลบหรืออาจนาเสนอข้อมูลผิดพลาด แต่ความผิดพลาดหรือในข้อมูลเชิงลบในการนาเสนอผ่านทาง
นิตยสาร ส่งผลให้นิ ตยสารต้องมี ห ลักการนาเสนอข้อมูลในนิ ตยสารอยู่ 3 ประการ คือ การให้
ความรู,้ การส่งผลอิทธิพลต่อผูอ้ ่าน และ การให้ความบันเทิงใจ เป็ นต้น นอกจากนี ้ นิตยสารต้องมี
ความรู ค้ วามสามารถต่อการนาเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องจากหลายสาขาหรือหลายกลุ่ม และต้องมี
ความสัม พันธ์จ ากการนาเสนอข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้รบั สาร กับ ผู้โฆษณา หรือ ผู้ส่งสาร ใน
นิตยสารให้เกิดความเข้าใจอย่างดี1
แม้ นิ ต ยสารอยู่ ใ นฐานะสื่ อ สารมวลชนประเภทสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เ ช่ น เดี ย วกั บ
หนังสือพิมพ์ แต่ทงั้ สองกลับมีความแตกต่างอย่างชัดเจน นิตยสารมักจะออกรายสัปดาห์หรือราย
เดือนและมีรูปแบบการจัดย่อหน้า รูปเล่มและเนือ้ หาเป็ นระบบมากกว่า ส่วนหนังสือพิมพ์เน้นการ
รายงานข่าวสารวันต่อวัน หากมีบทความในหนังสือพิมพ์เ ป็ นบทความสัน้ ๆเพราะถูกจากัดพืน้ ที่ใน
การเขียนบทความและการพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์เน้นการดึงดูดผูค้ นด้วยภาษาไม่ซบั ซ้อนและ
ชัดเจนในการสื่อความ รวมถึงหากมีการโฆษณาในหนังสือพิมพ์เน้นกระตุน้ และโน้มน้าวให้นึกถึง
การตัด สิ น ใจอย่า งทัน ที ส่ วนโฆษณาในนิ ต ยสารเน้น ถึ ง การสร้ างคุณ ภาพของสิ น ค้าและลง
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่นาเสนอหรือตัวสินค้ามากกว่า
2.2.3.วิทยุ-โทรทัศน์ (Radio-Television)
วิ ท ยุ หรื อ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง เป็ นสื่ อ กระจายเสี ย งท าให้ผู้รับ สารเกิ ด ภาพ
จินตนาการทางความคิดและจิตใจ สื่อวิทยุกระจายเสียงสามารถเข้าถึงผูร้ บั สารหลากหลายกลุ่ม
ผ่านทางการฟั งหรือการได้ยิน หากผูร้ บั สารฟั งสื่อวิทยุกระจายเสียงอย่างต่อเนื่องแล้วจะทาให้เกิด
การติ ด ต่ อ สัม พัน ธ์จ ากการรับ สารระหว่ า งชุม ชนกับ สัง คมโลกปั จ จุบัน ได้ดี แ ละเกิ ด ทัศ นคติ
หลากหลายจากการรับสาร2
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โทรทัศ น์ เป็ นสื่ อ ที่ ส ามารถน าข่ า วสารหรื อ เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆทั้ง ภายในและ
ภายนอกประเทศโดยเน้น ถึง ภาพและเสี ย งควบคู่กับ ข้อมูลข่าวสารเหตุก ารณ์ในการน าเสนอ
วัตถุประสงค์สาคัญของโทรทัศน์ในการนาเสนอข่าวคือ ประการแรก คือ ตระหนักถึงสถานการณ์
หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ มีจดุ ประสงค์ตอ้ งการนาไปปฏิบตั ิใช้ในชีวิตประจาวัน, ตระหนักสิ่งที่ เกิดขึน้
เพื่อป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดขึน้ กับตนเองหรือรอบข้าง ประการสอง คือ การบอกวัตถุประสงค์
ของข่าวสารหรือรายการมี จุด ประสงค์เพื่ อให้ผู้ช มในฐานะผู้รบั สารเกิ ดความรู ้ ความเข้าใจถึ ง
เหตุการณ์ข่าวสารที่ เกิดขึน้ 1 แม้ว่าการบอกวัตถุประสงค์ของข่าวสารหรือรายการเป็ นการบอก
กล่าวให้ค วามรู ้ ความเข้า ใจและรายงานสถานการณ์ท่ี เกิ ด ขึน้ ขณะเดี ย วกัน ยัง เป็ น ช่อ งทาง
สามารถโน้มน้าวจิตใจและความคิดของผูช้ มในฐานะผูร้ บั สารให้คล้อยตาม ขัดแย้งหรือตัง้ คาถาม
เชิงวิจ ารณ์ต่อข่าวสารหรือรายการที่ นาเสนอได้ กล่าวได้ว่า บทบาทของโทรทัศน์น าเสนอข่าว
เหตุการณ์เกิดขึน้ เพื่อให้เกิดการรับรูข้ ่าวสารและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผูร้ บั สารกับผูส้ ่งสาร
นัน้ ยังสามารถทาหน้าที่เป็ นโฆษณาชวนเชื่อ กล่าวคือ การใช้โฆษณาชวนเชื่อผ่านการเสนอความ
คิดเห็นของสาธารณชนโดยใช้โทรทัศน์เพราะสาธารณชนในฐานะผู้รบั สารจากข่าวเหตุการณ์
สามารถเสนอความคิดเห็น วิจารณ์ดว้ ยเหตุผลทัศนะต่างๆเพื่อให้ผรู้ บั สารวิเคราะห์ ชักจูงโน้มน้าว
คล้อยตามหรือเห็นแย้งโดยมีข่าวเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ เป็ นบริบทพิจารณาต่อความคิดสาธารณชน
นอกเหนือการใช้การแสดงความคิดเห็นสาธารณชนผ่านทางสื่อโทรทัศน์ในในฐานะโฆษณาชวน
เชื่ อแล้วนั้น การน าเสนอรายการบริก ารสาธารณะหรือ การแสดงวัต ถุป ระสงค์เพื่ อ สาธารณะ
สามารถเป็ น พื ้น ที่ ใช้ในการโฆษณาชวนเชื่ อ กล่า วคื อ การน าเสนอวัต ถุป ระสงค์ส าธารณะมี
จุดประสงค์ใช้โฆษณาสาธารณะหรือโฆษณาชวนเชื่อในรู ปแบบการประกาศหรือการแจ้งความ
ประสงค์ท่ีจาเป็ นต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ และการดาเนินชีวิตประชาชนและประชาสัมพันธ์ส่ิงที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ สังคมเพื่อประโยชน์สงู สุดของประชาชน2
2.2.4.ภาพยนตร์ (Cinema)
ภาพยนตร์เป็ นการบันทึกเหตุการณ์ในรู ปแบบภาพเคลื่อนไหวในรู ปแบบความ
บันเทิงเพื่อตอบสนองความต้องการของผูช้ มในฐานะผูร้ บั สารทาให้ภาพยนตร์กลายเป็ นศิลปะ
แขนงหนึ่ง กล่าวคือ ภาพยนตร์ได้ใช้ธ รรมชาติหรือเหตุการณ์ในชี วิตประจ าวันมาร้อยเรียงเป็ น
เรื่องราวทัง้ เรื่องจริงหรือจินตนาการโดยใช้จิตใจและอารมณ์ความรูส้ ึกเป็ นสิ่งโน้มน้าวและกระตุน้
ความรูส้ ึกของผูช้ มและต้องมีความสัมพันธ์ซ่งึ กันและกัน นอกเหนือจากภาพยนตร์ เป็ นศิลปะทาง
1
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จิตใจและสื่อแสดงความบันเทิงแล้วนัน้ ภาพยนตร์เป็ นวัฒนธรรมมวลชน (Massive Culture) คือ
ภาพยนตร์เป็ นสื่อกลางระหว่างผูช้ มจานวนมากในฐานะผูร้ บั สารกับสถานการณ์ทางสังคมโดย
ผสมผสานความแปลกใหม่ทางสังคมใหม่กบั วิถีดงั้ เดิมสังคมเก่า ในฐานะภาพยนตร์เป็ นวัฒนธรรม
มวลชนถูกสร้างขึน้ สนองความต้องการของผู้ช มและอยู่บนพื น้ ฐานความนิยมหรือกระแสทาง
วัฒนธรรมของสาธารณชน กล่าวได้วา่ ภาพยนตร์ในฐานะสารทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งจึงเป็ นส่วน
สร้างความสัมพันธ์ผชู้ มในฐานะผูร้ บั สารซึ่งเป็ นมวลชนกลุม่ ใหญ่กบั ผูผ้ ลิตหรือผูส้ ร้างภาพยนตร์ใน
ฐานะผู้ส่งสาร1 แม้ว่าภาพยนตร์มีวัตถุประสงค์เน้นความสัมพันธ์อารมณ์จิตใจและสร้างความ
บันเทิงให้กับผูช้ ม ในทางกลับกัน ภาพยนตร์สามารถเป็ นเครื่องมือทางการตลาดได้ ฐนยศ โล่ห ์
พัฒ นานนท์และคณะเสนอว่า ภาพยนตร์มักเน้นผลกาไร การขายและตลาดผูช้ มเป็ นหลักและมี
ลักษณะทางธุรกิจในรูปแบบสินค้ามากกว่าการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ในฐานะศิลปะหรือวัฒนธรรม
มวลชน2
ในส่วนโฆษณาชวนเชื่อ ภาพยนตร์เป็ นเครื่องมือสาคัญเพื่อชักจูงให้ผชู้ มในฐานะ
มวลชนให้ค ล้อ ยตามผู้มี อ านาจโดยอ้อม ภาพยนตร์ในรู ป แบบโฆษณาชวนเชื่ อมักถูกผลิ ตใน
รูปแบบภาพยนตร์สารคดีเพื่อสร้างอุดมการณ์ทางการเมืองและการสร้างสังคมใหม่ของกลุ่มผูม้ ี
อ านาจเป็ นหลัก นอกเหนื อ จากการใช้ภ าพยนตร์ส ารคดี เป็ นเครื่ อ งมื อ โฆษณาชวนเชื่ อ นั้น
ภาพยนตร์เพื่อการประชาสัมพันธ์และภาพยนตร์เพื่อการโฆษณาถูกใช้เป็ นเครื่องมือโฆษณาชวน
เชื่อเช่นกัน แต่ทงั้ สองมีความแตกต่างกันจุดประสงค์ในการใช้ กล่าวคือ ภาพยนตร์เพื่อการโฆษณา
เน้นกลุ่ม เป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เพื่ อเกิ ดการรับรู ้ การยอมรับและการตัดสินใจในข้อมูลโฆษณา
ดังนัน้ การใช้ภาพยนตร์โฆษณาต้องใช้ศิลปะผสมผสานกับโฆษณาเพื่อกลุ่ม เป้าหมายผ่านการ
สร้างสรรค์ขอ้ มูลอย่างดีและต้องเกิดแรงกระตุน้ ความสนใจ ความนึกคิดเพื่ อให้เป้าหมายในฐานะ
ผูร้ บั สารเข้าใจถึงโฆษณาและนึกถึงผลกระทบที่ ตามมาจากการโฆษณา นอกจากนี ภ้ าพยนตร์
โฆษณาต้องใช้ทฤษฎีการตลาดโดยนึกถึงผูไ้ ด้ประโยชน์ในฐานะผูบ้ ริโภครับสารและฝ่ ายตรงข้าม
และต้องให้เกิดความเชื่อถือต่อสิ่งที่ตอ้ งการสื่อสารในภาพยนตร์โฆษณา ส่วนภาพยนตร์เ พื่อการ
ประชาสัมพันธ์คือภาพยนตร์ในฐานะสื่อในการแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือเหตุการณ์รวมถึงความรูส้ ึก
นึกคิดเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในกลุ่มเป้าหมายและเกิดการรับข่าวสาร ความรู แ้ ก่
มวลชนส่ ว นรวม หลัก ส าคัญ ของภาพยนตร์ดัง กล่ า วต้อ งเข้า ถึ ง มวลชนหรือ กลุ่ม เป้ า หมาย
พรสิทธิ์ พัฒธนานุรกั ษ์. (2531). ความรูท้ ่วั ไปในการผลิตภาพยนตร์. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ขนั้ สูง.
หน้า 6-7.
2
ฐนยศ โล่หพ์ ฒ
ั นานนท์และคณะ. (2561,มกราคม-มิถนุ ายน). ภาพยนตร์กบั ทฤษฎีบนั เทิง ใน วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจ
บัณฑิตย์. หน้า 128.
1
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กว้า งขวางและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพท าให้ส ามารถด าเนิ น การกิ จ กรรมประชาสัม พัน ธ์ถูก ต้อ งตาม
จุดประสงค์1
2.2.5.ป้ ายโฆษณา (Billboard) และ ใบปลิว (Leaflet)
ป้ า ยโฆษณ าเป็ นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ก ลางแจ้ ง ในรู ป แบบสื่ อ โฆษณ าตั้ง อยู่ กั บ ที่
(Non-Transit Media) หรือ สื่ อกลางแจ้ง (Outdoor Advertising) ป้ายโฆษณามี เนื อ้ หาโฆษณา
หรือประชาสัมพันธ์จุดประสงค์เฉพาะมักพบในเขตเมื องหลวงหรือเขตประชากรหนาแน่น ป้าย
โฆษณาสามารถแบ่ง ออกได้เป็ น 3 ประเภท คื อ ป้า ยโปสเตอร์ (Poster), ป้า ยเขี ย น (Painted
Bulletin หรือ Painted Display) และ ป้า ยตกแต่ง พิ เศษ (Spectacular) เป็ นต้น ป้ า ยโฆษณา
ต่างๆสามารถเข้าถึงมวลชนทุกกลุ่มด้วยการใช้ภาษาสะดุดตาเข้าใจง่ายเพื่อดึงดูดให้ผคู้ นสนใจใน
สิ่งดังกล่าว แต่ปา้ ยโฆษณามักถูกจากัดด้วยข้อความในโฆษณาไม่สามารถลงรายละเอียดข้อมูลได้
มากเพราะจากัดด้วยขนาดของพืน้ ที่ปา้ ยและการโฆษณาไม่ได้เน้นกลุม่ เป้าหมายเฉพาะ2
ใบปลิว เป็ นสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจหรือสื่อพิเศษมีวตั ถุประสงค์เฉพาะทางไม่ว่าจะ
เป็ นประกาศ ข้อความ คาชีแ้ จงหรือการเชิญชวน เป็ นต้น ข้อความหรือเนือ้ หาในใบปลิวเน้นเพียง
สาระสาคัญเพียงเรื่องเดียวโดยการให้ขอ้ มูลเพื่อไปยังกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบการประชาสัมพันธ์
การโฆษณา หรือ โฆษณาชวนเชื่อ เป็ นต้น นอกจากนีใ้ บปลิวยังใช้วตั ถุประสงค์ทางการเมืองอีก
ด้วยแต่อยูใ่ นลักษณะปกปิ ดแหล่งที่มาหรือผูจ้ ดั ทาข้อมูล3
2.2.6.สุนทรพจน์ (Speech)
สุนทรพจน์คือ สารคาพูดที่ เน้นประโยชน์ของผู้ฟั งอย่างเป็ นทางการ ปิ ยนารถ
ฟั กทองวรรณได้อธิบายถึงหลักการใช้และลีลาภาษาในสุนทรพจน์ไว้ว่า สุนทรพจน์ตอ้ งมีขอ้ มูล
นาเสนอใหม่ๆเพื่อโน้มน้าวกล่อมเกลาความคิดของผูฟ้ ั งให้คล้อยตามผูพ้ ูด หรืออาจทาให้เกิดแรง
บัน ดาลใจในเชิ ง ความคิ ด สร้า งสรรค์ เนื ้อ หาของสุ น ทรพจน์ต ้อ งมี ส าระ ตรรกะและต้อ งมี
ความสัมพันธ์เกี่ ยวเนื่องกันโดยต้องมี ความน่าสนใจในเรื่องระบบความคิดใหม่ๆ ประสบการณ์
ข้อเสนอแนะหรือแง่คิดหัวข้อหลักในการสื่อสารอย่างทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั ส่วนตรรกะต้อง
มีการวิเคราะห์ประเด็นสาคัญโดยอยู่บนพืน้ ฐานข้อเท็จจริงและสาระข้อมูลในการนาเสนอ รวมถึง
ต้องกาหนดแนวคิดหลักในการนาเสนอความคิดอย่างตรงประเด็นและครอบคลุมกับสิ่งที่นาเสนอ4
1

อุรพงศ์ แพทย์คชา. (2557). ภาพยนตร์ไทยกับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของภาพยนตร์ไทย ใน วารสานัก
บริหาร. หน้า 150-151.
2
อภิชญา อยูใ่ นธรรม. (2548). ประเภทสื่อโฆษณา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสือ่ โฆษณา หน่วยที่ 1-8. หน้า 125-126.
3
ธเนศ หาญใจ. (2549). การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรือ่ ง เทคโนโลยีการพิมพ์. (ออนไลน์).
4
ปิ ยนารถ ฟักทองวรรณ. (2558). หลักเตรียมพร้อมในการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในทีช่ มุ ชน. (ออนไลน์).

25
2.2.7.วรรณกรรม (Literacy)
วรรณกรรม เป็ น บทประพัน ธ์ในรู ป แบบงานศิ ล ปะประเภทหนึ่ ง ซึ่ง เกิ ด จาก
จินตนาการทางความคิดผ่านทางงานเขียนไม่ว่าจะเป็ น บันเทิงคดี สารคดี บันทึกส่วนตัว และบท
สุนทรพจน์เป็ นต้น ลักษณะสาคัญของวรรณกรรมต้องเป็ นงานประพันธ์ท่ีมีคณ
ุ ค่าในแง่เนือ้ หาการ
สร้างสรรค์ทาให้ผอู้ า่ นเกิดภาพในขณะอ่านโดยเน้นถึงถ้อยคาหรือวัจนลีลาให้สละสลวย1
วรรณ ก รรม ส าม ารถ แบ่ ง ป ระเภ ท ต าม ลั ก ษ ณ ะก ารป ระพั น ธ์ ได้ แ ก่
บทละคร, ร้อยแก้ว หรือ นวนิยาย-เรื่องสัน้ , นิทาน, ร้อยกรอง หรือ บทกวี เป็ นต้น นอกจากนี ้ ยังมี
การแบ่งประเภทวรรณกรรมตามรู ปแบบตะวันตก ได้แก่ บันเทิงคดี, สารคดี, กวีนิพนธ์ และ บท
ละคร เป็ นต้น2
นอกจากนี ้ วรรณกรรมยังเป็ นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อได้อีกด้วย เยาว
ลักษณ์ อยู่เจริญสุขได้อธิบายถึงวรรณกรรมในฐานะโฆษณาชวนเชื่อว่า หากผูแ้ ต่งในฐานะผู้ สรร
สร้างวรรณกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ใดประสงค์หนึ่งเพื่อการโน้มน้าวหรือชักจูง วรรณกรรมเหล่านัน้
ถูกจัดให้เป็ นวรรณกรรมโฆษณาชวนเชื่อ และในการสร้างสรรค์ตวั วรรณกรรมในฐานะโฆษณาชวน
เชื่อ ผูแ้ ต่งพยายามใช้ตวั ละครและฉากเหตุการณ์เป็ นสัญลักษณ์ในการโฆษณาชวนเชื่อเสมือนเป็ น
ตัวแทนอุดมการณ์ความเชื่อและความรูส้ กึ ของผูอ้ า่ นในฐานะกลุม่ เป้าหมายโฆษณาชวนเชื่อ3
3.ความสาคัญเวียดนามในทัศนะของสหรัฐอเมริกา
3.1.จากวอชิงตัน ถึง อินโดจีนฝรั่งเศส : ความสาคัญทางการเมืองของ
สหรัฐอเมริกาในดินแดนเวียดนามและการแทนที่ฝรั่งเศสของสหรัฐอเมริกา
หลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง สหรัฐอเมริกายังไม่ได้เข้ามามีบทบาทในเวียดนามทันที
เพราะนโยบายหลักของสหรัฐอเมริกาถูกเน้นที่ยุโรปและสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มในการสนับสนุน
ประเทศตกเป็ นอาณานิคมเป็ นเอกราชถึงเป็ นที่ มาของการมี ความสัมพันธ์อันดีกับเวียดนามใน
ระยะแรก
3.1.1.ความสัมพันธ์ขบวนการเวียดมินห์ กับ สหรัฐอเมริกา
โฮจิ มิ นห์และหงอเหวียนซาป (Vo Nguyen Giap) ได้เริ่ม ก่อตัง้ ขบวนการเวียด
มินห์เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 1944 โฮจิมินห์มองว่าการขอการสนับสนุนขบวนการเวียดมินห์
1

ธัญญรัตน์ ปาณะกุล และเสริมจิตร สิงหเสนี. (2554). ความรู เ้ บือ้ งต้นในเรือ่ งวรรณคดีองั กฤษและวรรณคดีอเมริกนั . หน้า 9.

2
3

รืน่ ฤทัย สัจจพันธุ.์ (2526). ความรูท้ ว่ั ไปทางภาษาและวรรณคดีไทย. หน้า 4-6.

เยาวลักษณ์ อยูเ่ จริญสุข. (2548). วรรณกรรมโฆษณาชวนเชื่อของกัมพูชากรณีศกึ ษานวนิยายของคง บุนเฌือน ใน วารสารศิลป
ศาสตร์. หน้า 244.
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จากชาติม หาอานาจเพื่ อ การต่อต้านระบอบอาณานิ ค ม ดัง นั้น โฮจิ มิ น ห์ข อการสนับ สนุน จาก
สหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยให้เวียดนามมีเอกราชอย่างสมบูรณ์ ประกอบกับนโยบายภาวะทรัสตี 1ของ
ประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดี. โรสเวลต์ (Franklin D. Roosevelt) ต้องการให้อินโดจีนได้รบั เอกราช
จากอาณานิคมฝรั่งเศส ดังนัน้ ความช่วยเหลือระหว่างสหรัฐอเมริกากับขบวนการเวียดมินห์ผ่าน
ทางหน่วยโอเอสเอส (OSS) เป็ นไปด้วยดีและเป็ นมิตร ความร่วมมือทัง้ สองฝ่ ายที่เห็นได้ชดั คือ การ
ปฏิ บัติ ก ารหาข่ า วกรองร่ว มกั น ระหว่ า งฝ่ ายเวี ย ดมิ น ห์กั บ หน่ ว ยโอเอสเอส, การสนั บ สนุ น
ยุทโธปกรณ์สงครามของสหรัฐอเมริกาให้กับฝ่ ายเวียดมินห์ในการต่อสูก้ บั ฝ่ ายญี่ ปุ่ นที่ยึดครองอิน
โดจีนจากฝรั่งเศส, การปฏิบัติการภารกิจกวาง, การปลดปล่อยเวียดนามจากการยึดครองของ
ญี่ปนในวั
ุ่
นที่ 19-20 สิงหาคม ค.ศ. 1945 และ การประกาศเอกราชของโฮจิมินห์ซ่งึ สหรัฐอเมริกามี
ส่วนในการแก้ไขและเพิ่มเติมในการร่างคาประกาศของโฮจิมินห์ท่ีอิงมาจากคาประกาศเอกราช
ของสหรัฐอเมริกา
ความร่วมมื อ ระหว่างทั้งสองฝ่ ายเกิ ด ขึน้ ช่วงระยะเวลาไม่น านนัก เพราะเมื่ อ
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 สิน้ สุดลง ความร่วมมือของทัง้ สองฝ่ ายเปลี่ยนไป คือ ประธานาธิบดี ทรูแมน
แห่งสหรัฐอเมริกาสนับสนุนให้ฝรั่งเศสมีอิทธิพลในอินโดจีนต่อไปและเคารพอธิปไตยของฝรั่งเศส
เหนืออินโดจีนซึ่งแตกต่างจากนโยบายของประธานาธิบดีโรสเวสต์อย่างมากและไม่มีความจาเป็ น
สนับสนุนขบวนการเวียดมินห์อีกต่อไป เพราะหน่วยโอเอสเอสที่ได้ให้ความร่วมมือกับขบวนการ
เวียดมินห์ในการต่อสูก้ บั ญี่ปนุ่ กลับสร้างปัญหาเรื่องความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส
ดังนัน้ ประธานาธิบดีทรูแมนจึงให้หน่วยโอเอสเอสถอนการช่วยเหลือฝ่ ายโฮจิมินห์และขบวนการ
เวียดมินห์ตงั้ แต่วนั ที่ 28 กันยายน ค.ศ. 1945 เป็ นต้นไป 2 การกลับเข้ามามีอิทธิพลของฝรั่งเศสใน
เวียดนามหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 นาไปสู่การปะทะระหว่างฝรั่งเศสในฐานะเจ้าอาณานิคมกับ
ประชาชนและกลุ่ม การเมื องอื่ น ๆในเวีย ดนามส่ง ผลให้สถานการณ์การปะทะกัน ในเวีย ดนาม
ขยายตัวมากขึน้ ในช่วงเดือนกันยายน ค.ศ. 1945 ถึง ธันวาคม ค.ศ. 1946 จนกลายไปสู่สงคราม
อินโดจีนครัง้ ที่ 1 จากสถานการณ์ในเวียดนามที่ว่นุ วายเพราะการกลับเข้ามามีอิทธิพลของฝรั่งเศส
1

นโยบายภาวะทรัสตี หรือ ระบบภาวะทรัสตี (International Trusteeships) มีวตั ถุประสงค์สาคัญต่อไปนี ้ 1. ส่งเสริมสันติภาพและ
ความมั่น คงระหว่างประเทศ 2.ส่งเสริม พัฒ นาการอัน ก้าวไปสู่ก ารปกครองตนเองหรือเอกราชตามความเหมาะสมแห่ ง
พฤติก ารณ์ โดยเฉพาะของแต่ละดิน แดนและของประชาชน และความปรารถนาอัน แสดงออกโดยอิสระของประชาชนที่
เกี่ยวข้อง 3.สนับสนุนความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและอิสระภาพอันเป็ นหลักมูลสาหรับทุกคน โดยปราศจากความแตกต่าง
ในทางเชื่อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา และสนับสนุนการรับรูใ้ นการพึ่งพาอาศัยซึง่ กันและกันของประชาชน 4.ส่งเสริมความ
รุดหน้าทางการเมือง เศรษฐกิจ การสังคม และการศึกษาของประชาชนผูอ้ าศัยอยู่ในดินแดนทรัสตีเหล่านัน้
2
พิชยพรรณ ช่วงประยูร. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างขบวนการเวียดมินห์กบั สหรัฐอเมริกา ค.ศ.1944-1954. หน้า 58-86 .
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ในอินโดจีน ทาให้โฮจิมินห์พยายามขอความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาผ่านทางผูแ้ ทนของหน่วย
โอเอสเอสแต่ผแู้ ทนของหน่วยโอเอสเอสกลับเมินเฉยและไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแม้แต่ประการใด
โฮจิมินห์ตดั สินใจขอความช่วยเหลือต่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกาตัง้ แต่ชว่ งเดือนตุลาคม ค.ศ. 1945 ถึง
กุม ภาพัน ธ์ ค.ศ.1946 ด้วยการเล่าสถานการณ์ท่ี เกิ ด ขึน้ ในเวี ยดนามพร้อ มกับ ยื น ยัน เอกราช
อธิปไตยของเวียดนามอย่างสมบูรณ์ แต่ทว่าสหรัฐอเมริกากลับเพิกเฉยต่อคาขอร้องและเหตุผล
ของโฮจิมินห์ เพราะรัฐบาลสหรัฐอเมริกาภายใต้ประธานาธิบดีทรูแมนต้องการรักษาสัมพันธภาพ
และให้ความช่วยเหลือแก่ฝรั่งเศสและเคารพสิทธิอนั ชอบธรรมของฝรั่งเศสในดินแดนอินโดจีน1
3.1.2.สงครามอินโดจีน กับ การเข้ามามี บทบาทของสหรัฐอเมริกาในฐานะ
ผู้สนับสนุนระบอบอาณานิคม
หลัง สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ยุติลง พร้อมกับ การปลดปล่อยทางภาคเหนื อ ของ
ขบวนการเวี ย ดมิ น ห์จ ากทหารญี่ ปุ่ นเมื่ อ วัน ที่ 20 สิ ง หาคม ค.ศ. 1945 และการสถาปนาการ
ปกครองของเวี ยดมิ นห์โดยเปลี่ ยนเป็ นสาธารณรัฐ ประชาธิ ป ไตยเวียดนามโดยมี โฮจิ มิ น ห์เป็ น
ประธานาธิบดี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 1945 และการประกาศเอกราชของโฮจิมินห์เมื่อวันที่ 2
กันยายน ค.ศ. 1945
ความสาเร็จทางภาคเหนือของขบวนการเวียดมินห์เป็ นชัยชนะสาคัญ ของโฮจิ
มินห์ในการปลดปล่อยเวียดนามให้มีเอกราชสมบูรณ์นนั้ ในทางกลับกัน ฝรั่งเศสได้ส่งพลเรือเอก
จอร์จ คาร์จองลีเยอ (Geroge T.d’Argenlieu) มาเป็ นข้าหลวงใหญ่ในอินโดจีน พร้อมกับ นายฌ็
อง ซี ดี ล (Jean Cedile) แล ะ น าย พ ล ฌั ก ฟิ ลิ ป เล อแค ล ร์ (Jacques Philippe Leclerc)
ดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ญ
ั ชาการกองทัพในอินโดจีน การที่ฝรั่งเศสส่งข้าหลวงใหญ่กลับมาปกครอง
อินโดจีนเป็ นการแสดงให้เห็นถึงการกลับเข้ามามีอิทธิ พลของฝรั่งเศสในอินโดจีนด้วยการฟื ้ นฟู
ระบอบอาณานิคมอีกครัง้ หนึ่ง จากนัน้ ฝรั่งเศสได้รว่ มมือกับกองทัพอังกฤษซึ่งประจาการปลดอาวุธ
ทหารญี่ ปนในเวี
ุ่
ยดนามตอนใต้พร้อมกับยึดอานาจการปกครองจากกลุ่ม ชาตินิยมภาคใต้ ฝ่ าย
กองทัพ อัง กฤษน าโดยนายพลดัก กลาส เกรซี (Douglas Gracey) แสดงการสนับ สนุน ระบอบ
อาณานิคมของฝรั่งเศส นายพลเกรซีประกาศกฎอัยการศึก สั่งควบคุมและปิ ดกิจการหนังสือพิมพ์
ในเวียดนาม ปลดปล่อยทหารฝรั่งเศสที่ ถูกจาคุกในช่วงเวียดนามถูกยึดครองของญี่ ปุ่นและติด
อาวุธให้กบั ทหารฝรั่งเศสในอินโดจีนตัง้ แต่วนั ที่ 20 กันยายน ค.ศ. 1945 ภายหลังกองทัพอังกฤษ
ตัดสินใจถอนตัวจากการใช้อานาจยึดครองภาคใต้และมอบอานาจให้ฝรั่งเศสกลับไปปกครองเพื่อ
ควบคุมสถานการณ์ให้เร็วที่สุด การกระทาของฝรั่งเศสในการกลับมาปกครองอินโดจีนในฐานะ
1

แหล่งเดิม. หน้า 110-114.

28
อาณานิคม ทาให้เกิดกระแสต่อต้านนาไปสู่การจลาจลจากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มเวียดมินห์
กลุ่มชาตินิยมอื่นๆ เช่น กลุ่มเก๋าได๋ กลุ่มฮัวเหา และกลุ่มบินห์ซูเยนโดยเริ่มจากเขตภาคใต้ จากนัน้
การต่อต้านฝรั่งเศสขยายไปทั่วเวียดนามและนาไปสู่การปราบปรามฝ่ ายต่อต้านอย่างรุ นแรงของ
ฝรั่งเศสโดยเริ่ม ตัง้ แต่เดือนกันยายน ค.ศ. 1945 จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ.1946 เหตุการณ์
ดังกล่าวนาไปสูก่ ารเกิดสงครามอินโดจีนซึ่งกินระยะเวลาเกือบ 10 ปี
ฝ่ ายโฮจิ มิ น ห์เ จรจากั บ ฝรั่ง เศสโดยให้ ฝ รั่ง เศสรับ รองรัฐ บาลเวี ย ดมิ น ห์ใ น
ภาคเหนือ แต่ฝรั่งเศสมีขอ้ แม้คือรัฐ บาลเวียดมินห์ของโฮจิมิ นห์ตอ้ งอยู่ในสหภาพฝรั่งเศส ส่วน
ภาคใต้ฝรั่งเศสจะเป็ นผูป้ กครองเองและอาจมีการรวมกันภายหลังตามความเห็นชอบของฝรั่งเศส
ภายหลังฝรั่งเศสได้สถาปนาสาธารณรัฐโคชินไชน่า (Republic of Cochinchina) เป็ นรัฐบาลหุ่น
ของฝรั่งเศสโดยเฉพาะในภาคใต้เพื่อรักษาอิทธิพลของฝรั่งเศสเอาไว้ ทาให้โฮจิมินห์ไม่พอใจกับการ
กระทาของฝรั่งเศสอย่างมาก ยิ่งไปกว่านัน้ แม้ว่าจะมีการเจรจาระหว่างฝรั่งเศสกับรัฐบาลของโฮจิ
มินห์หลายครัง้ ในช่วงค.ศ. 1945-1946 เพื่อหาทางออกเกี่ยวกับเวียดนาม ฝรั่งเศสไม่ยอมรับในการ
มีอยูข่ องรัฐบาลของเวียดมินห์ในภาคเหนือและไม่ยอมรับในเอกราชของเวียดนามของโฮจิมินห์1
ในขณะที่สงครามอินโดจีนดาเนินอยู่นนั้ จีนคณะชาติหรือสาธารณรัฐจีนภายใต้
การนาของจอมพลเจียง ไค เช็ค (Chiang Kai-Shek) พ่ายแพ้ต่อฝ่ ายคอมมิวนิสต์ภายใต้การนา
ของเหมา เจ๋อ ตุง (Mao Zed-Tung) และฝ่ ายคอมมิวนิสต์จีนในฐานะผูช้ นะบนจีนแผ่นดินใหญ่ได้
สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีสหภาพโซเวียตให้การยอมรับในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1949
สถานการณ์การเมืองโลกที่แบ่งขัว้ การเมืองและมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ส่งผลต่อสถานการณ์ในเวียดนาม โดยเฉพาะการเกิดรัฐสังคมนิยมคอมมิวนิสต์อย่างสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนทาให้การต่อสูข้ องโฮจิมินห์กับขบวนการเวียดมินห์อยู่ในสภาวะที่ดีขึน้ และได้รบั การ
สนับสนุนมากขึน้ จากจีนและสหภาพโซเวียต ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับโฮ
จิมินห์และขบวนการเวียดมินห์ไม่ราบรื่น กล่าวคือ นับตัง้ แต่สหรัฐอเมริกาภายใต้ประธานาธิบดีทรู
แมนตัดสินใจไม่สนับสนุนขบวนการเวียดมินห์ของโฮจิมินห์แ ละกลับไปสนับสนุนฝรั่งเศสในฐานะ
เจ้า อาณานิ ค มในอิ น โดจี น สิ่ ง ที่ เด่น ชัด ต่อ ความสัม พัน ธ์ไม่ ราบรื่น ระหว่า งสหรัฐ อเมริก ากับ
ขบวนการเวียดมินห์และโฮจิมินห์คือ การให้ความช่วยเหลือแก่ฝรั่งเศสด้วยการรับรองการมีอยูข่ อง
สาธารณรัฐโคชินไชน่าและรัฐเวียดนามของจักรพรรดิเบ๋า ได๋ และสหรัฐอเมริกาได้อนุมตั ิเงิน 15
ล้านเหรีย ญสหรัฐ เพื่ อ ทาสงครามในอิน โดจี น ให้กับ ฝรั่ง เศสในวัน ที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1950 2
1
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ภายหลังสหรัฐอเมริกาได้ส่งยุทโธปกรณ์เกี่ ยวกับการทหารมาช่วยฝรั่งเศส จากการกระทาของ
ฝรั่งเศสดึงสหรัฐอเมริกาเข้ามามีอิทธิพลในอินโดจีนแสดงให้เห็นว่ า ฝรั่งเศสต้องการหาที่พ่ึงทาง
การเมืองระหว่างประเทศและความมั่นคงระบอบอาณานิคม ประกอบกับสหรัฐอเมริกาต้องการ
สกัดอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ตามหลักทฤษฎีโดมิโนและรัฐบาลของโฮจิมินห์มีความสัมพันธ์อนั ดี
กับจีนคอมมิวนิสต์และสหภาพโซเวียตซึ่งอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับสหรัฐอเมริกา ดั งนัน้ สหรัฐอเมริกา
เลือกที่จะสนับสนุนรัฐบาลอาณานิคมฝรั่งเศสและรัฐเวียดนามของเบ๋า ได๋ 1เพื่อสหรัฐอเมริกาจะได้
ขยายอิทธิพลในเวียดนามในภายหลังเพื่อสกัดกัน้ อิทธิพลคอมมิวนิสต์ กล่าวได้ว่า หลังจากสิน้ สุด
สงครามโลกครัง้ ที่ 2, การปลดปล่ อ ยเวี ย ดนามของฝ่ ายเวี ย ดมิ น ห์ และการประกาศเอกราช
เวี ย ดนามของโฮจิ มิ น ห์ ความสัม พั น ธ์แ ละความช่ ว ยเหลื อ ของสหรัฐ อเมริก าสิ น้ สุ ด ลงและ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลโฮจิมินห์กบั สหรัฐอเมริกาเป็ นไปในการต่อต้านและไม่เป็ นมิตรเพราะ
บริบทการเมืองระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามเย็นเน้นการต่อต้านคอมมิวนิส ต์
และรัฐบาลโฮจิมินห์ซ่งึ เคยช่วยเหลือมาก่อนเป็ นคอมมิวนิสต์
การตัดสินใจเข้าแทรกแซงในเวียดนามของสหรัฐอเมริกาผ่านทางการสนับสนุน
ฝรั่งเศสส่งผลให้ทัศนคติของโฮจิมินห์และเวียดมินห์ต่อสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนไป คือ ฝ่ ายเวียดมิ
นห์ม องว่า สหรัฐ อเมริก าคื อผู้ส นับ สนุน หลักให้ฝรั่ งเศสกลับ เข้ามามี อิ ทธิ พ ลในเวี ยดนามและ
สหรัฐอเมริกากาลังจะขยายอานาจของตนเข้ามาในเวียดนามผ่านทางทฤษฏี โดมิโน ตัวอย่างที่
เห็นได้ชดั อีกอย่างหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาต้องการขยายอิทธิพลในเวียดนามตามมุมมองสถานการณ์
ของฝ่ ายเวียดมิ นห์ คือ แผนการนาวาร์ (Navarre Plan)2 โดยการสนับสนุนฝรั่งเศสในการโจมตี
ปราบปรามขบวนการเวียดมินห์
เมื่อฝ่ ายเวียดมินห์ได้รบั ชัยชนะการต่อสูอ้ นั ยาวนานในยุทธการเดียนเบียนฟูและ
จบลงด้วยการยอมแพ้ของฝรั่งเศสในวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1954 3 ความพ่ายแพ้ให้กบั ฝ่ ายเวียด
1

ชาติชาย พณานานนท์. (2536). แหล่งเดิม. หน้า 54-55.
แผนการนาวาร์ (Navarre Plan) คือ แผนการรบของนายพลเฮนรี่ นาวาร์ (Henri Navarre) แม่ทพั ใหญ่แห่งฝรั่งเศสซึ่งปฏิบัติการ
รบในอินโดจีนแผนการดังกล่าวได้รบั การสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาในด้านยุทธวิธีการรบและอาวุธสงคราม นอกเหนือจากความ
ช่วยเหลือสหรัฐอเมริกาผ่านทางแผนการดังกล่าวนัน้ สหรัฐอเมริกาได้สง่ นักบินจากกองทัพอากาศเข้าร่วมรบในแผนการดังกล่าว
3
ยุทธการเดียนเบียนฟู หรือ การรบที่เดียนเบียนฟู (Dien Bien Phu) คือ สมรภูมิสาคัญและสมรภูมิสดุ ท้ายในการรบช่วงสงครามอิน
โดจีนครัง้ ที่ 1 ระหว่างฝรั่งเศสกับขบวนการเวียดมินห์ ยุทธการดังกล่าวเกิดจาการวางแผนของฝ่ ายเวียดมินห์โดยเลือกตัง้ กองกาลัง
ในบริเวณหุบเขาใกล้เขตแดนลาว ฝ่ ายเวียดมินห์นาโดยนายพลหงอเหวียนซาปเชื่อมั่นว่า ฝรั่งเศสจะส่งกองทัพเข้ามาในเดียนเบียน
ฟูและฝรั่งเศสจะพ่ายแพ้ ส่วนฝ่ ายเวียดมินห์จะได้รบั ชัยชนะเพราะชานาญทางยุท ธศาสตร์และได้รบั การสนับสนุนจากชนเผ่า
ท้องถิ่น ฝ่ ายฝรั่งเศสเชื่อมั่นว่ากองทัพฝรั่งเศสในอินโดจี นจะสามารถชนะฝ่ ายเวียดมินห์แน่นอน แม้ว่าจะได้รบั การสนับสนุนจาก
สหรัฐอเมริกาโดยการส่งกองทัพอากาศเข้ามาปฏิบัติการอีแร้ง (Vulture) และทิง้ ระเบิดฝ่ ายเวียดมินห์ ร่วมรบกับกองทัพฝรั่งเศส
2
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มินห์ของฝรั่งเศสส่งผลกระทบต่อสหรัฐอเมริกาอย่ างมาก สหรัฐอเมริกามองว่าชัยชนะของเวียด
มิ น ห์ภ ายใต้ก ารน าของโฮจิ มิ น ห์อ าจเป็ นจุด เริ่ม ต้น การขยายตัว ลัท ธิ ค อมมิ ว นิ ส ต์ในเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ตามทฤษฏี โดมิ โน ดังนั้นสิ่ งที่ สหรัฐอเมริกาต้องทาหลังจากการพ่ายแพ้ของ
ฝรั่งเศสในอินโดจีน คือ สนับสนุนกลุ่มชาตินิยมอื่นที่มีความสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐอเมริกาอีกทัง้
กลุ่ม ชาตินิ ย มที่ มี ค วามสัม พัน ธ์อัน ดี กับ สหรัฐ อเมริก าต้อ งท าตามค าขอร้อ งหรือ ข้อเสนอของ
สหรัฐอเมริกาโดยไม่มี เงื่ อนไข นอกจากนี ้ สหรัฐอเมริกาพยายามขัดขวางฝ่ ายเวียดมิ น ห์ไม่ให้
ขยายตัวในเวียดนามและดินแดนรอบข้าง
4.ความสาคัญของโฆษณาชวนเชื่อสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม
ช่ ว งระยะเวลาสงครามเวี ย ดนามนั บ ตั้ง แต่ ค .ศ. 1955 -1975 เป็ นช่ ว งเวลาที่
สหรัฐ อเมริก าเข้า มามี อิ ท ธิ พ ลทางการเมื อ ง การทหารและเศรษฐกิ จ ในเวี ย ดนามในฐานะ
ผูส้ นับสนุนหลักหรือผูร้ บั รองอธิปไตยเวียดนามใต้รวมถึงเข้ามามีบทบาทการรบในเวียดนามและมี
ส่วนร่วมการเมืองของเวียดนามใต้อีกด้วย สหรัฐอเมริกาพยายามรักษาอิทธิพลของตนเพื่อสกัดกัน้
ลัทธิคอมมิวนิสต์ไม่ให้ขยายตัวจึงพยายามแสวงหาทางดึงดูดให้ท่วั โลกสนับสนุนในการทาสงคราม
เวียดนาม คือ โฆษณาชวนเชื่ อในฐานะเครื่องมื อจิ ตวิทยาอย่างหนึ่งในการสร้างความคิดของ
มวลชน ดังนัน้ โฆษณาชวนเชื่อของสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนามเป็ นเครื่องมือสาคัญในการ
สร้างอิทธิพลทางความเกี่ ยวกับสถานการณ์สงครามในเวียดนามเท่ากับการรบและการขยายตัว
กองทัพสหรัฐอเมริกาในเวียดนาม ในขณะเดียวกัน โฆษณาชวนเชื่อกลายเป็ น เครื่องมือเกิดกระแส
ต่อต้านสงครามในช่วงปลายทศวรรษ 1960 ถึง ต้นทศวรรษ 1970 และฝ่ ายต่อต้านสงครามเองได้
ใช้โฆษณาชวนเชื่อในการต่อต้านสงครามเช่นเดียวกัน การเกิดโฆษณาชวนเชื่อสงครามเวียดนาม
ของสหรัฐอเมริกามีจุดเริ่มต้นช่วงกลางทศวรรษ 1940 ถึงต้นทศวรรษ 1990 กระแสสงครามเย็น
ระหว่างสหภาพโซเวียตกับสหรัฐอเมริกามีความรุ นแรงและต่างแข่งขันแสวงหาอิทธิ พลทางการ
เมืองและการทูตระหว่างประเทศพร้อมกับการแสวงหาการยอมรับจากทั่วโลกให้รบั ในแนวทาง
ความคิดของตน
เวียดนามคือหนึ่งในกระแสสงครามเย็นหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ที่ ฝ่ายสหรัฐอเมริกา
กับสหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐประชาชนจีนต่างพยายามสนับสนุนกลุม่ การเมืองในเวียดนามมี
แนวทางเหมือนกับตน ประกอบด้วยสถานการณ์สงครามอินโดจีนครัง้ ที่ 1 ระหว่างฝรั่งเศสในฐานะ
สุดท้ายจบลงด้วยการพ่ายแพ้ของฝรั่งเศสและฝ่ ายเวียดมินห์ได้รบั ชัยชนะอย่างเด็ดขาดในวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1954 ชัยชนะ
ของฝ่ ายเวี ย ดมิ น ห์ ใ นเดี ย นเบี ย นฟู ส่ ง ผลต่ อ ความเสี ย หายและเสี ย เกี ย รติ ข องฝรั่ง เศสในอิ น โดจี น น าไปสู่ ข ้ อ ตกลง
เจนีวาเพื่อหาทางออกให้กบั ดินแดนอินโดจีน
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เจ้าอาณานิคม กับ เวียดมิ นห์ มีโฮจิมิ นห์เป็ นผูน้ ารัฐเวียดนามเหนือและผูน้ าขบวนการต่อต้าน
ดังกล่าวซึ่งได้รบั การสนับสนุนจากสหภาพโซเวียต ส่งผลให้เกิดความกังวลต่อสหรัฐอเมริกาใน
ฐานะผูส้ นับสนุนสาคัญของฝรั่งเศส ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวเกิดสถานการณ์ในจีน กล่าวคือ
ความพ่ายแพ้ของจีนคณะชาติส่กู ารสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนของฝ่ ายพรรคคอมมิวนิสต์
จี น ในวัน ที่ 1 ตุล าคม ค.ศ. 1949 และการเกิ ด ของสงครามเกาหลี ส่ง ผลให้ส หรัฐ อเมริก าเริ่ม
หวาดกลัวภัยคอมมิวนิสต์และเริ่มกลับมามองสถานการณ์ในอินโดจีน หากเวียดมินห์ได้รบั ชัยชนะ
และสามารถปกครองเวียดนามทัง้ หมดจะส่งผลต่อความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชีย
ตะวัน ออกเฉี ย งใต้แ ละลัท ธิ ค อมมิ ว นิ ส ต์ภ ายใต้อิ ท ธิ พ ลของสหภาพโซเวี ย ตและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจะมีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ดังนัน้ สหรัฐอเมริกาต้องพยายามให้มวลชน
ทั่วโลกหรือรัฐอื่นๆเห็นความสาคัญถึงภัยคอมมิวนิสต์โดยการใช้โฆษณาชวนเชื่อผ่านระบบสื่อสาร
มวลชน

ภาพประกอบ 1 ภาพโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ ายสหรัฐอเมริกาเตือนภัยการขยายตัวลัทธิคอมมิวนิสต์
ในช่วงทศวรรษ 1950-1960 ซึ่งรวมถึงเวียดนาม
ที่ ม า: https://comicvine.gamespot.com/red-iceberg-1/4000-318995/ ค้น เมื่ อ วัน ที่
18 กรกฏาคม 2563
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ภาพประกอบ 2 โปสเตอร์โฆษณาชวนเชื่อของสหรัฐอเมริกากล่าวถึงข้อเปรียบเทียบระหว่าง
คอมมิวนิสต์กบั ประชาธิปไตยที่กาลังคุกคามเอเชียในช่วงทศวรรษ 1950 ถึง ทศวรรษ 1960
ที่มา : https://cdn.shopify.com/s/files/1/0747/3829/products/mL1123_
1024x1024.jpg?v=1571445341สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564

เมื่อสื่อสารมวลชนถูกทาหน้าที่ส่ือโฆษณาชวนเชื่อในการแสดงผลกระทบการขยายตัว
ของคอมมิวนิสต์ สื่อโฆษณาชวนเชื่อสหรัฐอเมริกาสร้างคอมมิวนิสต์เป็ นอันตรายสาคัญระดับโลก
หรือพยายามเปรียบเที ยบถึงการปกครองแตกต่างกันระหว่างประชาธิ ปไตยกับคอมมิ วนิสต์ใน
โฆษณาชวนเชื่อเพื่อดึงดูดให้ผูค้ นตระหนักถึงการขยายตัวคอมมิวนิสต์ โดยสังเกตจากการผลิต
ภาพยนตร์ของสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายทศวรรษ 940 ถึง ทศวรรษ 1950 พยายามสร้างแนวคิด
เสรี นิ ย มควบคู่กับ การต่อ ต้า นคอมมิ ว นิ ส ต์ อาทิ เช่น The Iron Curtain (1948) The Hoaxters
(1952) My son John (1953) Prisoner of War (1954) และ Trial (1955) เป็ น ต้น 1 กล่ า วได้ว่ า
การใช้ภาพยนตร์ในฐานะโฆษณาชวนเชื่อเป็ นการสื่อสารถึงความสาคัญของคอมมิวนิสต์ในฐานะ
ภัยความมั่นคงทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากการใช้ภาพยนตร์แล้วนัน้ เพลงถูกใช้
ในฐานะโฆษณาชวนเชื่ อในรู ปแบบสื่ อความบัน เทิ งอย่างหนึ่ง เพื่ อสามารถเข้าถึงสาธารณชน
อเมริกัน ส่วนมาก ดังกรณี เพลงอเมริกันในช่วงทศวรรษ 1950 เช่น Advice to Joe (Roy Acuff,
1951) I’m No Communist (Lulu Belle and Scotty, 1952) Stalin Kicked the Bucket (Ray
1
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Anderson, 1953) Get That Communist, Joe (The Kavaliers, 1954) และ Russia, Russia,
Lay That Missile Down (Prescott Reed, 1958) เป็ นต้น1
ดังนั้นพื น้ ที่ คอมมิ วนิส ต์ในโฆษณาชวนเชื่ อของสหรัฐ อเมริกาผ่านทางสื่ อสารมวลชน
ต่างๆถูกยึดกรอบความคิดตามทฤษฎีโดมิโนเป็ นหลัก เมื่อสหรัฐอเมริกาเริ่มเล็งเห็นถึงปั ญหาเอเชีย
ในช่วงสงครามอินโดจี น ภาพลักษณ์ของคอมมิ วนิสต์ในโฆษณาชวนเชื่ อของสหรัฐอเมริกาถูก
นาเสนอในฐานะภัยคุกคามของเอเชียโดยยึดโยงจากชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสู่การก่อตัง้
รัฐจีนคอมมิวนิส ต์และดินแดนเวียดนามเป็ นเป้าหมายสาคัญ ในการขยายตัวคอมมิ วนิสต์ อาจ
กล่าวได้ว่า เมื่อจีนคอมมิวนิส ต์ได้สถาปนาอานาจบนพื น้ แผ่นดินใหญ่ ส่งผลกระทบต่อดินแดน
เวียดนามซึ่งกาลังติดพันกับสงครามอินโดจีน สหรัฐอเมริกาจึงนาเสนอโฆษณาชวนเชื่ อเอเชียใน
ฐานะเหยื่อของลัทธิคอมมิวนิสต์ ดังภาพประกอบดังกล่าว

ภาพประกอบ 3 โฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับการขยายตัวคอมมิวนิสต์จากโซเวียตและจีนซึ่งกาลังจะ
ขยายไปเอเชียและออสเตรเลียในช่วงทศวรรษ 1950
ที่ ม า : https://www.amust.com.au/wp-content/uploads/2019/05/containmente1558613071797.jpg สืบค้นเมื่อ 5 ธันวาคม 2564
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กล่าวโดยสรุป หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 จนถึงการดาเนินสงครามอินโดจีน สหรัฐอเมริกา
ยังไม่ได้ให้ความสาคัญในดินแดนอินโดจีนเท่าไหร่นกั เพราะสนใจการขยายตัวคอมมิวนิสต์ในยุโรป
เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนชนะเหนือสาธารณรัฐจีนและสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึน้ มา
ประกอบกับการเกิดสงครามเกาหลี ทาให้สหรัฐอเมริกาเริ่มให้ความสนใจดินแดนอินโดจีนและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะด่านหน้าการขยายตัวคอมมิวนิสต์ ดังนัน้ สหรัฐอเมริกาจาเป็ นต้อง
สร้างโฆษณาชวนเชื่ อ ผ่านระบบสื่ อสารมวลชนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น โปสเตอร์ เพลง ภาพยนตร์
รวมถึงข่าวสารเพื่ อให้ส าธารณชนอเมริกันและทั่วโลกในช่วงปลายทศวรรษ 1940 ถึง ทศวรรษ
1950 เห็ น และตระหนั ก ถึ ง ภั ย คุ ก คามคอมมิ ว นิ ส ต์ใ นดิ น แดนเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ซ่ึ ง
สหรัฐอเมริกาประสบความสาเร็จในการสร้างโฆษณาชวนเชื่อในช่วงเวลาดังกล่าวควบคู่การให้
ความช่ วยเหลื อ ประเทศโลกที่ ส ามในเอเชี ย ทางเศรษฐกิ จ และการทหารท าให้ดิน แดนเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้เกือบส่วนใหญ่รบั ความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาและเห็นถึงความสาคัญถึง
ภัยคุกคามคอมมิวนิสต์กาลังขยายตัวตามทฤษฎีโดมิโน สิ่งที่ตอกยา้ ถึงการสร้างโฆษณาชวนเชื่อ
ของสหรัฐอเมริกาในเอเชียคือชัยชนะของเวียดมินห์ตอ่ ฝรั่งเศสนาไปสูก่ ารยุตปิ ัญหาในอินโดจีน ทา
ให้สหรัฐอเมริกาต้องสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองของตนพร้อมๆกับสร้างภาพลักษณ์โฆษณา
ชวนเชื่ อ ทางการเมื อ งของผู้น าโลกที่ ส ามให้เป็ น ที่ ย อมรับ ทั่ว โลกโดยยัง คงแทรกก ารต่อ ต้า น
คอมมิวนิสต์ผา่ นสื่อสารมวลชนต่างๆ ซึ่งจะกล่าวในบทถัดไป

บทที่ 3
ข้อตกลงเจนีวา-การโจมตีเทศกาลตรุ ษญวน : สถานการณ์ ความสัมพันธ์และ
โฆษณาชวนเชื่อของสหรัฐอเมริกาตัง้ แต่ค.ศ. 1955-1969
หลังการท าข้อตกลงเจนี วาในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1954 สหรัฐ อเมริกาเริ่ม เข้ามามี
อิทธิพลในดินแดนเวียดนามมากขึน้ ด้วยเหตุผลการป้องกันการขยายตัวลัทธิคอมมิวนิสต์ในอินโด
จีน เหงียน คัก เวียน (Nguyen Khac Vien) นักประวัตศิ าสตร์ชาวเวียดนามได้อธิบายถึงการเข้ามา
ของสหรัฐอเมริกาในเวียดนามไว้วา่ สหรัฐอเมริกาต้องการสร้างจักรวรรดินิยมอเมริกนั สมัยใหม่โดย
ให้เวียดนามและดินแดนอินโดจีนเป็ นศูนย์กลางอานาจสาคัญของสหรัฐอเมริกาในเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้พ ร้อ มกับ การสร้างความมั่น คงทางการทหารเพื่ อ ต่อ กรกับ คอมมิ วนิ ส ต์แ ละกดขี่ ช าว
เวียดนาม1
การเข้ามาของสหรัฐอเมริกาเป็ นข้อดี ของฝ่ ายเวียดนามใต้ในเรื่องความมั่นคงทางการ
ทหารและเศรษฐกิจ แต่บางครัง้ สหรัฐอเมริกามีความกังวลต่อรัฐบาลเวียดนามใต้ เพราะรัฐบาล
เวียดนามใต้ไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารแผ่นดินหรือไม่มีความมั่นคงทางการเมือง รวมถึงการ
ทุจริตของบุคคลระดับสูงรัฐบาลเวียดนามใต้ ในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถแบ่งการเข้ามามีอิทธิพล
ของสหรัฐอเมริกาได้ตอ่ ไปนี ้
1.ข้อตกลงเจนีวากับการไม่ยอมรับของสหรัฐอเมริกา
หลังจากเหตุการณ์สงครามเกาหลี จบลงด้วยการแบ่งเกาหลี ออกเป็ น 2 ส่วนตาม
ข้อตกลงในเดือนกรกฏาคม ค.ศ. 1953 ขณะนัน้ สงครามอินโดจีนระหว่างฝรั่งเศสกับเวีย ดมินห์
ดาเนินอย่างรุ นแรง สหประชาชาติหาทางออกแก้ไขปั ญ หาให้กับ เวี ยดนามโดยมี การจัดเจรจา
ระหว่ า งกั น ชาติ ม หาอ านาจเข้า ประชุ ม ได้แ ก่ สหภาพโซเวี ย ต สาธารณรัฐ ประชาชนจี น
(จี น คอมมิ วนิ ส ต์) สหรัฐ อเมริก า สหราชอาณาจัก ร รวมถึ ง ฝ่ ายคู่ก รณี คื อ ฝรั่ง เศส กับ ผู้แ ทน
เวียดนามทัง้ สองได้แก่ ผูแ้ ทนเวียดนามเหนือ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม) มี ฝ่ าม วัน ดง
(Pham Van Dong) เป็ นหัวหน้าคณะ และ ผูแ้ ทนเวียดนามใต้ (รัฐเวียดนาม) มี เหงียน กว๊ก ดินห์
(Nguyen Quoc Dinh) เป็ นหัวหน้าคณะ รวมไปถึงผูแ้ ทนจากลาวและกัมพูชา การประชุมหาข้อยุติ
เกี่ยวกับสถานการณ์ในอินโดจีนจัดขึน้ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสในวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ.
1954 เกิดขึน้ หลังการยอมแพ้กองทัพฝรั่งเศสในยุทธการเดียนเบียนฟูได้เพียง 1 วัน

1

เหงียน คัก เวียน. (2557). เวียดนาม : ประวัตศิ าสตร์ฉบับพิสดาร. หน้า 305-307.
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ภาพประกอบ 4 การประชุมเจนีวาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1954
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
ที่มา : https://politicandthevietnamwar.weebly.com/ ค้นหาเมื่อ 11 เมษายน 2563

การประชุมเจนีวาเพื่อหาทางออกให้กับอินโดจีนนาไปสู่การเกิดข้อตกลงเจนีวาเมื่อวันที่
20 กรกฎาคม ค.ศ. 1954 ที่ประชุมมีมติให้แบ่งเวียดนามออกเป็ น 2 ส่วนโดยให้ใช้เส้นขนานที่ 17
ในการแบ่งเวียดนามออกเป็ นเวียดนามเหนือเป็ นคอมมิวนิสต์ และ เวียดนามใต้เป็ นประชาธิปไตย
พร้อมกับจัดการเลือกตัง้ เพื่อรวมเวียดนามช่วงเดือนกรกฏาคม ค.ศ. 1956 จากข้อตกลงเจนีวาถือ
เป็ นการยอมรับเอกราชและอธิ ปไตยของเวี ยดนามพร้อมกับการสิ น้ สุดระบอบอาณานิคมของ
ฝรั่งเศสในอินโดจีน ในทางกลับกัน สหรัฐอเมริกาและเวียดนามใต้ไม่ยอมรับในข้อตกลงดังกล่าว
เพราะว่ า ข้อ ตกลงเจนี ว าเกิ ด จากการแสวงหาผลประโยชน์ข องฝ่ ายคอมมิ ว นิ ส ต์ม ากกว่ า
นอกจากนี ้ สหรัฐอเมริกาเกิดความกลัวว่า ถ้าเวียดนามเหนือชนะการเลือกตัง้ และสามารถรวมชาติ
ตามข้อตกลงเจนีวาได้จะทาให้ เวียดนามทัง้ หมดเป็ นคอมมิวนิสต์และส่งผลกระทบต่อดินแดนอื่นๆ
ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ดังนัน้ สหรัฐอเมริกาจาเป็ นต้องสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่
รัฐบาลเวียดนามใต้ดว้ ยการแทรกแซงทางการเมือง พร้อมกับพยายามหาทางสกัดเวียดนามเหนือ
ไม่ให้เข้ามาแทรกซึมในดินแดนเวียดนามใต้
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2.สถานการณ์เวียดนามใต้และความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับเวียดนามใต้
2.1.ยุคโง ดินห์ เดียมและครอบครัว (ค.ศ. 1955-1963)

ภาพประกอบ 5 โง ดินห์ เดียม (Ngo Dinh Diem) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเวียดนาม
(1955-1963)
ที่มา : https://www.flickr.com/photos/ ค้นเมื่อ 11 เมษายน 2563

รัฐเวียดนามหรือเวียดนามใต้ (1949-1954) อยู่ในฐานะรัฐอารักขาของอินโดจีนฝรั่งเศส
โดยมีจกั รพรรดิเบ๋า ได๋ เป็ นประมุขรัฐ ส่วนฝ่ ายบริหารมีโง ดินห์ เดียม เป็ นนายกรัฐมนตรี แม้ว่าโง
ดินห์ เดียมจะเป็ นผูน้ าคณะรัฐบาลของเวียดนามใต้ภายใต้การบริหารของฝรั่งเศส แต่ทว่า โง ดินห์
เดียมไม่นิยมฝรั่งเศสเท่าไหร่นกั 1
1

โง ดินห์ เดียม (Ngo Dinh Diem) เคยรับราชการกับฝรั่งเศสและเจริญก้าวหน้าที่ในราชการอย่างรวดเร็ว เขาเป็ นคนต่อต้านระบอบ
คอมมิวนิสต์และฝรั่งเศสในฐานะนักชาตินิยมเวียดนาม เขาเคยเป็ นนายกรัฐมนตรีใ นรัฐบาลจักรพรรดิเบ๋า ได๋เมื่อค.ศ. 1933 แต่เขา
ต้องออกไปเพราะนโยบายของเขาขัดกับนโยบายราชการของฝรั่งเศสในอินโดจีน ช่วงค.ศ. 1940 เขาดาเนินการกิจกรรมทางการ
เมืองเคลื่อนไหวต่อต้านฝรั่งเศส เขาถูกเพ่งเล่งและหมายหัวในฐานะภัยคุกคามความมั่นคงของอาณานิคม จากนัน้ เขาเดินทางไป
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หลังจากสหรัฐอเมริกากับเวียดนามใต้ไม่ยอมรับในข้อตกลงเจนีวาพร้อมกับสนับสนุนให้
โง ดินห์ เดียมขึน้ มามี อานาจเบ็ดเสร็จด้วยการจัดทาประชามติเปลี่ย นการปกครองเป็ นระบอบ
สาธารณรัฐในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1955 ผลการทาประชามติเสียงส่วนมากสนับสนุนให้โง ดินห์
เดียมเป็ นผูน้ าคนใหม่แทนจักรพรรดิเบ๋า ได๋ในวันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ. 1955 นับว่าเป็ นความสาเร็จ
ทางการเมืองของโง ดินห์ เดียมภายใต้การสนับสนุนทางการเมืองจากสหรัฐอเมริ กาและการที่เขา
ได้รบั การสนับสนุนดังกล่าวส่งผลให้กิจกรรมทางการเมืองหรือการดาเนินนโยบายต่างประเทศใดๆ
ของรัฐบาลโง ดินห์ เดียมต้องได้รบั การเห็นชอบจากสหรัฐอเมริกาก่อน นอกจากนี ้ สหรัฐอเมริกาได้
จัดตัง้ หน่วยงานทางการทหาร (Military Assistance Advisory Group) หรือ MAAG ขึน้ มาเพื่อให้
ความช่วยเหลือแก่รฐั บาลเวียดนามใต้ ดังนัน้ สหรัฐอเมริกาเข้ามามีอิทธิพลในเวียดนามใต้อย่าง
เต็มตัวและสร้างความสัมพันธ์มิตรภาพแน่นแฟ้นกับรัฐบาลเวียดนามใต้อย่างเต็มที่ในด้านความ
มั่นคงและการทหาร กล่าวได้ว่า ตัง้ แต่ค.ศ. 1955-1963 นอกจากความช่วยเหลื อด้านเศรษฐกิจ
และการทหารที่สหรัฐอเมริกาต่อเวียดนามใต้ในยุคโง ดินห์ เดียมจนทาให้โง ดินห์ เดียมมีความ
มั่น คงแล้วนั้น ความช่วยเหลื อของสหรัฐ อเมริก ายัง ครอบคลุม ไปถึ งการจัด การระบบราชการ
แผ่นดินของเวียดนามใต้อีกด้วย กล่าวคือ สหรัฐอเมริกาได้ว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญจากมหาวิ ทยาลัยแห่ง
รัฐมิชิแกน (Michigan State University) เข้ามาให้คาปรึกษาและเข้ามาวางระบบราชการรูปแบบ
อเมริกนั ให้แก่รฐั บาลเวียดนามใต้1
เมื่ อจอห์ น เอฟ เคนเน ดี ้ (John F.Kennedy) ขึ ้น ด ารงต าแห น่ ง ประธานาธิ บ ดี
สหรัฐอเมริกาต่อจากประธานาธิบดีไอเซนฮาวตัง้ แต่วนั ที่ 20 มกราคม ค.ศ. 1961 ความช่วยเหลือ
ที่มีต่อเวียดนามใต้เพิ่มมากขึน้ เคนเนดีไ้ ด้จดั ตัง้ คณะกรรมการช่วยเหลือเวียดนามเป็ นกรณีพิเศษ
และส่งทหารระดับสูงเข้าไปเป็ นที่ ปรึกษาทางการทหารของรัฐบาลเวียดนามใต้ แต่ทว่า ความ
ช่วยเหลือต้องมีขอ้ จากัด กล่าวคือ ความช่วยเหลือที่มีต่อเวี ยดนามใต้เป็ นการสนับสนุนทางทหาร
ในทางลับในรู ปแบบของการต่อต้านคอมมิ วนิ สต์ หรือ สงครามพิเศษ รวมไปถึงการใช้และดึง
ชนบทให้ม าสนับ สนุน รัฐ บาลโง ดินห์ เดีย มในรู ป แบบหมู่บ ้านยุท ธศาสตร์ (Strategic Hamlet
Programme) ในค.ศ. 1962 แต่ท ว่าการสร้างหมู่บ ้านยุท ธศาสตร์ก ลับ ล้ม เหลว เพราะหมู่บ ้าน
ยุทธศาสตร์เป็ นจุดหมายสาคัญ ของฝ่ ายเวียดกงที่เข้ามาแทรกซึมเรียบร้อยแล้วทาให้รฐั บาลไม่
สามารถควบคุมหมู่บา้ นยุทธศาสตร์ได้เต็ม ที่ ประกอบกับ รัฐบาลเวียดนามใต้ไม่สนใจปั ญหาที่
เคลื่อนไหวในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเพื่อหาแรงสนับสนุน จากสหรัฐอเมริกาให้เขาเข้ามาอยู่ในแวดวงการเมืองเวียดนามพร้อมกับ
ต่อต้านคอมมิวนิสต์ (โปรดดู Antony James Joes. (2014). Why South Vietnam fell. pp 29-33.)
1
ชาติชาย พณานานนท์. (2536). เล่มเดิม. หน้า 76-77.
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เกิดขึน้ แต่กลับสนใจปั ญหาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงและเอือ้ ประโยชน์ข องครอบครัวและ
พวกพ้อง

ภาพประกอบ 6 ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ.เคเนดี ้ (John F. Kennedy) แห่งสหรัฐอเมริกา
(1961-1963)
ที่มา : https://cdn.britannica.com/ ค้นเมื่อ 15 เมษายน 2563

ความช่วยเหลือและความสัม พันธ์ระหว่างสหรัฐ อเมริกากับเวียดนามใต้เป็ นไปใน
ทิศทางที่ดี เวียดนามใต้ในยุคโง ดินห์ เดียมได้รบั ผลประโยชน์และความเจริญจากสหรัฐอเมริกา
มาก แต่ทว่ามีอุปสรรคสาคัญ คือ ระบบครอบครัวของโง ดินห์ เดียมและการใช้อานาจเผด็จการ
ของโง ดินห์ เดียมโดยเน้นประโยชน์ส่วนตัวและครอบครัวมากกว่าความเจริญ และการพัฒ นา
เวียดนามใต้ สหรัฐอเมริกาตระหนักในปั ญ หาดังกล่าวและไม่พอใจการบริหารของโง ดินห์ เดีย
มเป็ นอย่างมากและรัฐบาลโง ดินห์ เดียมไม่สนใจปั ญหาของประเทศและประชาชนในประเทศ ทา
ให้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเวียดนามใต้และสหรัฐอเมริกา ฝ่ ายสหรัฐอเมริกามองว่า ถ้าโง ดินห์
เดี ย มไม่ คิ ด หรือ ไม่ ย อมที่ จ ะสนใจปั ญ หาของประเทศและพยายามเข้า หาประชาชน มากขึ น้

40
คอมมิวนิสต์อาจได้รบั ชัยชนะซึ่งส่งผลเสียต่อสหรัฐอเมริกาในเวียดนาม ดังนัน้ เจ้าหน้าที่ระดับสูง
ของสหรัฐอเมริกาพยายามหาวิถีทางเปลี่ยนตัวผูน้ าเวียดนามใต้คนใหม่และตัวเลือกที่สามารถ
แทนที่อานาจของโง ดินห์ เดียมและครอบครัวที่ดีท่ีสดุ คือกลุม่ ทหาร
ชนวนเหตุการณ์ในเวียดนามใต้ท่ีทาให้สหรัฐอเมริกาตัดสินใจเข้าแทรกแซงทางการเมือง
อย่างลับๆ ด้วยการสนับสนุนกลุ่มทหารโค่นอานาจของโง ดินห์ เดียม คือ วิกฤตการณ์ชาวพุ ทธ ใน
ค.ศ. 1963 ซึ่งนาไปสู่การสิน้ สุดอานาจของโง ดินห์ เดียมในเวียดนามใต้อย่างถาวร จากเหตุการณ์
ดังกล่าวส่งผลต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลโง ดินห์ เดียมไปในทิศทางลบ ประกอบกับ โง ดินห์ เดียม
มีความขัดแย้งบางประการกับสหรัฐอเมริกาในเรื่องของนโยบายภายในประเทศ จากสถานการณ์
ในเวียดนามใต้ท่ีมีแต่ความขัดแย้งดังกล่าวและการใช้อานาจของสกุลโง ส่งผลให้คณะทหารที่
ได้รบั การสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาทาการปฏิวตั ิรฐั บาลของโง ดินห์ เดียมในวันที่ 1 พฤศจิกายน
ค.ศ. 1963 และเพียงไม่ก่ีวนั โง ดินห์ เดียมและโง ดินห์ นู น้องชายถูกลอบสังหาร
2.2.ขบวนการเวียดกง
นับตัง้ แต่การเข้ามาของสหรัฐอเมริกาในเวียดนามใต้ทาให้กลุ่มต่อต้านซึ่งเดิมเป็ น
กลุ่มสนับสนุนการรวมชาติเวียดนามตามข้อตกลงเจนีวาได้ปฏิบตั ิการเคลื่อนไหวมากขึน้ กลุ่มดัง
กล่าวคือ กลุ่มเวียดมินห์ซ่งึ ต่อต้านรัฐบาลเวียดนามใต้และการเข้ามาของสหรัฐอเมริกาตั้ งแต่ค.ศ.
1958 กลุ่มดังกล่าวมีความสัมพันธ์และได้รบั ความช่วยเหลือจากเวียดนามเหนือ ต่อมากลุ่มเวียด
มิ น ห์ไ ด้ก ลายเป็ น แนวร่วมปลดปล่อ ยแห่ ง ชาติ เวี ย ดนามใต้ (National Front for Liberation of
South Vietnam : NFLSV) หรือ ขบวนการเวียดกง ซึ่งจะกลายเป็ นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเวียดนามใต้
และสหรัฐอเมริกาที่ใหญ่ท่ีสดุ
แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต้ หรือ ขบวนการเวียดกง ก่อตัง้ เป็ นทางการ
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1960 กลุม่ คนส่วนใหญ่ในขบวนการดังกล่าว คือ กลุม่ ต่อต้านรัฐบาลโง
ดินห์ เดียม1 ส่วนจุดประสงค์หลักหรือแนวทางของขบวนการเวียดกง คือ ต่อต้านอานาจจักรวรรดิ
นิ ย มอเมริ กั น และโค่ น ล้ม รัฐ บาลเวี ย ดนามใต้ รวมชาติ เวี ย ดนามเป็ นหนึ่ ง เดี ย วและสร้า ง
ประชาธิปไตยในเวียดนาม มีอิสระเสรีทางเศรษฐกิจ2
การเกิดขึน้ และการปฏิบตั ิการขบวนการเวียดกง ทาให้สหรัฐอเมริกามองว่าเวียดกง
คือ การท้าทายอานาจของสหรัฐ อเมริก าและเป็ น ภัยคุก คามความมั่น คงของสหรัฐ อเมริกาใน
เวียดนาม นอกจากนี ้ สหรัฐอเมริกากล่าวหาว่าขบวนการเวียดกงในเวียดนามใต้เป็ นแผนการของ
1

Peter Lowe. (1998). Ibid. pp 71.
นิษฐนาถ นิลดี. (2552). เล่มเดิม. หน้า 109.
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จี น และสหภาพโซเวี ย ต 1ที่ ตอ้ งการขยายอิ ท ธิ พ ลในอิน โดจี น โดยผ่านทางความช่วยเหลื อ จาก
เวียดนามเหนือ ในช่วงแรกก่อตัง้ ขบวนการเวียดกงนัน้ เป็ นการต่อสูด้ ว้ ยกองโจรหรือการก่อจลาจล
เพื่อให้เกิดความวุ่นวายทัง้ ในเมืองและชนบทด้วยการส่งคนเข้าไปแทรกซึมในเขตเมืองและชนบท
สหรัฐอเมริกาใช้ความพยายามในการปราบขบวนการเวียดกงและสามารถควบคุมสถานการณ์
และควบคุมเมืองหลวงของเวียดนามใต้และเมืองใหญ่ๆ ได้ แต่ในบริเวณชนบทฝ่ ายขบวนการเวีย
ดกงสามารถควบคุม พื น้ ที่ ไว้ได้ม ากและหมู่บา้ นยุทธศาสตร์ท่ี รฐั บาลเวียดนามใต้ได้จัดตัง้ เพื่ อ
ต่อต้านคอมมิวนิสต์นนั้ ก็ถกู ขบวนการเวียดกงโจมตีบอ่ ยครัง้ และสมาชิกในหมู่บา้ นยุทธศาสตร์เอง
เกื อ บส่ ว นใหญ่ เ ป็ นสมาชิ ก และสนั บ สนุ น ขบวนการเวี ย ดกงจึ ง ส่ ง ผลความพยายามของ
สหรัฐอเมริกาและรัฐบาลเวียดนามใต้ตอ้ งการขยายอิทธิพลในชนบทเกิดความล้มเหลว นอกจากนี ้
ความล้มเหลวของสหรัฐอเมริกาและเวียดนามใต้ดงั กล่าวส่งผลให้ขบวนการเวียดกงแข็งแกร่งและ
สามารถต่อสูต้ า้ นทานกับสหรัฐอเมริกาและเวียดนามใต้ได้มากขึน้
นั บ ตั้ง แต่ ก ารเกิ ด ขบวนการเวี ย ดกง การต่ อ สู้ ร ะหว่ า งขบวนการเวี ย ดกงกั บ
สหรัฐอเมริกาและเวียดนามใต้เต็มไปด้วยความเข้มข้นและต่างฝ่ ายผลัดกันแพ้ชนะและแต่ละฝ่ าย
พยายามต้องการชิงพืน้ ที่ทางการเมืองและต้องการดึงมวลชนทัง้ ชนบทและในเมืองให้สนับสนุน
ฝ่ ายของตน ปั จจัยหลักทาให้ขบวนการเวียดกงเริ่มเติบโตควบคูก่ ับการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีการรบ
ในสงครามคื อ การเพิ่ ม กองกาลัง ทหารสหรัฐ อเมริก าและการเพิ่ ม ขอบเขตการท าสงครามใน
เวียดนามของสหรัฐอเมริกา เมื่อกองทัพเวียดนามเหนือเข้ามาร่วมรบและช่วยเหลือขบวนการเวีย
ดกงอย่างเต็มที่นบั ตัง้ แต่ค.ศ. 1965 เป็ นต้นมา ส่งผลให้ขบวนการเวียดกงเติบโตอย่างเข้มแข็งมาก
ขึน้ และสามารถต่อสูก้ ับกองทัพสหรัฐอเมริกาได้ นับตัง้ แต่การทาข้อตกลงปารีสในเดือนมกราคม
ค.ศ. 1973 พร้อมกับการถอนทหารสหรัฐอเมริกาออกจากเวียดนามใต้ ขบวนการเวียดกงร่วมกับ
กองทัพเวียดนามเหนือสามารถเอาชนะกองทั พเวียดนามใต้ได้เกื อบทุกสมรภูมิและสามารถยึด
ครองพืน้ ที่ในภาคใต้ไว้ได้มากซึ่งนาไปสู่ชยั ชนะการยุตสิ งครามเวียดนามในวันที่ 30 เมษายน ค.ศ.
1975 ได้ในที่สดุ
2.3.เวียดนามใต้ตั้งแต่ค.ศ. 1963 จนถึง เทศกาลตรุษญวน
การสิ น้ สุด อ านาจโง ดิ น ห์ เดี ย มส่ ง ผลกระทบส าคัญ ทางการเมื อ งเวี ย ดนามใต้
กล่าวคือ การขึน้ มามีอานาจของเผด็จการทหารจากกลุ่มทหารยึดอานาจกลับไม่มีความสามารถ
แก้ไขปัญหาทางการเมืองได้ชดั เจนและไม่มีแผนการใดๆ จัดการประเทศให้เรียบร้อย รวมถึง ความ
ไม่มี เสถี ยรภาพในกลุ่ม ทหาร ไม่ว่าจะเป็ นการแย่ง อานาจและระแวงกันและกัน ในช่วงตัง้ แต่
1

Daniel S Papp. (1981). Ibid. หน้า 19.
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พฤศจิ ก ายน ค.ศ 1963 จนถึ ง ค.ศ. 1967 เกิ ด การเปลี่ ย นรัฐ บาลและรัฐ ประหารบ่อ ยครัง้ ใน
เวียดนามใต้ เห็นได้จากช่วงค.ศ. 1964 มีการแย่งชิงอานาจบ่อยครัง้ จากสถานการณ์ทางการเมือง
ในเวียดนามใต้ไม่มีเสถียรภาพส่งผลต่อความหนักใจของสหรัฐอเมริกาอย่างมาก อีกทัง้ ในช่วงเวลา
ดังกล่าว ขบวนการเวียดกงสามารถยึดครองพืน้ ที่ชนบทประมาณร้อยละ 40-45 ของพืน้ ที่1 เห็นได้
จากรายงานของนายพ ลโรเบิ ร ์ต แมคนามารา (Robert McNamara) รัฐ มนตรี ก ลาโหม
สหรัฐ อเมริก าได้ก ล่ า วถึ ง สถานการณ์ในเวี ย ดนามใต้แ ก่ ป ระธานาธิ บ ดี ลิ น ดอน บี จอห์น สัน
(Lyndon B. Johnson) ว่า สถานการณ์เลวร้ายกว่าแต่ก่อน ความศรัทธาของชนบทที่มีต่อรัฐบาล
เวียดนามใต้เริ่มลดน้อยลงและเวียดกงมีอิทธิพลมากและครอบงาผูค้ นในเขตชนบท 2 ส่วนรายงาน
ของนายพลวิลเลียม เวสต์มอร์แลนด์ (William Westmoreland) ได้กล่าวถึงสถานการณ์ในกองทัพ
เวียดนามใต้ไว้วา่ ทหารในกองทัพเวียดนามมักถูกเข้าไปเกี่ยวข้องทางการเมืองและศาสนา
จากรายงานของนายพลทัง้ สอง ประธานาธิ บดีจอห์นสันกังวลใจกับสถานการณ์ท่ี
เกิดขึน้ ส่งผลให้เปลี่ยนแปลงความช่วยเหลือแก่เวียดนามใต้เสียใหม่ในฐานะผูป้ กป้องอธิ ปไตย
เวียดนามใต้ ความช่วยเหลือของประธานาธิ บดีจอห์นสันครัง้ นีเ้ ป็ นการมองถึงความสาคัญของ
สหรัฐ อเมริกาในการต่อสู้กับ ลัทธิ คอมมิ วนิ สต์ตามหลักทฤษฏี โดมิ โน แต่ในความเป็ น จริง แล้ว
ความช่วยเหลือสหรัฐอเมริกาที่มีต่อเวียดนามคือ ความพยายามสร้างภาพลักษณ์หรือเกียรติภูมิ
ทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาให้เป็ นที่ยอมรับในสายตาชาวอเมริกันและทั่วโลกมากกว่าความ
ช่วยเหลื อจริงใจ ความช่วยเหลื อของสหรัฐ อเมริกาที่ มี ต่อเวี ยดนามใต้เปลี่ ยนจากส่งที่ ป รึกษา
ทางการเมืองและการทหารแก่รฐั บาลเวียดนามใต้และช่วยเวียดนามใต้เอาชนะเวียดกงเป็ นการส่ง
ทหารอเมริกันเข้ามาประจาการในเวียดนามใต้เพื่ อรบกับเวียดกงพร้อมกับความช่วยเหลือ ทาง
การทหารและการบริหารท้องถิ่นในเวียดนามใต้โดยไม่มีขอ้ จากัด
ในช่วงที่ผนู้ าระดับสูงของสหรัฐอเมริกาได้ย่ืนข้อเสนอความช่วยเหลือไม่จากัดให้แก่
เวียดนามใต้นนั้ ผูน้ าระดับสูงของสหรัฐอเมริกาได้วางแผนต้องการโจมตีเวียดนามเหนือ ข้อเสนอ
ดังกล่าวเกิดจากวิลเลียม บันดี (William Bundy) รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ได้เสนอ
ว่า ควรต้องโจมตีเวียดนามเหนือเพื่อตัดกาลังขบวนการเวียดกงและเป็ นการสั่งสอนให้เวียดนาม
เหนือเลิกเข้ามามีอิทธิพลในเวียดนามใต้ซ่ึงได้รบั ความเห็นชอบจากประธานาธิ บดีจอห์นสัน แต่
ข้อเสนอดังกล่าวมี อุปสรรคบางประการ คือ การประกาศสงครามกับชาติใดๆ ต้องได้รบั ความ
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เห็ น ชอบจากรัฐ สภาตามรัฐ ธรรมนูญ สหรัฐ อเมริก า 1 พร้อ มกับ ใช้น โยบายทางการทูต กดดัน
เวียดนามเหนือให้ยตุ ิสงครามและยื่นข้อเสนอให้กบั รัฐบาลเวียดนามเหนือว่าจะเปิ ดความสัมพันธ์
ทางการทูตและช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่เวียดนามเหนือ แต่เวียดนามเหนือปฏิเสธในข้อตกลง
ดังกล่าวและเวียดนามเหนือได้ย่ืนข้อเสนอแก่สหรัฐอเมริกาให้ถอนตัวออกจากดินแดนเวียดนาม
และให้เวียดกงเป็ นองค์กรทางการเมืองที่ถกู ต้องในเวียดนามใต้
ข้อเรียกร้องของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อเวียดนามเหนือนัน้ ทาให้เวียดนามเหนือรูส้ ึกว่า
สหรัฐอเมริกาพยายามหาทางโจมตีดินแดนของตนเพื่อตัดช่องทางการสนับสนุนขบวนการเวียดกง
และการปฏิ บั ติ ก ารรบในดิ น แดนเวี ย ดนามใต้ เห็ น ได้จ ากกรณี เดื อ นมี น าคม ค.ศ. 1964
ประธานาธิบดีจอห์นสันได้ส่ งั การให้เรือลาดตระเวนเข้ามาลาดตระเวนในน่านนา้ ทางตอนเหนือ
ของเวียดนามเหนือเพราะสหรัฐอเมริกาต้องการแทรกซึมเพื่อข้อมูลด้านการทหารและภูมิศาสตร์
ของเวียดนามเหนือเพื่ อการโจมตีในอนาคต การลาดตระเวนดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวต่อ
เวียดนามเหนืออย่างมากถือว่าการกระทาของสหรัฐอเมริกากาลังคุกคามอธิปไตยของเวียดนาม
เหนือนาไปสู่การโจมตีครัง้ สาคัญและครัง้ แรก การเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับเวียดนาม
เหนื อ เป็ น ทางการในเดื อนกรกฎาคม-ต้น สิง หาคม ค.ศ. 1964 เรือ แมดดอกซ์ (The Destroyer
Maddox) ซึ่งเป็ นเรือรบลาดตระเวนของกองทัพสหรัฐอเมริกาได้โจมตีเรือลาดตระเวนของกองทัพ
เวี ยดนามเหนื อในบริเวณอ่าวตังเกี๋ ย เวียดนามเหนื อจึงตอบโต้ด ้วยการยิงเรือลาดตระเวนของ
สหรัฐอเมริกาพร้อมกับประท้วงไปยังคณะกรรมการควบคุมสากลเพื่อกล่าวโทษพฤติกรรมของ
สหรัฐ อเมริก าที่ รุกล า้ อธิ ปไตยเวี ยดนามเหนื อ การกล่าวโทษของเวี ยดนามเหนื อท าให้รฐั สภา
สหรัฐอเมริกาอนุมตั ิให้อานาจประธานาธิบดีใช้มาตรการจาเป็ นสามารถสั่งการโจมตีชาติศตั รูเพื่อ
ป้ อ งกั น อธิ ป ไตยและพลเมื อ งของสหรัฐ อเมริ ก า หรื อ มติ อ่ า วตั ง เกี๋ ย ( The Gulf of Tokin
Resolution) ในวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1964 ส่วนสถานการณ์การโจมตีระหว่างสหรัฐอเมริกากับ
เวียดนามเหนือในอ่าวตังเกี๋ย ผลปรากฏว่า เรือลาดตระเวนสหรัฐอเมริกาถูกเวียดนามเหนือ โจมตี
แต่ไม่เสียหายมาก ผิดกับเรือลาดตระเวนเวียดนามเหนือถูกโจมตีเสียหายอย่างหนัก แต่เวียดนาม
เหนื อ สามารถจับ นัก บิ น สหรัฐ อเมริก าไว้เป็ นตัว ประกัน ได้ 2อี ก ทั้ง ช่ ว งเวลาดัง กล่ า วกองทัพ
สหรัฐอเมริกาเข้ามาประจาการในเวียดนามใต้เพิ่มขึน้ อย่าง ขณะเดียวกันกองทัพเวียดนามเหนือ
เพิ่มจานวนกาลังพลลงมายังภาคใต้นับตัง้ แต่ค.ศ. 1964 เป็ นต้นไป ดังกรณี ในค.ศ. 1966 ทหาร
เวียดนามเหนือเพิ่มกาลังพลจาก 58,000 คน เป็ น 98,100 คน และในค.ศ. 1967 ทหารเวียดนาม
1
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เหนื อมายังภาคใต้ 150,000 คน 1 ดังนั้นการเพิ่ม ขึน้ ของทหารเวียดนามเหนื อเพิ่ม ขึน้ เกื อบ 2-3
เท่าตัวเพื่ อ ตอบสนองต่อ การขยายตัวของกองทัพ สหรัฐ อเมริกาในเวี ยดนามใต้และสนับ สนุน
ทางการรบให้กบั ขบวนการเวียดกง

ภาพประกอบ 7 ประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสันแห่งสหรัฐอเมริกา (Lyndon B. Johnson}
ดารงตาแหน่งค.ศ. 1964-1969
ที่ ม า : https://www.timeforkids.com/g34/lyndon-johnson/ ค้น เมื่ อ 20 พฤษภาคม
2563
การเกิดขึน้ ของวิกฤตการณ์อา่ วตังเกี๋ย แสดงให้เห็นถึงการขยายอานาจทางการทหาร
ของสหรัฐอเมริกาในอินโดจีน อีกมุมหนึ่ง การใช้มติอา่ วตังเกี๋ยของประธานาธิบดีจอห์นสันเป็ นการ
รักษาอานาจและเกียรติภูมิของสหรัฐอเมริกาในเวทีโลกและสกัดกัน้ การขยายอิทธิพลของสหภาพ
โซเวียตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้มากกว่าการปกป้องอธิปไตยของเวียดนาม นอกจากนี ้
สาธารณชนในสหรัฐอเมริกายังสนับสนุนกับมติดังกล่าว เพราะว่ามติดงั กล่าวในมุมมองของชาว
อเมริกนั คือการปกป้องอธิปไตยของสหรัฐอเมริกา ทว่าในทางกลับกัน การประกาศมติอ่าวตังเกี๋ย
กลับกลายเป็ นความกังวลของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริกาบางคน เช่น บรันดีมองว่าการ
ประกาศมติ อ่ า วตั ง เกี๋ ยของประธานาธิ บ ดี จ อห์ น สั น อาจส่ งผลให้ เกิ ด กระแสต่ อ ต้ า นใน
สหรัฐอเมริกา2
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นับตัง้ แต่การเกิดมติอ่าวตังเกี๋ยเป็ นต้นมา สหรัฐอเมริกาได้เพิ่มความพยายามอย่าง
สูงในการเข้าไปมีอิทธิพลในดินแดนเวียดนามไม่ว่าจะเป็ นความช่วยเหลือไม่จากัดหรือการส่งทหาร
เข้าไปเวียดนามใต้มากขึน้ ทุกๆ ปี
ประธานาธิ บดีจอห์นสัน ประกาศเริ่มโจมตีเวียดนามเหนื ออย่างเป็ นทางการตัง้ แต่
เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1965 ประเด็นสาคัญของการโจมตีคือ ตัดความช่วยเหลือจากเวียดนาม
เหนื อที่ มี ให้กับขบวนการเวียดกง 1 พร้อมกับการเพิ่ม จานวนทหารอเมริกันเข้ามาประจ าการใน
เวีย ดนามใต้ม ากขึน้ กว่าแต่ก่ อน เหงี ยน คัก เวี ย นได้อธิ บ ายถึง แนวคิด ของผู้น าและเจ้าหน้าที่
ระดับสูงของสหรัฐอเมริกาเกี่ ยวกับการโจมตีเวียดนามเหนือว่า ต้องการให้เวียดนามเหนื อยอม
จานนและทาตามเงื่อนไขที่สหรัฐอเมริกาได้เสนอไว้2 อย่างไรก็ตาม การโจมตีเวียดนามเหนือของ
สหรัฐอเมริกากลับมีอปุ สรรค กล่าวคือ สถานการณ์การเมืองในเวียดนามใต้ท่ีไม่มีความมั่นคงและ
นโยบายสงครามพิเศษกลับล้มเหลวโดยสิน้ เชิง
แผนการโจมตีเวียดนามเหนือและการส่งทหารเพิ่มเข้าไปในเวียดนามใต้จานวนมาก
อาจเกิดกระแสต่อต้านหรือความไม่พอใจตัง้ แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูง สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปที่
มีขอ้ กังขาเกี่ ยวกับการเข้าสงครามของสหรัฐอเมริกาและสร้างความกังวลให้กับประธานาธิ บดี
จอห์นสันในการปิ ดบังความจริงเกี่ยวกับสงครามเวียดนามโดยพยายามเลี่ยงหรือเบนความสนใจ
เกี่ ย วกับ สงครามเวี ย ดนามให้กับ สาธารณชนอเมริกันมากที่ สุด เพื่ อ ไม่ให้ป ระชาชนตกใจและ
พยายามกล่าวถึงเวียดนามเหนือ เวียดกงหรือสหภาพโซเวียตโดยอ้อมด้วยการสร้างคาศัพท์ชวน
เชื่อใหม่ๆในการประนามชาติคอมมิวนิสต์
แม้วา่ ข้อตกลงเจนีวากาหนดให้หา้ มกองกาลังหรือกองทหารต่างชาติเข้าไปแทรกแซง
ในเวียดนาม แต่การกระทาของสหรัฐอเมริกานับตัง้ แต่ค.ศ. 1964 เป็ นต้นมาถื อเป็ นการละเมิ ด
ข้อตกลงเจนีวาโดยตรงด้วยการโจมตีดินแดนเวียดนามเหนือ ทาลายฐานที่ม่ นั ของขบวนการเวีย
ดกงและเวียดนามเหนือและเพิ่มกาลังทหารเข้าประจาการในดินแดนเวียดนามอย่างเป็ นทางการ
รวมไปถึงการสร้างกลยุทธ์ชวนเชื่อทางการเมืองเพื่อกดดันเวียดนามเหนือและเวียดกง เป็ นต้น การ
กระทาของสหรัฐอเมริกาในเวียดนามเป็ นความพยายามสร้างความท้าทายให้กบั สหภาพโซเวียต
และจีนในฐานะผูส้ นับสนุนหลักเวียดนามเหนือและสร้างเกียรติภูมิทางการเมืองระหว่างประเทศ
ของสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม การสร้างความท้าทายของสหรัฐอเมริกากลับส่งผลกระทบและ
ความกัง วลต่อ ฝ่ ายคอมมิ วนิ ส ต์ ดัง กรณี ของสาธารณรัฐ ประชาชนจี น มองถึ ง การรุ ก รานของ
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สหรัฐอเมริกาในเวี ยดนามเหนื อว่า อาจเป็ นภัยต่อดินแดนของตน ในส่วนมุม มองของสหภาพ
โซเวียตนัน้ การโจมตีเวียดนามเหนือพร้อมกับการเพิ่มกาลังทหารของสหรัฐอเมริกาเป็ นเรื่องน่าอับ
อายทางการเมืองระหว่างประเทศและยืนยันสนับสนุนความช่วยเหลือให้ กบั เวียดนามเหนือ อีกทัง้
ประณามการกระทาของสหรัฐอเมริกาว่าเป็ นการยั่วยุสหภาพโซเวียตโดยตรงให้เข้าไปมีส่วนใน
สงครามที่ เกิ ดขึน้ สื่ อของสหภาพโซเวียตได้กล่าวถึงการกระทาของสหรัฐ อเมริกาในการโจมตี
เวียดนามว่าเป็ นพวกจักรวรรดินิยม พร้อมกับเน้นยา้ ถึงความสัมพันธ์ฉันท์มิต รระหว่างเวียดนาม
เหนือและสหภาพโซเวียตในการช่วยเหลือและพร้อมปกป้องอธิปไตยเวียดนามเหนือ1
ส่ ว นเวี ย ดนามเหนื อ นั้น วางแผนปฏิ บัติ ก ารและวางนโยบายการโจมตี แ ละการ
ขยายตัวของสหรัฐอเมริกาในดินแดนเวียดนามและการเพิ่มการสนับสนุนความช่วยเหลือให้แก่
ขบวนการเวียดกงเพื่อชัยชนะตามวัตถุประสงค์ พร้อมกับ ใช้วิถีทางการทูตเพื่อประนามการกระทา
ของสหรัฐอเมริกาและสนับสนุนการยอมรับเอกราชของเวียดนาม 2 นาไปสู่การเกิดการโจมตีครัง้
ใหญ่ในเวียดนามใต้เมื่อวันที่ 30 มกราคม-กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1968 หรือ การโจมตีเทศกาลตรุษญวน
ค.ศ. 1968
แผนการโจมตีเวียดนามใต้เริ่มขึน้ ในวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1968 เป็ นการโจมตีครัง้
ใหญ่ของฝ่ ายคอมมิวนิสต์เพื่อไม่ให้ฝ่ายสหรัฐอเมริกาและเวียดนามใต้ได้เตรียมตัวและต้องการให้
กองทัพสหรัฐอเมริกาเกิดการสูญ เสียมากที่ สุด ส่วนเวียดกงได้ระดมพลทหารหลายพันนายเข้า
โจมตี จุด ยุท ธศาสตร์ส าคัญ ในเขตเมื อ งหลวง เมื อ งท่ า และฐานทัพ กองทัพ สหรัฐ อเมริก าใน
เวี ย ดนามใต้ รวมถึ ง การตัด เส้น ทางคมนาคมหลัก และการสื่ อ สารในเวี ย ดนามใต้เพื่ อ ไม่ ใ ห้
สหรัฐอเมริกาส่งกาลังสนับสนุนเข้ามายังเขตเมืองหลวงและเมืองสาคัญได้
การโจมตีครัง้ ใหญ่ ครัง้ นี ไ้ ด้รบั ความเสี ยหายอย่างหนัก กล่าวคื อ ทั้งเวี ยดกงและ
เวียดนามเหนื อสูญ เสียกาลังพลไปมาก พร้อมกับสหรัฐอเมริกาได้รบั ความเสี ยหายโดยตรงแต่
สูญเสียกาลังพลไปไม่มากเพราะฝ่ ายสหรัฐอเมริกาสามารถตัง้ รับและเริ่มยึดพืน้ ที่สว่ นใหญ่คืนจาก
ฝ่ ายคอมมิวนิสต์ได้ในระยะเวลาไม่นานนัก อีกทัง้ ยังสามารถจับกุมเวียดกงและเวียดนามเหนื อได้
จานวนมาก ในทางกลับกัน เหตุการณ์ตรุ ษญวนกลับส่งผลกระทบตรงข้ามอย่างมหาศาลให้กับ
สหรัฐ อเมริกา คื อ เกิ ด ค าถามเกี่ ย วกับ สงครามเวี ย ดนามในหมู่ส าธารณชนอเมริกัน อาทิ เช่น
ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัฐบาลเวียดนามใต้ท่ีมากกว่าความเป็ นฉันท์มิตร
หรือ การส่ ง ทหารและอาวุธ จ านวนมากไปยังเวี ยดนามใต้น าไปสู่ก ระแสการต่อต้านสงคราม
1
2

Daniel S pap. (1981). Ibid. pp 60-69.
นิษฐนาถ นิลดี. (2552). เล่มเดิม. หน้า 133.
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เวียดนามในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกตัง้ แต่ค.ศ. 1968 เป็ นต้นมาส่งผลต่อการดารงตาแหน่งของ
ประธานาธิบดีจอห์นสันและยังส่งผลต่อทิศทางการทาสงครามของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ในส่วน
ของเวียดนามเหนือและเวียดกง การโจมตีเทศกาลตรุษญวนประสบความสาเร็จในการสร้างแรง
กดดัน ในวงกว้างให้กับสหรัฐ อเมริกาในทางการทูตและการทหาร ขณะเดียวกัน จ านวนทหาร
ของเวียดกงและเวียดนามเหนือเพิ่มมากขึน้ พร้อมกับความช่วยเหลือที่เพิ่มมากขึน้ เช่นกัน
3.สถานการณ์ความสัมพันธ์ในการโฆษณาชวนเชื่อของสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม
การสนับสนุนและความช่วยเหลือสหรัฐอเมริกากับรัฐบาลโง ดินห์ เดียมเกิดขึน้ ช่วงค.ศ.
1955 ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับเวียดนามใต้แนบแน่นมากขึน้ ความสัมพันธ์อนั
แนบแน่นดังกล่าวส่งผลให้สหรัฐอเมริกาพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้กับเวียดนามใต้ผ่านทางสื่อ
ต่างๆ ในรู ปแบบโฆษณาชวนเชื่อ การสร้างภาพลักษณ์ให้กับเวียดนามใต้ของสหรัฐอเมริกาเป็ น
ผลดี ต่ อ รัฐ บาลโง ดิ น ห์ เดี ย มในระยะแรก แต่ เมื่ อ โง ดิ น ห์ เดี ย ม และพรรคพวกแสวงหา
ผลประโยชน์ทางการเมื องมากจนเกินไปส่งผลให้ภาพลักษณ์โฆษณาชวนเชื่อเปลี่ยนไปในช่วง
สุดท้ายของการดารงตาแหน่ง โฆษณาชวนเชื่อของสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาดังกล่าวเน้นยา้ ถึงการ
ต่อต้านคอมมิวนิสต์พร้อมกับการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กบั เวียดนามใต้เพื่อให้ชาติต่างๆ ยอมรับ
เวียดนามใต้ในฐานะรัฐบาลเดียว ดังนัน้ การโฆษณาชวนเชื่อของสหรัฐอเมริกากับเวียดนามใต้ใน
ช่วงเวลาดังกล่าวสามารถแบ่งประเภทโฆษณาชวนเชื่อดังต่อไปนี ้
สหรัฐอเมริกาเริ่มเข้ามามีบทบาทในการสร้างโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับเวียดนามนับตัง้ แต่
ค.ศ. 1954 เป็ นต้น ไป เริ่ ม จากพั น เอกเอ็ ด เวิ ร ์ด แลนส์เ ดล (Edward Landsdale) หั ว หน้ า
ปฏิบตั ิการเฉพาะกิจกองทัพสหรัฐอเมริกาในไซง่อนได้คิดแผนการโฆษณาชวนเชื่อในการสร้างรัฐ
เวียดนามใต้ แลนส์เดลวางแผนปฏิบตั ิการสารแห่งเสรีภาพ หรือ เส้นทางสู่เสรีภาพ (Passage of
Freedom) เป็ นแผนการโฆษณ าชวนเชื่ อ เพื่ อ ชั ก จู ง โน้ ม น้ า วให้ ช าวเวี ย ดนามทั้ ง ปวงเห็ น
ความส าคัญ ถึงภัยคอมมิ วนิส ต์จ ากเวี ยดมิ นห์เพื่ ออพยพมายัง ทางตอนใต้ซ่ึงเป็ นดิน แดนแห่ง
เสรีภาพ วิธีการปฏิบตั กิ ารแลนส์เดลเพื่อดึงมวลชนมายังภาคใต้ คือ การส่งทหารเวียดนามใต้แทรก
ซึมไปยังเวียดนามเหนือเพื่อสร้างข่าวลวงให้กับประชาชนทางตอนเหนือหวาดกลัวการปกครอง
เวียดนามเหนือและภัยคอมมิวนิสต์อย่างสหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐประชาชนจีน แผนการ
สร้างโฆษณาชวนเชื่อของแลนส์เดลประสบความสาเร็จก่อให้เกิดการอพยพประชาชนจากทางตอน
เหนือมายังตอนใต้มากขึน้
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ภาพประกอบ 8 ปฏิบตั กิ ารสารแห่งเสรีภาพในเวียดนาม ณ เมืองไฮฟอง
เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1954
ที่ ม า : https://www.navytimes.com/news/your-navy/2 0 1 9 /0 8 /1 5 /cias-blackwarfare-and-the-navys-operation-passage-to-freedom/ ค้นเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2563
จากการอพยพผูค้ นจากเวียดนามเหนือมายังเวียดนามใต้ในปฏิบตั ิการสารแห่งเสรีภาพ
แลนส์เดลได้มุ่งเน้นผูอ้ พยพจากทางเหนือเป็ นชาวเวียดนามคาทอลิกเพราะว่า รัฐเวียดนามใต้
ภายใต้การปกครองโง ดินห์ เดียมนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก ดังนัน้ การโฆษณาชวนเชื่อ
ของแลนส์เดลได้เน้นยา้ ถึงสิทธิเสรีภาพการนับถื อศาสนาพร้อมกับ การสร้างภาพคอมมิวนิสต์ใน
ฐานะผูท้ าลายเสรีภาพการนับถือศาสนาและสร้างลัทธิคอมมิวนิสต์ให้เป็ นสิ่งเลวร้าย การโฆษณา
ชวนเชื่อดังกล่าวส่งผลเกิดการอพยพประชาชนทางเวียดนามเหนือสูเ่ วียดนามใต้จานวน 1 ล้านคน
การอพยพผูค้ นลงสู่ใต้ถูกรู จ้ ักในฐานะแผนการโฆษณาชวนเชื่อชื่อว่า พระนางพรหมจารีมุ่งสู่ใต้
หรือ พระแม่มารีมงุ่ สูใ่ ต้ (Virgin mary moving southern)1
ปฏิ บัติการของแลนส์เดลได้ผลอย่างมากในการดึงมวลชนเวี ย ดนามให้เข้าร่วมหรือ
สนับสนุนเวียดนามใต้โดยใช้ประเด็นทางศาสนาซึ่งเป็ นเรื่องละเอียดอ่อนในเวียดนาม นอกจากนี ้
ภาพผูค้ นอพยพลงทางใต้จากปฏิบตั ิการดังกล่าวถูกปรากฏในสื่อของสหรัฐอเมริกาซึ่งส่งผลดีของ
สหรัฐ อเมริกา กล่าวคือ สร้างทัศ นคติอัน เลวร้ายให้ฝ่ ายคอมมิ วนิส ต์เพื่ อให้โลกตระหนักและ
หวาดกลัวถึงภัยคุกคามคอมมิ วนิสต์และเป็ นการประนามถึงความเลวร้ายของเวีย ดนามเหนื อ
ขณะเดียวกัน ปฏิบตั ิการสารแห่งเสรีภาพของแลนส์เดลเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อการเมือง

1

Kubia. (2014). U.S. Propaganda in the Vietnam War. (Online).
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เวียดนามใต้และความมั่นคงของโง ดินห์ เดียม ในฐานะผูป้ กป้องชาวคริสต์และผูป้ กป้องเสรีภาพ
และวัฒนธรรมแห่งเวียดนาม1

ภาพประกอบ 9 ภาพโปสเตอร์ชวนเชื่อในปฏิบตั กิ ารสารแห่งเสรีภาพของสหรัฐอเมริกา
ที่มา : U.S. Information Agency, 5 August 1954 ค้นเมื่อ 19 กรกฎาคม 2563

ความส าเร็ จ ของปฏิ บั ติ ก ารสารแห่ ง เสรี ภ าพในการสร้า งโฆษณ าชวนเชื่ อ ของ
สหรัฐอเมริกาในเวียดนามส่งผลให้สหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทในการผลิตสร้างโฆษณาชวนเชื่อ
ให้กบั รัฐบาลเวียดนามใต้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กบั รัฐบาลเวียดนามใต้และสหรัฐอเมริกาได้
สร้างโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับเวียดนามเพื่อให้สาธารณชนทั่วโลกและรัฐบาลหลายประเทศยอมรับ
ในอธิปไตยของเวียดนามใต้ในฐานะรัฐอันชอบธรรมมากกว่าเวียดนามเหนือซึ่งปรากฎได้ชดั จาก
โฆษณาชวนเชื่ อ ของสหรัฐ อเมริก าหลัง ค.ศ. 1955 จนถึ งสิ น้ สุด สงครามเวี ย ดนามเป็ น ต้น ไปที่
สหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทในเวียดนามใต้อย่างเต็มตัว
หลังจากเกิดปฏิบตั กิ ารสารแห่งเสรีภาพแล้ว สหรัฐอเมริกาพยายามสร้างภาพลักษณ์ทาง
การเมื อ งให้เวี ย ดนามใต้ผ่ า นทางสื่ อ ต่า งๆ โดยการน าเสนอข่ า วจากหนัง สื อ พิ ม พ์เพื่ อ สร้า ง
ภาพลักษณ์ทางการเมืองให้แก่เวียดนามใต้ ดังกรณีหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ (The Washington
1

Ibid. (Online).
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Post) ได้สมั ภาษณ์วฒ
ุ ิสมาชิกไมค์ แมนฟิ ลิดไ์ ด้กล่าวยกย่องโง ดินห์ เดียมและรัฐบาลว่าเป็ นผูน้ าที่
มีประสิทธิภาพที่สามารถต่อต้านการทาลายชาติจากขบวนการเวียดมินห์1 หรือ การสบประมาทดู
หมิ่ นเชิ งเปรียบเที ยบระหว่างสหรัฐ อเมริกากับฝรั่งเศสเกี่ ยวกับ เวี ยดนาม พร้อมกับยกย่อ งการ
ตัดสินใจของประธานาธิบดีไอเซนฮาวเกี่ ยวกับนโยบายเกี่ ยวกับเวียดนาม ดังกรณี หนังสือพิม พ์
นิวยอร์กไทม์และหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ได้ช่ืนชมท่าทีของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับเวียดนามว่า
“เห็นคุณ ค่าสถานการณ์”2 และ“เห็นควรร่วมมือเพื่อแทรกแซงสถานการณ์โดยจาเป็ นเพื่อให้ เกิด
ความมั่นคงในเวียดนามใต้”3 นอกเหนือจากการสร้างภาพลักษณ์โฆษณาชวนเชื่อแก่ผนู้ าเวียดนาม
ใต้หรือ ผู้นาสหรัฐ อเมริกาจากสื่ อหนังสื อพิ ม พ์อเมริกัน การนาเสนอข้อมูล หรือประเด็น ปั ญ หา
เกี่ ยวกับ เวียดนามเป็ นวิธีการหนึ่งในการสร้างโฆษณาชวนเชื่ อให้ผู้อ่านหนังสื อพิ ม พ์ให้เห็น ถึ ง
ความสาคัญ ของเวียดนามโดยวิธีการนาเสนอข่าวนัน้ พยายามใช้วิธีการกล่าวถึงปั ญหาทางการ
เมื องภายในในเชิ งวิตกกังวลจากมุม มองของนักหนังสื อพิม พ์อเมริกันดังกรณี การนาเสนอข่าว
สงครามในเวียดนามใต้จากหนังสือพิมพ์นิวยอร์ก ไทม์ ซึ่งเป็ นการเล่าปั ญหาการเมืองภายในไม่มี
เสถียรภาพท่ามกลางการคุกคามของภัยคอมมิวนิสต์4 ดังนัน้ การนาเสนอข่าวเกี่ยวกับเวียดนามใน
หนังสื อพิม พ์อเมริกันต้องสอดคล้องจุดประสงค์ทางการเมื องของสหรัฐอเมริกาในการเข้าไปมี
อิทธิพลในเวียดนามโดยใช้หนังสือพิมพ์ในฐานะโฆษณาชวนเชื่อผ่านการค้นคว้าจากนักวิชาการ
หรือนักวิจยั เข้าไปยังดินแดนเวียดนาม จากนัน้ เรื่องราวหรือสถานการณ์ในเวียดนามถูกสร้างขึน้
จากนักหนังสือพิมพ์อเมริกนั โดยอิงกับนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
นับจากข้อตกลงเจนี วาเป็ นต้นมา นักหนังสื อพิ ม พ์อเมริกันได้ให้ความสนใจเกี่ ยวกับ
เวียดนามมากขึน้ โดยเฉพาะเวียดนามใต้ สื่ออเมริกนั มีความเชื่อว่า เวียดนามใต้ภายใต้อานาจของ
โง ดินห์ เดียมนับตัง้ แต่ค.ศ. 1955 สามารถต่อต้านคอมมิวนิสต์ได้ แม้วา่ เขาเพิกเฉยข้อตกลงเจนีวา
ในการเลื อกตัง้ รวมชาติและเริ่ม เป็ นเผด็จ การทางการเมื องมากขึน้ ก็ ตาม ส่วนสื่ อหนังสื อพิม พ์
อเมริกันยังคงวิพ ากษ์วิจ ารณ์หรือนาเสนอข่าวเกี่ ยวกับอดีตเจ้าอาณานิคมของเวียดนามอย่าง
ฝรั่งเศส ดังกรณี หนังสือพิมพ์นิวส์วีค (Newsweek) กล่าวหาฝรั่งเศสพยายามสร้างข่าวลือเพื่อให้
เกิดการประท้วงในเวียดนามใต้และพยายามต่อต้านโง ดินห์ เดียมผ่านทางกลุ่มต่อต้านโง ดินห์
เดี ยม 5 เมื่ อ อานาจทางการเมื อ งของโง ดิ น ห์ เดีย มมี เสถี ย รภาพมากขึน้ ประกอบกับ นโยบาย
1

Lesssons of Indochina. (1954,October 15). Washington Post.
2 Mission to Vietnam. (1954,November 5). New York Times. pp 20.
3 Collins to Indochina. (1954,November 8). Washington Post. pp12.
4 War in South Vietnam. (1955,June 8). New York Times.
5Indo-China : Dangerous Vacuum. (1955,May 16). Newsweek. pp16.
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เกี่ยวกับเวียดนามตัง้ แต่ประธานาธิบดีไอเซนฮาวถึงประธานาธิบดีเคเนดีต้ อ้ งการสร้างให้เวียดนาม
ใต้เป็ นดินแดนกันชนจากคอมมิวนิสต์จึงสนับสนุนการมีอยู่ของเวียดนามใต้ และรัฐบาลโง ดินห์
เดียมพร้อมกับการต่อต้านการรวมเวียดนามเข้าด้วยกันด้วยการให้การสนับสนุนการทหารและ
แทรกแซงการเมืองภายในเวียดนามใต้ภายใต้ความช่วยเหลืออันดีนาไปสู่การเกิดภาพลักษณ์ทาง
การเมื องของโง ดินห์ เดียมว่าเป็ น “วินสตัน เชอร์ชิลล์แห่งเอเชีย ”1 จากสหรัฐอเมริกาถื อว่าเป็ น
กระบวนการสร้างความชอบธรรมที่ปทู างให้มี การจัดทาประชามติเปลี่ยนเป็ นระบอบสาธารณรัฐ
และโค่นล้มอานาจจักรพรรดิเบา ได๋ทาให้อานาจโง ดินห์ เดียมเริ่มแข็งแกร่งขึน้ และภาพลักษณ์
ชวนเชื่อในตัวโง ดินห์ เดียมเป็ นไปในทางบวก
ขณะเดียวกันผูน้ าทางการเมืองระดับสูงของสหรัฐอเมริกาเริ่มเข้ามามีบทบาทสนับสนุน
เกี่ ยวกับบทบาทสหรัฐ อเมริกาในเวี ยดนามใต้ดัง เห็น ได้จ ากสุนทรพจน์ประธานาธิ บ ดีเคนเนดี ้
(ขณะนั้น เป็ น วุฒิ ส มาชิ ก สมัย รัฐ บาลประธานาธิ บ ดี ไอเซนฮาว) ได้ก ล่าวถึ ง ความส าคัญ ของ
เวียดนามในฐานะความสาคัญยุทธศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและเป็ นตัวแทนประชาธิปไตย
ในภูมิภาคเอเชียพร้อมกับสร้างความยิ่ง ใหญ่ในฐานะชาติใหม่ซ่ึงได้รบั การยอมรับจากนานาชาติ
ควบคู่การปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ประธานาธิบดี โง ดินห์ เดียม2 คากล่าวในสุนทรพจน์
ของวุฒิสมาชิกเคเนดี ้ (รัฐแมสซาซูเซส) นัน้ พยายามสนับสนุนกิจกรรมความสนใจที่มีตอ่ เวียดนาม
ใต้ภ ายใต้ป ระธานาธิ บ ดี ไอเซนฮาวและเคเนดี พ้ ยายามให้ส่ื อ มวลชนทุก แขนงให้ค วามสนใจ
เกี่ ยวกับเวียดนามใต้โดยอ้างถึงหน้าที่ จรรยาบรรณของสื่อหรือการสร้างเป้าหมายความสาเร็จ
มากกว่าความกลัวสงคราม นอกจากนีส้ นุ ทรพจน์ของเคเนดีเ้ น้นยา้ ถึงความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
เห็ น ได้ จ ากประโยคในสุ น ทรพจน์ ค วามว่ า “Equally impressive has been the increased
solidarity and stability of the Government”3 ประโยคดังกล่าวซึ่งเคเนดี ส้ ่ื อสารออกไปนั้น เป็ น
ความพยายามของชาวอเมริกนั ต้องการให้ชาวเวียดนามใต้ส ามัคคีรวมเป็ นหนึ่งกับรัฐบาลโง ดินห์
เดียมเพื่ อสกัดกั้นอิทธิ พ ลของภัยคอมมิ วนิสต์อย่างเวียดนามเหนื อ ฉะนั้นพื น้ ที่ คอมมิ วนิสต์ใน
สุนทรพจน์ของเคเนดีม้ กั จะถูกกล่าวในเชิงต่อต้านในฐานะภัยแห่งเวียดนามและเอเชีย ดังกรณีการ
ใช้คาว่า threaten และ the evil of communism เป็ นการแสดงให้เห็นถึงว่าเวียดนามใต้ถูกข่ม ขู่
ด้วยภัยคุกคามคอมมิวนิสต์เสมือนปี ศาจร้าย เป็ นต้น และ เคเนดีไ้ ด้พยายามใช้สุนทรพจน์ในการ
ส่งสารแก่รฐั บาลเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เวียดนามใต้เห็นได้จากประโยคว่า Millitary alliances in
1

เหงียน คัก เวียน. (2557). แหล่งเดิม. หน้า 308.
John F. Kennedy. (1956,1 June). America’s Stake in Vietnam : The cornerstone of the free world in Southeast Asia.
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Southeast Asia are necessary but not enough Informational and propaganda warning of
the evil of Communism หมายความว่า สหรัฐอเมริกาควรให้ความช่วยเหลือทางทหารพร้อมกับ
ให้ขอ้ มูลและสร้างโฆษณาชวนเชื่อเพื่อต่อต้านปี ศาจคอมมิวนิสต์ ในประโยคดังกล่าวได้มีการใช้คา
ว่า Southeast Asia เป็ นการเลี่ยงคาว่าเวี ยดนามและพยายามให้ความหมายโดยกว้างเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงสหรัฐอเมริกาควรช่วยเหลือการทหารแก่ดินแดนแห่งนีเ้ ป็ นการด่วน เป็ นต้น กล่าวได้ว่า
สุนทรพจน์ของเคเนดีเ้ ป็ นโฆษณาชวนเชื่อกระตุน้ ให้สาธารณชน สื่อมวลชน และรัฐบาลตระหนัก
ถึงปัญหาในเวียดนามใต้ในฐานะดินแดนยุทธศาสตร์การเมือง
การใช้สุนทรพจน์ในการสนับสนุนเวียดนามใต้หรือสนับสนุนบทบาทสหรัฐอเมริกามีต่อ
เวี ย ดนามใต้ม ากขึน้ ซึ่ง ค่อยปรากฎอย่างเป็ น ทางการเมื่ อ ประธานาธิ บ ดี เคเนดี ด้ ารงต าแหน่ ง
ประธานาธิ บ ดี แ ห่งสหรัฐ อเมริกาในค.ศ. 1961 ได้ให้ค วามส าคัญ เกี่ ย วกับ เวี ย ดนามในฐานะ
ยุทธศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและสหรัฐอเมริกาอยู่ในฐานะผูส้ นับสนุนรัฐบาลเวียดนามใต้
เห็นได้จากสุนทรพจน์ในช่วงค.ศ. 1962-1963 ซึ่งประธานาธิบดีเคเนดีม้ ีความห่วงใยและปรารถนา
ดีแฝงต่อเวียดนาม ดังกรณีคาอวยพรปี ใหม่ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1962 มีใจความดังนี ้
ON THE OCCASION of your New Year's celebration, my fellow Americans
and I extend our very best wishes for the prosperity and well-being of the government
and the people of Viet-Nam.
In your struggle against the aggressive forces of communism, the sacrifices
that you have willingly made, the courage you have shown, the burdens you have
endured have been a source of inspiration to people all over the world.
Let me assure you of our continued assistance in the development
of
your capabilities to maintain your freedom and to defeat those who wish to destroy that
freedom.
We in America sincerely hope that the year of the Tiger will see peace come
again to Viet-Nam. We know that courage and dedication to peace and freedom will
prevail-and that prospects for Viet-Nam will brighten during the coming year.
And we look forward confidently with you to the day when your country
will again be at peace--united, prosperous, and free.
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จากใจความสารสุนทรพจน์ดงั กล่าว ประธานาธิบดีเคเนดีไ้ ด้ส่งสารถึงรัฐบาลและชาว
เวียดนามใต้ทงั้ ปวงซึ่งอยู่ ภายใต้การถูกคุกคามจากคอมมิวนิสต์และส่งความสุขและสันติภ าพ
ให้แก่ชาวเวียดนามใต้ทงั้ ปวง ในสุนทรพจน์ดงั กล่าว ประธานาธิบดีเคเนดี เ้ น้นยา้ ถึงภัยคอมมิวนิสต์
สันติภาพ เสรีภาพ และความเป็ นอันหนึ่งเดียวกันของชาวเวียดนามใต้ซ่งึ เป็ นกลวิธีการทางภาษา
แบบหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงมุมมองความคิดโดยการใช้เน้นยา้ คาและความหมายชัดเจนตามเจตนา
ผูส้ ่งสาร วิธีการดังกล่าวนีค้ ือการใช้กลวิธีทางศัพท์ สอดคล้องกับคาอธิบายเกี่ยวกับกลวิธีทางศัพท์
ว่าเป็ นความสาคัญ ในการสร้างความหมายจากกลุ่มหนึ่งให้มี ความชัดเจนต่อผูร้ บั สารและเพิ่ม
ความนึกคิดให้ผรู้ บั สารจากประสบการณ์หรืออุดมคติของผูร้ บั สาร ดังนัน้ สุนทรพจน์ดงั กล่าวเป็ น
การสร้างศัพท์ให้ผรู้ บั สารตระหนักถึงสภาวการณ์ในเวียดนามใต้โดยคาว่า aggressive force of
communism พยายามสะท้อนถึงกลุ่มคอมมิวนิสต์ซ่งึ หมายถึง ขบวนการเวียดกงกาลังเติบโตและ
ก่อความรุนแรงให้กบั เวียดนามใต้และคาว่า communism เป็ นการเลี่ยงขบวนการเวียดกงในสุนทร
พจน์ นอกจากนี ้ในค าดัง กล่ า วเลี่ ย งค าว่ า คอมมิ ว นิ ส ต์ (who wish to destroy that freedom)
เพื่อให้ภาพลักษณ์ของคอมมิวนิสต์ในเวียดนามใต้จากสหรัฐอเมริกาเป็ นไปในฐานะผูท้ าลายชาติ
เวี ย ดนามใต้แ ละเป็ นกลุ่ ม ตั ว แทนจากโลกภายนอกคอยสร้า งความวุ่น วายแก่ เวี ย ดนามใต้
นอกเหนื อการกล่าวถึงคอมมิ วนิสต์ในแง่ลบ สุนทรพจน์ยังกล่าวถึงความสัม พันธ์มิ ตรไมตรีใน
ท่ามกลางสถานการณ์คบั ขันในเวียดนามใต้เป็ นการสร้างสัมพันธ์แนบแน่นระหว่างสหรัฐอเมริกา
กั บ เวี ย ดนามใต้ ดั ง ประโยคในสุ น ทรพจน์ ค วามว่ า Let me assure you of our continued
assistance in the development of your capabilities to maintain your freedom (เร า ข อ
รับรองกับพวกท่านว่าเราได้ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในการพัฒนาสมรรถภาพของพวกท่าน
เพื่ อรักษาอิส รภาพดินแดนของพวกท่าน) ประโยคดังกล่าวใช้ประเด็นเสรีภาพ (Freedom) เป็ น
จุดประสงค์ของการเริ่มต้นหรือช่วยเหลืออย่างฉันท์มิตรของสหรัฐอเมริกาที่มีตอ่ เวียดนามใต้โดยใช้
วิธีการสร้างความหมายสอดสังคม (Social meaning) เพื่อให้ชาวเวียดนามใต้และชาวอเมริกัน
สนับสนุนกิจกรรมของสหรัฐอเมริกาต่อเวียดนามใต้ในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนการเลือกและเน้นยา้
คาว่า เสรีภาพ และ สันติภาพในสุนทรพจน์เป็ นการใช้วจั นปฏิบตั ิศาสตร์ (Pragmatics) โดยอิง
บริบทสถานการณ์เกิดขึน้ ระหว่างสหรัฐอเมริกากับเวียดนามใต้ และ ใช้ความหมายบ่งชีโ้ ดยนัย
(Implicature) ในการสื่อความถึงเสรีภาพคือประชาธิ ปไตยหรือโลกเสรี และ สันติภาพคือความ
สงบสุขและความมั่นคงทางการเมืองภายใต้สหรัฐอเมริกาอุปถัมภ์เวียดนามใต้ ถ้าหากมองสุนทร
พจน์ในฐานะโฆษณาชวนเชื่อนัน้ สุนทรพจน์ดงั กล่าวเป็ นการสร้างความนิยมให้กับผูน้ าหรือพูด
เพื่อเอาอกเอาใจประชาชนโดยอ้างถึงความต้องการและความจริงใจจากสาธารณชนชาวอเมริกนั
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หลังจากสุนทรพจน์ของประธานาธิ บดีเคเนดีไ้ ด้กล่าวอวยพรเวียดนามใต้แล้วนัน้ ได้มี
สุน ทรพจน์เกี่ ย วข้อ งกับ เวี ย ดนามตามมา อาทิ เช่ น สุน ทรพจน์ต อบนัก ข่ า วประเด็ น เกี่ ย วกับ
เวีย ดนามในวันที่ 8 กุม ภาพัน ธ์ ค.ศ. 1962 บทสัม ภาษณ์ เกี่ ยวกับ เวี ยดนามในวัน ที่ 2 และ 9
กันยายน ค.ศ. 1963 และ สุนทรพจน์ถึงสภาครองเกรสเกี่ยวกับกิจกรรมทางทหารและความมั่นคง
ในโลกเสรีในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1963 ฯลฯ ในสุนทรพจน์แต่ละครัง้ ประธานาธิบดีเคเนดีม้ กั จะ
เน้นยา้ ภัยคุกคามคอมมิวนิส ต์, สันติภ าพ, เสรีภ าพ และ ความร่วมมื อสามัคคี รวมถึงกล่าวถึง
เวียดนามใต้ในบางส่วนหรือกล่าวโดยตรงเป็ นการให้ภาพโฆษณาชวนเชื่อที่ ว่า หากประเทศใด
คุกคามโดยคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะเวียดนามใต้ เสถียรภาพทางการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้จ ะสั่น คลอนไปด้วยและมี ผ ลกระทบต่อภูมิ ภ าคเอเชี ย สุนทรพจน์ดัง กล่าวเน้น ถึง การสร้าง
ภาพลักษณ์ทางการเมืองให้กบั ประธานาธิบดีเคเนดีแ้ ละสหรัฐอเมริกาในฐานะผูป้ กป้องภยันตราย
ในภูมิภาคเอเชียหรือเวียดนามใต้ซ่งึ จาเป็ นต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน1
นอกจากการเสนอรูปแบบหนังสือพิมพ์และสุนทรพจน์แล้ว การโฆษณาชวนเชื่อยังดาเนิน
ต่อเนื่ องในรู ป แบบภาพยนตร์ ดังกรณี ของภาพยนตร์ The Ugly American เข้าฉายเมื่ อวันที่ 1
เมษายน ค.ศ. 1963 ในสหรัฐ อเมริกา กากับ และควบคุม การผลิตโดยจอร์จ อิง ลัน ด์ (Geroge
Englund) ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวเกิดขึน้ ในช่วงเวลาที่เวียดนามใต้เริ่มเกิดสภาวะความตึงเครียด
ทางการเมื องท่ามกลางความกังวลของสหรัฐ อเมริกามี ต่อเวี ยดนามใต้ ดังนั้นภาพยนตร์เรื่อ ง
ดัง กล่ าวเป็ น การเน้น ย า้ ถึ ง บทบาทของสหรัฐ อเมริก าในเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้โดยตรง ใน
ภาพยนตร์ดงั กล่าวสมมติให้เป็ นประเทศสารขัณ ฑ์ ซ่ึงสหรัฐ อเมริกาเข้าไปมี อิทธิ พ ลในประเทศ
ดังกล่าวเพื่อสกัดกัน้ คอมมิวนิสต์ ในภาพยนตร์แสดงถึงความแตกต่างระหว่างชาวอเมริกนั กับชาว
สารขัณฑ์ คือ ชาวสารขัณฑ์ตอ่ ต้านอานาจสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะชนชัน้ กลางและชนชัน้ แรงงาน
ขณะเดียวกันชนชัน้ ปกครองพยายามกีดกันหรือจากัดอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในสารขัณฑ์ไม่ให้
มากเกินไป ถึงแม้วา่ จะสนับสนุนและให้ความเป็ นมิตรกับสหรัฐอเมริกา ส่วนสหรัฐอเมริกาในฐานะ
ชาติมหาอานาจพยายามสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของตนให้กับชาวสารขัณฑ์พร้อมกับโจมตีและขจัด
ฝ่ ายคอมมิวนิสต์ในสารขัณฑ์ทา่ มกลางกระแสการต่อต้านของชาวสารขัณฑ์

1

Tenacious Vietnamese; Ngo Dinh Diem. (1961,13 May). The New York Times. pp 2.
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ภาพประกอบ 10 ภาพยนตร์เรื่อง The Ugly American (1963)
ที่มา: https://www.imdb.com/title/tt0056632/mediaviewer/rm1177294592/
ค้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564
ในมุมมองโฆษณาชวนเชื่อ ภาพยนตร์ดงั กล่าวพยายามสร้างมุมมองตะวันตกเป็ นภาพ
แทนความยิ่งใหญ่ ของสหรัฐอเมริกาและการให้ความสาคัญ มุมมองตะวันออกเชิงผลประโยชน์
นอกจากนี ้ ในภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวมี การใช้ระบบสัญ ญะผ่านทางบทสนทนาและตัวละคร
กล่าวคือ ความหมายเชิงนามธรรมให้กับผูร้ บั ชมภาพยนตร์ตีความเปรียบเที ยบการกระทาของ
สหรัฐ อเมริก า ชาตินิ ย ม หรือ คอมมิ ว นิ ส ต์ท่ี มี ต่อ สารขัณ ฑ์ค วบคู่กับ สถานการณ์ท่ี เกิ ด ขึน้ ใน
เวียดนามในยุคสงครามเย็น เช่น ความคิดชาตินิยมของดิ ยอง ผูน้ าท้องถิ่นต่อต้านจักรวรรดินิยม
อเมริกันในสารขัณฑ์ถูกตีความเชิงสัญญะว่าเป็ นการขัดขืนต่อไมตรีสหรัฐอเมริกาหรือมีความคิด
เป็ นคอมมิวนิสต์ หรือ การชุมนุมหรือการประท้วงสันติวิธีหรือเกิดความรุนแรงจากกลุม่ ชาตินิยมถูก
ตีความเชิงสัญญะว่าเป็ นคอมมิวนิสต์ในฐานะบ่อนทาลายอธิปไตยของสารขัณฑ์และความมั่นของ
สหรัฐ อเมริก า ดัง นั้น การใช้แนวคิดสัญ วิท ยาเข้ามาสื่ อความหมายในภาพยนตร์ส ามารถเป็ น
โฆษณาชวนเชื่อให้ผูช้ มภาพยนตร์ตีความได้ กล่าวคือ การใช้ภ าพยนตร์ในการสื่อความหมาย
บางอย่ า งออกไป เช่น ถนนเสรีภ าพ เป็ น ความหมายโดยนัย สื่ อ ถึ ง ความให้ค วามเจริญ ของ
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สหรัฐอเมริกาในดินแดนสารขัณฑ์ในการต่อต้านคอมมิวนิสต์และการขยายอานาจจักรวรรดินิยม
อเมริกนั หรือ ตัวละครดิ ยองในฐานะภาพแทนผูน้ าชาตินิยมเป็ นความหมายโดยนัยสื่อถึงอุปสรรค
ของสหรัฐอเมริกาที่มีตอ่ การขยายอานาจจักรวรรดินิยมอเมริกนั หรือ ตัวละครหมื่น แสน (ตัวละคร
ฝ่ ายคอมมิวนิสต์) ทูตหรือผูแ้ ทนจากสหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐประชาชนจีนในภาพยนตร์เป็ น
การใช้ค วามหมายโดยตรง หรือ ความหมายโดยอรรถในการสื่ อถึงคอมมิ วนิส ต์สนับสนุน การ
กระทาขบวนการชาตินิยมในสารขัณฑ์
อีกประการหนึ่งของการสร้างโฆษณาชวนเชื่อในภาพยนตร์ คือ อุดมการณ์ เพราะว่า การ
สร้างอุดมการณ์ผ่านทางภาพตัวแทนจากตัวละครและบทสนทนาในภาพยนตร์เป็ นประเด็นหนึ่ง
ของการโฆษณาชวนเชื่อของสหรัฐอเมริกาเพื่อเห็นถึงมุมมองเป็ นมิตรของชาติตะวันตก ดังกรณี
ภาพตัวแทนของสหรัฐอเมริกาในรูปแบบความฉันท์มิตรและการโน้ม น้าวผูกมัดกับชาวสารขัณฑ์
และการสร้างภาพตัวแทนคนท้องถิ่นชาวสารขัณฑ์เป็ นชาติโลกที่สามซึ่งสหรัฐอเมริกาจาเป็ นต้อง
ช่วยเหลื อพร้อมกับการสร้างภาพตัวแทนฝ่ ายกลุ่มชาตินิยมสารขัณ ฑ์ หรือ ฝ่ ายต่อต้านอานาจ
สหรัฐอเมริกาว่าเป็ นคอมมิวนิสต์ตอ้ งถูกขจัดออกไปจากความช่วยเหลือระหว่ างสหรัฐอเมริกากับ
สารขัณฑ์ ดังกล่าวนี ้ สหรัฐอเมริกาพยายามสร้างภาพตัวแทนอุดมการณ์เชิงจิตสานึกให้กับผูช้ ม
ภาพยนตร์ และอุดมการณ์เชิงจิตสานึกเป็ นการกาหนดความหมายทางความคิด เช่น อุดมการณ์
ความรักชาติ ความเกลียดประเทศเพื่อนบ้านหรือ ความเกลียดชังภยันตรายต่อชาติ เป็ นต้น ดังนัน้
การสร้างอุดมการณ์ทางภาพยนตร์เชิงจิตสานึกในภาพยนตร์ดงั กล่าวเน้นยา้ ถึงอุดมการณ์การ
ต่อต้านและสร้างความเกลียดชังคอมมิวนิสต์และอุดมการณ์แฝงจักรวรรดินิยมเพื่อให้โลกตระหนัก
ถึงภัยคอมมิวนิสต์และให้ความสาคัญต่อเวียดนามในฐานะดินแดนยุทธศาสตร์ยุคสงครามเย็ น
รวมถึ ง การสร้า งตัวตน “เวี ย ดนามใต้” ในมุม มองตามนโยบายการเมื อ งระหว่า งประเทศของ
สหรัฐอเมริกาผ่านทางภาพยนตร์ดงั กล่าว
นอกเหนื อจากการใช้ภ าพตัวแทนในรู ป สัญ ญะแล้ว การเชื่ อมโยงเข้ากับสถานการณ์
เกิ ด ขึ น้ จริง ทางประวัติ ศ าสตร์ค วบคู่กั บ การใช้ภ าพตัว แทนเป็ นโฆษณาชวนเชื่ อ กล่ า วคื อ
สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับเวียดนามใต้ในช่วงปลายทศวรรษ 1950 ถึง
ช่วงทศวรรษ 1960 เป็ นความสัมพันธ์ฉันท์มิตรเน้นความช่วยเหลือ ปกป้องอธิปไตยเวียดนามใต้
พร้อมกับสร้างภาพลักษณ์ให้กับเวียดนามใต้ในฐานะรัฐโลกที่สาม ดังกรณี การมีอยู่ของดินแดน
สารขัณฑ์ทงั้ สองส่วนคือ สารขัณฑ์เหนือ กับ สารขัณฑ์ใต้ท่ีมีการปกครองแตกต่างกันซึ่งสอดคล้อง
กับเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ท่ีถกู แบ่งตามข้อตกลงเจนีวาเช่นกัน ส่วนกลุ่มต่อต้านและกลุ่ม
ประท้วงรัฐบาลสารขัณฑ์กับสหรัฐอเมริกาในภาพยนตร์สอดคล้องกับขบวนการเวียดกงและฝ่ าย
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ต่อต้านรัฐบาลโง ดินห์ เดียมซึ่งคอยท้าทายต่อรัฐบาลเวียดนามใต้และเป็ นแรงเสียดทานสาคัญ ต่อ
การคงอยู่ของสหรัฐอเมริกาในเวียดนามใต้ อีกประการหนึ่งของการเชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์
จริงก็คือ การยกสถานการณ์สาคัญจากภาพยนตร์เข้ามาในบทสนทนาของตัวละครในภาพยนตร์
โดยอ้างถึงเหตุการณ์สาคัญอาทิเช่น การเข้ามาของญี่ ปนในดิ
ุ่
นแดนสารขัณฑ์ช่วงสงครามโลกครัง้
ที่ 2 และมีทหารอเมริกันช่วยทหารสารขัณฑ์ช่วยรบกับญี่ ปนุ่ หรือ การอ้างถึงการประชุมบันดุงใน
ค.ศ. 1955 เป็ นต้น ทัง้ สองเหตุการณ์ในภาพยนตร์พยายามเชื่อมโยงถึงบทบาทของสหรัฐอเมริกา
ในเวียดนามช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และ การประชุมบันดุงซึ่งมีเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้
เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวเป็ นช่วงที่ เวียดนามใต้ไม่ยอมให้มี การเลื อกตัง้ รวมชาติและเป็ น
ช่วงเวลาโง ดินห์ เดียม สถาปนาตนขึน้ เป็ นประธานาธิบดีแห่งเวียดนามใต้ภายใต้การสนับสนุน
ของสหรัฐ อเมริก า ดั ง นั้น การยึ ด โยงดิ น แดนสมมติ ใ นภาพยนตร์เข้า กั บ เหตุก ารณ์ จ ริ ง ทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีเกิดขึน้ ไม่นานโดยมีสหรัฐอเมริกาเป็ นผูส้ นับสนุนเป็ นการสร้างความชอบธรรมหรือ
การมีตวั ตนของสหรัฐอเมริกาในเวียดนามใต้ช่วงทศวรรษ 1950-1960
กล่ า วโดยรวม ภ าพ ยน ตร์ The Ugly American เป็ นการโฆ ษ ณ าชวนเชื่ อของ
สหรัฐอเมริกาที่มีต่อดินแดนเวียดนามโดยทางอ้อมโดยกาหนดดินแดนสมมติขึน้ มาแทนดินแดน
เวียดนาม พร้อมกับสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา คือ การสร้างอุดมการณ์เสรี
นิยมและการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ในภาพยนตร์ รวมไปถึงการสร้างแนวคิดอเมริกั นผ่านทาง
ความช่วยเหลือแก่ประเทศโลกที่สามเพื่อให้โลกสนับสนุนการกระทาของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ การสร้างโฆษณาชวนเชื่อในภาพยนตร์ดงั กล่าวใช้รูปแบบภาพตัวแทน
ผ่านตัวละครและบทภาพยนตร์และการใช้รูปสัญญะในการสื่อความโฆษณาชวนเชื่อสหรัฐอเมริกา
ผ่านภาพยนตร์โดยสอดคล้องกับสถานการณ์เกิดขึน้ ในเวียดนามเป็ นหลัก โดยพยายามโฆษณา
ชวนเชื่ อ เพื่ อ ให้เห็ น ถึ ง ภั ย คอมมิ ว นิ ส ต์เป็ นแกนหลัก โดยใช้ค วามเจริญ และการพั ฒ นาของ
สหรัฐอเมริกาในดินแดนสารขัณฑ์เป็ นข้ออ้างในการป้องกันภัยคอมมิ วนิสต์พร้อมกับโฆษณาชวน
เชื่ อ ว่า สหรัฐ อเมริก าเป็ น ชาติ ม หาอ านาจ รวมถึ ง การแทรกความคิด และโลกทัศ น์อ เมริกัน ใน
ภาพยนตร์ การสร้างและฉายภาพยนตร์เรื่อง The Ugly American เกิดขึน้ ท่ามกลางความสัมพันธ์
ระหว่างสหรัฐอเมริกากับเวียดนามใต้แน่นแฟ้นท่ามกลางความกังวลของสหรัฐ อเมริกาที่ มี ต่อ
สถานการณ์ทางการเมืองในเวียดนามใต้ ดังนัน้ ภาพยนตร์เรื่อง The Ugly American เป็ นการเน้น
ยา้ ถึงบทบาทของสหรัฐอเมริกาในดินแดนเวียดนามและเน้นยา้ ถึงมิตรไมตรีกบั รัฐบาลเวียดนามใต้
เพื่อปกป้องการขยายตัวของภัยคอมมิวนิสต์
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เมื่ อ เกิ ด วิ ก ฤตการณ์ช าวพุท ธในเวี ย ดนามใต้ น าไปสู่ก ารโค่น อ านาจโง ดิ น ห์ เดี ย ม
ภายหลังถูกสังหารในวันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1963 หลังจากนัน้ ไม่นานนักเกิดการลอบสังหาร
ประธานาธิบดีเคเนดีใ้ นวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1963 นาไปสู่การดารงตาแหน่งประธานาธิบดี
ของประธานาธิ บ ดี จ อห์น สัน ในเวลาต่อมาท าให้นโยบายเกี่ ยวกับ เวี ย ดนามเปลี่ ย นไป ในช่ว ง
วิกฤตการณ์อ่าวตังเกี๋ ย การใช้สุนทรพจน์ในฐานะโฆษณาชวนเชื่อของสหรัฐอเมริกาเป็ นความ
พยายามในการสร้างความเข้าใจนโยบายของสหรัฐอเมริกาที่มีเวียดนามให้สาธารณชนเข้าใจรับรู ้
ในทางกลับ กัน สหภาพโซเวี ย ตและจี น ตระหนัก ถึ ง การขยายตัว ของสหรัฐ อเมริก าในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้เช่นกันโดยเฉพาะจีน เพราะจีนมองว่าวิกฤตการณ์ดงั กล่าวว่าสหรัฐอเมริกาโจมตี
อธิปไตยทะเลจีนใต้ซ่ึงเป็ นเขตน่านนา้ ของจีนและเวียดนามเหนือซึ่งจีนถื อว่าเป็ นการคุกคามจีน
(The Aggression against China) ส่วนสหภาพโซเวียตมองว่า การเกิดวิกฤตการณ์ดงั กล่าวเป็ น
การสร้างความนิยมทางการเมืองของประธานาธิ บดีจอห์นสันเพราะประธานาธิบดีจอห์นสันจะลง
สมัครประธานาธิ บดีส หรัฐ อเมริกาอี กสมัยหนึ่งและสหภาพโซเวียตได้ อ้างถึงนโยบายเกี่ ยวกับ
เวียดนามของสหรัฐอเมริกาที่ ถกู วิพากษ์วิจารณ์ในระดับการเมืองภายในของสหรัฐอเมริกาในช่วง
ฤดูรอ้ น ค.ศ. 1964 อีกทัง้ การรุกเข้าน่านนา้ เวียดนามเหนือและจีนด้วยเรือดานา้ ของสหรัฐอเมริกา
เป็ นนโยบายคลั่งชาติอนั แสนก้าวร้าวของสหรัฐอเมริกาจากทัศนคติผนู้ าระดับสูงสหภาพโซเวียต
ดังจากคาอธิบายในสื่อสิ่งพิมพ์ของสหภาพโซเวียตในช่วงนัน้ ว่า นโยบายทัง้ สองพรรค (เดโมแครต
และ ริพลับลิกัน) มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชดั เกี่ ยวกับทัศนคตินโยบายการต่างประเทศและ
ปัญหาสงครามและสันติภาพ1
อาจกล่าวได้ว่า วิกฤตการณ์อ่าวตังเกี๋ ยเป็ นจุดเริ่ม ต้นการขยายตัวสงครามเวียดนาม
อย่างเป็ นทางการและจุดเริ่มต้นสหรัฐอเมริกาเข้าไปมีอิทธิพลในเวียดนามอย่างเต็มตัว อีกทัง้ การ
เข้าสู่ส งครามมี ความแตกต่างจากการเข้าร่วมสงครามกว่าครัง้ อื่ น กล่าวคือ สหรัฐ อเมริกาไม่
สามารถโจมตี เวี ย ดนามเหนื อ ได้โดยตรง กล่า วคื อ มี ค วามเสี่ ย งจะชัก น าให้จี น เข้าสู่ส งคราม
ประกอบกับเวียดนามเหนือมีชายแดนติดต่อกับจีนโดยตรงและจีนกับเวียดนามเหนือมีขอ้ ตกลง
สัญญาความช่วยเหลือการทหารอย่างไม่มีเงื่อนไข ประกอบกับ ประธานาธิบดีจอห์นสันพยายาม
จ ากัด สงครามเวี ย ดนามให้ไม่ให้ข ยายตัวและเลี่ ยงการเผชิ ญ หน้ากับ จี น และสหภาพโซเวี ย ต
โดยตรง อย่างไรประธานาธิบดีจอห์นสันยังคงต้องจัดการกับเวียดนามเหนือและเวียดกงเพื่อรักษา
ยุ ท ธศาสตร์ใ นเวี ย ดนามใต้ภ ายใต้น โยบายการท าสงครามให้เป็ นเรื่ อ งของอเมริกั น (The
Americanization) โดยมี เป้า หมายหลัก ส าคัญ คื อ การโจมตี พื ้น ที่ ยึด ครองของเวี ย ดนามเหนื อ
1

Iu Shvedkov. (1965,January). U Novogo Stata in Mezhdunarodnaia Zhizn. pp 39.
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และเวียดกงในเวียดนามใต้และสนับสนุนปฏิบตั ิการทางทหารในดินแดนเวียดนามใต้ รวมถึงการ
ขยายขอบเขตทางการทหารมากขึน้ และเตรียมพร้อมเจรจาข้อตกลงกับเวียดนามเหนือ ดัง ปรากฎ
ในสุนทรพจน์ ณ มหาวิทยาลัยจอห์นฮฮบกิน้ ส์ (John Hopkins University) เมื่อวันที่ 7 เมษายน
ค.ศ. 1965 1 และสุน ทรพจน์เกี่ ยวกับสงครามเวียดนามในหลายครัง้ ได้แก่ สุนทรพจน์วันที่ 27
เมษายน ค.ศ. 19652 วัน ที่ 1 มิ ถุ น ายน ค.ศ. 19653 วัน ที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 19654 วัน ที่ 28
กรกฎาคม ค.ศ. 19655 วันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 19666 วันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 19667 วันที่ 15
มี น าคม ค.ศ. 19678 วัน ที่ 18 สิ ง หาคม ค.ศ. 19679 วัน ที่ 29 กั น ยายน ค.ศ. 196710 วัน ที่ 17
พฤศจิ ก ายน ค.ศ. 196711 วัน ที่ 31 มี น าคม ค.ศ. 196812 วัน ที่ 1 เมษายน ค.ศ. 196813 วัน ที่ 3
เมษายน ค.ศ. 196814และ วันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 196815 รวมถึงสุนทรพจน์ได้กล่าวในงานเลีย้ ง
พรรคเดโมแครต ณ ทาเนียบแมคคอนวิก ชิคาโก วันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 196616 เป็ นต้น สุนทร
พจน์ในแต่ละครัง้ ของประธานาธิบดีจอห์นสัน เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ชวนเชื่อทางการเมื อง คือ
สร้างการรับรูแ้ ละการยอมรับทางการเมืองจากสาธารณชน รวมถึง การสร้างความนิยมในตัวผูน้ า
ในประเด็นการตัดสินใจสถานการณ์ฉุกเฉินโดยใช้ความเด็ดขาดและรอบคอบทันทีเปรียบเสมือน
ผู้น าเป็ นเกราะป้ อ งกัน ที่ ดี ใ ห้กับ สาธารณชน ส่ ง ผลความนิ ย มทางการเมื อ งในตัว ผู้น าดี ขึ น้
ภาพลักษณ์ของผูน้ าจะดีและน่าเชื่อถือ17
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นอกเหนื อสุน ทรพจน์ของผู้นาระดับ สูง ซึ่งเกิ ด ขึน้ ท่ามกลางในช่วงสงครามเวี ยดนาม
ในช่วงแล้วยังมีภาพยนตร์เกิดขึน้ ในช่วงเวลาดังกล่าว อาทิเช่น A Yank in Vietnam ของ มาร์แชล
ทอมป์ สัน (Marshall Thompson) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1964, To the Shores of Hell ของ
วิล เซนส์ (Will Zens) เมื่ อ วัน ที่ 16 มี น าคม 1966 เป็ น ต้น ภาพยนตร์ทั้ง สองดัง กล่า วเป็ น การ
ตอบสนองนโยบายของสหรัฐอเมริกาในการทาสงครามในเวียดนามในช่วงค.ศ. 1964-1968 เป็ น
ช่วงเวลาที่มีการขยายตัวกองทัพสหรัฐอเมริกาในเวียดนาม สิ่งที่ ตอบสนองความต้องการนโยบาย
การเมืองสหรัฐอเมริกา คือ การโฆษณาชวนเชื่อให้ฝ่ายคอมมิวนิสต์เป็ นผูร้ า้ ยในภาพยนตร์และเชิด
ชูท หารอเมริ กั น ในฐานะวี ร บุ รุ ษ ผู้ป ลดปล่ อ ยอิ ส รภาพจากคอมมิ ว นิ ส ต์ 1 อาจอธิ บ ายได้ว่ า
ภาพยนตร์ช่ ว งเวลาดัง กล่ า วเป็ น ความส าเร็จ การโฆษณาชวนเชื่ อ ของสหรัฐ อเมริ ก าโดยใช้
ภาพยนตร์เป็ นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจชวนเชื่อทางจิตวิทยาอย่างมีประสิทธิ์ภาพ
ในส่วนของหนังสือพิมพ์นนั้ การเข้าไปมีบทบาทในเวียดนามของสหรัฐอเมริกาอย่างเต็ม
ตัวส่งผลให้เกิดกระแสสนับสนุนสงครามและมี การนาเสนอเวียดนามผ่านทางสื่อต่างๆ มากขึน้
หนังสือพิมพ์อเมริกันได้รายงานสถานการณ์การรบของทหารอเมริกันในเวียดนามใต้และนาเสนอ
นโยบายสหรัฐอเมริกาที่มีต่อเวียดนามพร้อมกับวิจารณ์หรือกล่าวถึงเวียดนามเหนือและเวียดกง
ในทางลบ สิ่งที่น่าสนใจของหนังสือพิมพ์อเมริกันเกี่ยวกับประเด็นเวียดนามในช่วงเวลาดังกล่าว
เป็ นการสร้างพืน้ ที่ความยิ่งใหญ่ในด้านการทหารของสหรัฐอเมริกาผ่านทางสื่อสาธารณะ ดังเห็นได้
จากข่าวเกี่ยวกับสงครามเวียดนามเกี่ยวกับการรบแนวหน้าของทหารอเมริกันหรือทหารเวียดนาม
ใต้ อาทิ เ ช่ น REDS DRIVEN OFF; Two Torpedo Vessels Believed Sunk in Gulf of Tonkin2,
Arms in Vietnam Criticized By GIs3, U.S. Steps Up Combat Role4, VC, Viet Toll High in
“Fiercest” battle5, U.S. is Changing Face of Vietnam6 , VC hit Saigon AB 7 killed, 155
hurt7, North Viet Build Up8 , Thunder From a Distant Hill Action at Con Thien9, Viet Cong
อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร์. (ม.ค.-เม.ย. 2553). แหล่งเดิม. หน้า 10
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Attack Two U.S. Outposts1 , Frantic Battle Saves U.S. Embassy2 แ ล ะ Six Hours of Viet
Cong Terror3 เป็ นต้น กล่าวได้ว่า หนังสือพิมพ์อเมริกันคือสื่อโฆษณาชวนเชื่อสร้างภาพลัก ษณ์
เกี่ยวกับเวียดนามในฐานะผูส้ นับสนุนนโยบายเวียดนามของสหรัฐอเมริกาพร้อมกับสนับสนุนการมี
อยู่รฐั บาลเวียดนามใต้ตงั้ แต่โง ดินห์ เดียม จนถึง เหงียน วัน เทียว ขณะเดียวกัน มีการวิจารณ์ถึง
ข้อบกพร่องของรัฐบาลเวียดนามใต้และคอมมิวนิสต์อย่างเวีย ดกงหรือเวียดนามเหนือ นอกจากนี ้
หนังสือพิมพ์อเมริกนั ในฐานะสื่อยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ชวนเชื่อทางการเมืองให้กับเวียดนามใต้
และนาเสนอเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับเวียดนามใต้เพื่อให้สาธารณชนอเมริกนั และทั่วโลกรับรูเ้ ข้าใจ
ถึงความสาคัญ และปั ญ หาในเวียดนามใต้ท่ีสหรัฐอเมริกาต้องเข้าไปมีส่วนร่วม สื่ อหนังสือพิม พ์
อเมริกันได้เน้น ความส าคัญ เกี่ ยวกับ ประเด็น เวีย ดนามมากขึน้ และพยายามสร้างภาพลักษณ์
โฆษณาชวนเชื่อเพื่อความชอบธรรมของสหรัฐอเมริกาในการเข้าไปมีอิทธิพลในเวียดนามใต้อย่าง
เต็ ม ตัว ภาพลัก ษณ์ โฆษณาชวนเชื่ อ เกี่ ย วกับ เวี ย ดนามจากหนัง สื อ พิ ม พ์อ เมริกัน มัก เน้น ถึ ง
สถานการณ์ ก ารรบการด าเนิ น นโยบายของรัฐ บาลหรือ การตอบโต้ฝ่ ายคอมมิ ว นิ ส ต์ร วมถึ ง
ข้อเสนอแนะจากผูน้ าหรือผูม้ ีอิทธิพลทางการเมือง4
กล่าวโดยสรุป โฆษณาชวนเชื่อของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับสงครามเวียดนามไม่ว่าจะเป็ น
ภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ และสุนทรพจน์ซ่งึ ถูกผลิตตามบริบทสถานการณ์สงครามเวียดนามในช่วง
ค.ศ. 1955-1968 พยายามนาเสนอภาพลักษณ์ช วนเชื่ อ ของสหรัฐ อเมริกาในฐานะผู้ส นับ สนุน
ยอมรับการมีอยู่ของรัฐเวียดนามใต้ พร้อมกับนาเสนอเวียดนามใต้ในฐานะชาติโลกที่สามกาลังถูก
คุกคามจากคอมมิวนิสต์ซ่งึ มีประธานาธิบดีโง ดินห์ เดียมเป็ นผูน้ าในการต่อต้านคอมมิวนิสต์และ
ถูก สร้า งภาพลัก ษณ์จ นมี ค วามโดดเด่น เปรีย บเที ย บได้กับ วิน สตัน เชอร์ชิ ล ล์แ ห่ ง เอเชี ย และ
สหรัฐ อเมริกาพยายามนาเสนอเวียดนามใต้และปั ญ หาเวียดนามให้เป็ นที่ รูจ้ ักแก่สาธารณชน
อเมริกนั และทั่วโลก เมื่อสหรัฐอเมริกาเข้าไปเกี่ยวข้องในเวียดนามอย่างเต็มตัวช่วงกลางทศวรรษ
1960 ความสาคัญ ของการใช้โฆษณาชวนเชื่ อเพื่ อสร้างความชอบธรรมของสหรัฐ อเมริกาและ
ประนามฝ่ ายตรงข้ามอย่างคอมมิ วนิสต์มี ความสาคัญ มากขึน้ เพื่อให้เกิดการยอมรับและความ
สนใจจากสาธารณชนอเมริกัน มากขึ น้ ส่ ง ผลให้ปั ญ หาเวี ย ดนามเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการเมื อ ง
สหรัฐอเมริกาพร้อมกับสร้างฝ่ ายคอมมิวนิสต์และผูส้ นับสนุนให้เป็ นผูล้ ะเมิดอธิปไตยแก่เวียดนาม
ใต้แ ละก่ อ ให้เกิ ด สงครามอัน วุ่ น วาย ดัง นั้น โฆษณาชวนเชื่ อ เกี่ ย วกับ สงครามเวี ย ดนามจาก
1
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3
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4
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สหรัฐ อเมริ ก าต้อ งตอบสนองต่ อ นโยบายและผลประโยชน์ก ารเมื อ งระหว่ า งประเทศของ
สหรัฐ อเมริก าในภูมิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้แ ละยึด โยงกับ ทฤษฎี โดมิ โนกับ การต่อ ต้า น
คอมมิวนิสต์ซ่งึ กาลังเติบโต

บทที่ 4
ประธานาธิบดีนิกสัน ถึง ประธานาธิบดีฟอร์ด : การเริ่มต้นสันติภาพใน
เวียดนาม สู่ การสิน้ สุดสงครามเวียดนาม (ค.ศ.1969-1975)
1.นโยบายสงครามเวียดนามของประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน
กระแสการต่อ ต้านสงครามเวี ย ดนามแพร่ห ลายในช่วงปลายทศวรรษ 1960 ถึ ง ต้น
ทศวรรษ 1970 นาไปสู่การปรับเปลี่ยนนโยบายของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อเวียดนาม ขณะเดียวกัน
เวีย ดนามเหนื อและเวีย ดกงเข้ม แข็ง และประสบความส าเร็จ ในการทหารอย่างมาก ในวัน ที่ 6
มิถนุ ายน ค.ศ. 1969 เวียดกงและเวียดนามเหนือร่วมกันจัดตัง้ องค์กรทางการเมืองในฐานะรัฐบาล
เฉพาะกาล(Provisional Revolutionary Government) เพื่ อ ต่ อ ต้า นสหรัฐ อเมริก าและรัฐ บาล
เวียดนามใต้ นอกเหนือการตัง้ รัฐบาลเฉพาะกาลแล้ว เวียดนามเหนือและเวียดกงยังได้จดั ตัง้ สภา
ปลดปล่อยประชาชน (People’s Liberation Councils) และ กองกาลังสัมพันธมิตรเพื่อสันติและ
ประชาธิ ป ไตยแห่ ง ชาติ (The Alliance of National Democratic and Peace Forces) ในฐานะ
กองกาลังหรือกองทัพหลักของขบวนการเวียดกง ขณะเดียวกัน การโจมตีทางบกและทางอากาศ
ของสหรัฐอเมริกาในดินแดนเวียดนามเหนือและฐานที่ม่ นั ของขบวนการเวียดกงยังดาเนินต่อไป
เรื่อยๆ อย่างรุนแรงและเข้มข้น ดังเหตุการณ์ปลายค.ศ. 1972 กองทัพสหรัฐอเมริกาโจมตีเวียดนาม
เหนื อ อย่างหนัก ในเมื องฮานอยและเมื อ งไฮฟองซึ่ง เป็ น เมื อ งหลวงและเมื อ งท่าส าคัญ ในทาง
ยุทธศาสตร์ของเวียดนามเหนือโดยโจมตีสถานที่สาคัญตัง้ แต่โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที่
สาคัญโดยใช้เวลา 2 สัปดาห์119 หรือ ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1972 กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาทิง้
ระเบิดด้วยเครื่องบิน B-52 ในเวียดนามเหนือครัง้ ใหญ่ วางทุ่นระเบิดท่าเรือเวียดนามเหนือและ
ระดมยิงเขตเวียดกงในเวียดนามใต้ทกุ แห่ง120 เพื่อเป็ นการตัดกาลังเวียดนามเหนือ
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อภิเชษฐ กาญจนดิฐ. (2557). นายพลหว่อเวียนย๊าบ : อัครบุรุษนักการทหารของเวียดนาม. ใน ย้อนพินจิ ผูส้ ร้างประวัตศิ าสตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2. หน้า.61.
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เหงียน คัก เวียน. (2545). เล่มเดิม. หน้า 336.
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ภาพประกอบ 11 ประธานาธิบดีรชิ าร์ด นิกสันแห่งสหรัฐอเมริกา (Richard Nixon)
ดารงตาแหน่ง ค.ศ. 1969-1974
ที่ ม า : https://www.britannica.com/biography/Richard-Nixon ค้น เมื่ อ 25 มิ ถุน ายน
2563

ในส่วนของสหรัฐ อเมริก านั้น นับ ตั้ง แต่การโจมตีเทศกาลตรุ ษ ญวนในต้น ค.ศ. 1968
ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาเริ่มพิจารณานโยบายสงครามในเวียดนามเสียใหม่ เมื่อประธานาธิบดีจอห์น
สันหมดวาระในการดารงตาแหน่งเป็ นทางการในวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 1969 และประกาศวางมือ
ทางการเมื อ งเป็ นทางการ ริ ช าร์ด นิ ก สั น (Richard Nixon) อดี ต รองประธานาธิ บ ดี ส มั ย
ประธานาธิ บดี ดีไวท์ ดี.ไอเซนฮาว ดารงตาแหน่ง ประธานาธิ บ ดีต่อจากจอห์น สัน ได้พ ยายาม
หาทางผ่อ นปรนนโยบายสงครามในเวี ย ดนามท่ามกลางกระแสต่อต้านสงครามเวี ยดนามใน
สาธารณชนอเมริกั น ทั่ว โลก สหรัฐ อเมริ ก าต้อ งการให้จ ากั ด สงครามให้ม ากที่ สุ ด พร้อ มกั บ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์สงครามในเวียดนามเสียใหม่ 121 นับตัง้ แต่วนั ที่ 8 มิถนุ ายน - 15 ธันวาคม
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นิษฐนาถ นิลดี. (2552). เล่มเดิม. หน้า.137.
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ค.ศ. 1969 ประธานาธิ บ ดี นิ ก สัน ได้ป ระกาศถอนทหารออกจากเวี ย ดนาม 122 ในช่ ว งเวลาที่
ประธานาธิบดีนิกสันประกาศถอนทหารออกจากเวียดนามนัน้ เขาได้สร้างแนวคิดใหม่ขึน้ มาคือ
ลัทธิกวม (Guam Doctrine) เป็ นการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและสังคมมากกว่าการส่ง
ทหารเข้า ไปในสงคราม ประกอบกั บ ช่ ว งเวลาดั ง กล่ า ว สาธารณชนอเมริ กั น ต้อ งการให้
สหรัฐอเมริกาถอนตัวจากเวียดนามโดยเร็ว จนนาไปสู่นโยบายใหม่ คือ การทาสงครามให้ เป็ นของ
เวียดนาม (Vietnamization) เพื่อเป็ นการลดความสูญเสียของทหารอเมริกันและลดจานวนทหาร
อเมริกันในเวียดนามอง แต่ถึงกระนัน้ สหรัฐอเมริกายังคงสนับสนุนสงครามต่อไป ขณะเดียวกัน
เฮนรี่ คิ ส ซิ ง เจอร์ (Henry Kissinger) ที่ ป รึก ษาความมั่น คงและรัฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้แย้งว่า การถอนทหารอเมริกันออกจากเวียดนามอย่างรวดเร็วกลับ
ส่งผลเสียต่อเวียดนามใต้ เพราะกองทัพเวียดนามใต้จะอ่อนแอและเวียดนามใต้จะพ่ายแพ้ให้กบั ฝ
คอมมิ ว นิ ส ต์123 ในขณะเดี ย วกัน ประธานาธิ บ ดี นิ ก สัน ได้ใช้วิ ธี ก ารทางการทู ต เพื่ อ เจรจากั บ
เวียดนามเหนื อหลายครัง้ การเจรจาทางการทูตของสหรัฐอเมริกาสอดคล้องต่อเจตนารมณ์ของ
เวี ยดนามเหนื อที่ ตอ้ งการให้เกิ ดเจรจาทางการทูตเพื่ อยุติสงคราม อย่างไรก็ ตาม การเจรจาไม่
ประสบความสาเร็จเพราะทัง้ สองฝ่ ายต่างฝ่ ายไม่สามารถยอมกันได้
ในส่วนของฝ่ ายคอมมิวนิสต์ นโยบายของประธานาธิบดีนิ กสันเป็ นนโยบายเพื่อเอือ้ และ
รัก ษาผลประโยชน์ข องสหรัฐ อเมริ ก าในเวี ย ดนาม เตรื อ ง นู ถั ง (Truong Nhu Tang) อดี ต
รั ฐ ม น ต รี ว่ า การกระท รวงยุ ติ ธ รรม ของรั ฐ บ าล เฉ พ าะกาล ( Provisional Revolutionary
Government) ได้แ สดงทัศ นคติเกี่ ย วกับ สงครามของนิ ก สัน ว่า เป็ นยุท ธศาสตร์ท างการเมื อง
สหรัฐอเมริกามากกว่ายุทธศาสตร์ทางการทหารและการทูตของสหรัฐ อเมริกาที่มี ต่อเวียดนาม
นอกจากนีเ้ ขายังแสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกับเฮนรี่ คิสซิงเจอร์ไว้วา่ รัฐบาลเวียดนามใต้ไม่
สามารถอยู่ตามลาพังหากไม่มีสหรัฐอเมริกาคอยสนับสนุนและอาจต้องล่มสลายถ้าสหรัฐอเมริกา
ใช้ยทุ ธศาสตร์ดงั กล่าว124 ส่วนเหวียน คัก เวียนได้แสดงความคิดเห็นถึงนโยบายของประธานาธิบดี
นิกสันว่า สหรัฐอเมริกาต้องการพัฒนาแผนการดังกล่าวทาให้เป็ นเอเชียและครอบครองเอเชียผ่าน
ทางสงครามโดยเปลี่ยนตัวแทนให้เป็ นคนท้องถิ่นในฐานะผูต้ อ่ สูแ้ ละผูบ้ าดเจ็บ แต่ยงั คงสนับสนุน
ทางอาวุ ธ และสงครามอยู่ ต่ อ ไป 125 จากนโยบายการท าสงครามให้เป็ นของเวี ย ดนามของ
ประธานาธิ บ ดี นิ ก สัน รัฐ บาลเฉพาะกาลของเวี ย ดกงได้จัด ประชุม เพื่ อ วางนโยบายเกี่ ย วกับ
ปรีชา ศรีวาลัย. (2548). เล่มเดิม. หน้า.200.
ชาติชาย พณานานนท์. (2536). เล่มเดิม. หน้า 161.
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สหรัฐอเมริกาในเวียดนามเสียใหม่โดยเน้นถึงการฟื ้ นฟูทางเศรษฐกิจและสังคมพร้อมๆ กับการ
วางแผนโจมตีและรับมือกับกองทัพสหรัฐอเมริกาในเวียดนามต่อไปโดยเน้นถึงชัยชนะและอิสรภาพ
ทางการทหารและการเมื อ งมากขึ น้ จากการประชุ ม วัน ที่ 10 มิ ถุ น ายน ค.ศ. 1969 พรรค
คอมมิ วนิส ต์เวียดนามได้จัดประชุม คณะกรรมการพรรคสมัช ชาครัง้ ที่ 18 สมัยที่ 3 ในวันที่ 18
มกราคม ค.ศ. 1970 เพื่อประเมินสถานการณ์สงครามและวางยุทธศาสตร์ในการสูร้ บ ข้อสรุปจาก
การประชุม ดัง กล่าวมี ใจความส าคัญ คื อ โจมตี ก องก าลัง หลัก ของสหรัฐ อเมริก าและกองทัพ
เวียดนามใต้ให้ออ่ นแอขาดประสิทธิภาพและขัดขวางนโยบายการทาสงครามให้เป็ นของเวียดนาม
และ สร้างความวุน่ วายให้กบั รัฐบาลและกองทัพเวียดนามใต้ รวมไปถึงทาลายแผนยุทธศาสตร์ของ
สหรัฐอเมริกาในเวียดนามใต้ นอกจากนีย้ งั เสนอแผนการทาสงครามไว้ว่า ใช้แนวทางการโจมตีท่ี
ถูกต้องเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะและปลุกระดมมวลชนและการทูตระหว่างประเทศให้สนับสนุนแนว
ทางการทาสงครามของเวียดนามเหนือ126
อย่างไรก็ ต าม อี ก หนึ่ งปั จ จัย ท าให้ส หรัฐ อเมริ ก าต้อ งการยุติ ส งครามและเสริม สร้า ง
นโยบายการทาสงครามให้เป็ นของเวียดนาม คือ การฟื ้ นฟูความสัมพันธ์กบั สาธารณรัฐประชาชน
จีนในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1972 จากการฟื ้ นฟูความสัมพันธ์ดงั กล่าวมีส่วนให้การเจรจาระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับเวียดนามเหนือและเวียดกงผ่านทางสาธารณรัฐ ประชาชนจีนสะดวกขึน้ แต่กลับ
ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและเวียดนามเหนือเลวร้ายลง กล่าวคือ
เวียดนามเหนือไม่พอใจสาธารณรัฐประชาชนจีนในการสถาปนาความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา
เพราะเวี ย ดนามเหนื อมองว่าสหรัฐ อเมริก าเป็ น ศัต รู ห ลัก ของสหภาพโซเวี ย ตและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนอีกทัง้ แนวคิดของโจว เอิน ไหล เสนอให้เวียดนามเหนื อเจรจาสูร้ บเพื่ อให้สงคราม
เวี ยดนามยืด เยื อ้ ให้ม ากที่ สุดโดยยังไม่มี ผู้ช นะสักฝ่ าย เพราะต้องการให้สงครามเวี ยดนามคื อ
เครื่องมือสาคัญให้สหรัฐอเมริกายอมรับสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็ นจีนเดียวแทนที่สาธารณรัฐจี น
(ไต้หวัน) และต้องการขจัดอิทธิพลสหภาพโซเวียตในอินโดจีน 127 ดังนัน้ แนวคิดของโจว เอิน ไหล
เน้น การยอมรับ จี น เดี ย วกับ สหรัฐ อเมริก ามากกว่า ปั ญ หาของเวี ย ดนามเหนื อ ท าให้ผู้น าของ
เวี ยดนามเหนื อเกิ ดกลัวและระแวงว่า สาธารณรัฐ ประชาชนจี นจะเป็ นพันธมิ ตรหรือสนับสนุน
สหรัฐอเมริกาให้เกี่ยวข้องกับสงครามเวียดนามต่อไป อีกประการหนึ่งเวียดนามเหนือยังคงระแวง
และกลัวสาธารณรัฐประชาชนจีนจากเหตุการณ์การประชุม ข้อตกลงเจนีวา ค.ศ. 1954 ในการ
ตัดสินแบ่งเวียดนามออกเป็ น 2 ส่วน อีกเหตุการณ์หนึ่ง ที่เวียดนามเหนือรูส้ กึ ถึงความไม่จริงใจของ
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สาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีต่อเวียดนามเหนือ คือ การโจมตีครัง้ ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาในเดือน
มีนาคม ค.ศ. 1972 ซึ่งจีนวางเฉยกับเหตุการณ์ดงั กล่าว128
การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน
อย่างเป็ นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1972 เพื่อแสวงหาพันธมิตรต่อต้านสหภาพโซเวียตและ
ยุติปัญหาสงครามเวียดนาม อีกทัง้ สหรัฐอเมริกาได้รบั ผลประโยชน์จากการสถาปนาทางการทูตก็
จริง แต่ถึงกระนัน้ สหรัฐอเมริกายังไม่ลดละความพยายามในการโจมตีเวียดนามเหนือและเวียดกง
ประธานาธิ บดีนิ กสันต้องการทาลายระบอบสังคมนิยมในภาคเหนื อในวันที่ 16 เมษายน ค.ศ.
1972 จุดประสงค์สาคัญคือ การตัดกาลังเวียดนามเหนือและเวียดกงไม่ให้เข้ามาแทรกซึม ปลุกปั่ น
หรือก่อ วิน าศกรรมในเขตเวี ย ดนามใต้ ขณะเดี ยวกัน ยังคงใช้การทูต เพื่ อ แสวงหาสัน ติภ าพใน
เวียดนามและพร้อมหาทางถอนกาลังออกจากเวียดนามใต้ แต่สหรัฐอเมริกายังคงสนับสนุนการ
ดารงอยู่ของรัฐบาลเวียดนามใต้และสงครามต่อไป ก่อนสิน้ ค.ศ. 1972 และย่างเข้าสู่ค.ศ. 1973
เพี ย งเล็ ก น้ อ ย ประธานาธิ บ ดี นิ ก สั น ประกาศยุ ติ ก ารทิ ้ง ระเบิ ด หรื อ การโจมตี ข องกองทั พ
สหรัฐอเมริกาในเวียดนามเหนืออย่างเป็ นทางการแล้วเตรียมเข้าสูก่ ารเจรจาทางการทูต
2.ข้อตกลงปารีส (Paris Agreement)
การเจรจาทางการทูตระหว่างสหรัฐอเมริกา เวียดนามเหนือ เวียดกง (รัฐบาลเฉพาะกาล)
เวียดนามใต้เริ่มขึน้ ช่วงปลายเดือนมกราคม ค.ศ. 1973 ณ กรุ งปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ผลของ
การประชุม ดังกล่าวส่งผลให้เกิ ดข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) เมื่ อวันที่ 27 มกราคม ค.ศ.
1973 และมีผลบังคับใช้ขอ้ ตกลงทันที ข้อตกลงดังกล่าวสามารถสรุปถึงการแก้ไขปั ญหาเกิดขึน้ ใน
เวียดนาม ดังนี ้
1.การเคารพอธิปไตยของเวียดนาม
2.สหรัฐอเมริกาต้องถอนทหารออกจากเวียดนามทัง้ หมดพร้อมกับยุติปฏิบตั ิ การทาง
ทหารในเวียดนามด้วย
3.การส่งตัวเชลยศึกทัง้ ฝ่ ายเวียดนามเหนือ เวียดกง เวียดนามใต้และสหรัฐอเมริกา
กลับคืน
4.ให้ทาการประนี ประนอมสมานฉันท์ภายในชาติให้เร็วที่สุด พร้อมกับรับรองสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล เสรีภาพทางการเมืองและการจัดตัง้ องค์กรต่างๆ เสรีภาพในการนับถื อศาสนา
ต่างๆ ฯลฯ
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5.เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ตอ้ งเคารพต่อเขตปลอดทหารแต่ละฝ่ ายโดยไม่
รุกรานกัน และห้ามต่างชาติเข้ามามีฐานทัพ กองทัพหรือที่ปรึกษาในเวียดนามโดยยึดตามข้อตกลง
เจนีวา ค.ศ. 1954129

ภาพประกอบ 12 การประชุมปารีสเพื่อยุตสิ งครามเวียดนามในวันที่ 20-27 มกราคม ค.ศ. 1973
นาไปสู่ ข้อตกลงปารีส (Paris Peace Accords) เมื่อวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1973
ที่มา : https://www.pinterest.com/ ค้นเมื่อ 25 มิถนุ ายน 2563
สาระสาคัญข้อตกลงปารีสยังคงยึดโยงกับข้อตกลงเจนีวา ค.ศ. 1954 ในประเด็นของการ
เคารพอธิ ป ไตยกัน และกัน การไม่ให้ต่า งชาติเข้า มาแทรกแซงทางการเมื อ งและการทหารใน
เวียดนาม สิ่งที่พิเศษในข้อตกลงปารีสคือ การยับยัง้ อิทธิพลสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม เวียดนาม
เหนือและเวียดกงไม่อาจสามารถปฏิบตั ิ ตามข้อตกลงปารีสได้อย่างเต็มที่ เพราะเวียดนามเหนือ
และเวียดกงยังไม่ไว้ใจในสหรัฐอเมริกาได้และสิ่งเดียวที่ขบั ไล่สหรัฐอเมริกาออกจากเวียดนาม คือ
การต่อสู้ ขณะเดียวกัน กองทัพเวียดนามเหนือและกองกาลังสนับสนุนเวียดนามเหนือและเวียดกง
เข้มแข็งมากขึน้ ส่งผลให้การต่อสูข้ ยายตัวมากขึน้ ดังกรณีการโจมตีของเวียดนามเหนือและเวียดกง
ในช่วงปลายธันวาคม ค.ศ. 1974 – เมษายน ค.ศ. 1975 ซึ่งการโจมตีในช่วงเวลาดังกล่าวฝ่ าย
เวียดนามเหนือและเวียดกงได้รบั ชัยชนะและสามารถยึดครองพืน้ ที่ส่วนใหญ่ ในเวียดนามใต้ได้
ทัง้ หมด อีกทัง้ การโจมตีดงั กล่าวเกิดขึน้ ตามแผนการของการประชุมกรมการเมืองเกี่ยวกับมติแผน
อิสรภาพเวียดนามใต้
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ในส่วนของสหรัฐอเมริกา ข้อตกลงปารีสคือ เกียรติยศภาคภูมิของสหรัฐอเมริกาในการ
สร้างสันติภาพในเวียดนามและเป็ นการผ่อนคลายความตึงเครียดจากสาธารณชนอเมริกนั รวมถึง
การสร้า งความสัม พัน ธ์ท่ี ดี กับ สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น เพื่ อ คานอ านาจสหภาพโซเวี ย ต แต่
เกียรติภูมิของสหรัฐอเมริกาจากข้อตกลงปารีสกลับสร้างความขุ่นเคืองใจและความกังวลให้กับ
เวียดนามใต้ ความกังวลใจของเวียดนามใต้เห็นได้จากการประชุมข้อตกลงปารีสที่ฝ่ายเวียดนาม
ใต้ไม่ยอมรับข้อตกลงดังกล่าว เนื่ องจากว่า ถ้าขบวนการเวียดกงเข้ามาอยู่ในรัฐบาลผสม กลุ่ม
การเมื องเดิม อาจต้องเสี ยการสนับสนุนจากมวลชนและการแสวงหาอิทธิ พ ลทางการเมื องลด
บทบาทลง อี ก ประการหนึ่ ง เวี ย ดนามใต้ห วาดกลัว มากที่ สุด คื อ ถ้า เวี ย ดกงเข้า ร่ว มรัฐ บาล
เวียดนามใต้จะถูกรวมกับเวียดนามเหนือแล้วกลายเป็ นรัฐคอมมิวนิสต์ ความกลั วดังกล่าวทาให้
ประธานาธิบดีเหงียน วัน เทียวแห่งเวียดนามใต้ไม่ยินยอมให้เวียดกงเข้ามามีสว่ นทางการเมืองของ
เวียดนามใต้และไม่ยอมประนีประนอมหรือเจรจาใดๆ กับเวียดนามเหนือและเวียดกง พร้อมกับ
ดาเนินการปราบปรามขบวนการดังกล่าวต่อไป
กล่ า วโดยสรุ ป นั บ แต่ เทศกาลตรุ ษ ญวน ค.ศ. 1968 เป็ นต้น มา ภาพลัก ษณ์ ข อง
สหรัฐอเมริกาในเวี ยดนามถูกโจมตีจากสาธารณชนอเมริกันและทั่วโลกส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงทางการเมือง การทหารและการทูตระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาพยายาม
หาวิธีทางเพื่อลดแรงเสียดทานในด้านลบเกี่ยวกับสงครามในเวียดนามด้วยการเจรจากับฝ่ ายตรง
ข้า มพร้อ มกับ การถอนทหารออกจากเวี ย ดนาม เมื่ อ ประธานาธิ บ ดี นิ ก สัน เยื อ นสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1972 เป็ นการเริ่มต้นสถาปนาความสัมพันธ์กบั สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และยังเจรจาหารือเพื่อหาทางออกเรื่องเวียดนามในการยุติสงครามกับให้สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเป็ นตัวกลางกับเวียดนามเหนือในการเจรจาหาทางออกเกี่ ยวกับสงคราม การสาน
สัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็ นสิ่งที่เวียดนามเหนือไม่พอใจอย่างมาก
เพราะเกรงว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนจะหันไปสนับสนุนสหรัฐอเมริกาให้ดาเนินสงครามต่อไป
อย่างไรก็ตาม การเจรจาเพื่ อยุติสงครามเริ่ม เห็นผลเด่นชัดจากการประชุม ที่ ปารีส สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสในเดือนมกราคม ค.ศ. 1973 นาไปสู่ขอ้ ตกลงปารีสในวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1973 เป็ น
ข้อ ตกลงเกี่ ย วกับ การยุติส งครามและการถอนก าลัง ทหารและการสู้ร บของสหรัฐ อเมริก าใน
เวียดนาม ข้อตกลงปารีสคือหนทางสันติภาพเกียรติภูมิของสหรัฐอเมริกาเพื่อลดแรงเสียดทานจาก
กระแสการต่อต้านสงครามและข้อตกลงดังกล่าวเป็ นหนทางสู่ชยั ชนะของเวียดนามเหนือและเวีย
ดกง แม้ว่าข้อตกลงปารีสยังยึดโยงอิงกับข้อตกลงเจนีวาในค.ศ. 1954 แต่ทว่าทัง้ เวียดนามเหนือ
และเวียดกงมองว่าข้อตกลงดังกล่าวยังคงอิทธิพลสหรัฐอเมริกาในเวียดนามใต้ ส่วนเวียดนามใต้
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นัน้ ข้อตกลงปารีสคือทาให้เวียดนามใต้มีสถานะเสียเปรียบทาให้เวียดนามใต้ไม่ให้รว่ มมือ ไม่ทา
ตามและไม่รบั รูเ้ กี่ยวกับท่าทีของเวียดนามเหนือและเวียดกงที่ตอ้ งการเข้ามามีส่วนร่วมในรัฐบาล
ผสม เวียดนามใต้พยายามให้สหรัฐอเมริกากลับเข้ามามีอิทธิ พลอีกครัง้ ซึ่งสหรัฐอเมริกายังคอย
สนับสนุนรัฐบาลและยังมีอิทธิพลต่อรัฐบาลเวียดนามใต้จนถึงช่วงเวลาที่เวียดนามเหนือเข้ายึด
กรุงไซง่อน
3. การถอนทหารสหรัฐอเมริกาในเวียดนามใต้สู่การสิน้ สุดสงครามเวียดนาม
จากข้อตกลงปารีส วันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1973 มีผลให้สหรัฐอเมริกาต้องถอนทหาร
ออกจากเวียดนามและถือว่าเป็ นการยุติสงครามเวียดนามระหว่างสหรัฐอเมริกากับเวียดนามเหนือ
และเวียดกงอย่างเป็ นทางการ สหรัฐอเมริกาเริ่มถอนทหารออกจากเวียดนามเรื่อยๆ จนวันที่ 29
มี นาคม ค.ศ. 1973 กองทหารอเมริกันชุดสุดท้ายออกจากเวียดนามใต้อย่างเป็ นทางการตาม
ข้อ ตกลงปารีส จ านวนทหารเข้า มาปฏิ บัติก ารในเวี ย ดนามตั้ง แต่ค .ศ. 1964-1973 ประมาณ
2,761,720 นาย เสียชีวิต 58,220 นาย130
แม้ว่าสหรัฐอเมริกาถอนทหารออกจากเวียดนามใต้ไปแล้ว แต่ความช่วยเหลื อที่ มี ต่อ
เวียดนามใต้ยงั คงอยูแ่ ละสงครามยังไม่มีท่ี สนิ ้ สุด เห็นได้จาก อาวุธทันสมัยจากสหรัฐอเมริกาส่งมา
ให้เ วี ย ดนามใต้ พื ้น ที่ ร ้อ ยละ 75 ของเวี ย ดนามใต้อ ยู่ภ ายใต้ก ารควบคุม ของรัฐ บาล แม้ว่ า
ประธานาธิ บดีนิกสันให้สัญ ญาแก่ประธานาธิ บดีเหงี ยน วัน เที ยวว่าจะให้ความช่วยเหลื อและ
สนับสนุนทางการทหารและเศรษฐกิจแก่เวียดนามใต้ต่อไป แต่ทว่ารัฐสภาสหรัฐอเมริกากลับตัด
งบประมาณความช่วยเหลือที่มีต่อเวียดนามลง ไม่ว่าจะเป็ นงบรายจ่ายการทหารและงบฝึ กซ้อม
ทหาร รวมถึงการยุบหน่วยงานทหารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเวียดนามใต้ ประกอบกับประธานาธิบดี
นิ ก สัน ก าลัง เผชิ ญ ปั ญ หาการเมื อ งภายในเกี่ ย วกับ คดี ว อเตอร์เกต (Watergate) ท าให้ค วาม
ช่วยเหลือที่มีต่อเวียดนามใต้ไม่เหมือนแต่ก่อน อีกทัง้ ประธานาธิบดีเหงียน วัน เทียวเองคือตัวเร่ง
ปัญหาทาให้เกิดความอ่อนแอและไร้ประสิทธิภาพ กล่าวคือ ไม่ยินยอมให้เวียดกงเข้ามามีส่วนร่วม
ในรัฐบาลและใช้ความเป็ นเผด็จการมากกว่าเดิมในการควบคุมประชาชนพร้อมกับการกวาดล้าง
ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองครัง้ ใหญ่โดยเฉพาะฝ่ ายคอมมิวนิสต์
นอกเหนื อจากปั ญ หาทางการเมื องของเวียดนามใต้ท่ี ไร้ประสิทธิ ภ าพแล้วนั้น ปั ญ หา
ภายในเวียดนามใต้อีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการถอนทหารสหรัฐอเมริกาออกจากเวียดนามคือ
การอพยพของผูค้ นมายังเขตเมือง,อัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึน้ และภาวะเงินเฟ้อซึ่งเริ่มเกิดขึน้ ตัง้ แต่
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กลางค.ศ. 1973 ถึง การสิน้ สุดสงครามเวียดนาม131 ปั ญหาทางการเมืองของเวียดนามและการ
งดความช่วยเหลือทางการทหารและเศรษฐกิ จของสหรัฐอเมริกาที่ มีต่อเวียดนามใต้กลับส่งผล
กระทบต่อกองทัพเวียดนามใต้ กล่าวคือ อาวุธกองทัพเวียดนามใต้เริ่มขาดแคลนจากการสูร้ บที่
เพิ่มขึน้ ตัง้ แต่เดือนธันวาคม ค.ศ. 1973 เป็ นต้นมาถึงขัน้ จาเป็ นต้องประหยัดอาวุธให้ได้มากที่สดุ ซึ่ง
สวนทางกับสถานการณ์การรบที่เพิ่มขึน้ และรุ นแรงในแต่ละครัง้ 132 รวมถึงนา้ มันเชือ้ เพลิงและ
เครื่อ งบิ น รบในกองทัพ เวี ย ดนามใต้ข าดแคลนเช่น กัน ช่วงค.ศ. 1974 – เมษายน ค.ศ. 1975
กองทัพเวียดนามใต้สูญ เสียเรือรบและเครื่องบินรบที่ได้รบั จากสหรัฐอเมริกา 339 ลา (เรือรบ 58
ลา เครื่องบิน 281 ลา) และขาดอะไหล่ทนั สมัยซึ่งได้รบั จากสหรัฐอเมริกามาซ่อมแซมอาวุธต่างๆ
อีกด้วย ถึงขัน้ จาเป็ นต้องเอาของหมดสมัยมาใช้แทนอาวุธที่ขาดแคลนและเสียหาย133 สภาพการณ์
ดังกล่าวนีส้ ่งผลให้กองทัพเวียดนามใต้เริ่มมีความอ่อนแอมากขึน้ นับตัง้ แต่ค.ศ. 1973 เป็ นต้นมา
นอกจากนีม้ ีความขัดแย้งในกลุ่มทหารกับประธานาธิบดีเหงียน วัน เทียวและการวางยุทธศาสตร์
การรบผิดพลาดของประธานาธิบดีเหงียน วัน เทียว134ส่งผลกระทบให้กองทัพเวียดนามใต้พ่ายแพ้
และสูญเสียพืน้ ที่ท่ีเป็ นจุดยุทธศาสตร์สาคัญและเมืองสาคัญต่างๆในเวียดนามใต้ ผลกระทบจาก
การยุทธศาสตร์ผิดพลาดของผูน้ าระดับสูงเวียดนามใต้ทาให้ขวัญกาลังใจในกองทัพเริ่มลดลงและ
ทหารเริ่มหนีทพั มากขึน้ บางส่วนไปเข้าร่วมกับเวียดกงทาให้เสถียรภาพกองทัพเวียดนามยิ่งแย่ขนั้
เลวร้ายมากขึน้
นับตัง้ แต่ขอ้ ตกลงปารีสและการอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือจากรัฐสภาสหรัฐอเมริกา
ให้แก่เวีย ดนามเป็ นครัง้ สุดท้ายในค.ศ. 1974 จนถึงสิ น้ สุด สงครามเวียดนามเป็ นต้น มา ทาให้
สหรัฐอเมริกาไม่สามารถช่วยเหลื อเวี ยดนามใต้ได้เต็ม ที่ อย่างไรก็ ตาม ประธานาธิ บดีเจอรัลด์
ฟอร์ด (Gerald Ford) ต้องการขอให้รฐั สภาอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเวียดนามใต้แต่กลับถูก
ปฏิเสธจนคณะกรรมาธิการรัฐสภาสหรัฐอเมริกาเดินทางมาตรวจสอบดูสถานการณ์ในเวียดนามใต้
ช่ว งปลายกุม ภาพัน ธ์ ถึ ง ต้น มี น าคมค.ศ. 1975 จากการตรวจสอบของคณะกรรมาธิ ก ารมี
ความเห็น ว่าสหรัฐ อเมริกาควรงดความช่วยเหลื อให้กับเวี ยดนามใต้เพราะว่าสหรัฐ อเมริกาได้
ช่วยเหลื อ มามากพอแล้ว นอกเหนื อ จากความพยายามการให้ง บประมาณในการสนับ สนุน
เวียดนามใต้อันไม่เป็ นผลแล้ว สหรัฐอเมริกายังพยายามหาทางรักษาอิทธิ พ ลของตนในขณะที่
สถานการณ์ในเวี ยดนามใต้กาลังย่ าแย่จ ากการรุ กคื บ การรบของเวี ย ดนามเหนื อและเวี ยดกง
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กล่าวคือ ต้องการประนีประนอมกับฝ่ ายคอมมิวนิสต์ในการจัดตัง้ รัฐบาลผสมในเวียดนามใต้ หรือ
การวางแผนรัฐประหารประธานาธิบดีเหงียน วัน เทียวเพื่อให้สถานการณ์ในเวียดนามใต้ดีขึ ้น135
ท าให้ ป ระธานาธิ บ ดี เ หงี ย น วัน เที ย วตั ด สิ น ใจลาออกและลี ้ภั ย ไปอยู่ ส าธารณรัฐ จี น และ
สหรัฐอเมริกาตามลาดับ ประธานาธิบดีเดือง วัน มินห์จึงขึน้ มารักษาการณ์ตาแหน่งประธานาธิบดี
เวียดนามใต้จนถึงสิน้ สุดรัฐเวียดนามใต้
ความอ่อนแอและความไร้เสถี ยรภาพของรัฐบาลเวียดนามใต้แ ละความช่วยเหลือจาก
สหรัฐอเมริกาที่มีต่อเวียดนามใต้ได้รบั ความช่วยเหลือน้อยลงเป็ นช่องทางหรือโอกาสสาคัญของ
ฝ่ ายเวียดนามเหนือและเวียดกงจะได้รบั ชัยชนะประกอบกับกองทัพเวียดนามเหนือและเวียดกงมี
อาวุธทันสมัยจากสหภาพโซเวียตและการยึดอาวุธจากกองทัพสหรัฐอเมริกาและจานวนทหารเพิ่ม
มากขึน้ จากรายงานของสานักงานข่าวกรองของสหรัฐอเมริกา (CIA) ได้รายงานสถานการณ์ใน
เวียดนามว่า ทหารเวียดนามเหนือในเวียดนามใต้เพิ่มขึน้ 150,000 นายในเดือนเมษายน ค.ศ.
1973136 จานวนของทหารเวียดนามเหนือที่เพิ่มขึน้ ส่งผลต่อความกังวลของสหรัฐอเมริกาว่าอาจ
เป็ น การละเมิ ดข้อตกลงปารีส ขณะเดียวกัน เวี ยดกงได้ป ระกาศถึง เจตนารมณ์ตอ้ งการกาจัด
รัฐบาลเวียดนามใต้ภายใต้รฐั บาลประธานาธิบดีเหงียน วัน เทียวพร้อมกับจัดตัง้ รัฐบาลของมวลชน
และขัด ขวางสหรัฐ อเมริก าไม่ ให้ก ลับ เข้ามามี อิ ท ธิ พ ลทางการทหารในเวี ย ดนามใต้แ ละหยุด
สนับสนุนรัฐบาลประธานาธิบดีเหงียน วัน เทียว137 ปลายค.ศ. 1974 มีการประชุมคณะกรรมาธิการ
ทหาร พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและคณะกรรมาธิการทหารเวียดกงเกี่ยวกับแผนการอิสรภาพ
ของเวียดนามใต้ในช่วงค.ศ. 1974-1975 โดยที่ประชุมมีมติให้ดาเนินการแผนการอิสรภาพเพื่อชัย
ชนะภายในต้นค.ศ. 1975 ซึ่งนาไปสู่แผนการโจมตีครัง้ ใหญ่ ในค.ศ. 1975 138 ทาให้จานวนทหาร
เวียดนามเหนือเพิ่มขึน้ จากค.ศ. 1973 เป็ น 185,000 นายตามบริเวณชายแดนเวียดนามใต้-เหนือ
ความสาเร็จของแผนการอิสรภาพในการโจมตีภาคใต้เริ่มเห็นผลชัดเจนเห็นได้จากเหตุการณ์การ
โจมตี เมื อ งฟุ ก ลอง (Phouc Long) ซึ่ง อยู่ท างตอนเหนื อ ของเวี ย ดนามใต้ เวี ย ดนามเหนื อ และ
เวียดกงได้รบั ชัยชนะสามารถยึดครองเมืองได้ในวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1975 139 จากนัน้ เริ่มโจมตีใน
หลายๆ เมืองในเวียดนามใต้และสามารถยึดครองพืน้ ที่ได้เกือบร้อยละ 80-90 ในดินแดนทางใต้ใน
ปฏิบตั ิการสาคัญในค.ศ .1975 ได้แก่ ปฏิบตั ิการเตย เหงี ยน (Tay Ngyuen Operation) วันที่ 4-24
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มี น าคม ค.ศ. 1975, ปฏิ บัติ ก ารเว้-ดานัง (Hue-Da Nang Operation) ในวัน ที่ 21 มี น าคม-3
เมษายน ค.ศ. 1975 และปฏิบตั ิการโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Operation) ในวันที่ 26-30 เมษายน
ค.ศ. 1975 ซึ่งเป็ นปฏิบตั กิ ารสุดท้ายของสงครามเวียดนามซึ่งได้มาชัยชนะของฝ่ ายเวียดนามเหนือ
และเวียดกง
ปฏิบตั ิการโฮจิมินห์ถือเป็ นปฏิบตั ิการสุดท้ายและสาคัญต่อสงครามเวียดนามอย่างมาก
เวียดนามใต้พยายามหาทางเจรจากับเวียดนามเหนือหลายครัง้ แต่ไม่ ประสบความสาเร็จ ในวันที่
30 เมษายน ค.ศ. 1975 กองทัพเวียดนามเหนือและเวียดกงสามารถยึดไซง่อนโดยปราศจากการ
ต่อต้านและรัฐบาลเวียดนามใต้ภายใต้ประธานาธิ บดีเดือง วัน มินห์ ประกาศยอมแพ้อย่างเป็ น
ทางการต่อกองทัพเวียดนามเหนือและเวียดกง การยอมแพ้ของฝ่ ายเวียดนามใต้คือการสิน้ สุดของ
สงครามเวียดนามที่ยืดเยือ้ กินเวลาหลายปี อย่างเป็ นทางการ ส่วนสหรัฐอเมริกาในเวียดนามใต้นนั้
ได้เริ่ม อพยพผู้ค นไม่ว่าจะเป็ น พลเมื องอเมริกันและคู่สมรส เจ้าหน้าที่ ระดับ สูงของอเมริกัน ใน
เวียดนามใต้ ผูน้ าและเจ้าหน้าที่ระดับสูงรัฐบาลเวียดนามใต้ และชาวเวียดนามใต้จานวนมากออก
จากประเทศตัง้ แต่วนั ที่ 25-30 เมษายน ค.ศ. 1975 และอพยพผูค้ นครัง้ ใหญ่ในวันที่ 30 เมษายน
ค.ศ. 1975 การอพยพผูค้ นออกจากเวียดนามใต้ของสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็ นการสิน้ สุดอิทธิพลของ
สหรัฐ อเมริก าในเวี ย ดนามอย่ า งเป็ นทางการและถื อ ว่ า เป็ นความพ่ า ยแพ้อ ย่ า งมหั น ต์ข อง
สหรัฐอเมริกาจากการแสวงหาอิทธิพลในอินโดจีนเพื่อสกัดลัทธิคอมมิวนิสต์ตามทฤษฏีโดมิโนใน
ยุคสงครามเย็น
4.สหรัฐอเมริกากับโฆษณาชวนเชื่อ (ค.ศ. 1969-1975)
เมื่ อเกิดวิกฤตการณ์โจมตีเวียดนามใต้ช่วงเทศกาลตรุ ษญวนช่วงต้น ค.ศ. 1968 แม้ว่า
สหรัฐอเมริกาได้รบั ชัยชนะจากการต่อสู้แต่ส่งผลให้เกิดกระแสการต่อค้านสงครามเวียดนามใน
สหรัฐ อเมริก าและทั่วโลก รวมถึ ง ความนิ ย มในตัว ประธานาธิ บ ดี จ อห์น สัน ลดลงน าไปสู่ก าร
ปรับเปลี่ยนนโยบายในเวียดนามของสหรัฐอเมริกาโดยเน้นไปเกี่ยวกับการเจรจายุติสงครามและ
สันติภ าพในเวียดนามส่งผลให้ภ าพลักษณ์ทางการเมื องของสหรัฐ อเมริกาเสื่ อมเสี ยอย่างมาก
ดังนั้น การโฆษณาชวนเชื่ อในช่วงเวลาดัง กล่าวมักถูกเน้น ยา้ ถึง สัน ติภ าพและการยุติสงคราม
เวียดนาม การทบทวนของบทบาทสหรัฐอเมริกาที่มีตอ่ เวียดนาม หรือต่อต้านสงคราม แต่ทว่ายังมี
การโฆษณาชวนเชื่อบางส่วนยังคงสนับสนุนสงครามเพื่อสร้างภาพลักษณ์ข องสหรัฐอเมริกาอยู่ ดัง
กรณี ภ าพยนตร์เรื่อง The Green Berets เริ่ม เข้าฉายวันที่ 19 มิ ถุนายน ค.ศ. 1968 กากับและ
อานวยการสร้างโดยจอห์น เวนน์ (John Wayne) และ เรย์ เคลล็อก (Ray Kellogg) ภาพยนตร์
เรื่องดังกล่าวดัดแปลงจากนวนิยายเรื่อง The Green Berets ซึ่งตีพิมพ์เมื่อค.ศ. 1965 การเข้าฉาย
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ภาพยนตร์ดัง กล่ า วเกิ ด ขึน้ ช่ว งสหรัฐ อเมริก าเริ่ม ส่ง กองทหารและอาวุธ เข้า ไปประจ าการใน
เวียดนามใต้ ดังนัน้ ความเป็ นไปได้ท่ีว่า ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวถูกผลิตเพื่ อตอบสนองนโยบาย
การเมืองเกี่ ยวกับเวียดนามภายใต้ประธานาธิ บดีจอห์นสันและความสาคัญ เกี่ ย วกับเวียดนาม
กลายเป็ นประเด็นส าคัญ ทางการเมื อง ทว่าการเข้าฉายภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวเกิดท่ามกลาง
กระแสการต่อต้านสงครามเวียดนามขยายตัวขึน้ ในสหรัฐอเมริกา อีกทัง้ สถานะทางการเมืองของ
สหรัฐอเมริกาในเวียดนามกาลังตกต่าจากการดาเนินนโยบายของประธานาธิบดีจอห์นสัน ดังนัน้
การเกิดขึน้ ภาพยนตร์ดงั กล่าวเป็ นการสวนกระแสทางการเมืองและสังคมอเมริกนั ซึ่งกาลังต่อต้าน
สงครามและอาจเป็ นการกูภ้ าพลักษณ์ทางการเมืองสหรัฐอเมริกาให้ดีขนึ ้ โดยเป็ นการโฆษณาชวน
เชื่อสร้างความชอบธรรมถึงอานาจทางการเมืองและการทหารของสหรัฐอเมริกา จากการวิเคราะห์
เรื่องซึ่งเชื่อมโยงกับสถานการณ์การเข้ามาในเวียดนามใต้ของสหรัฐอเมริกาและการสนับสนุนจาก
รัฐบาลและกองทัพสหรัฐอเมริกา คือ กระทรวงกลาโหมและรัฐบาลสหรัฐอเมริกาสนับสนุนการทา
ภาพยนตร์ดงั กล่าวในส่วนของเรื่องทุน สถานที่ และอาวุธในกองทัพใช้ในประกอบฉากภาพยนตร์
รวมถึ ง บทภาพยนตร์ซ่ึ ง ถู ก ปรับ แก้ต ามความเห็ น ชอบจากกระทรวงกลาโหมและรัฐ บาล
สหรัฐ อเมริก าเกี่ ย วกับ ภาพลัก ษณ์มุม มองต่อ สงครามเวี ย ดนาม กล่ าวได้ว่า ภาพยนตร์เรื่อ ง
ดังกล่าวเป็ นภาพยนตร์ชีน้ าการทาสงครามเวียดนามโดยรัฐมีส่วนรูเ้ ห็นและสนับสนุน 140 และความ
จงใจของรัฐ ซึ่งต้องการสร้างโฆษณาชวนเชื่อเพื่ อกอบกู้ภ าพลักษณ์กองทัพอเมริกันในสงคราม
เวี ยดนาม แต่ถึ งกระนั้นสาธารณชนอเมริกัน และทั่วโลกต่างก็ ตั้งค าถามเกี่ ย วกับ บทบาทของ
สหรัฐอเมริกาในเวียดนามอยูด่ ี
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ภาพประกอบ 13 ภาพยนตร์อเมริกนั เรื่อง The Green Berets
ที่มา : https://www.rogerebert.com/ ค้นหาเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563
ในส่วนของหนังสือพิมพ์ การนาเสนอข่าวเกี่ ยวกับสงครามเวียดนามจากหนังสือพิม พ์
อเมริกนั กลับกลายเป็ นภาพสะท้อนในแง่ลบของสงครามเวียดนามในช่วงปลายทศวรรษ 1960 ถึง
ช่วงต้นทศวรรษ 1970 นาไปสู่กระแสการต่อต้านสงครามเวียดนามในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกจึง
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์โฆษณาชวนเชื่อของสหรัฐอเมริกาผ่านทางหนังสือพิมพ์อเมริกนั ดังนัน้
ข่าวในหนังสือพิมพ์เริ่มเสนอเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพและสถานการณ์การรบในเวียดนาม อาทิ
เช่น LBJ Won’t Run141 Letter To America142 Black Against the War143 หรื อ Nixon Visit Gls
Viet144 เป็ นต้น
นอกเหนื อจากการใช้หนังสื อพิม พ์ สุนทรพจน์และภาพยนตร์ในการโฆษณาชวนเชื่ อ
เกี่ยวกับสงครามเวียดนามนัน้ ยิ่งมีกระแสต่อต้านสงครามเวียดนามมากขึน้ รู ปแบบการโฆษณา
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ชวนเชื่ อเริ่ม หลากหลายมากขึน้ และถูกนาเสนอสู่สาธารณชนในรู ป แบบต่างๆ อาทิ เช่น ดนตรี
โปสเตอร์ เพลง วรรณกรรม และรวมถึงภาพในสมรภูมิ สงครามซึ่งเป็ นสิ่ งยา้ เตือนหรือทบทวน
บทบาทของสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนามจากสาธารณชนและสื่อสารมวลชนบางกลุ่ม ดัง
กรณี ข องดนตรีอ อกมาในรู ป แบบแนวเพลงหลากหลายภาษาและเนื ้อ เพลงถูก แต่ ง ขึ น้ จาก
เหตุการณ์จริงหรือโดยอ้อม เพลงดนตรีเหล่านีเ้ ป็ นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อผ่านทางภาษาโดย
สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ อาจอธิบายได้ว่า เพลงดนตรีเป็ นโฆษณาชวนเชื่อมีคณ
ุ ค่าทาง
จิตใจ (Gentlemental Value) อย่างที่สดุ เพลงในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดขึน้ ท่ามกลางกระแสต่อต้าน
สงคราม อาทิเช่นChristmas in Vietnam ของ จอห์นนี่ และ โจนส์ (Johnny and Jone) He’ll be
back ของ เดอะ เพลย์เ ยอร์( The Players) The Cry of My lai ของ อี ว าน ลี (Ivan lee) หรื อ
I Want to Come Home For Christmas ของ มาร์วิน เกรฟ (Marvin Gaye) เป็ นต้น เพลงดังกล่าว
พยายามสะท้อนให้เห็นถึงปั ญ หาของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อเวียดนามใต้ดงั กรณี เพลง The Cry of
My lai ที่ได้อธิบายถึงสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ เพื่อให้สงั คมสาธารณชนอเมริกันและทั่วโลกฉุกคิดถึง
ปัญหาที่เกิดขึน้ ดังความตอนหนึ่งในเพลง
There in a ditch in My Lai, a small baby cried
Any man that would do this is bound to be
Possessed by the devil himself in disguise
They may set him free, but he'll still hear that small baby cry
Hey lieutenant, you're not god, don't you know
You're just a lieutenant, and the devil possesses your soul
Did the frightened child remind you of a smiling boy
Who plays war at home and the gun is only a toy
Did anyone pray to god that day, was he old enough to ask why
Hey lieutenant, can you still hear the small babies cry...
Has god grown weak and the devil grown strong in a man...
Hey lieutenant, will death set you free from My Lai145
จากเนือ้ ความในบทเพลงดังกล่าวเป็ นการเล่าเรื่องเหตุการณ์สงั หารหมู่ ณ หมู่บา้ นไมไล
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 1968 ซึ่งเกิดขึน้ ในช่วงวิกฤตการณ์ตรุ ษญวน ในมุมมองเพลงดังกล่าว
สะท้อนถึงความโหดร้ายของทหารชาวอเมริกันได้สงั หารหมู่ชาวชนบทเวียดนามใต้เนื่องจากต้อง
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สงสัยว่ามี ส่วนร่วมกับขบวนการเวียดกงแต่การกระทาของทหารอเมริกันเหล่านัน้ ป่ าเถื่ อนและ
ไร้มนุษยธรรมโดยสังเกตจากประโยคในบทเพลง (the devil grown strong in a man...) เป็ นการ
สะท้อนด้านมืดของการกระทาทหารอเมริกนั ซึ่งทาเกินกว่าเหตุ รวมถึงในบทเพลงดังกล่าวพยายาม
เลี่ ย งผู้ก ระท าความผิ ด ในฐานะนายทหารสั่ง การในเหตุก ารณ์ดัง กล่า วโดยสัง เกตค าว่า Hey
lieutenant ซึ่งพยายามสื่ อถึงวิล เลี ยม ลอว์ แครลี่ จูเนี ย ร์ (William Laws Calley Jr.) นายทหาร
ผูร้ บั ผิดชอบการสังหารหมู่ดงั กล่าวให้นึกถึงมนุษยธรรมมากกว่าการฆ่าล้างศัตรูเพื่อสนองนโยบาย
การเมืองสหรัฐอเมริกาอันแสนกังขา นอกจากนีใ้ นบทเพลงพยายามให้สาธารณชนเห็นใจในฐานะ
มนุษย์ผมู้ ีมนุษยธรรมต่อชาวเวียดนามโดยสังเกตประโยคในบทเพลงที่ว่า but he'll still hear that
small baby cry และ can you still hear the small babies cry... ซึ่งเป็ นประโยคเพื่ อโน้มน้าวให้
สาธารณชนเห็นใจชาวเวียดนามในฐานะผูถ้ ูกกระทาในฐานะเหยื่อของสงครามอันโหดร้าย กล่าว
ได้ว่ า บทเพลงดัง กล่ า วเป็ นโฆษณาชวนเชื่ อ ของฝ่ ายต่ อ ต้า นสงครามซึ่ ง ต้อ งการให้รัฐ บาล
สหรัฐอเมริกาและกองทัพอเมริกนั ทบทวนนโยบายเกี่ยวกับสงครามเวียดนามเสียใหม่ และในช่วง
กระแสการต่อต้านสงครามควบคูก่ ับการแสวงหาสันติภาพของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เพลงต่อต้าน
สงครามคือเครื่องมือในการขับเคลื่อนความคิดของสาธารณชนอเมริกนั และทั่วโลกที่มีตอ่ เวียดนาม
ซึ่งปรากฎหลายบทเพลงในช่วงปลายทศวรรษ 1960 ถึง ต้นทศวรรษ 1970
นอกเหนือการใช้บทเพลงในฐานะโฆษณาชวนเชื่อนัน้ สื่อโฆษณาชวนเชื่ออีกประเภท
หนึ่งต้องอาศัยทัง้ ศาสตร์และศิลป์ ในการออกแบบอย่างแยบคายโดยสามารถสื่อถึงความหมาย
และสร้างแรงจูง ใจได้ภ ายในพื ้น ที่ จ ากัด คื อ แผ่น พิ ม พ์ หรือ โปสเตอร์ ในช่ว งกระแสสงคราม
เวียดนามดาเนินอยู่นนั้ โปสเตอร์คือสื่อที่สามารถเข้าถึงง่ายเหมือนเพลงโดยใช้ภ าษาสัน้ ๆ และ
แสดงออกด้วยภาพ ช่วงกระแสต่อต้านสงครามดาเนินอยู่นนั้ โปสเตอร์เน้นปลุกใจคนหนุม่ สาวและ
สาธารณชนอเมริกนั และทั่วโลกเพื่อตระหนักถึงปั ญหาเกิดขึน้ ในเวียดนามโดยสหรัฐอเมริกามีส่วน
ร่วมโดยตรง แต่เที ยบกันแล้ว โปสเตอร์กระแสต่อต้านสงครามมี ม ากขึน้ เมื่ อเที ยบกับโปสเตอร์
สนับสนุนสงครามเพื่อชักชวนให้เข้าร่วมกองทัพอเมริกันโปสเตอร์ถกู สร้างจากศิลปิ น นักออกแบบ
หรือปั ญ ญาชนเด่นชัดในยุคต้นทศวรรษ 1970 และมี ลักษณะหลากหลายเห็นได้จากโปสเตอร์
เกิดขึน้ ในช่วงเวลาดังกล่าว
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ภาพประกอบ 14 โปสเตอร์ตอ่ ต้านสงครามเวียดนามได้กล่าวประนามตาหนิประธานาธิบดี
นิกสันว่าพยายามสังหารหมูช่ าวเวียดนามและชาวอเมริกนั พร้อมเรียกร้องให้ยตุ กิ ารทิง้ ระเบิด
ในเวียดนาม
ที่มา : https://i.pinimg.com/originals/1a/37/bc/1a37bcbdc190f53109293172
fe15c285.jpgสืบค้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564

ภาพประกอบ 15 โปสเตอร์เตือนให้สหรัฐอเมริกาหยุดการกระทาใดๆหรือสนับสนุนใดๆ
ในเวียดนามใต้
ที่มา : https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/awm-media/collection/ARTV00895/large/3786494.JPG
สืบค้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564
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ภาพประกอบ 16 ธงชาติอเมริกนั ฉบับกลับหัวซึ่งถูกเปลี่ยนเป็ นปื นและเครื่องบิน
แสดงให้เห็นถึงสหรัฐอเมริกาให้ความสาคัญการทหารในเวียดนามมากกว่าปัญหาภายในประเทศ
และเน้นความรุนแรง ละเมิดสิทธิมนุษยชน
ที่มา : https://cdn.theatlantic.com/media/img/mt/2015/06/antiwar_24-1/lead_large.jpg
สืบค้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564
อาจกล่าวได้ว่า โปสเตอร์ดงั กล่าวพยายามสื่อนัยยะความหมายทางการเมืองเพื่อกระตุน้
ให้รฐั บาลสหรัฐอเมริกาเริ่ม ตระหนักถึงความจาเป็ นต้องหยุดการกระทาใดๆ ในเวียดนาม สิ่งที่
น่าสนใจในภาพโปสเตอร์คือการใช้ศิลปะแสดงออกสัญลักษณ์ทางการเมือง ดังนัน้ ความสาคัญ
ศิลปะถูกใช้เป็ นสิ่งรณรงค์ของปั ญญาชนหรือสื่อสารมวลชนในการต่อต้านสงคราม แม้กระทั่งสีท่ี
ใช้ในงานศิลปะมีความหมายในตัวเช่นกันดังเช่นงานศิลปะของเปาโล ปิ กสั โซ (Paolo Picasso) ได้
แสดงออกทางความคิดต่อต้านสงครามผ่านงานศิลปะด้วยลายเส้นเฉพาะตัวแต่ทรงพลังและส่งผล
ต่อการผลิตซา้ งานศิลปะในยุคถัดๆ มาและงานศิลปะต่อต้านสงครามของเขากลายเป็ นสัญลักษณ์
ทางศิลปะและประวัตศิ าสตร์สงครามเวียดนาม
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ภาพประกอบ 17 ผลงานของเปาโล ปิ กสั โซในปี ค.ศ. 1969 ในการต่อต้านสงครามเวียดนาม
ซึ่งตรงกับการดารงตาแหน่งประธานาธิบดีนิกสันท่ามกลางกระแสการดาเนินสงครามอย่างรุนแรง
พร้อมๆกับกระแสต่อต้านสงครามขยายตัวในสหรัฐอเมริกา
ที่มา : https://thumbs.worthpoint.com/zoom/images1/1/0509/20/pablo-picassoanti-war-poster-1969_1_22b5763e43cca5ac5474ab9e1773cf75.jpg
สืบค้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564
กล่ า วโดยรวม โฆษณาชวนเชื่ อ ในยุค ค.ศ. 1969-1975 ยึ ด โยงเข้า กั บ สถานการณ์
สงครามกาลังดาเนินไปอย่างเข้มข้นในสมรภูมิ ขณะเดียวกัน กระแสต่อต้านสงครามเริ่มขยายตัว
มากขึน้ การโฆษณาชวนเชื่อแบบเดิมจากรัฐหรือกลุ่มผูส้ นับสนุนสงครามกลับไม่ได้ผลเนื่องจาก
การดาเนินนโยบายสงครามที่ผิดพลาดของผูน้ าสหรัฐอเมริ กาและการทารุณกรรมชาวเวียดนาม
โดยทหารอเมริกนั จากข่าวสารโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ ดังนัน้ เมื่อเกิดกระแสต่อต้านสงครามในวง
กว้างท่ามกลางการดาเนินสงคราม โฆษณาชวนเชื่อเป็ นสิ่งที่ตอบสนองต่อกลุ่มต่อต้านสงคราม
อย่างมากและได้ใช้โฆษณาชวนเชื่อหลากหลายไม่ว่าจะเป็ น เพลง โปสเตอร์ ภาพยนตร์และข่าว
หนังสือพิมพ์ซ่ึงนาเสนอเกี่ ยวกับสงครามเวียดนามอย่างตรงไปตรงมามากกว่าเดิมสิ่งเหล่านีค้ ือ
กลายเป็ นเครื่องบ่มความคิดและสร้างการรับรู เ้ กี่ ยวกับสงครามเวียดนามในทิศทางการทบทวน
นโยบายสงครามจากภาครัฐ สิทธิมนุษยชน และ ความจริงเกี่ยวกับสงครามที่รัฐปิ ดบังจึงถูกแสดง
ออกมาในการปลุกระดมต่อต้านสงครามโดยใช้โฆษณาชวนเชื่ อและสามารถเข้าถึง ความจริง
เกี่ยวกับสงครามได้มากกว่าเดิม ดังนัน้ การใช้โฆษณาชวนเชื่อในยุคต่อต้านสงครามเวียดนามกลับ
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ได้ผลในวงกว้างจนมีส่วนในการตัดสินนโยบายของผูน้ าสหรัฐอเมริกาอย่างประธานาธิบดีนิ กสัน
และฟอร์ดและส่งผลต่อการรับรูเ้ กี่ยวกับสงครามเวียดนามในยุคหลังสงคราม
5.บทสรุป
โฆษณาชวนเชื่อในยุคดังกล่าวยึดโยงกับบริบทสถานการณ์เกิดขึน้ ได้แก่ การรบอย่าง
ต่อเนื่องของสหรัฐอเมริกาในเวียดนาม การเจรจาเพื่อแสวงหาสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับ
เวี ยดนามเหนื อและเวียดกง และ กระแสต่อต้านสงครามเริ่ม ขยายตัวในหมู่สาธารณชนระดับ
ปั ญญาชนอเมริกันและทั่วโลก เนือ้ หาและใจความหลักการโฆษณาชวนเชื่อในช่วงเวลาดังกล่าว
นัน้ ส่วนใหญ่เน้นไปยังการต่อต้านสงคราม การยุติสงคราม การทบทวนบทบาทสหรัฐอเมริกาใน
ดินแดนเวียดนาม รวมถึง ความสาคัญของทหารผ่านศึกในสงคราม พร้อมกับการใช้งานศิลปะและ
งานเพลงในฐานะโฆษณาชวนเชื่อเข้ามามีส่วนสร้างโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านสงคราม ทว่ามีเพียง
ส่วนน้อยมีโฆษณาชวนเชื่อสนับสนุนสงครามอยู่
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บทที่ 5
บทสรุ ป
หลังสงครามอินโดจีนและข้อตกลงเจนีวาค.ศ. 1954 ดินแดนอินโดจีนเป็ นเขตหยุดหยิง
และเวียดนามแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ เวียดนามเหนือปกครองด้วยรัฐคอมมิวนิสต์ภายใต้โฮจิมินห์เป็ น
ผูน้ า กับ เวียดนามใต้ ปกครองโดยรัฐเสรีประชาธิปไตยภายใต้จกั รพรรดิเบ๋า ได๋และโง ดินห์ เดียม
เป็ นนายกรัฐมนตรีเวียดนามใต้และสหรัฐอเมริกาไม่ยอมรับหรือยินยอมในข้อตกลงเจนีวา จากการ
ที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาสนับสนุนเวียดนามใต้และจัดตัง้ รัฐบาลรวมถึงแทรกแซงการเมืองภายใน
เวียดนามใต้ เพราะต้องการสกัดการขยายตัวของคอมมิวนิสต์อย่างเวียดนามเหนือ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและสหภาพโซเวียตโดยอยูบ่ นพืน้ ฐานทฤษฎีโดมิโน การเข้ามามีอิทธิพลในเวียดนาม
ใต้ของสหรัฐอเมริกาด้วยการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนรัฐเวียดนามใต้ส่งผลเกิดกระแสต่อต้าน
สหรัฐ อเมริก าและรัฐ บาลเวี ย ดนามใต้ซ่ึง ได้ก ลายเป็ น กลุ่ม การเมื อ งใหญ่ ท่ี สุด ในการต่อ ต้า น
สหรัฐ อเมริกาและเวี ยดนามใต้คื อ ขบวนการเวี ยดกง เมื่ อขบวนการเวี ยดกงเติบ โตและเริ่ม ก่ อ
จลาจลในเขตเมืองและชนบทเวียดนามใต้ สหรัฐอเมริกามองว่าขบวนการเวียดกงมีเวียดนามเหนือ
เป็ นผูส้ นับสนุนหลักและช่วงทศวรรษ 1950-1970 เป็ นช่วงความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามใต้และ
สหรัฐอเมริกาเป็ นไปด้วยฉันท์มิตรและอยู่บนพืน้ ฐานความกังวลต่อสถานการณ์การเมืองเวียดนาม
ใต้และการขยายตัวของขบวนการเวียดกง
จุ ด เปลี่ ย นส าคัญ ให้ส หรัฐ อเมริ ก าต้อ งเข้า ไปมี ส่ ว นร่ว มในเวี ย ดนามโดยตรงคื อ
วิกฤตการณ์อ่าวตังเกี๋ยในค.ศ. 1964 ทาให้สหรัฐอเมริกาเข้ามามีส่วนในดินแดนเวียดนามมากขึน้
ส่งผลเกิ ดการเผชิญ หน้าโดยตรงกับ เวียดนามเหนือ ดังนั้นสงครามเวียดนามระหว่างเวียดนาม
เหนื อ-เวียดกง กับ เวียดนามใต้-สหรัฐอเมริกาจึงเกิดขึน้ นับแต่นั้นเป็ นต้นมา นัยยะส าคัญ ของ
สงครามครัง้ นีค้ ือการสูร้ บระหว่างฝ่ ายโลกเสรีอย่างสหรัฐอเมริกากับฝ่ ายคอมมิวนิสต์อย่างเวียดกง
และเวียดนามเหนือ
สงครามเวียดนามใช้กาลังปะทะกันต่อสูท้ งั้ สองฝ่ ายเป็ นระยะเวลา 10 ปี ทว่าการต่อสู้
สงครามอาจไม่ได้ตอ่ สูด้ ว้ ยกาลังอาวุธและยุทธวิธีการรบเพียงเท่านัน้ การใช้อานาจเบา หรือ soft
power เป็ นเครื่องมือในการต่อสูอ้ ย่างหนึ่งในสงครามเวียดนามและอานาจเบาสิ่งนัน้ คือ โฆษณา
ชวนเชื่อ ถูกไว้ใช้สร้างความชอบธรรมทางการเมืองเพื่ อให้โลกสนับสนุนในแนวทางและการกระทา
ของตน สหรัฐอเมริกาได้นาโฆษณาชวนเชื่อมาใช้ในสงครามเวียดนามดังกล่าว
โฆษณาชวนเชื่อของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับสงครามเวียดนามถูกวางแผนมาเป็ นอย่าง
ดีโดยใช้ส่ือหลายประเภทไม่วา่ จะเป็ นภาพยนตร์ สุนทรพจน์ เพลง วรรณกรรม หนังสือพิมพ์และสื่ อ
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สิ่งพิมพ์ประเภทอื่น เป็ นต้น โดยจุดประสงค์สาคัญคือการสร้างข่าวโจมตีอีกฝ่ ายให้เป็ นผูก้ ระทา
ด้วยเจตนาจงใจและพยายามให้เกิดผลกระทบกระทบในวงกว้างทัง้ ฝ่ ายตรงข้ามและฝ่ ายสนับสนุน
และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในฐานะฝ่ ายถูกกระทา
โฆษณาชวนเชื่อของสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามเวีย ดนามแบ่งออกเป็ นสองช่วงเวลา
ได้แก่ ช่วงแรกตัง้ แต่ค.ศ. 1955 ถึง ค.ศ. 1968 เป็ นช่วงเวลาสหรัฐอเมริกาพยายามสกัดอิทธิพ ล
คอมมิ วนิ ส ต์ในเวี ย ดนามใต้ค วบคู่กับ การสร้า งความชอบธรรมในการขยายอิท ธิ พ ลในเอเชี ย
ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ โฆษณาชวนเชื่ อ ในช่ว งเวลาดัง กล่าวถูก เน้น ยา้ ภาพลัก ษณ์ ค วามสัม พัน ธ์
ระหว่ า งสหรัฐ อเมริก ากั บ เวี ย ดนามใต้ การสร้า งภาพลั ก ษณ์ โฆษณาชวนเชื่ อ กั บ ตัว ผู้น า
สหรัฐอเมริกาและเวียดนามใต้ การประนามหรือโจมตีคอมมิวนิสต์ในฐานะภัยคุกคามทางการ
เมื อง ทัง้ หมดเหล่านี เ้ ป็ นการสร้างความชอบธรรมให้สหรัฐอเมริกาสนับสนุนการทาสงครามใน
ดินแดนเวียดนาม ทัง้ นัน้ ทัง้ นี ้ โฆษณาชวนเชื่อส่วนใหญ่ถกู ผลิตตามความเห็นชอบของรัฐหรือรัฐมี
ส่วนกระตุน้ ให้เกิ ด โฆษณาชวนเชื่ อเพื่ อ สร้างภาพลัก ษณ์ท างการเมื อ งเชิ ง ยกย่องฝ่ ายตนและ
ประนามฝ่ ายตรงข้ามเป็ นศัตรู ช่วงที่สองตัง้ แต่ค.ศ. 1968 ถึง ค.ศ. 1975 เกิดขึน้ หลังเหตุการณ์
ตรุษญวนจนถึงสิน้ สุดสงคราม ช่วงเวลาดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายสงครามเวียดนาม
จากระดับบน คือ จากการรบและการทุม่ ทุนมหาศาลเกี่ยวกับสงคราม มาสูเ่ วทีการเจรจาสันติภาพ
และการปรับเปลี่ยนนโยบายสงครามเวียดนามให้เป็ นสงครามของคนเวียดนามด้วยกันเอง หรือ
Vietnamization โดยการปรับเปลี่ยนนโยบายดังกล่าวเกิดมาจากกระแสต่อต้านสงครามเวียดนาม
ขยายตัวขึน้ เพราะรัฐ บาลสหรัฐ อเมริกาพยายามเลี่ ย งความจริงเกิ ด ขึน้ ในการดาเนิน นโยบาย
สงครามส่งผลเกิดกระแสต่อต้านสงครามขยายตัวมากขึน้ เกิดปั ญญาชนสร้างสรรค์งานเกี่ยวกับ
สงครามเวียดนามขึน้ มา โฆษณาชวนเชื่อในยุคดังกล่าวมักเน้นยา้ ถึงการยุตสิ งครามเวียดนาม การ
ประนามการกระทาของรัฐบาลหรือกองทัพอเมริกันที่มี ต่อชาวเวียดนาม การตระหนักถึงความ
สูญ เสี ยของเหล่าทหารผ่านศึกและการทบทวนสงครามเวี ยดนามเสี ยใหม่จ ากรัฐ และกองทัพ
ทัง้ หมดนีเ้ ป็ นสิ่งสะท้อนปั ญหาและความต้องการเรื่องสิทธิ มนุษยชน สันติภาพของชาวอเมริกนั ใน
ยุคดังกล่าว กล่าวได้ว่า โฆษณาชวนเชื่ออเมริกันมีอิทธิ พลสาคัญต่อการสร้างการรับรู ส้ งคราม
เวียดนามให้กบั สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆและแสดงเห็นถึงมุมมองหรือทัศนคติของสหรัฐอเมริกาที่มี
ต่อคอมมิวนิสต์และชาวเวียดนามในยุคสงครามเย็น ซึ่งเปลี่ ยนแปลงไปตามบริบทของการเมือง
ระหว่างประเทศในแต่ละช่วงเวลา
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