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ปรญิญานิพนธเ์ลม่นี ้ศึกษาการสรา้งโฆษณาชวนเช่ือของสหรฐัอเมริกากบัสงครามเวียดนามใน

ช่วงเวลาค.ศ.1955-1975 โดยศึกษาจากหลกัฐานชัน้ตน้คือ สนุทรพจน ์หนงัสือพิมพ ์ภาพยนตร ์บทเพลงและสื่่

อสิ่งพิมพอ์ย่างโปสเตอรแ์ละใบปลิวซึ่งเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว  เพื่อศึกษากลวิธีการสรา้งโฆษณาชวน
เช่ือของสหรฐัอเมริกาในสงครามเวียดนาม และผลของที่เกิดขึน้ ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงแรก 
ตัง้แต่ค.ศ. 1955-1968 เป็นช่วงที่สหรฐัอเมริกาเขา้มามีอิทธิพลในเวียดนามใตท้ัง้โดยออ้มและโดยตรง  โฆษณา
ชวนเช่ือในช่วงเวลาดงักล่าวเนน้ย า้ถึงการโจมตี กล่าวประณามภัยคอมมิวนิสตท์ี่เป็นภยัคุกคามความมั่นคง
ทางการเมืองในเวียดนามใต ้พรอ้มกบัสรา้งภาพลกัษณอ์นัชอบธรรมในตวัผูน้  าสหรฐัอเมรกิา จ าเป็นตอ้งเขา้ไปมี
บทบาทในเวียดนามใตโ้ดยใหเ้หตผุลการตอ่ตา้นคอมมิวนิสตเ์ป็นหลกั พรอ้มกบัสรา้งภาพลกัษณผ์ูน้  าเวียดนาม
ใตอ้ย่างโง ดินห ์เดียมใหเ้ป็นผูน้  าที่สามารถน าพาเวียดนามใตพ้น้จากคอมมิวนิสตแ์ละน าพาสูค่วามเจริญแห่ง
เวียดนาม  ช่วงที่สอง  ตัง้แต่ค.ศ. 1968-1975  ช่วงระยะเวลาดงักลา่วกระแสต่อตา้นสงครามเริ่มขยายวงกวา้ง
มากขึน้เนื่องจากการเขา้ไปมีส่วนในเวียดนามมากขึน้  โฆษณาชวนเช่ือในยุคดังกล่าวถูกเนน้ย า้อถึงการยุติ
สงคราม การแสวงหาสันติภาพ การทบทวนบทบาทของสหรฐัอเมริกาที่มีต่อเวียดนาม  เป็นต้น นอกจากนี ้
โฆษณาชวนเช่ือในยคุดงักลา่ว สว่นใหญ่เกิดขึน้จากปัญญาชนสมยัใหมท่ี่มองถงึปัญหาสงครามเวียดนามยืดเยือ้
และมองถึงการด าเนินนโยบายของรฐับาลสหรฐัอเมริกาเก่ียวกับเวียดนามผิดพลาด ในยุคดงักล่าวมีการใช้
โฆษณาชวนเช่ือหลากหลายและเขา้ถึงทกุลุม่ผลของการใชโ้ฆษณาชวนเช่ือในยคุดงักลา่วท าใหผู้ค้นเริม่ตระหนกั
ถึงปัญหาของสหรฐัอเมรกิาที่มีตอ่เวียดนามมากขึน้และสง่ผลตอ่การรบัรู ้"ขอ้เท็จจรงิ" เก่ียวกบักิจกรรมการทหาร
ของสหรฐัอเมรกิาในเวยีดนามมากขึน้และมีความเห็นใหเ้วียดนามเหนือและเวียดนามใตต้กลงปัญหาดว้ยตนเอง
มากกวา่ชาติมหาอ านาจเขา้ไปแทรกแซงปัญหาภายใน 
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This thesis studies the creation of United States propaganda and the Vietnam War 

between 1955-1975 through primary sources, including speeches, newspapers, movies, songs and 
publications, including posters and leaflets. The main objective is to explore the propaganda 
creation strategies in Vietnam War. The first period, from 1955-1968, was when the US indirectly and 
directly influenced South Vietnam. The image of pro-US, anti-communist propaganda was 
characterized by communism as a threat to the political security of South Vietnam and the creation of 
the righteous image of US leaders who needed to play a role in South Vietnam, while promoting Ngo 
Dinh Diem, the South Vietnamese leader, as the one who could lead South Vietnam out of 
communism and bring about prosperity. The second period was 1968 to 1975, when the anti-war 
movement became more widespread due to increased participation in Vietnam. The propaganda 
from this period emphasized ending the war, seeking peace, reviewing US policy in Vietnam, etc. In 
addition, most propaganda from this period emerged from modern intellectuals who saw the Vietnam 
War as mismanaged of US government policy on Vietnam. In this period, the use of propaganda 
diversified to reached all of the target groups. The effect of propaganda during this period made the 
public more aware of Vietnam and also perceptions on the ‘facts’ about US military activities in 
Vietnam. They also felt that North and South Vietnam should have resolved the issues themselves 
rather than allowing the superpowers to intervene in their internal affairs. 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์เล่มนีใ้ชร้ะยะเวลาเขียนหลายปีพรอ้มกับการสั่งสมประสบการณ์ในการเขียนและการ
คน้ควา้ปริญญานิพนธ ์ดงันัน้ผูเ้ขียนปรญิญานิพนธข์อขอบคณุผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัพร ไทยจงรกัษ์ อาจารย์
ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธท์ี่ช่วยเคี่ยวใหค้วามรู ้

เก่ียวกับเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละประวตัิศาสตรเ์วียดนามตัง้แต่สมัยเรียนรายวิชาจนถึงควบคุม
ปรญิญานิพนธ ์และ ตรวจแกไ้ขใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัปรญิญานิพนธฉ์บบันี ้

ขอขอบคุณอาจารย์ ดร.อภิชา  ชุติพงศ์พิสิฎฐ์แห่งภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประธานกรรมการสอบปรญิญานิพนธท์ี่ใหเ้กรยีติรบัเป็นประธานกรรมการสอบปรญิญา
นิพนธ ์และ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.โดม ไกรปกรณ ์

กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ทัง้สองท่านใหแ้นวทางแกไ้ขปรบัปรุงและขอ้เสนอในปริญญานิพนธใ์ห้
ลุล่วงไปด้วยดี  โดยเฉพาะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม  ไกรปกรณ์  ที่ได้ให้ความรู้เก่ียวกับประเด็นสนใจ
ประวตัิศาสตรไ์ทยเมื่อครัง้เรยีนรายวิชาเมื่อ 5 ปีก่อนและรายวิชาการศกึษาอิสระ (IS) 

ขอขอบคณุคณาจารยภ์าควชิาประวตัศิาสตร ์คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ทกุทา่น
ที่เคยสอนและใหค้ าแนะน า ไม่วา่จะเป็น รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริพร ดาบเพชร  อาจารยพ์รพรรณ โปรง่จิตร  รอง
ศาสตราจารย ์ดร.ชาครติ ชุ่มวฒันะ 

อาจารย์สัญญา  ชีวประเสริฐ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย  มุกสง ที่ ได้ให้ความรู้วิชาการ
ประวัติศาสตรแ์ละวิธีการเขียนงานปริญญานิพนธ์และบทความ  ท าให้เปิดความรูว้ิธีการอ้างอิง  การเขียน
บรรณานุกรมและขอ้มลูส าคญัทางประวตัิศาสตรซ์ึ่งเป็นการเปิดโลกทศันท์างความคิดของนิสิตคนนีท้ี่เขียนอะไร
แทบไมเ่ป็นเลย 

ขอขอบคณุความช่วยเหลือและความเป็นหว่งเป็นใยของพี่นอ้งปรญิญาโทรหสั 59 ไมว่า่จะเป็น พี่ป ูอมุา
ทิพย ์พี่โชค โชคชยั อีฟ เมทินี และพี่จุ๊บ อาทิพร ซึ่งคอยช่วยเหลือ คอยสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัปริญญานิพนธแ์ละ
ปัญหาระบบ ITHESIS 

ซึ่งแสนจะยุ่งยากและแสนล าบากส าหรบันิสิติปริญญาโทคนนี ้ รวมถึงช่วยเหลือห่วงใยกันตัง้แต่สมัย
เรยีนรายวิชาปรญิญาโท (ถา้มหาวิทยาลยัลดความยุง่ยากก็จะดี จะไดไ้มท่ างานซ า้ซอ้น) 

ขอขอบคุณ เพื่ อนสมัยประถม -มัธยม  เพื่ อนสมัยปริญญาตรีทั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรและ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ที่เป็นก าลงัใจรบัฟังปัญหา เป็นที่ปรกึษา เป็นที่ระบายอารมณ ์เป็นที่ปลอดปลอ่ย และ
มิตรในยามยาก ในทกุเรือ่ง 

ขอขอบคุณนอ้งๆนกัเรียนเคยสอนพิเศษทุกคนที่เคยเรียนกับเราทัง้สนิทกันมากที่เขา้ใจชีวิตการเรียน
ปรญิญาโทของพี่คนนี ้และ คอยใหก้ าลงัใจ ค าปรกึษามาตลอด 

ขอขอบคณุครอบครวัตัง้แต่ แม่ ยาย ตา พี่ชาย พี่ดอลฟ์ และเพื่อนแม่บางคนที่เป็นก าลงัใจสนบัสนนุใน
การเรียนปริญญาโทและการท าThesis มาตลอด 5 ปี รวมถึงแม่ พี่ดอลฟ์และเพื่อนแมแ่ละเพื่อนพ่ีดอลฟ์บางคนเขา้
มามีสว่นช่วยในการท าปรญิญานิพนธผ์า่นพน้ไป 
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สดุทา้ยนี ้ขอขอบคณุชีวิตปรญิญาโทตลอด 5 ปี ถึงแมว้่ามนัยาวนานไป แตเ่ป็นช่วงเวลาที่เติบโตในทาง
ความรู ้การใชชี้วิต การพบปะผูค้น การเจอสงัคมและสถานการณต์่างๆในชีวิต ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีและชอบที่สดุ
โดยเฉพาะไดเ้รยีนและท าสิง่ที่ชอบ 

สิ่งที่ตั้งใจมาตั้งนาน  รวมถึงขอบคุณปริญญาโทสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ที่เปลีย่นความคิด ชีวิตและสงัคมความรูไ้ปโดยปริยายท าใหไ้ดเ้จอขอ้วิจารณ์ ค าช่ืน
ชม และความรู้ ู ทางประวตัิศาสตรท่ี์มากขึน้ 

  
  

รุจ  โรหิตรตันะ 
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บทที ่1 
บทน า 

1.ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
ในช่วงทศวรรษ 1950-1970 ดินแดนเวียดนามไดร้บัผลกระทบจากสงครามอย่างมาก

จากการเป็นสมรภูมิทางการเมืองระหว่างประเทศท่ีต่อสู้กันทางอุดมการณ์การเมืองของฝ่าย
คอมมิวนิสตก์บัฝ่ายโลกเสรี การสูร้บในเวียดนามอนัเน่ืองมาจากความขดัแยง้ระหว่างสองฝ่ายนีท่ี้
เรียกวา่ สงครามเวียดนามสง่ผลกระทบตอ่ทัง้เวียดนามและโลกส่วนรวม 

สงครามนี ้มีจดุเริ่มตน้ส าคญัคือ การแทรกแซงของสหรฐัอเมรกิาในเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้หลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ซึ่งใช้ทฤษฏีโดมิโน (Domino Theory)1 ป้องกันการขยายตัวของ
คอมมิวนิสตใ์นภูมิภาคดังกล่าว  และ การไม่ยอมรบัและไม่ยินยอมลงนามในข้อตกลงเจนีวา 
(Geneva Accords) ค.ศ. 19542 ของฝ่ายเสรีนิยม คือ นายกรฐัมนตรีโง ดินห ์เดียม (Ngo Dinh 
Diem) แห่งเวียดนามใต ้(1954-1955) ซึ่งไดร้บัการสนบัสนุนจากสหรฐัอเมริกาหลงัจากนัน้ไดล้ม้
ลา้งการปกครองของจกัรพรรดิเบา๋ได ๋(Bao Dai) และสถาปนาสาธารณรฐัเวียดนาม โดยมีโง ดนิห ์
เดียมเป็นประธานาธิบดีการเขา้มามีบทบาทของสหรฐัอเมรกิาในเวียดนามใตม้ากเกินไปตัง้แตค่.ศ. 
1955 เป็นตน้มา3และการใชอ้  านาจเผด็จการในการปราบปรามฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของ
ประธานาธิบดีโง ดินห ์เดียม ในช่วงตัง้แต่เดือนตุลาคม ค.ศ. 1955 น าไปสู่การต่อตา้นและการ
ก่อตั้งขบวนการใตด้ินในเวียดนามใต้ ซึ่งเป็นท่ีรูจ้ักในนามของ ขบวนการแนวร่วมปลดปล่อย
ภาคใต ้(National Liberation Front) หรือ “เวียดกง” เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม ค.ศ. 1960 การเกิด

                                                           
1 ทฤษฏีโดมิโน เป็นทฤษฏีสนับสนนุความชอบธรรมของสหรฐัอเมรกิาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้พื่อป้องกนัลทัธิคอมมิวนิสตไ์มใ้ห้
ขยายตัวไปมากกว่านี ้ทฤษฏีดังกล่าวมีความเชื่อว่า หากประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นคอมมิวนิสต ์ประเทศต่อๆมาก็จะกลายเป็น
คอมมิวนิสต์ตามไปด้วย  (โปรดดู Nguyet.  (2009).  Vietnam War or American War in Vietnam? : A comparison of U.S. 
and Vietnamese Perspective.  pp 17-18.) 
2 ข้อตกลงเจนีวา (Geneva Accords) เป็นข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาในอินโดจีนหลังจากการต่อสูส้งครามอินโดจีนครัง้ที่ 1 
ระหว่างฝรั่งเศสกับกลุ่มเวียดมินห ์ซึ่งกระท าสนธิสญัญาในวนัที่ 21 กรกฏาคม ค.ศ. 1954 ขอ้ตกลงเจนีวามีสาระส าคญัคือ 1.ให้
หยดุยิงในดินแดนอินโดจีน (เวียดนาม,ลาวและกมัพชูา) 2.ควบคมุดแูลจดัใหมี้การเลือกตัง้ในลาวและกมัพชูาภายใน ค.ศ.1955 3.
หา้มใหก้องทพัตา่งชาติเขา้มาตัง้ฐานทพัในลาว เวียดนามและกัมพชูา รวมถึงหา้มท าขอ้ตกลงทางการทหารกับต่างชาติ  4. ใชเ้สน้
ขนานที่ 17 เป็นเสน้แบ่งเวียดนามออกเป็น 2 สว่น เวียดนามเหนือ ปกครองโดยรฐัคอมมิวนิสตภ์ายใตโ้ฮจิมินห ์(Ho Chí Minh) กับ 
เวียดนามใต ้ปกครองโดยรฐัเสรีประชาธิปไตยภายใตร้ฐับาลจักรพรรดิเบ๋าได๋และโง ดินห ์เดียม นายกรฐัมนตรีในขณะนั้น 5.ให้
เคารพในเอกราชของเวียดนาม เพื่อเตรียมจัดการเลือกตั้งในเดือนกรกฏาคม ค.ศ.1956 (โปรดดูใน  สุด จอนเจิดสิน.  (2546).  
ประวตัศิาสตรเ์วยีดนามตัง้แต่สมยัอาณานคิมฝรั่งเศสถงึปัจจุบนั.  หนา้.188-189.) 
3Peter Lowe.  (1998).  The Vietnam War.  pp 96-99. 
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ขบวนการเวียดกง ท าใหส้หรฐัอเมริกาเช่ือมั่นว่าเวียดนามเหนือเป็นผูส้นบัสนนุและเป็นผูส้ั่งการให้
เขา้มาปฏิบตัิการในรูปแบบการก่อจลาจลในภาคใตส้หรฐัอเมริกาจึงตดัสินใจเพิ่มความช่วยเหลือ
ใหก้ับเวียดนามใตม้ากขึน้1ในขณะท่ีจีนและโซเวียตใหค้วามช่วยเหลือเวียดนามเหนือในการรวม
ชาตอิยา่งไรก็ดี เวียดนามเหนือยงัไมไ่วใ้จวา่ชาตมิหาอ านาจทัง้สองจรงิใจตอ่เวียดนามนกั2 

ในช่วงแรกของสงคราม (ค.ศ. 1955-1964) ฝ่ายเวียดนามเหนือและเวียดนามใตย้งัไม่มี
การปะทะกันทางก าลงัทหาร ความรุนแรงในช่วงนีจ้ึงเป็นการก่อความรุนแรงของขบวนการใตด้ิน
ตา่งๆ เพ่ือตอ่ตา้นอ านาจรฐับาลเวียดนามใตแ้ละสนบัสนนุเวียดนามเหนือตามขอ้ตกลงเจนีวา ซึ่ง
ขบวนการเหล่านีโ้จมตีเพียงวงแคบเท่านั้นในรูปแบบของก่อการรา้ยหรือกบฏ อันน าไปสู่ความ
พยายามในการปราบปรามขบวนการเหล่านีจ้ากเวียดนามใตแ้ละสหรฐัอเมริกา ท่ีส่งทหารเขา้ไป
ในเวียดนามมากขึน้นบัตัง้แตก่ารเกิดขบวนการเวียดกง3 

สถานการณก์ารรบในช่วงท่ีสอง (ค.ศ. 1964-1975) เกิดจากความไม่มั่นคงทางการเมือง
ในเวียดนามใตซ้ึ่งเกิดหลงัจากการลอบสงัหารประธานาธิบดีโง ดินห ์เดียม เม่ือเดือนพฤศจิกายน 
ค.ศ. 1963 เกิดการผลดัเปล่ียนอ านาจระหว่างทหารและพลเรือนในช่วงค.ศ. 1963-1967 สง่ผลให้
สถานการณ์ภายในเวียดนามใตเ้ลวรา้ยลง ขณะท่ีเวียดนามเหนือมีความเขม้แข็งทางการทหาร
พรอ้มท่ีจะท าสงคราม รวมถึงขบวนการเวียดกงขยายตวัและโจมตีพืน้ท่ีในเวียดนามใตม้ากขึน้ 
สหรฐัอเมริกาจึงตัดสินใจปฏิบัติการโจมตีเวียดนามเหนือในช่วงค.ศ. 1964-19734 ถือเป็นการ
เผชิญหนา้กนัในการรบระหวา่งสหรฐัอเมรกิากบัเวียดนามเหนืออย่างเป็นทางการ5 

การโจมตีเวียดนามเหนือของสหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นถึงความพยายามของ
สหรฐัอเมรกิาท่ีจะท าลายระบอบสงัคมนิยมคอมมิวนิสตใ์หพ้น้จากภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ผลสุดทา้ยความพยายามของสหรฐัอเมริกาท่ีตอ้งการสรา้งอิทธิพลในเวียดนามพรอ้มกับต่อตา้น

                                                           
1Daniel Papp.  (1981).  Vietnam : the view from Moscow, Peking, Washington.  หนา้ 17. 
2กรณีของเวียดนามเหนือเป็นพนัธมิตรและไดร้บัการสนบัสนนุและรบัความชว่ยเหลือจากรฐัคอมมิวนิสตอ์ยา่งสาธารณรฐัประชาชน
จีนและสหภาพโซเวียต แตเ่วียดนามเหนือกลบัไมไ่วใ้จความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐัคอมมิวนิสตท์ี่มีต่อเวียดนามเหนือเพราะทัง้สองชาติ
ไดพ้ยายามแสวงหาผลประโยชนใ์นเวียดนามเหนือ แตเ่น่ืองจากทัง้สองชาติเป็นผูส้นบัสนนุการด ารงอยูร่ฐัเวียดนามเหนืออยา่งชอบ
ธรรมและยงัยึดตามสนธิสญัญาเจนีวา รวมไปถึงเวียดนามเหนือจ าเป็นตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและการทหารจาก
ชาติคอมมิวนิสตท์ัง้สอง เวียดนามเหนือจึงจ าตอ้งยอมผูกมิตรกับชาติคอมมิวนิสตท์ัง้สองต่อไป (โปรดดู  ชาติชาย พณานานนท.์  
(2536).  สงครามเวยีดนาม (ค.ศ. 1946-1975).  หนา้.100.) 
3นิษฐนาถ นิลดี.  (2552).  ขบวนการคอมมวินสิตใ์นเวยีดนาม (ค.ศ.1945-1975).  หนา้ 117-121.  
4 เหตทุี่ใหค้.ศ. 1964 เป็นปีการเริ่มโจมตีเวียดนามของฝ่ายสหรฐัอเมรกิา เพราะสหรฐัอเมรกิาไดเ้ริ่มรุกล  า้น่านน า้เวียดนามเหนือใน
วนัที่ 2-4 สิงหาคม ค.ศ. 1964 หรือที่เรียกว่า วิกฤตการณ์อ่าวตังเก๋ีย (The Gulf of Tonkin Incident) จนน าไปสู่ขอ้ตกลงมติอ่าว
ตงัเก๋ีย (The Gulf of Tonkin Resolution) ในวนัที่ 7 สิงหาคม ค.ศ. 1964  
5 ปรชีา ศรวีาลยั.  (2548).  เวยีดนามการรบขัน้แตกหกั.  หนา้ 53-61.  
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คอมมิวนิสตล์ม้เหลวและการรบของสหรฐัอเมริกาในเวียดนามถกูโจมตีจากเวียดกงและเวียดนาม
เหนือบ่อยครัง้ถึงแมว้่าจะมีชยัชนะก็ตาม อย่างกรณีของการโจมตีในเทศกาลตรุษญวน (The Tet 
Offensive) ในวันท่ี 30 มกราคม ค.ศ. 1968 เป็นสิ่งสะท้อนถึงผลกระทบทางการทหารและ
การเมืองของสหรฐัอเมริกาในเวียดนาม1เม่ือสงครามขยายวงกวา้งออกไปมากขึน้และเป็นการตอ่สู้
ระหว่างสหรฐัอเมริกากับเวียดนามเหนือและเวียดกงโดยตรง การต่อสูข้องทัง้สองฝ่ายยืดเยือ้จน
ผู้คนเริ่มเบื่อหน่าย รวมถึงงบประมาณและความช่วยเหลือจ านวนมากท่ีสหรัฐอเมริกาใช้ใน
สงครามท าให้ประธานาธิบดีริชารด์ นิกสัน (Richard Nixon) ต้องการท่ีจะถอนก าลังออกจาก
เวียดนามแล้วลดความช่วยเหลือลงจึงเกิดการเจรจาระหว่างเวียดนามเหนือ เวียดกงกับ
สหรฐัอเมริกาและเวียดนามใตเ้พ่ือยุติสงครามท่ีรุนแรงและขยายตวัอนัไม่สิน้สุดมีการลงนามใน
ข้อตกลงปารีส (Paris Peace Accords) ในวันท่ี 27 มกราคม ค.ศ. 1973 ผลจากข้อตกลงคือ 
สหรฐัอเมริกาถอนทหารทัง้หมดจากเวียดนามใตแ้ต่สงครามยงัด าเนินตอ่ไปเรื่อยๆ ฝ่ายเวียดนาม
เหนือและเวียดกงไดย้ึดครองพืน้ท่ีสว่นใหญ่ในเวียดนามใตแ้ละมีชยัชนะเหนือกองทพัเวียดนามใต้
ในท่ีสดุสงครามเวียดนามสิน้สดุเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน ค.ศ. 1975 ดว้ยชยัชนะของฝ่ายเวียดกงและ
เวียดนามเหนือในการยดึครองกรุงไซง่อนและการยอมจ านนจากรฐับาลเวียดนามใต ้

ในชว่งระยะเวลา 20 ปีของสงครามเวียดนามทัง้ฝ่ายเวียดนามเหนือและเวียดกง กบั ฝ่าย
เวียดนามใตแ้ละสหรฐัอเมริกา ตา่งตอ้งการหาสิ่งสนบัสนนุในการท าสงครามนอกเหนือการทหาร 
สิ่งสนับสนุนท่ีทั้งสองฝ่ายได้เลือกใช้ประการหนึ่งคือ การใช้โฆษณาชวนเช่ือเพ่ือสรา้งความ
น่าเช่ือถือในการท าสงครามและสรา้งแรงกระตุ้นทางจิตวิทยาโดยพยายามใช้ส่ือทุกทางเพ่ือ
น าเสนอและตอ้งการใหช้าติอ่ืนสนับสนุนการท าสงครามเวียดนามหากกล่าวถึงการโฆษณาชวน
เช่ือนัน้ โฆษณาชวนเช่ือคือเผยแพรอ่ดุมการณห์รือความคิดเห็น ดว้ยกลอบุายตา่ง ๆ เพ่ือโนม้นา้ว
จิตใจผูอ่ื้นใหเ้ห็นคลอ้ยตาม2 และใชห้ลกัการจิตวิทยา (Psychology Operations) เป็นสิ่งส าคญั
ในการสรา้งโฆษณาชวนเช่ือ อีกประการหนึ่งในการสรา้งโฆษณาชวนเช่ือ คือ ตอ้งสรา้งความ
นา่เช่ือถือผ่านทางระบบความคิดใหก้บัมวลชน เพราะมวลชนคือกลุม่เปา้หมายส าคญัท่ีตอ้งใชก้าร

                                                           
1 การโจมตีในเทศกาลตรุษญวนเริ่มตน้ตัง้แต่วนัที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1968 สิน้สดุลงตน้กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1968 เป็นการโจมตีครัง้
ใหญ่และครัง้ส  าคญัของเวียดกงและเวียดนามเหนือ การโจมตีดังกล่าวเป็นการวางแผนของฝ่ายเวียดนามเหนือและเวียดกงมา
ตัง้แตช่ว่งฤดรูอ้น ค.ศ. 1967เพ่ือกดดนัใหส้หรฐัอเมรกิาถอนก าลงัทหารออกจากเวียดนามใตแ้ละใหป้ระธานาธิบดี เหงียนวนั เทียว 
(Nguyen Van Tieu) ลาออกจากต าแหน่ง ฝ่ายเวียดนามเหนือและเวียดกงสญูเสียก าลงัไปถึง 5,000 คน และก าลงัทหารอีก 3,200 
คน ในขณะที่ฝ่ายสหรฐัอเมริกาสามารถกูค้ืนสถานการณ์คืนมาได ้จึงสูญเสียทหาร 1,536 คน และเจา้หน้าที่ 500 คน (โปรดด ู
ศศิธร นพรตัน.์  (2552).  ยทุธวธิีของเวยีดกงในสงครามเวยีดนาม ค.ศ.1965-1975.  หนา้ 34.)  
2ราชบณัฑิตยสถาน. (2561).  พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2554. (ออนไลน)์ 
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โนม้นา้ว จูงใจและจิตวิทยาท าใหเ้ช่ือถือใหไ้ด ้วิธีการดงักล่าวอาจใชข้อ้เท็จจริงจากสถานการณ์
ต่างๆ หรือ สิ่ งปลอมแปลงให้ดูน่าเช่ือถือมากขึน้  ในกรณีของสงคราม โฆษณาชวนเช่ือมี
ความส าคญัเป็นพิเศษของรฐับาลและทหาร เพราะตอ้งการใหฝ่้ายตรงขา้มออ่นก าลงัและพยายาม
ดงึมวลชนใหมี้ความรูส้กึนกึคดิรว่มกนัโจมตีฝ่ายตรงขา้ม ส่วนสิ่งท่ีใชใ้นโฆษณาชวนเช่ือนัน้ เพราะ
เป็นเคร่ืองมือส าคญัเขา้ถึงมวลชนไดง้่าย1 

ในยุคสงครามเย็น ฝ่ายสหรัฐอเมริกาเกิดความกลัวจากการขยายตัวของลัท ธิ
คอมมิวนิสตห์ลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ในภูมิภาคยุโรปตะวันออกและสาธารณรฐัประชาชนจีน 
ส่งผลใหส้หรฐัอเมริกาจดัตัง้หน่วยงานทางผลิตโฆษณาชวนเช่ือขึน้ คือองคก์ารสารสนเทศแห่ง
สหรฐัอเมริกา (United States Information Agency-USIA) กับ คณะกรรมการสรา้งกลยุทธ์ทาง
จิตวิทยา (Psychological Strategy Board-PSB) เพ่ือสรา้งความน่าเช่ือถือโนม้นา้วทางความคิด
ในการสรา้งโฆษณาชวนเช่ือของสหรฐัอเมริกา รวมถึงการสรา้งความมั่นคงทางการเมืองระหว่าง
ประเทศของสหรฐัอเมริกา ทฤษฏีกรอบความคิดของสหรฐัอเมริกากบัการสรา้งโฆษณาชวนเช่ือใน
ยคุสงครามเย็น คือ การขจดัลทัธิคอมมิวนิสตด์ว้ยการสรา้งพืน้ท่ีเสรีภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ
และวฒันธรรมนอกจากนีท้ฤษฏีกรอบความคิดในการสรา้งโฆษณาชวนเช่ือของสหรฐัอเมริกาใน
ยคุสงครามเย็นยงัครอบคลมุไปถึงงานศิลปะตา่งๆ อาทิ ดนตรี ศิลปะ วิทยโุทรทศันแ์ละภาพยนตร์
การสรา้งทฤษฏีแนวคิดการต่อตา้นหรือการเอาชนะคอมมิวนิสตใ์นการสรา้งโฆษณาชวนเช่ือของ
สหรฐัอเมริกามีอิทธิพลอย่างมากในช่วงระยะเวลา 40 ปีของยุคสงครามเย็น แต่ทว่า บางครัง้ 
กรอบความคิดในการใชห้รือการผลิตส่ือโฆษณาชวนเช่ือกลบัได้รบัส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่น
ทางการเมืองยคุสงครามเย็นของสหรฐัอเมรกิาและเกิดการปะทะอย่างรุนแรงระหว่างสหรฐัอเมรกิา
กบัสหภาพโซเวียตหรือประเทศกลุม่คอมมิวนิสต์2 

ส่วนสงครามเวียดนามนั้น สหรฐัอเมริกาไดเ้ขา้มามีบทบาทการสรา้งโฆษณาชวนเช่ือ
นบัตัง้แตห่ลงัสนธิขอ้ตกลงเจนีวาจนถึงการสิน้สดุสงครามเวียดนาม นอกเหนือการใชท้ฤษฏีกรอบ
ความคิดการสรา้งพืน้ท่ีเสรีภาพทางการเมือง เศรษฐกิจและวฒันธรรมในการต่อตา้นคอมมิวนิสต์
นัน้ สหรฐัอเมริกาไดใ้ชอี้กแนวคิดหรือทฤษฏีหนึ่งในการการสรา้งโฆษณาชวนเช่ือใหก้บัเวียดนาม
ใตคื้อ แนวคดิชาติพนัธุน์ิยม (Ethnocentrism)3โดยแนวคดิดงักลา่วเป็นการยึดถือตามแนวทางหรือ

                                                           
1นิจจงั พนัธะพจน.์  (2556,ม.ค.-มิ.ย.).  บทบาทของสื่อแอนิเมชั่นในชว่งสงครามโลก : กรณีศกึษาสหรฐัอเมรกิาและญ่ีปุ่ น.  วารสาร
สถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ.   หนา้ 11-18. 
2Chisem.  (2012).  US Propaganda and The Cultural Cold War.    (ออนไลน)์..  
3 แนวคิดชาติพนัธุนิ์ยม (Ethnocentrism) คือ แนวคิดที่มีความเชื่อที่วา่ กลุม่ชาติพนัธุแ์ละกลุม่วฒันธรรมของตนเองเป็นใหญ่กวา่
ทกุวฒันธรรมและทกุชาติพนัธุม์กัจะมีความสมัพนัธร์ว่มกนัตัง้แต ่ประเพณี พฤติกรรม ภาษาและศาสนา การนิยามเก่ียวกบัชาติ
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มมุมองของชาติพนัธุน์ิยมอเมริกัน (American Ethnocentrism) เพ่ือสนองตอบความตอ้งการของ
สหรฐัอเมริกาในการแสวงหาอิทธิพลจากการต่อตา้นหรือหยุดยัง้คอมมิวนิสตใ์นเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้1 ดงันัน้การใชแ้นวคิดชาติพันธุ์นิยมอเมริกันผสมกับทฤษฏีโดมิโนจึงมีส่วนในการสรา้ง
โฆษณาชวนเช่ือสงครามเวียดนามของฝ่ายสหรฐัอเมริกาและเวียดนามใตแ้ละแนวคิดเรื่องชาติ
พนัธุอ์เมริกนัเป็นสิ่งสะทอ้นถึงความพยายามของสหรฐัอเมรกิาท่ีมีตอ่เวียดนามใตแ้ละอินโดจีนใน
ยคุสงครามเย็น แนวคิดชาติพนัธุอ์เมริกันท่ีสมัพนัธก์บัการสรา้งโฆษณาชวนเช่ือเห็นไดช้ดัเจนจาก 
การขอมติความเห็นจากสาธารณชนอเมริกันในการประเมินการท าสงครามเวียดนามของ
ประธานาธิบดีลินดอน บี. จอหน์สนั (Lyndon B. Johnson) ในชว่งค.ศ. 1965-19682 

แมว้่าทัง้สองฝ่ายจะมีการใชโ้ฆษณาชวนเช่ือเพ่ือโจมตีและสรา้งความชอบธรรมเก่ียวกบั
สงครามเวียดนาม แต่ในงานวิจัยนีต้อ้งการศึกษาการสรา้งหรือการใชโ้ฆษณาชวนเช่ือของฝ่าย
สหรฐัอเมริกาและเวียดนามใตใ้นสงครามเวียดนามเพราะสหรฐัอเมริกาเป็นผูเ้ริ่มตน้ในการสรา้ง
โฆษณาชวนเช่ือเพ่ือตอ่ตา้นฝ่ายคอมมิวนิสต ์(เวียดนามเหนือและเวียดกง) ฝ่ายสหรฐัอเมริกามอง
ว่าคอมมิวนิสต์เป็นบ่อนท าลายความมั่ นคงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคสงคราม
เวียดนาม  

การศึกษาขัน้ตน้เก่ียวกับการโฆษณาชวนเช่ือในสงครามเวียดนามพบว่า การโฆษณา
ชวนเช่ือในช่วงสงครามเวียดนามมีการใชส่ื้ออนัหลากหลาย โดยงานวิจยัดงักล่าวจะแบง่ออกเป็น 
2 ชว่งเวลา คือ ชว่งค.ศ. 1955-1964 และ ชว่งค.ศ. 1964-1975 

ช่วงค.ศ. 1955-1964  ช่วงเวลาดงักล่าวเกิดเหตกุารณส์ าคญัในเวียดนามใต ้ตัง้แต่ การ
ยุติสงครามอินโดจีน และ การท าข้อตกลงเจนีวา จนถึง การเรืองอ านาจสู่การสิน้สุดอ านาจ
ประธานาธิบดีโง ดินห ์เดียมเป็นตน้ การด าเนินนโยบายรฐับาลเวียดนามใตใ้นยุคโง ดินห ์เดีย
มใช้นโยบายประนามและก าจัดคอมมิวนิสต์ในเวียดนามใต้และความสัมพันธ์ระหว่าง
สหรฐัอเมรกิาและรฐับาลของโง ดินห ์เดียมแน่นแฟ้นมาก ประกอบกบั นโยบายของสหรฐัอเมรกิา
ในการต่อตา้นคอมมิวนิสตใ์นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้หากกล่าวถึงจุดเริ่มตน้การสรา้ง
โฆษณาชวนเช่ือของสหรฐัอเมริกาในช่วงแรก (1954-1964) เกิดขึน้หลงัจากการท าขอ้ตกลงเจนีวา 
การสรา้งโฆษณาชวนเช่ือของสหรฐัอเมริกาในช่วงแรก คือ ปฏิบัติการสารแห่งเสรีภาพ (The 

                                                                                                                                                                      
พนัธุนิ์ยมใชเ้กณฑเ์รือ่งความเป็นหนึ่งเดียวทางวฒันธรรม นอกจากนีแ้นวคิดดงักลา่วพรอ้มที่จะปกป้องพวกพอ้งหรือเผ่าพนัธุข์อง
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) หรือปฏิบตักิารพระนางพรหมจารีมุ่งสู่ใต ้(Virgin mary moving 
southern) ซึ่งเป็นปฏิบตัิการในทฤษฏีโดมิโนท่ีสหรฐัอเมริกาสรา้งขอบเขตการตอ่ตา้นคอมมิวนิสต์
ในภูมิภาคเอเชีย ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการอพยพชาวเวียดนามอาศัยทางตอนเหนือมายัง
ดินแดนทางใตโ้ดยอาศยับริบทคริสตศาสนาเป็นเครื่องมือการสรา้งโฆษณาชวนเช่ือ1หลงัจากการ
สรา้งโฆษณาชวนเช่ือจากปฏิบตัิการมุ่งสู่ใตแ้ลว้ ฝ่ายสหรฐัอเมริกายงัมีอิทธิพลควบคมุการสรา้ง
โฆษณาชวนเช่ือใหก้ับฝ่ายเวียดนามใต้2 ดงันัน้ภาพรวมโฆษณาชวนเช่ือในยุคดงักล่าวเป็นการ
น าเสนอการต่อต้านคอมมิวนิสต์,  การสร้างภาพลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาและการสร้าง
ภาพลกัษณใ์หก้ับรฐับาลเวียดนามใต ้และการปฏิบตัิการของทหารอเมริกนั ตวัอย่างโฆษณาชวน
เช่ือในยุคดังกล่าวได้แก่  นวนิยายเรื่อง The Quiet American (1955) ของ เกรย์แฮม กรีน 
(Graham Greene) เป็นตน้  

ช่วงค.ศ. 1964-1975 เป็นยุคท่ีใช้การโฆษณาชวนเช่ือมากท่ีสุด สาเหตุของการใช้
โฆษณาชวนเช่ือในยุคดงักล่าวเกิดจากบริบททางการเมืองของสหรฐัอเมริกา คือ ประธานาธิบดี  
ลินดอน บี จอหน์สนั (Lyndon B.Johnson) ใหค้วามส าคญัเรื่องสงครามเวียดนามมากขึน้ดว้ยการ
ด าเนินนโยบายการท าใหส้งครามเป็นเรื่องของอเมริกัน (Americanization) ประกอบกับ มติอ่าว
ตงัเก๋ีย (Gulf of Tonkin Resolution) ท่ีมอบอ านาจใหส้หรฐัอเมริกาใชอ้  านาจทางการทหารในการ
โจมตีเวียดนามไดท้นัทีโดยไมต่อ้งประกาศสงครามก่อน จากการด าเนินนโยบายของสหรฐัอเมริกา
ท่ีมีต่อเวียดนามในระยะเวลาดังกล่าวนอกเหนือจากการท าสงครามยังมีสถานการณ์อ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งกับสงคราม อาทิ การต่อตา้นสงครามเวียดนามในสหรฐัอเมริกาตัง้แต่ค.ศ. 1966-1975, 
การท าข้อตกลงปารีส เดือนมกราคม ค.ศ. 1973 และ การสิน้สุดสงครามเวียดนาม เป็นต้น 
สถานการณ์สงคราม ส่งผลถึงการสรา้งโฆษณาชวนเช่ือในยุคสงครามเป็นสิ่งตอ้งการสนับสนุน
หรือเห็นถึงความส าคญัของสงครามเวียดนามดงักรณีจากการใชใ้บปลิวของฝ่ายสหรฐัอเมริกาเพ่ือ
โจมตีฝ่ายเวียดนามเหนือและเวียดกงโฆษณาชวนเช่ือเผยแพร่ความคิดเสรีภาพและต่อต้าน
คอมมิวนิสตล์งไปในใบปลิวในยุคสงคราม 3ส่วนภาพโปสเตอรเ์ป็นสิ่งส าคัญในการสรา้งสรรค์
โฆษณาชวนเช่ือในยุคสงครามโดยการเนน้ความส าคัญของการต่อสูส้งครามและเนน้การโจมตี
ฝ่ายตรงขา้มโดยการใชภ้าษาในการปลกุใจ การเลือกใชภ้าพถ่ายก็เช่นกนั เป็นภาพปฏิบตัิการใน
สงครามซึ่งท าใหผู้พ้บเห็นตระหนกัถึงความส าคญัของสงคราม  

                                                           
1Katsiaficas.  (1992).  Vietnam documents : American and Vietnamese views of the war.  pp 26. 
2Kubia.  (2014).  U.S. Propaganda in the Vietnam War.    (Online). 
3Friedman.  (2006).  The North Vietnam Leaflet Campaign.    (Online). 
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ส่วนภาพยนตรใ์นช่วงสงครามเวียดนามระยะท่ีสองเน้นถึงการปฏิบัติการของทหาร
อเมริกนัและการโจมตีฝ่ายตรงขา้มก็คือเวียดกงและเวียดนามเหนือ แมว้่าสงครามเวียดนามสิน้สดุ
ลงในปลายเดือนเมษายน ค.ศ. 1975 แลว้ การโจมตีฝ่ายเวียดกงและเวียดนามเหนือพรอ้มๆกับ
การปฏิบตักิารทางทหารของสหรฐัอเมริกายงัคงผลิตอยู่ในภาพยนตรอ์เมรกินัตัง้แตท่ศวรรษ 1950 
จนถึงช่วงทศวรรษ 1970 ภาพยนตรท่ี์เด่นและส าคัญไดแ้ก่ A Yank in Vietnam (1964) To The 
Shores of Hell (1966)  The Green Beret (1968)  The Loser (1970) ฯลฯ1 

สว่นวรรณกรรมในช่วงสงครามเวียดนามระยะท่ีสองนี ้ส่วนใหญ่เป็นการเล่าเรื่องราวของ
ทหารปฏิบัติการในสงครามและวรรณกรรมเกือบส่วนใหญ่ถู กน าไปสร้างเป็นภาพยนตร ์
วรรณกรรมในยคุดงักล่าวมีทัง้สนบัสนุนการต่อตา้นคอมมิวนิสตห์รือการท าสงคราม เช่น It don’t 
mean nothing ของ เดวิด คอนอลลี (David Connolly), It’s too late ของ จิม เนย ์(Jim Nye) เป็น
วรรณกรรมในรูปแบบกวีนิพนธ ์หรือ นวนิยายเรื่อง Why Are We In Vietnam? ของ นอรแ์มน ไมล์
เลอร ์(Norman Mailer), Dog Soldiers ของโรเบิรต์ สโตน (Robert Stone) กลุ่มอตัชีวประวตัิหรือ
เรื่องเล่าในสงคราม 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 โลเวลล ์มอร ์จูเนียร ์และ จูน คลอ
ลินส ์ และ Platoon Leader ของ เจมส ์อาร ์แม็คโดนลัด ์(James R. McDonough) เป็นตน้  

งานวิจัยเรื่อง สงครามเวียดนามกับการสรา้งโฆษณาชวนเช่ือฝ่ายสหรฐัอเมริกาตัง้แต่
ค.ศ. 1955-1975 จึงมีความส าคัญในการเสนอมุมมองการสรา้ งโฆษณาชวนเช่ือของฝ่าย
สหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนามและศึกษาผลของการสร้างโฆษณาชวนเช่ือของฝ่าย
สหรฐัอเมริกาจากเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึน้ อีกทัง้ งานวิจัยเรื่องนีช้่วยเพิ่มประเด็นท่ีน่าสนใจใน
การศึกษางานวิชาการสงครามเวียดนามในประเทศไทย นอกจากนี ้งานวิจยัท่ีศึกษาเรื่ องราวของ
สงครามเวียดนามส่วนใหญ่เนน้ศึกษาถึงยุทธวิธีการรบ, พัฒนาการของขบวนการคอมมิวนิสตท่ี์
เป็นคู่สงคราม, ทัศนคติหรือมุมมองของสหรฐัอเมริกาท่ีมีต่อสงครามเวียดนาม, ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศระหว่างเวียดนามกับโลกเสรีและคอมมิวนิสต,์ บันทึกความทรงจ าสงคราม
เวียดนาม, ภาพยนตรข์องเวียดนามเหนือกับสงครามเวียดนาม, ภาพยนตรอ์เมริกันกับสงคราม
เวียดนาม และบทบาทของสตรีในสงครามเวียดนาม ส่วนงานวิจยัศกึษาเก่ียวกบัการสรา้งโฆษณา
ชวนเช่ือสงครามเวียดนามกลบัไม่มีมากหรือแทบไม่มีใครศกึษาในประเทศไทย ดงันัน้ งานวิจยัชิน้

                                                           
1อรรถสิทธ์ิ เมืองอินทร.์  (2553,ม.ค.-เม.ย.).  ภาพยนตรส์งครามเวียดนามและสงัคมอเมรกินั  ใน  วารสารมนษุยศาสตร ์
มหาวทิยาลยันเรศวร.  หนา้ 4. 
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นีแ้สดงทศันะและความคิดของฝ่ายสหรฐัอเมริกาท่ีมีตอ่สงครามเวียดนามในช่วงเวลาตา่งๆไดเ้ป็น
อยา่งดี และชว่ยขยายองคค์วามรูใ้นประเดน็ดงักล่าวใหก้วา้งมากขึน้ 

2.วัตถุประสงคใ์นการศึกษา 
1. ศกึษากลวิธีการสรา้งโฆษณาชวนเช่ือในสงครามเวียดนามฝ่ายสหรฐัอเมริกา 
2. ศึกษาสถานการณ์สงครามเวียดนามท่ีท าใหเ้กิดการสรา้งโฆษณาชวนเช่ือของฝ่าย

สหรฐัอเมรกิา 
3. ศกึษาผลของการสรา้งโฆษณาชวนเช่ือของฝ่ายสหรฐัอเมรกิาในสงครามเวียดนาม 

3.ความส าคัญของการศึกษา 
1. ท าให้ทราบถึงกลวิธีการสรา้งโฆษณาชวนเช่ือเก่ียวกับสงครามเวียดนามของฝ่าย

สหรฐัอเมรกิา 
2. ท าใหท้ราบถึงสถานการณส์งครามเวียดนามและผลของการสรา้งโฆษณาชวนเช่ือของ

ฝ่ายสหรฐัอเมรกิา 

4.ขอบเขตการวิจัย 
วิทยานิพนธเ์รื่องสงครามเวียดนามกบัการสรา้งโฆษณาชวนเช่ือฝ่ายสหรฐัอเมริกาตัง้แต่

ค.ศ. 1955-1975 มีขอบเขตการศึกษาดังนีข้อบเขตดา้นเวลาศึกษาตัง้แต่ค.ศ. 1955 ซึ่งเป็นปีท่ี
เวียดนามใตเ้ป็นสาธารณรฐัภายใตก้ารสนบัสนุนของสหรฐัอเมริกาอย่างเป็นทางการ จนถึงวนัท่ี 
30 เมษายน ค.ศ. 1975 ซึ่งเป็นปีท่ีสิน้สุดสงครามเวียดนามดว้ยชยัชนะของฝ่ายคอมมิวนิสตคื์อ 
เวียดนามเหนือและเวียดกง  

ขอบเขตดา้นเนือ้หา ศกึษาทางการสรา้งสรรคโ์ฆษณาชวนเช่ือสงครามเวียดนามของฝ่าย
สหรัฐอเมริกาและสถานการณ์สงครามเวียดนามท่ีมีผลต่อการสร้างโฆษณาชวนเช่ือฝ่าย
สหรฐัอเมรกิา 
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5.เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแบง่ออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ ส่วนท่ีเก่ียวกบัสถานการณห์รือ

บริบทของสงครามเวียดนาม ส่วนต่อมาคือ ความสมัพนัธร์ะหว่างสงครามเวียดนามกับโฆษณา
ชวนเช่ือ 

5.1.ส่วนทีเ่กี่ยวกับสถานการณห์รือบริบทสงครามเวียดนาม 
ชาติชาย พณานานนท.์  (2536). สงครามเวียดนาม (ค.ศ.1946-1975). กรุงเทพ : 

ภาควิชาประวัติศาสตร ์คณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. งานชิน้นีเ้ป็นการ
อธิบายบรบิทความเป็นมาของการเกิดสงครามเวียดนามโดยเลา่ยอ้นไปถึงประวตัิศาสตรเ์วียดนาม
ยคุจารีต, เวียดนามภายใตร้ะบอบอาณานิคมและเวียดนามในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 รวมไปถึง
การก าเนิดพรรคคอมมิวนิสตข์องโฮจิมินหแ์ละความสัมพันธ์ระหว่างโฮจิมินหก์ับสหรฐัอเมริกา
ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เพ่ือใหเ้ห็นภาพของเวียดนามก่อนยคุสงครามซึ่งจะน าไปสู่สาเหตขุอง
การเกิดสงครามและการท าสงครามระยะเวลาเกือบ 20 ปี จนกระทั่งการสิน้สดุสงครามเวียดนาม
เป็นทางการในเดือนเมษายน ค.ศ. 1975 สิ่งท่ีน่าสนใจ คือ งานของชาติชายไดน้  าภาพยนตรแ์ละ
สารคดีสงครามเวียดนามมาศกึษาควบคูง่านวิชาการเพ่ือสนบัสนนุรายละเอียดในงานวิชาการและ
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงนโยบายเวียดนามของผูน้  าสหรฐัอเมริกาในยคุสงคราม 

สดุ จอนเจิดสิน.  (2546). ประวัติศาสตรเ์วียดนามตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝร่ังเศส

ถึงปัจจุบัน. กรุงเทพ : ส านักพิมพจ์ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. งานวิจัยดงักล่าวเป็นการอธิบาย
ประวตัศิาสตรเ์วียดนามตัง้แตเ่วียดนามอยูภ่ายใตก้ารยดึครองของฝรั่งเศสจนถึงตน้ทศวรรษ 2000 
สดุไดอ้ธิบายถึงภาพรวมของสงครามเวียดนามนบัตัง้แตส่าเหตขุองสงคราม จนถึง การสิน้สดุของ
สงครามเวียดนามและการรวมชาติเวียดนามอย่างเป็นทางการ นอกจากนี ้งานของสุดยงัอธิบาย
ถึงลกัษณะพืน้ฐานการพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคมของทัง้สองเวียดนามในช่วงสงคราม แตง่าน
ของสุดไม่ได้ลงรายละเอียดถึงยุทธวิธีในทางทหารในสงครามอย่างละเอียดเพียงแค่กล่าวถึง
สถานการณท์างการเมืองเทา่นัน้ 

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 ้
เป็นการอธิบายถึงบทบาทชาติมหาอ านาจ (สหรัฐอเมริกา,สหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน) ท่ีมีตอ่เวียดนาม ซึ่งผลการศกึษาพบว่า ชาติมหาอ านาจเขา้มามีบทบาทตัง้แต่การ
สนบัสนุนทางการทหารและการส่งท่ีปรึกษาเขา้มาในรฐับาล ดงันัน้การน าเสนอเรื่องราวของแพพ 
เป็นการอธิบายความสมัพนัธท์างการเมืองระหว่างประเทศของเวียดนามผ่านทางการช่วยเหลือ
ของชาตมิหาอ านาจท่ีมีตอ่เวียดนาม 
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Lowe, Peter.  (1998).  Vietnam War.  Hampshire, London. Macmillian Press 
LTD. งานนีเ้ป็นการน าเสนอสถานการณใ์นเวียดนามในยคุสงคราม การน าเสนอไดเ้ห็นถึงมมุมอง
ของชาติมหาอ านาจท่ีมีต่อสงครามเวียดนามระยะเวลา 20 ปี งานของโลวเ์ป็นการอธิบายถึงการ
ก่อตัง้รฐัเวียดนามภายใตอิ้ทธิพลชาติมหาอ านาจทางการเมืองอย่างสหภาพโซเวียต จีนและ
สหรฐัอเมริกาซึ่งแตล่ะชาติมีส่วนท าใหเ้กิดสงครามเวียดนามผา่นทางความช่วยเหลือทางการเมือง
และการทหาร นอกจากนี ้งานวิจัยดังกล่าวยังกล่าวถึงการต่อตา้นสงครามซึ่งเกิดมาจากการ
ขยายตวัของสงครามอยา่งไม่มีขอบเขตตัง้แตก่ารสง่ทหารเขา้ไปรบในเวียดนามและงบประมาณท่ี
ทุม่ไปในสงคราม ท าใหเ้กิดกระแสตอ่ตา้นสงครามเวียดนามในวงกวา้ง 

5.2.ส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับความสัมพันธร์ะหว่างสงครามเวียดนามกับโฆษณาชวน
เชื่อ 

อรรถสิทธ์ิ เมืองอินทร.์  (2553,มกราคม-เมษายน).  ภาพยนตรส์งครามเวียดนาม
และสังคมอเมริกัน  (Vietnam War Film and American Society). วารสารมนุษยศาสตร์. 
7(1):1-17. บทความดังกล่าวเป็นการน าเสนอเรื่องราวของสงครามเวียดนามในมุมมองของ
สหรฐัอเมริกาผ่านทางภาพยนตรน์ัน้และถูกถ่ายทอดโดยทหารท่ีถูกเกณฑไ์ปรบในสงคราม อรรถ
สิทธ์ิไดต้ัง้สมมติฐานจากการชมภาพยนตรส์งครามเวียดนามไวว้่า ภาพยนตรส์งครามเวียดนาม
เป็นการตอบสนองความชอบธรรมของสหรฐัอเมริกาในยุคสงครามเย็น นอกจากนีภ้าพยนตรย์ัง
สรา้งใหเ้วียดกงและเวียดนามเหนือเป็นตวัแทนของความรุนแรง ปฏิบตัิต่อเชลยศึกชาวอเมริกัน
และชาวเวียดนามอย่างไม่เป็นธรรมและยงัเชิดชูผูท่ี้ปฏิบตัิงานสงครามเวียดนามในฐานะผูก้ลา้
หรือวีรบุรุษ แม้ว่าสงครามเวียดนามจะยุติลงพรอ้มกับการรวมชาติเวียดนามในเวลาต่อมา 
ภาพยนตรย์ังคงโจมตีฝ่ายเวียดนามในช่วงปลายทศวรรษ 1970 จนถึง ตลอดทศวรรษ 1980 
อย่างไรก็ตาม งานของอรรถสิทธ์ิเป็นการน าเสนอเร่ืองราวจากภาพยนตรฝ่์ายสหรฐัอเมริกาเพียง
อย่างเดียว ท าให้สะท้อนถึงมุมมองของโลกเสรีซึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาและเวียดนามใต้ท่ีมีต่อ
สงครามเวียดนามผา่นทางภาพยนตร ์

ธงนรินทร ์นามวงศ.์  (2562).  โฆษณาชวนเชื่อในนิตยสารเสรีภาพ พ.ศ. 2497-

2518. วิทยานิพนธ ์ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร)์. กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวตัิศาสตร ์คณะศิลปศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์  วิทยานิพนธด์งักล่าวศึกษานิตยสารเสรีภาพซึ่งเป็นหนงัสือพิมพข์อง  
ส านักข่าวสารอเมริกัน (USIS) ในฐานะโฆษณาชวนเช่ือยุคสงครามเย็น ผลการศึกษาพบว่า 
นิตยสารเสรีภาพพยายามสรา้งคอมมิวนิสตเ์ป็นผูร้า้ยหรือสิ่งเลวรา้ยในรูปแบบอนัตรายพรอ้มกับ  
เสนอประชาธิปไตยหรือโลกเสรีเป็นเสรีภาพและความดีงาม การเอาแนวคิดเปรียบเทียบระหว่าง  
คอมมิวนิสตก์ับประชาธิปไตยเขา้มาสอดคลอ้งกบัแนวคิด “ชาติ ศาสน ์กษัตริย”์ ในการเมืองและ 
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สังคมไทยลงไปในนิตยสารโดยใช้หลักชาติ ศาสน ์กษัตริยเ์ป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองในการ
ตอ่ตา้นคอมมิวนิสตใ์นไทย นอกเหนือจากการใชอ้ดุมการณท์างการเมืองในนิตยสารแลว้ นิตยสาร
ดงักล่าวเป็นการสรา้งพืน้ท่ี “อเมริกัน” จากนิตยสารในฐานะผูน้  าความเจริญและมิตรท่ีดีระหว่าง
ไทยกับสหรฐัอเมริกา ถา้หากมองถึงการน าเสนอพืน้ท่ีอเมริกันในนิตยสารดงักล่าวควบคู่กับการ
แทรกอุดมการณ์ต้านคอมมิวนิสต์พบว่า สหรัฐอเมริกาต้องการให้นิตยสารเสรีภาพเป็น
กระบอกเสียงส าคัญถึงจุดประสงคข์องสหรฐัอเมริกาพรอ้มกับน าเสนอแนวคิดทุนนิยมภายใต้ 
จกัรวรรดินิยมอเมรกินัใหผู้อ้่านนิตยสารชาวไทยรบัรู ้กลา่วไดว้า่ นิตยสารเสรีภาพเป็นการมองมโน
ทัศนอ์เมริกันในยุคสงครามเย็นและมองถึงวิธีการใชโ้ฆษณาชวนเช่ือของสหรฐัอเมริกาผ่านส่ือ 
รวมถึงสรา้งภาพลกัษณค์อมมิวนิสตต์ามเจตนารมณข์องสหรฐัอเมริกาภายใตก้ารด าเนินนโยบาย  
ตอ่ตา้นคอมมิวนิสต ์  

Kubia.  (2014).  U.S. Propaganda in the Vietnam War (ONLINE). บทความ
ดังกล่าวเป็นการอธิบายถึงการสรา้งโฆษณาชวนเช่ือของฝ่ายสหรัฐอเมริกาท่ีมีต่อสงคราม
เวียดนาม ผลการศกึษาพบว่า นบัตัง้แตก่ารเริ่มตน้ของสงครามฯ สหรฐัอเมริกาไดใ้ชท้ฤษฏีโดมิโน 
(Domino Theory) เป็นเครื่องมือส าคัญในการสรา้งโฆษณาชวนเช่ือ โดยใช้ปฏิบัติการ “มุ่งสู่
ภาคใต ้(Passage to freedom)”เพ่ือสรา้งความหวาดกลัวของภัยคอมมิวนิสตซ์ึ่งก็คือเวียดนาม
เหนือใหโ้ลกและชาวเวียดนามตระหนกัถึงภยัคอมมิวนิสตแ์ละใหท้ั่วโลกใหเ้ห็นถึงความส าคญัของ
สงครามเวียดนาม นอกจากนั้น สหรฐัอเมริกายังมีบทบาทต่อรฐับาลเวียดนามใตใ้นการสรา้ง
โฆษณาชวนเช่ือและการควบคมุส่ือของเวียดนามใต ้  

Karn Supajarukit.  (2018). Depicting Vietnam, Hollywood Films and The US-

Vietnam war Policy (1964-1973). Master's Thesis (Politics andInternational Relations).  
Bangkok: Thammasat University.  วิท ยานิ พ น ธ์ เล่ ม ดั งกล่ าวศึ กษ าถึ งภ าพ ยนตร์ขอ ง
สหรฐัอเมริกาทัง้ 3 เรื่อง คือ To The Shores of Hell (1966) The Green Beret (1968) และ The 
Visitor (1972) โดยภาพยนตรท์ัง้ 3 เรื่องเกิดขึน้ท่ามกลางกระแสสงครามเวียดนามและเป็นช่วง
สหรฐัอเมรกิาพยายามเขา้ไปมีส่วนการรบในเวียดนามอย่างเต็มตวั ผลการศกึษาจากวิทยานิพนธ์
พบวา่ ภาพยนตรท์ัง้ 3 เรื่องมีความแตกตา่งกนัชดัเจน กล่าวคือ ภาพยนตรส์นบัสนนุสงครามอยา่ง 
To The Shores of Hell (1966) และ The Green Beret (1968) ถูกสรา้งเพ่ือตอบสนองนโยบาย
การเมืองสหรฐัอเมริกาภายใตป้ระธานาธิบดีจอหน์สนัท่ีตอ้งการใหส้งครามเวียดนามเป็นสว่นหนึ่ง
การเมืองของสหรัฐอเมริกา อีกทั้งภาพยนตรท์ั้งสองได้รับการสนับสนุนจากรัฐและกองทัพ
สหรฐัอเมริกาในการผลิตสรา้งภาพยนตรด์งันัน้ภาพยนตรท์ัง้สองเป็นการก าหนดสรา้งทัศนคติ
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สหรัฐอเมริกาท่ีมีต่อเวียดนามหรือฝ่ายตรงข้าม ส่วนภาพยนตรเ์รื่อง The Visitor (1972) เป็น
ภาพยนตรเ์กิดท่ามกลางกระแสต่อต้านสงครามในสมัยประธานาธิบดีนิกสันตรงกับนโยบาย
ทางการเมืองก าลังสับสนและหาทางออกเก่ียวกับเวียดนาม ภาพยนตรเ์รื่องดังกล่าวเป็นภาพ
ตวัแทนของทหารผ่านศึกอเมริกันไปประจ าการในเวียดนามใตท้ าใหห้่างจากครอบครวัและความ
เป็นอยู่เดิม กล่าวไดว้่า ภาพยนตรท์ั้ง 3 เรื่องเป็นภาพโฆษณาชวนเช่ือของสหรฐัอเมริกาท่ีมีต่อ
เวียดนามโดยยึดโยงตามนโยบายของสหรฐัอเมริกาหรือกระแสสังคมอเมริกันในช่วงทศวรรษ 
1960-1970 

Mark P. Taylor.  (2 0 0 3 ) .The Vietnam War in History, Literature and Film. 
University Alabama Press.  หนังสือเล่มดังกล่าวเป็นการกล่าวถึงสงครามเวียดนามในแง่มุม
ประวตัิศาสตร ์วรรณกรรม และภาพยนตร ์ผลการศกึษาพบวา่ เรื่องราวเก่ียวกบัสงครามเวียดนาม
ถูกน าเสนอในมุมมองของอเมริกันเกิดตามสถานการณ์สงครามเกิดขึน้อยู่ไม่ว่าจะเป็นการ
สนบัสนนุสงครามหรือตอ่ตา้นสงคราม นอกจากนี ้ภาพลกัษณข์องสงครามเวียดนามในส่ืออเมรกินั
ยุคสงครามถูกถ่ายทอดผ่านทางเหตุการณ์และเรื่องเล่าทหารผ่านศึกในสงครามจึงเป็น  
ภาพสะทอ้นการด าเนินนโยบายทางการเมืองและการทหารของสหรฐัอเมริกา อาจกล่าวไดว้่า  
หนังสือเล่มดังกล่าวของเทย์เลอรเ์ป็นการน าเสนอแง่มุมสงครามทั้งฝ่ายต่อต้านสงครามและ
สนบัสนนุสงครามผ่านส่ือจากแง่มมุของสหรฐัอเมรกิาโดยตรงและอาจสามารถศกึษาสิ่งเหล่านีใ้น  
ฐานะโฆษณาชวนเช่ือของสหรฐัอเมรกิา 

จากงานท่ีศึกษาทัง้หมดสามารถเห็นไดว้่า การด าเนินของสงครามเวียดนามในช่วง
ระยะเวลา 20 ปีท่ีนอกเหนือการสูร้บในสมรภูมินัน้ การสรา้งผลิตโฆษณาชวนเช่ือเป็นส่วนหนึ่งท่ี
ขบัเคล่ือนในการสนับสนุนสงครามและเกิดกระแสต่อตา้นสงครามท่ามกลางบริบทสงครามเย็น 
นอกจากนีย้งัสะทอ้นถึงมมุมองท่ีมีตอ่สงครามภายใตก้รอบความคดิทฤษฏีโดมิโน ทฤษฏีชาติพนัธุ์
นิยมและทฤษฎีการสรา้งโฆษณาชวนเช่ือ ดงันัน้การสรา้งโฆษณาชวนเช่ือสงครามเวียดนามของ
ฝ่ายสหรฐัอเมรกิาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการตอ่สูอ้  านาจระหวา่งลทัธิคอมมิวนิสตก์บัลทัธิเสรีนิยม 

6.แหล่งทีม่าข้อมูล 
1. ส  านกัหอสมดุกลางมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
2. หอสมดุปรีดีพนมยงค ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์วิทยาเขตทา่พระจนัทร ์
3. ส  านกังานวิทยทรพัยากร จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
4. หอ้งสมดุคณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
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5. ศูนย์ส  า เนา เอกสารประวัติ ศาสตร์เก่ี ยวกับประเทศไทยจากต่างป ระเทศ  
กองวิช าป ระวัติ ศ าสตร์ โรง เรียนนาย ร้อย  จป ร. (สกศ .รร .จป ร.) จั งห วัดนครนายก  
  6. แหลง่ขอ้มลูออนไลน ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่2 
สงครามเยน็และการเข้ามาของสหรัฐอเมริกาก่อนสงครามเวียดนาม 

1. สงครามเยน็  
1.1.จุดเร่ิมต้นของการเกิดสงครามเย็น  

สงคราม เย็ น  (Cold War) คื อ  ก ารต่ อสู้ อุ ดม การณ์ ท างการเมื องระห ว่ า ง 
ฝ่ายคอมมิวนิสตน์  าโดยสหภาพโซเวียต กบั ฝ่ายโลกเสรีน าโดยสหรฐัอเมรกิา สงครามดงักล่าวเป็น
การต่อสูแ้ข่งขนัทางการเมือง การทหาร การทูต เศรษฐกิจและวิชาการ นอกเหนือใชอ้  านาจทาง
การทหารและการทูตผ่านการแทรกแซงของสองชาติมหาอ านาจแลว้ วิธีการท่ีส าคญั คือ มีการใช้
โฆษณาชวนเช่ือผ่านทางส่ือต่างๆ และ การแข่งขนัทางเทคโนโลยี จุดเริ่มตน้ของการเกิดสงคราม
เย็นเริ่มมาจากโจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ไดป้ระกาศว่าจะส่งกองทัพแดง (Red Army) เขา้
ไปยังยุโรปตะวันออกจากการประชุมพอตสดัม (Potsdam Conference) เม่ือค.ศ. 1945 การ
กระท าของสหภาพโซเวียตในการยึดครองยโุรปตะวนัออกท าใหส้หรฐัอเมรกิาภายใตป้ระธานาธิบดี
แฮรี เอส ทรูแมนแห่งสหรฐัอเมรกิา (Harry S.Truman) เกิดความกงัวลตอ่ภยัลทัธิคอมมิวนิสตข์อง
สหภาพโซเวียตท่ีก าลงัจะขยายตวัและมองวา่สหภาพโซเวียตคือชาตท่ีิกา้วรา้วตอ่ชาตอ่ืินๆและเป็น
ภัยต่อระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นประธานาธิบดีทรูแมนหาทางสกัดกั้นการขยายตัวของลัทธิ
คอมมิวนิสต์1   

ประธานาธิบดีทรูแมนแสดงพนัธกิจทางการเมืองของสหรฐัอเมริกาโดยการประกาศ
หลักการทรูแมน (Truman Doctrine) เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม ค.ศ. 1947 จุดประสงค์ส  าคัญของ   
หลักการดงักล่าวคือ สกัดยบัยัง้การก้าวรา้วของลทัธิคอมมิวนิสต์2 การประกาศหลกัการทรูแมน
เกิดขึน้ในช่วงหัวเลีย้วหวัต่อทางการเมืองในยุโรปและเอเชียเพราะเกิดการเผชิญหนา้กันระหว่าง
สหรฐัอเมริกากับสหภาพโซเวียต นอกจากนีก้ารขยายอิทธิพลของสหรฐัอเมริกาในยุโรปสามารถ
ขยายอ านาจไปยังเอเชียไดเ้ช่นกัน กล่าวคือ เอเชียคือภูมิภาคมีความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูยุโรป
โดยเฉพาะดินแดนอาณานิคม ดงักรณีขององักฤษและฝรั่งเศสตอ้งการรกัษาเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใตใ้หมี้ความเสถียรเพ่ือเศรษฐกิจและการคา้3 การประกาศหลกัการทรูแมนน าไปสู่การใชท้ฤษฎี
โดมิโนของจอรจ์ เคนแนน (Geroge Kennen) ทฤษฎีดังกล่าวเน้นย า้ถึงการรกัษาโลกเสรีให้พ้น
จากฝ่ายคอมมิวนิสตโ์ดยหากประเทศใดประเทศหนึ่งตกอยู่ภายใตค้อมมิวนิสต ์ประเทศข้างๆ

                                                           
1อรพินท ์ปานนาค.  (2551).  ประวตัิศาสตรส์หรฐัอเมรกิาในคริสตศ์ตวรรษที่ 20.  หนา้ 270-273. 
2อรพินท ์ปานนาค.  (2547).  ประวตัศิาสตรก์ารทูตสหรฐัอเมรกิา.  หนา้ 362-364. 
3สรวิศ ชยันาม.  (2552).  จกัรวรรดิอเมรกิา : ประวตัศิาสตรแ์บบทวนกระแสอตัลกัษณ ์ชวีอ านาจ.  หนา้ 51-52. 
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พลอยเป็นคอมมิวนิสตไ์ปดว้ย ดงันัน้ทฤษฎีโดมิโนส่งผลกระทบส าคญัตอ่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
ในการป้องกันลทัธิคอมมิวนิสต ์ท าใหส้หรฐัอเมริกาเริ่มมองความส าคญัในดินแดนดงักล่าวผ่าน
ทางความชว่ยเหลือตา่งๆ  

กลา่วไดว้า่ ชว่งเวลาสงครามเย็นแมจ้ะไมไ่ดต้อ่สูก้นัโดยตรงเหมือนสงครามโลกครัง้ท่ี 
2 แต่แข่งขนัดว้ยอุดมการณท์างการเมือง วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและอาวุธดว้ยความเหนือกว่า 
รวมถึง การใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนนุประเทศโลกท่ีสามหรือประเทศก าลงัพฒันาเพ่ือใหช้าตินัน้
คอยสนับสนุนหรือโน้มน้าวตามชาติมหาอ านาจเพ่ือให้อุดมการณ์มหาอ านาจเป็นผลส าเร็จ 
อย่างไรก็ตาม ชาติมหาอ านาจไม่ไดต้่อสู้ดว้ยก าลังทหารโดยตรง แต่ใช้ประเทศโลกท่ีสามเป็น
สมรภมูิรบในรูปแบบสงครามตวัแทนดงักรณีของเวียดนามในชว่งระยะเวลาตัง้แตค่.ศ. 1946-1975 
ชาติมหาอ านาจเขา้มามีอ านาจในเวียดนามและใชส้มรภูมิเวียดนามคือเครื่องมือประลองสงคราม
ตวัแทน 

2.ความส าคัญของโฆษณาชวนเชื่อในสงครามเยน็ 
ช่ ว งปล ายทศวรรษ  1940 ถึ ง  ต้น ทศวรรษ  1990 เป็ น ช่ ว ง เวล า เกิ ดการต่ อสู ้

อดุมการณท์างการเมือง การทตูและก าลงัทหารระหว่างสหรฐัอเมริกากบัสหภาพโซเวียตในฐานะ
ชาตมิหาอ านาจ การตอ่สูด้งักล่าวเรียกวา่ “สงครามเย็น”  นอกเหนือการใชก้ าลงัทหาร การทตูและ
การเมืองเพ่ือต่อสู้อุดมการณ์ในสงครามเย็นนั้น ชาติมหาอ านาจใช้การโฆษณาชวนเช่ือเป็น
เครื่องมือในการตอ่สูท้างการเมืองเพ่ือสรา้งความชอบธรรมใหผู้ค้นสนใจหรือคลอ้ยตามกบัแนวคิด
หรืออดุมการณข์องตน ในมมุมองความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ โฆษณาชวนเช่ือเป็นเครื่องมือการ
ใชอ้  านาจแบบออ่น (soft power) เพ่ือใหช้าตอ่ืินเห็นดว้ยกบัอดุมการณแ์นวคิดของตน1 

นอกเหนือการน าเสนอแนวทางอดุมการณท์างการเมืองของตนผ่านโฆษณาชวนเช่ือของ
ชาติมหาอ านาจและเป็นเครื่องมือสามารถเขา้ถึงประชาชนหรือคนส่วนรวมโดยง่ายแลว้ โฆษณา
ชวนเช่ือชาติมหาอ านาจพยายามใชโ้อกาสสรา้งความชอบธรรมของผูน้  าประเทศท่ีอยู่ฝ่ายตนผ่าน
ทางองคก์รหรือกลุ่มเคล่ือนไหวทางสงัคม ดงักรณีการก่อตัง้ องคก์ารสารสนเทศแห่งสหรฐัอเมริกา 
(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 รือ  กลุ่ ม มิ ต รอ เม ริกัน แ ห่ ง เวียดนาม  (American Friend of 
Vietnam) ในฐานะสร้างระบบกลไกท าหน้าท่ีอธิบายหรือท าความเข้าใจเป้าหมายของ

                                                           
1 เคน บธู.  (2559).  ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ : รวมเรือ่งทีต่อ้งรู.้   หนา้ 69. 
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สหรฐัอเมรกิาพรอ้มดว้ยกบัแทรกอดุมการณต์อ่ตา้นลทัธิคอมมิวนิสตผ์่านทางส่ือ อีกทัง้สะทอ้นถึง
อ านาจของสหรฐัอเมรกิาภายใตส้งครามเย็น 

โฆษณาชวนเช่ือของสหรฐัอเมริกาในยุคสงครามเย็นสรา้ง “ความเป็นอ่ืน” ใหฝ่้ายตรง
ขา้มและสง่ผลตอ่การสรา้งมายาคติของสหรฐัอเมริกามองว่าชาติของตนมีความพิเศษ (American 
exceptionalism) ในเรื่องความยิ่งใหญ่ของชาติพันธุ์และความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่าง
ประเทศ1 หรือ กรอบความคิดของสหรฐัอเมรกิาในฐานะผูก้อบกูโ้ลกหรือผูส้รา้งโลกเพ่ือมนษุยชาติ2

นอกเหนือแนวคิดความเป็นใหญ่หรือผูป้กปอ้งในโฆษณาชวนเช่ือของสหรฐัอเมริกาในยุคสงคราม
เย็น แนวคิดดังกล่าวแสดงถึงนโยบายต่างประเทศของสหรฐัอเมริกาในฐานะผู้น  าโลกเสรีหรือ
ผูส้รา้งความเจรญิในยคุสงครามเย็น 

กล่าวได้ว่า  สงครามเย็น เป็ นสงครามปะทะด้วยก าลังทหารผ่านทางตัวแทน 
ประเทศโลกท่ี 3 ของชาตมิหาอ านาจอยา่งสหภาพโซเวียตและสหรฐัอเมรกิานัน้ ชาตมิหาอ านาจได้
เลือกใชโ้ฆษณาชวนเช่ือผ่านทางส่ือต่างๆเพ่ือตอ้งการแรงสนับสนุนจากประชากรและชาติอ่ืนๆ 
ดงันัน้ โฆษณาชวนเช่ือมีอิทธิพลตอ่การสรา้งความคดิ ความเช่ือถือในยคุสงครามเย็น  

2.1. ทฤษฏีโฆษณาชวนเชื่อ  
โฆษณาชวนเช่ือเป็นการสรา้งอิทธิพลทางความคิดใหก้บัผูอ่ื้นโดยไม่นึกถึงขอ้เท็จจริง

หรือความถูกตอ้งขอ้มูลและขอ้มูลดังกล่าวถูกบิดเบือนใหเ้ป็นไปตามแนวทางหรือมุมมองของ
ตนเองดว้ยการสรา้งความหลอกหลวงเพื่อใหเ้กิดผลประโยชนข์องฝ่ายตนเอง3 

เอ็ดเวิรด์ เบอรเ์นส ์(Edward Bernays) อธิบายถึงความหมายของทฤษฏีโฆษณา
ชวนเช่ือว่ามีอิทธิพลในการโนม้นา้วผูค้นส่วนใหญ่และแต่ละฝ่ายไดร้บัผลประโยชนเ์ท่ากันและ
ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันจากการขยายวงกว้างของการโฆษณาชวนเช่ือ นอกจากนี ้
โฆษณาชวนเช่ือเกิดจากความพยายามของผูมี้อ านาจหรือรฐัตอ้งการสรา้งภาพเหตกุารณห์นึ่งโดย
อิงจากบริบทสถานการณร์อบขา้งใหส้่งผลต่ออิทธิพลความคิดของมวลชนในสงัคมและการสรา้ง
โฆษณาชวนเช่ือจากผูมี้อ านาจเป็นการจัดระบบความคิดของมวลชนใหค้ลอ้ยและสนับสนุนใน
แนวทางของตน4 

นอกเหนือการก าหนดนิยามโฆษณาชวนเช่ือแล้วนั้น ทฤษฎีโฆษณาชวนเช่ือมี
จดุประสงคส์  าคญัคือ  

                                                           
1สรวิศ ชยันาม.  (2552). เล่มเดมิ.  หนา้ 81-82. 
2แหล่งเดมิ.  หนา้ 84-85. 
3บญุรอด ศรสีมบตัิ.  (2546).  โฆษณาชวนเชื่อ ใน เอกสารน าวชิา สศ. 12  การสนบัสนนุปฏบิตักิารพเิศษ.  หนา้ 59  (ออนไลน)์..  
4เอ็ดเวิรด์ เบอรเ์นย.์  (2561).  โฆษณาชวนเชือ่.  หนา้ 19-22. 
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1.การใชส้ถานการณท่ี์เกิดขึน้เป็นตวัแปรส าคญัในการควบคมุหรือสรา้งโฆษณา
ชวนเช่ือ 

2.เนน้การโจมตีหรือสนบัสนนุบคุคลส าคญัจากสถานการณท่ี์เกิดขึน้  
3.การใชว้าทะหรือภาษาเขียนใหด้สูละสลวย ดงึดดูและสภุาพเพ่ือใหน้่าติดตาม

และชวนเช่ือ 
4.การใชเ้หตผุลในการโนม้นา้วทางความคิดเพ่ือเกิดการชกัจูงหรือโนม้นา้วตาม

สว่นรวม 
5.นโยบายของชาต,ิองคก์รหรือบคุคลตอ้งตรงตามเปา้หมายท่ีตอ้งการส่ือ1 

ในกรณีเกิดสถานการณส์งคราม การโฆษณาชวนเช่ือคือสิ่งจ  าเป็นเพ่ือดงึดดูโนม้นา้ว
ความคิดใหส้นบัสนนุสงครามและสรา้งขอ้มลูโจมตีฝ่ายตรงขา้มในดา้นลบเพ่ือใหม้วลชนในฐานะ
ผู้รบัสารกล่าววิจารณ์, ประณาม, หวาดกลัวและเกลียดชังฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นสิ่งท่ีดีและเป็น
ประโยชนข์องผูส้รา้งโฆษณาชวนเช่ือ ท าใหน้ักโฆษณาชวนเช่ือไดว้างระบบการโฆษณาชวนเช่ือ
เก่ียวกบัสงครามเอาไว ้3 แบบคือ   

1.การโฆษณาชวนเช่ือสีด า เป็นการสรา้งโฆษณาชวนเช่ือเพ่ือหลอกลวงบิดเบือน
จากความเป็นจรงิของฝ่ายตรงขา้ม  

2.การโฆษณาชวนเช่ือสีขาว เป็นการสรา้งโฆษณาชวนเช่ือเพ่ือแพร่ความคิด
ข้อมูลอันตรายฝ่ายตรงข้าม และเผยแพร่ข้อมูลด้านดีหรือดา้นประโยชน์เ พ่ือเบนความสนใจ
ประชาชนหรือเพ่ือใหป้ระชาชนสนบัสนนุในแนวทางของตน  

3.การโฆษณาชวนเช่ือสีเทา เป็นการสรา้งโฆษณาชวนเช่ือโดยน าเสนอขอ้เท็จจริง
หรือขา่วลวงสลบักนัไปของฝ่ายตรงขา้มและฝ่ายตน2  

2.1.1.กลยุทธโ์ฆษณาชวนเชื่อ 
กลยทุธส์  าคญัในการสรา้งข่าวโฆษณาชวนเช่ือคือ การสรา้งข่าวลวง เป็นการจง

ใจเจตนาสรา้งความเสียหายใหฝ่้ายตรงขา้มส่วนผูเ้ผยแพรห่รือผูส้รา้งโฆษณาชวนเช่ือตอ้งปิดบงั
ตนเองไมใ่หฝ่้ายตรงขา้มสืบวา่ใครเป็นคนสรา้งขา่วเพราะถา้สืบทราบท่ีมาของข่าวโฆษณาชวนเช่ือ
จะส่งผลกระทบต่อวงกวา้ง3 นอกเหนือจากการสรา้งข่าวลวงใหก้ับฝ่ายตรงขา้มเพ่ือชวนเช่ือแลว้ 
กลยทุธโ์ฆษณาชวนเช่ือท่ีส าคญัอีกประการหนึ่งคือ การสรา้งภาพลกัษณห์รือการยกย่องสรรเสริญ

                                                           
1บญุรอด ศรสีมบตัิ.  (2546).  เล่มเดมิ. หนา้ 60-61.   (ออนไลน)์. 
2ปิยดา อินทรวรพฒัน.์  (2547).  การวเิคราะหเ์นือ้หาและเทคนคิการโฆษณาชวนเชือ่เกีย่วกบัสงครามอริกัทีป่รากฏในหนงัสอืพมิพ์
ไทย.  หนา้ 25.  
3แหล่งเดมิ.  หนา้ 14-15.  
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ใหแ้ก่ฝ่ายตนเอง เป็นการสรา้งความชอบธรรมใหก้ับฝ่ายของตนเองและเสริมสรา้งขอ้มูลจริงหรือ
ขอ้มลูเกินจรงิเพ่ือดงึดดูใหผู้ค้นชวนเช่ือ  

อีกมุมหนึ่ง การโฆษณาชวนเช่ือมีกลยุทธ์ส  าคัญเหมือนกับการโฆษณาทั่วไป  
แตก่ารโฆษณาทั่วไปเนน้เพียงกิจกรรมการตลาดในการขายสินคา้ผ่านทางระบบการส่ือสารและมี
ความสมัพนัธร์ะหว่างผูผ้ลิต ผูข้ายและผูบ้ริโภค1ส่วนโฆษณาชวนเช่ือเนน้ความสมัพนัธร์ะหว่างรฐั
หรือผูมี้อ านาจกบัมวลชนโดยรวมโดยใชก้ารโนม้นา้ว ดงึดดูและสรา้งความหวาดกลวัใหก้บัมวลชน 
นอกจากนีโ้ฆษณาชวนเช่ือกับโฆษณาทั่วไปยังมีขอ้แตกต่างคือ โฆษณาชวนเช่ือมกัจะไม่ค่อยมี
ท่ีมาท่ีไปอยา่งชดัเจน หรือหากมีท่ีมาของขอ้มลูมกัจะคลมุเครือไมช่ดัเจน ผิดกบั การโฆษณาทั่วไป
มีท่ีมาท่ีไปชดัเจนโดยอา้งอิงถึงผูส้นบัสนนุและผู้อุปถัมภ์2 อย่างไรก็ตาม กลยทุธข์องโฆษณาชวน
เช่ือเหมือนกับโฆษณาทั่วไปทั้ง 3 กลยุทธ์ คือ การโฆษณาเชิงยุทธวิธี (Strategic Advertising), 
การโฆษณาเชิงกลยุทธ์ (Tactical Advertising) และ การโฆษณาชวนให้ติดตาม (Teaser 
Advertising)3 

2.1.2.ภาพลักษณกั์บโฆษณาชวนเชื่อ  
ภาพลกัษณ ์หมายถึง สิ่งสรา้งภายในจิตใจของบุคคลหรือภาพจ าเก่ียวกบับคุคล

อ่ืน, องคก์ร หรือ หน่วยงาน ผ่านจากการด าเนินการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างต่อเน่ือง 
หรือ ประสบการณท์ าอยูแ่ละเคยท าทัง้ทางตรงและทางออ้ม  

สุทธิลกัษณ์ หวงัสันติธรรมไดก้ล่าวอา้งถึงความหมายภาพลักษณ์ของเคนเนธ  
อี โบวดิง้ (Kenneth E.Boulding) ไวว้่า ภาพลกัษณเ์กิดจากความรูส้ึกภายในจิตใจท่ีมีต่อสิ่งนัน้ๆ
โดยเฉพาะในรูปแบบความรูเ้ชิงอัตวิสัย (Subjective Knowledge) ท่ีเราในฐานะผู้รบัสารเป็นผู้
ก าหนดประกอบกบัพฤตกิรรมหรือกิจกรรมของสิ่งนัน้ๆเป็นตวัตดัสินท าใหเ้กิดภาพลกัษณส์ง่ผลตอ่
จิตใจและระบบความคดิของผูร้บัสาร4 

ภาพลักษณ์ยัง มีความ เก่ียวข้องกับการประชาสัมพันธ์ กล่าวคือ การ
ประชาสมัพนัธต์อ้งใชก้ารสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีอย่างเหมาะสมและนา่เช่ือถือเพ่ือใหเ้กิดการยอมรบั, 
ความศรทัธา และความเขา้ใจตรงกันระหว่างบุคคลหรือองคก์รในฐานะผูส้่งสารกับคนทั่วไปใน

                                                           
1ลดาวลัย ์ยมจินดา และ สพุรรณี มงัคะลี.  (2535).  หลกัการโฆษณา.  หนา้ 10-15. 
2บญุรอด ศรสีมบตัิ.  (2546).   เล่มเดมิ.  หนา้ 59.  (ออนไลน)์.  
3ปิยฉัตร ลอ้มชวการ.  (2549).  หลกัการวางแผนรณรงคโ์ฆษณา.  ใน เอกสารการสอนชดุวชิาการรณรงคแ์ละผลติงานโฆษณา.  
หนา้ 3-28. 
4สทุธิลกัษณ ์หวงัสนัติธรรม.  (2548).  กลยทุธก์ารสรา้งภาพลกัษณ.์  ใน เอกสารการสอนชดุวชิากลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์.  
หนา้ 189.  
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ฐานะผู้รับสาร ดังนั้น ภาพลักษณ์ถูกยึดโยงในส่ือประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการสรา้งความ
น่าเช่ือถือหรือทัศนคติท่ีดีใหก้ับคนส่วนรวมและภาพลักษณ์คือสิ่งจ  าเป็นต่อบุคคล องคก์ร หรือ 
หน่วยงานอย่างมากผ่านทางการใชป้ระชาสมัพนัธใ์นการสรา้งภาพลักษณ์ผ่านทางการน าเสนอ
ขอ้มูลเป็นประโยชนเ์พ่ือเกิดภาพลกัษณท่ี์ดีและพฤติกรรมของบุคคลหรือองคก์รของภาพลกัษณ์
ตอ้งสอดคลอ้งกับขอ้มูลไดน้  าเสนอในการสรา้งภาพลกัษณเ์พ่ือประชาสมัพันธ ์แต่อย่างไรก็ตาม 
ภาพลกัษณอ์าจเปล่ียนแปลงไดเ้สมอจากเหตกุารณ ์หรือ พฤติกรรมท่ีเกิดขึน้จากองคก์รหรือบคุคล
นัน้ๆตามทัศนคติของประชาชนหรือคนส่วนรวม และ ภาพลกัษณ์มักไม่ค่อยมั่นคงถาวรมีความ
ยืดหยุน่ตามเหตกุารณห์รือทศันคตขิองประชาชนหรือคนสว่นรวมในฐานะผูร้บัสาร1  

ในส่วนของภาพลักษณ์กับโฆษณาชวนเช่ือ สองสิ่งนีมี้ความสัมพันธอ์ย่างมาก 
กล่าวคือ ภาพลกัษณก์ลายเป็นสิ่งส าคญัในการโฆษณาชวนเช่ือจากบคุคลหรือองคก์รซึ่งใชก้ารชกั
จูง โนม้นา้ว หรือใหข้อ้มูลเชิงบวกหรือเป็นประโยชนก์ับฝ่ายตนเองใหก้ับกลุ่มเป้าหมาย แต่ทว่า 
หากสรา้งหรือใชภ้าพลกัษณม์ากจนเกินไปมกัส่งผลรา้ยมากกว่าผลดีเพราะน าเสนอขอ้มลูเกินจริง
มากจนเกินไปหรืออาจโจมตีหรือกระทบกระทั่งฝ่ายตรงขา้มขององคก์รหรือบุคคลมากจนเกินไป 
นอกจากนีภ้าพลกัษณใ์นฐานะโฆษณาชวนเช่ือมกัใชใ้นทางการเมืองและธุรกิจเสียมากกว่า ส่วน
ทางการเมืองนัน้ ภาพลกัษณคื์อสิ่งส าคญัเพ่ือใหเ้กิดการยอมรบั การสนับสนุนจากกลุ่มมวลชน
หรือประชาชน หากภาพลกัษณท์างการเมืองดี ความน่าเช่ือถือ ยอมรบัและความไวว้างใจจะไดร้บั
จากประชาชนในทิศทางท่ีดี ดังนั้นโฆษณาชวนเช่ือในรูปแบบภาพลักษณ์ของกลุ่มการเมืองมี
เป้าหมายหลกัออกเป็น 3 ประเด็น ประเด็นแรก คือ เพ่ือสรา้งการรบัรูแ้ละการยอมรบัในมวลชน
หรือประชาชน ประเด็นท่ีสอง คือ เพ่ือสรา้งและด ารงอยู่อิทธิพลทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 
ประเด็นสุดท้าย คือ การใช้สภาพแวดล้อมหรือสภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้เข้าไปมีอิทธิพลต่อ
ความคิดของคนส่วนรวมหรือประชาชน นอกจากนี ้กลุ่มการเมืองไดใ้ชส่ื้อมวลชนเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการสรา้งภาพลักษณ์ ส่ือมวลชนเป็นตัวกลางการส่ือสารระหว่างกลุ่มการเมืองและ
ประชาชนหรือมวลชนและท าหนา้ท่ีโฆษณาชวนเช่ือผ่านการสรา้งภาพลกัษณ ์กล่าวคือ ส่ือมวลชน
ใชส่ื้อในการสรา้งภาพลักษณ์หรือท าลาย โจมตีภาพลักษณ์ใหค้นส่วนมากคลอ้ยตาม เห็นดว้ย 
หรือ โนม้นา้ว กล่าวไดว้่าการใชส่ื้อมวลชนเพ่ือการสรา้งภาพลกัษณท์างการเมืองในฐานะโฆษณา
ชวนเช่ือเป็นการส่ือสารทางเดียวท่ีแต่ละฝ่ายสรา้งไปในทิศทางของตนโดยใชแ้รงสนับสนุนของ
ส่ือมวลชนและประชาชน  

                                                           
1แหล่งเดมิ. หนา้ 193-194.  
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2.2.ประเภทส่ือโฆษณาชวนเชื่อ 
เม่ือมีการใช้โฆษณาชวนเช่ือจากรฐั องคก์ร หรือบุคคลเพ่ือสรา้งความน่าเช่ือถือ

เครื่องมือส่ือสารส าคญัในการติดต่อระหว่างรฐั องคก์ร หรือบุคคลในฐานะผู้ส่งสารกับกลุ่มคน
จ านวนมากในฐานะผูร้บัสาร นอกจากนี ้การใชส่ื้อในการโฆษณาชวนเช่ือเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์
ของผู้ส่งสารในการสรา้งความน่าเช่ือถือของผู้ส่งสาร ดังนั้นประเภทของส่ือโฆษณาชวนเช่ือ
สามารถแบง่ยอ่ยไดด้งัตอ่ไปนี ้ 

2.2.1. หนังสือพมิพ ์(Newspaper) 
หนังสือพิมพเ์ป็นส่ือน าเสนอข่าวสารขอ้มูลอันเป็นประโยชนแ์ก่คนส่วนรวมใน

เรื่องของเหตกุารณต์่างๆในสงัคมนอกจากนี ้หนังสือพิมพท์ าหนา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของ
สงัคมและแสดงบทบาทเป็นประโยชนห์รือโทษใหก้บัผูอ้่านในฐานะผูชี้น้  าทางสงัคม หนา้ท่ีส าคญั
หลักของหนังสือพิมพ์ในการส่ือสารกับผู้คนส่วนรวมในสังคม คือ การน าเสนอข่าวสารอย่าง
ครบถว้นสมบูรณโ์ดยอยู่พืน้ฐานขอ้เท็จจริงหรือเหตกุารณจ์ริงในสงัคมและน าเสนอข่าวสารอย่าง
ตรงไปตรงมาโดยไมอิ่งกบัฝ่ายใด1 

นอกเหนือจากหน้าท่ีหลักของหนังสือพิมพใ์นการส่ือสารน าเสนอข่าวแก่ผู้คน
ส่วนรวมในสงัคมแลว้นัน้ หนังสือพิมพต์อ้งมีบทบาทในการสรา้งสรรคห์รือชีน้  าสังคมในทิศทาง
ส าคญัคือ บทบาทของผูน้  าการเปล่ียนแปลง (Changing Agent) คือ หนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือสารสาร
มวลชนในฐานะตัวกลางระหว่างส่ือกับผู้คนส่วนมากในสังคมต้องท าหน้าท่ีกล่อมเกลาและ
เปล่ียนแปลงทางสงัคม การเปล่ียนแปลงทางสงัคมนัน้อาจเป็นไปในแนวทางท่ีพึงตอ้งการหรือไม่
พึงตอ้งการก็เป็นได ้รวมถึงการเปล่ียนแปลงตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของเสรีภาพ สิทธิของประชาชน, 
บทบาทของผู้แจง้ข่าวสาร (Informer) คือ หนังสือพิมพต์อ้งคน้ควา้ขอ้มูลอย่างละเอียดเพ่ือมา
น าเสนอให้กับผู้คนส่วนรวมไดร้บัรูโ้ดยอยู่บนพืน้ฐานข้อเท็จจริงและการแจ้งหรือน าเสนอข่าว
ถูกตอ้งและเหมาะสมส่งผลให้ผู้คนส่วนมากเกิดความตระหนักรูแ้ละคล้อยตามความคิดของ
เหตกุารณท์างสงัคม และ บทบาทเรื่องราวรอ้งทกุข ์(Ombudsman) คือ ตอ้งท าใหร้ณรงคส์งัคมดี
ขึน้ตามสถานการณท่ี์เกิดขึน้และตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นกระบอกเสียงรอ้งทกุขเ์รื่องราวของประชาชนไป
ยงัมีผูมี้อ  านาจในสงัคม 2  

                                                           
1นงนชุ ศิรโิรจน.์  (2543).  การสือ่สารมวลชนเบือ้งตน้.  หนา้ 91-92.  
2สภุาณี นิตยเ์สมอ.  (2543).  การหนงัสอืพมิพเ์บือ้งตน้.  หนา้ 15-19.  
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2.2.2.นิตยสาร (Magazine)  
นิตยสาร คือ ส่ือเน้นกลุ่ม เป้าหมายตามรสนิยม แม้ว่ านิตยสารมีความ

หลากหลายทางเนือ้หาในการน าเสนอเพ่ือตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย แต่ทว่านิตยสารเน้นการ
น าเสนอเฉพาะเรื่องและแบง่กลุม่เฉพาะใหส้ามารถอา่นไดง้่าย 

นอกเหนือนิตยสารเนน้เฉพาะการน าเสนอเฉพาะเรื่องหรือสรา้งทศันคติตอ่ผูอ้่าน
โดยรวมนัน้ นิตยสารสามารถอาจเป็นดาบสองคมได้ กล่าวคือ นิตยสารอาจน าเสนอขอ้มลูในเชิง
ลบหรืออาจน าเสนอขอ้มลูผิดพลาด แตค่วามผิดพลาดหรือในขอ้มลูเชิงลบในการน าเสนอผา่นทาง
นิตยสาร ส่งผลให้นิตยสารตอ้งมีหลักการน าเสนอข้อมูลในนิตยสารอยู่ 3 ประการ คือ การให้
ความรู,้ การส่งผลอิทธิพลตอ่ผูอ้่าน และ การใหค้วามบนัเทิงใจ เป็นตน้ นอกจากนี ้นิตยสารตอ้งมี
ความรูค้วามสามารถต่อการน าเสนอขอ้มูลท่ีถูกตอ้งจากหลายสาขาหรือหลายกลุ่ม และตอ้งมี
ความสัมพันธ์จากการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารระหว่างผู้รบัสาร กับ ผู้โฆษณา หรือ ผู้ส่งสาร ใน
นิตยสารใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งดี1  

แม้นิตยสารอยู่ ในฐานะส่ือสารมวลชนประเภทส่ือสิ่ งพิมพ์เช่น เดียวกับ
หนงัสือพิมพ ์แต่ทัง้สองกลบัมีความแตกตา่งอย่างชดัเจน นิตยสารมกัจะออกรายสปัดาหห์รือราย
เดือนและมีรูปแบบการจดัย่อหนา้ รูปเล่มและเนือ้หาเป็นระบบมากกว่า ส่วนหนงัสือพิมพเ์นน้การ
รายงานข่าวสารวนัตอ่วนั หากมีบทความในหนงัสือพิมพเ์ป็นบทความสัน้ๆเพราะถกูจ ากดัพืน้ท่ีใน
การเขียนบทความและการพาดหวัข่าวในหนงัสือพิมพเ์นน้การดงึดดูผูค้นดว้ยภาษาไม่ซบัซอ้นและ
ชดัเจนในการส่ือความ รวมถึงหากมีการโฆษณาในหนงัสือพิมพเ์นน้กระตุน้และโนม้นา้วใหน้ึกถึง
การตัดสินใจอย่างทันที ส่วนโฆษณาในนิตยสารเน้นถึงการสร้างคุณภาพของสินค้าและลง
รายละเอียดเก่ียวกบัสิ่งท่ีน าเสนอหรือตวัสินคา้มากกว่า  

2.2.3.วิทย-ุโทรทัศน ์(Radio-Television)  
วิทยุ หรือ วิทยุกระจายเสียง เป็นส่ือกระจายเสียงท าให้ผู้ร ับสารเกิดภาพ

จินตนาการทางความคิดและจิตใจ ส่ือวิทยุกระจายเสียงสามารถเขา้ถึงผูร้บัสารหลากหลายกลุ่ม
ผ่านทางการฟังหรือการไดย้ิน หากผูร้บัสารฟังส่ือวิทยกุระจายเสียงอย่างตอ่เน่ืองแลว้จะท าใหเ้กิด
การติดต่อสัมพันธ์จากการรับสารระหว่างชุมชนกับสังคมโลกปัจจุบันได้ดีและเกิดทัศนคติ
หลากหลายจากการรบัสาร2 

                                                           
1นงนชุ ศิรโิรจน.์  (2543).  เล่มเดมิ. หนา้ 105.  
2แหล่งเดมิ.  หนา้ 121-123.  
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โทรทัศน์ เป็นส่ือท่ีสามารถน าข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่างๆทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศโดยเน้นถึงภาพและเสียงควบคู่กับข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ในการน าเสนอ 
วตัถุประสงคส์  าคญัของโทรทศันใ์นการน าเสนอข่าวคือ ประการแรก คือ ตระหนกัถึงสถานการณ์
หรือเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้มีจดุประสงคต์อ้งการน าไปปฏิบตัิใชใ้นชีวิตประจ าวนั, ตระหนกัสิ่งท่ีเกิดขึน้
เพ่ือป้องกันและแกไ้ขไม่ใหเ้กิดขึน้กับตนเองหรือรอบขา้ง ประการสอง คือ การบอกวตัถุประสงค์
ของข่าวสารหรือรายการมีจุดประสงคเ์พ่ือให้ผู้ชมในฐานะผู้รบัสารเกิดความรู ้ความเข้าใจถึง
เหตุการณ์ข่าวสารท่ีเกิดขึน้1 แม้ว่าการบอกวัตถุประสงคข์องข่าวสารหรือรายการเป็นการบอก
กล่าวให้ความรู ้ความเข้าใจและรายงานสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ขณะเดียวกันยังเป็นช่องทาง
สามารถโนม้นา้วจิตใจและความคิดของผูช้มในฐานะผูร้บัสารใหค้ลอ้ยตาม ขดัแยง้หรือตัง้ค  าถาม
เชิงวิจารณ์ต่อข่าวสารหรือรายการท่ีน าเสนอได ้กล่าวไดว้่า บทบาทของโทรทัศนน์  าเสนอข่าว
เหตกุารณเ์กิดขึน้เพ่ือใหเ้กิดการรบัรูข้่าวสารและสรา้งความเช่ือมโยงระหว่างผูร้บัสารกับผูส้่งสาร
นัน้ยงัสามารถท าหนา้ท่ีเป็นโฆษณาชวนเช่ือ กล่าวคือ การใชโ้ฆษณาชวนเช่ือผ่านการเสนอความ
คิดเห็นของสาธารณชนโดยใช้โทรทัศนเ์พราะสาธารณชนในฐานะผู้รบัสารจากข่าวเหตุการณ์
สามารถเสนอความคิดเห็น วิจารณด์ว้ยเหตผุลทศันะตา่งๆเพ่ือใหผู้ร้บัสารวิเคราะห ์ชกัจงูโนม้นา้ว 
คลอ้ยตามหรือเห็นแยง้โดยมีข่าวเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้เป็นบริบทพิจารณาต่อความคิดสาธารณชน 
นอกเหนือการใชก้ารแสดงความคิดเห็นสาธารณชนผ่านทางส่ือโทรทศันใ์นในฐานะโฆษณาชวน
เช่ือแล้วนั้น การน าเสนอรายการบริการสาธารณะหรือการแสดงวัตถุประสงคเ์พ่ือสาธารณะ
สามารถเป็นพื ้นท่ีใช้ในการโฆษณาชวนเช่ือ กล่าวคือ การน าเสนอวัตถุประสงคส์าธารณะมี
จุดประสงคใ์ชโ้ฆษณาสาธารณะหรือโฆษณาชวนเช่ือในรูปแบบการประกาศหรือการแจง้ความ
ประสงคท่ี์จ าเป็นต่อเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้และการด าเนินชีวิตประชาชนและประชาสมัพนัธส์ิ่งท่ีเป็น
ประโยชนต์อ่สงัคมเพื่อประโยชนส์งูสดุของประชาชน2 

2.2.4.ภาพยนตร ์(Cinema) 
 ภาพยนตรเ์ป็นการบนัทึกเหตกุารณ์ในรูปแบบภาพเคล่ือนไหวในรูปแบบความ

บนัเทิงเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูช้มในฐานะผูร้บัสารท าใหภ้าพยนตรก์ลายเป็นศิลปะ
แขนงหนึ่งกล่าวคือ ภาพยนตรไ์ดใ้ช้ธรรมชาติหรือเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันมารอ้ยเรียงเป็น
เรื่องราวทัง้เรื่องจริงหรือจินตนาการโดยใชจ้ิตใจและอารมณค์วามรูส้ึกเป็นสิ่งโนม้นา้วและกระตุน้
ความรูส้ึกของผูช้มและตอ้งมีความสมัพนัธซ์ึ่งกันและกัน นอกเหนือจากภาพยนตร์เป็นศิลปะทาง
                                                           
1นภาภรณ ์อัจฉริยะกุล.  (2531).  แนวคิดเบือ้งตน้เก่ียวกับการจดัรายการวิทยโุทรทัศน.์  ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการ
รายการวทิยโุทรทศัน.์  หนา้  21-24. 
2แหล่งเดมิ.  หนา้ 32-33. 
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จิตใจและส่ือแสดงความบนัเทิงแลว้นัน้ภาพยนตรเ์ป็นวฒันธรรมมวลชน (Massive Culture) คือ 
ภาพยนตรเ์ป็นส่ือกลางระหว่างผูช้มจ านวนมากในฐานะผูร้บัสารกับสถานการณ์ทางสงัคมโดย
ผสมผสานความแปลกใหมท่างสงัคมใหมก่บัวิถีดัง้เดมิสงัคมเก่า ในฐานะภาพยนตรเ์ป็นวฒันธรรม
มวลชนถูกสรา้งขึน้สนองความตอ้งการของผู้ชมและอยู่บนพืน้ฐานความนิยมหรือกระแสทาง
วฒันธรรมของสาธารณชน กลา่วไดว้า่ ภาพยนตรใ์นฐานะสารทางวฒันธรรมอย่างหนึ่งจงึเป็นสว่น
สรา้งความสมัพนัธผ์ูช้มในฐานะผูร้บัสารซึ่งเป็นมวลชนกลุม่ใหญ่กบัผูผ้ลิตหรือผูส้รา้งภาพยนตรใ์น
ฐานะผู้ส่งสาร1 แม้ว่าภาพยนตรมี์วัตถุประสงคเ์น้นความสัมพันธ์อารมณ์จิตใจและสรา้งความ
บนัเทิงใหก้ับผูช้ม ในทางกลบักัน ภาพยนตรส์ามารถเป็นเครื่องมือทางการตลาดได ้ฐนยศ โล่ห์
พฒันานนทแ์ละคณะเสนอว่า ภาพยนตรม์ักเนน้ผลก าไร การขายและตลาดผูช้มเป็นหลักและมี
ลกัษณะทางธุรกิจในรูปแบบสินคา้มากกวา่การสรา้งสรรคภ์าพยนตรใ์นฐานะศิลปะหรือวฒันธรรม
มวลชน2 

ในส่วนโฆษณาชวนเช่ือ ภาพยนตรเ์ป็นเครื่องมือส าคญัเพ่ือชกัจงูใหผู้ช้มในฐานะ
มวลชนให้คล้อยตามผู้มีอ านาจโดยอ้อม ภาพยนตรใ์นรูปแบบโฆษณาชวนเช่ือมักถูกผลิตใน
รูปแบบภาพยนตรส์ารคดีเพ่ือสรา้งอุดมการณ์ทางการเมืองและการสรา้งสงัคมใหม่ของกลุ่มผูมี้
อ านาจเป็นหลัก นอกเหนือจากการใช้ภาพยนตรส์ารคดีเป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเช่ือนั้น 
ภาพยนตรเ์พ่ือการประชาสมัพนัธแ์ละภาพยนตรเ์พ่ือการโฆษณาถกูใชเ้ป็นเครื่องมือโฆษณาชวน
เช่ือเช่นกนั แตท่ัง้สองมีความแตกตา่งกนัจดุประสงคใ์นการใช ้กล่าวคือ ภาพยนตรเ์พ่ือการโฆษณา
เน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มเพ่ือเกิดการรบัรู ้การยอมรบัและการตัดสินใจในข้อมูลโฆษณา 
ดงันัน้การใชภ้าพยนตรโ์ฆษณาตอ้งใชศ้ิลปะผสมผสานกับโฆษณาเพ่ือกลุ่มเป้าหมายผ่านการ
สรา้งสรรคข์อ้มูลอย่างดีและตอ้งเกิดแรงกระตุน้ความสนใจ ความนึกคิดเพ่ือใหเ้ป้าหมายในฐานะ
ผูร้บัสารเขา้ใจถึงโฆษณาและนึกถึงผลกระทบท่ีตามมาจากการโฆษณา นอกจากนีภ้าพยนตร์
โฆษณาตอ้งใชท้ฤษฎีการตลาดโดยนึกถึงผูไ้ดป้ระโยชนใ์นฐานะผูบ้ริโภครบัสารและฝ่ายตรงขา้ม
และตอ้งใหเ้กิดความเช่ือถือต่อสิ่งท่ีตอ้งการส่ือสารในภาพยนตรโ์ฆษณา ส่วนภาพยนตรเ์ พ่ือการ
ประชาสมัพนัธคื์อภาพยนตรใ์นฐานะส่ือในการแจง้ขอ้มูลข่าวสารหรือเหตกุารณร์วมถึงความรูส้ึก
นึกคิดเพ่ือประชาสัมพันธ ์สรา้งความเขา้ใจในกลุ่มเป้าหมายและเกิดการรบัข่าวสาร ความรูแ้ก่
มวลชนส่วนรวม หลักส าคัญของภาพยนตรด์ังกล่าวต้องเข้าถึงมวลชนหรือกลุ่มเป้าหมาย

                                                           
1พรสิทธ์ิ พฒัธนานรุกัษ.์  (2531).  ความรูท้ั่วไปในการผลิตภาพยนตร.์  ใน เอกสารการสอนชดุวชิาการผลติภาพยนตรข์ัน้สูง. 
หนา้ 6-7.  
2ฐนยศ โลห่พ์ฒันานนทแ์ละคณะ.  (2561,มกราคม-มิถนุายน).  ภาพยนตรก์บัทฤษฎีบนัเทิง  ใน  วารสารนเิทศศาสตรธ์ุรกจิ
บณัฑติย.์  หนา้ 128. 
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กว้างขวางและมีประสิทธิภาพท าให้สามารถด าเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ถูกต้องตาม
จดุประสงค์1 

2.2.5.ป้ายโฆษณา (Billboard) และ ใบปลิว (Leaflet)  
ป้ายโฆษณาเป็นส่ือสิ่ งพิมพ์กลางแจ้งในรูปแบบส่ือโฆษณาตั้งอยู่กับ ท่ี  

(Non-Transit Media) หรือ ส่ือกลางแจ้ง (Outdoor Advertising) ป้ายโฆษณามีเนือ้หาโฆษณา
หรือประชาสัมพันธ์จุดประสงคเ์ฉพาะมักพบในเขตเมืองหลวงหรือเขตประชากรหนาแน่น ป้าย
โฆษณาสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ป้ายโปสเตอร ์(Poster), ป้ายเขียน (Painted 
Bulletin หรือ Painted Display) และ ป้ายตกแต่งพิเศษ (Spectacular) เป็นต้น  ป้ายโฆษณา
ตา่งๆสามารถเขา้ถึงมวลชนทกุกลุ่มดว้ยการใชภ้าษาสะดดุตาเขา้ใจง่ายเพ่ือดงึดดูใหผู้ค้นสนใจใน
สิ่งดงักล่าว แตป่า้ยโฆษณามกัถกูจ ากดัดว้ยขอ้ความในโฆษณาไมส่ามารถลงรายละเอียดขอ้มลูได้
มากเพราะจ ากดัดว้ยขนาดของพืน้ท่ีปา้ยและการโฆษณาไมไ่ดเ้นน้กลุม่เปา้หมายเฉพาะ2 

ใบปลิว เป็นส่ือสิ่งพิมพเ์ฉพาะกิจหรือส่ือพิเศษมีวตัถปุระสงคเ์ฉพาะทางไม่ว่าจะ
เป็นประกาศ ขอ้ความ ค าชีแ้จงหรือการเชิญชวน เป็นตน้ ขอ้ความหรือเนือ้หาในใบปลิวเนน้เพียง
สาระส าคญัเพียงเรื่องเดียวโดยการใหข้อ้มลูเพ่ือไปยงักลุ่มเปา้หมายในรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ 
การโฆษณา หรือ โฆษณาชวนเช่ือ เป็นตน้ นอกจากนีใ้บปลิวยังใชว้ตัถุประสงคท์างการเมืองอีก
ดว้ยแตอ่ยูใ่นลกัษณะปกปิดแหลง่ท่ีมาหรือผูจ้ดัท าขอ้มลู3 

2.2.6.สุนทรพจน ์(Speech)  
สุนทรพจน์คือสารค าพูดท่ีเน้นประโยชน์ของผู้ฟังอย่างเป็นทางการ ปิยนารถ 

ฟักทองวรรณไดอ้ธิบายถึงหลักการใชแ้ละลีลาภาษาในสุนทรพจนไ์วว้่า สุนทรพจนต์อ้งมีขอ้มูล
น าเสนอใหม่ๆเพ่ือโนม้นา้วกล่อมเกลาความคิดของผูฟั้งใหค้ลอ้ยตามผูพู้ด หรืออาจท าใหเ้กิดแรง
บันดาลใจในเชิงความคิดสร้างสรรค์ เนื ้อหาของสุนทรพจน์ต้องมีสาระ ตรรกะและต้องมี
ความสัมพันธ์เก่ียวเน่ืองกันโดยตอ้งมีความน่าสนใจในเรื่องระบบความคิดใหม่ๆ ประสบการณ ์
ขอ้เสนอแนะหรือแง่คิดหวัขอ้หลกัในการส่ือสารอยา่งทนัสมยัตอ่เหตกุารณปั์จจบุนั ส่วนตรรกะตอ้ง
มีการวิเคราะหป์ระเด็นส าคญัโดยอยู่บนพืน้ฐานขอ้เท็จจริงและสาระขอ้มลูในการน าเสนอ รวมถึง
ตอ้งก าหนดแนวคดิหลกัในการน าเสนอความคิดอยา่งตรงประเด็นและครอบคลมุกบัสิ่งท่ีน าเสนอ4 

                                                           
1อรุพงศ ์แพทยค์ชา.  (2557).  ภาพยนตรไ์ทยกบักลยทุธก์ารสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของภาพยนตรไ์ทย ใน วารสานกั
บรหิาร.  หนา้ 150-151. 
2อภิชญา อยูใ่นธรรม.  (2548).  ประเภทสื่อโฆษณา.  ใน เอกสารการสอนชดุวชิาสือ่โฆษณา หนว่ยที ่1-8.  หนา้  125-126. 
3ธเนศ หาญใจ.  (2549).  การพฒันาบทเรยีนผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์นต็เรือ่ง เทคโนโลยกีารพมิพ.์  (ออนไลน)์.  
4ปิยนารถ ฟักทองวรรณ.  (2558).  หลกัเตรยีมพรอ้มในการกล่าวสนุทรพจนภ์าษาองักฤษในทีช่มุชน.  (ออนไลน)์. 
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2.2.7.วรรณกรรม (Literacy)  
วรรณกรรม เป็น บทประพันธ์ในรูปแบบงานศิลปะประเภทหนึ่งซึ่งเกิดจาก

จินตนาการทางความคิดผ่านทางงานเขียนไม่ว่าจะเป็น บนัเทิงคดี สารคดี บนัทึกส่วนตวั และบท
สนุทรพจนเ์ป็นตน้ ลกัษณะส าคญัของวรรณกรรมตอ้งเป็นงานประพนัธท่ี์มีคณุคา่ในแง่เนือ้หาการ
สรา้งสรรคท์  าใหผู้อ้า่นเกิดภาพในขณะอา่นโดยเนน้ถึงถอ้ยค าหรือวจันลีลาใหส้ละสลวย1 

วรรณ กรรมสาม ารถแบ่ งป ระ เภทตามลักษณ ะการป ระพั น ธ์  ได้แ ก่  
บทละคร, รอ้ยแกว้ หรือ นวนิยาย-เรื่องสัน้, นิทาน, รอ้ยกรอง หรือ บทกวี เป็นตน้ นอกจากนี ้ยงัมี
การแบ่งประเภทวรรณกรรมตามรูปแบบตะวันตก ไดแ้ก่ บนัเทิงคดี, สารคดี, กวีนิพนธ ์และ บท
ละคร เป็นตน้2 

นอกจากนี ้วรรณกรรมยังเป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเช่ือไดอี้กดว้ย เยาว
ลกัษณ ์อยู่เจริญสุขไดอ้ธิบายถึงวรรณกรรมในฐานะโฆษณาชวนเช่ือว่า หากผูแ้ต่งในฐานะผู้สรร
สรา้งวรรณกรรมเพ่ือวตัถุประสงคใ์ดประสงคห์นึ่งเพ่ือการโนม้นา้วหรือชกัจงู วรรณกรรมเหล่านัน้
ถกูจดัใหเ้ป็นวรรณกรรมโฆษณาชวนเช่ือ และในการสรา้งสรรคต์วัวรรณกรรมในฐานะโฆษณาชวน
เช่ือ ผูแ้ตง่พยายามใชต้วัละครและฉากเหตกุารณเ์ป็นสญัลกัษณใ์นการโฆษณาชวนเช่ือเสมือนเป็น
ตวัแทนอดุมการณค์วามเช่ือและความรูส้กึของผูอ้า่นในฐานะกลุม่เปา้หมายโฆษณาชวนเช่ือ3 

3.ความส าคัญเวียดนามในทัศนะของสหรัฐอเมริกา 
3.1.จากวอชิงตัน ถึง อินโดจีนฝร่ังเศส : ความส าคัญทางการเมืองของ

สหรัฐอเมริกาในดินแดนเวียดนามและการแทนที่ฝร่ังเศสของสหรัฐอเมริกา 
 หลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสอง สหรฐัอเมริกายงัไม่ไดเ้ขา้มามีบทบาทในเวียดนามทนัที 

เพราะนโยบายหลกัของสหรฐัอเมริกาถูกเนน้ท่ียุโรปและสหรฐัอเมริกามีแนวโนม้ในการสนบัสนุน
ประเทศตกเป็นอาณานิคมเป็นเอกราชถึงเป็นท่ีมาของการมีความสัมพันธ์อันดีกับเวียดนามใน
ระยะแรก 

3.1.1.ความสัมพันธข์บวนการเวียดมินห ์กับ สหรัฐอเมริกา  
โฮจิมินหแ์ละหงอเหวียนซาป (Vo Nguyen Giap) ไดเ้ริ่มก่อตัง้ขบวนการเวียด

มินหเ์ม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม ค.ศ. 1944 โฮจิมินหม์องว่าการขอการสนับสนุนขบวนการเวียดมินห์

                                                           
1ธัญญรตัน ์ปาณะกลุ และเสรมิจิตร สิงหเสนี.  (2554).  ความรูเ้บือ้งตน้ในเรือ่งวรรณคดอีงักฤษและวรรณคดอีเมรกินั.  หนา้ 9. 
2รืน่ฤทยั สจัจพนัธุ.์  (2526).  ความรูท้ั่วไปทางภาษาและวรรณคดไีทย.  หนา้ 4-6. 

3เยาวลกัษณ ์อยูเ่จริญสขุ.  (2548).  วรรณกรรมโฆษณาชวนเช่ือของกมัพชูากรณีศกึษานวนิยายของคง บนุเฌือน ใน วารสารศลิป
ศาสตร.์ หนา้ 244. 
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จากชาติมหาอ านาจเพ่ือการต่อต้านระบอบอาณานิคม ดังนั้นโฮจิมินห์ขอการสนับสนุนจาก
สหรฐัอเมริกาเพ่ือช่วยใหเ้วียดนามมีเอกราชอย่างสมบูรณ ์ประกอบกับนโยบายภาวะทรสัตี 1ของ
ประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดี. โรสเวลต ์(Franklin D. Roosevelt) ตอ้งการใหอิ้นโดจีนไดร้บัเอกราช
จากอาณานิคมฝรั่งเศส ดงันัน้ความช่วยเหลือระหว่างสหรฐัอเมริกากับขบวนการเวียดมินหผ์่าน
ทางหนว่ยโอเอสเอส (OSS) เป็นไปดว้ยดีและเป็นมิตร ความรว่มมือทัง้สองฝ่ายท่ีเห็นไดช้ดัคือ การ
ปฏิบัติการหาข่าวกรองร่วมกันระหว่างฝ่ายเวียดมินห์กับหน่วยโอเอสเอส, การสนับสนุน
ยทุโธปกรณส์งครามของสหรฐัอเมริกาใหก้ับฝ่ายเวียดมินหใ์นการตอ่สูก้บัฝ่ายญ่ีปุ่ นท่ียึดครองอิน
โดจีนจากฝรั่งเศส, การปฏิบัติการภารกิจกวาง, การปลดปล่อยเวียดนามจากการยึดครองของ
ญ่ีปุ่ นในวนัท่ี19-20 สิงหาคม ค.ศ. 1945 และ การประกาศเอกราชของโฮจิมินหซ์ึ่งสหรฐัอเมรกิามี
ส่วนในการแก้ไขและเพิ่มเติมในการร่างค าประกาศของโฮจิมินหท่ี์อิงมาจากค าประกาศเอกราช
ของสหรฐัอเมรกิา  

ความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายเกิดขึน้ช่วงระยะเวลาไม่นานนัก เพราะเม่ือ
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 สิน้สุดลง ความรว่มมือของทัง้สองฝ่ายเปล่ียนไป คือ ประธานาธิบดีทรูแมน
แห่งสหรฐัอเมริกาสนบัสนุนใหฝ้รั่งเศสมีอิทธิพลในอินโดจีนตอ่ไปและเคารพอธิปไตยของฝรั่ งเศส
เหนืออินโดจีนซึ่งแตกตา่งจากนโยบายของประธานาธิบดีโรสเวสตอ์ย่างมากและไม่มีความจ าเป็น
สนบัสนุนขบวนการเวียดมินหอี์กต่อไป เพราะหน่วยโอเอสเอสท่ีไดใ้หค้วามรว่มมือกับขบวนการ
เวียดมินหใ์นการตอ่สูก้บัญ่ีปุ่ นกลบัสรา้งปัญหาเรื่องความรว่มมือระหวา่งสหรฐัอเมรกิาและฝรั่งเศส 
ดงันัน้ประธานาธิบดีทรูแมนจึงใหห้น่วยโอเอสเอสถอนการช่วยเหลือฝ่ายโฮจิมินหแ์ละขบวนการ
เวียดมินหต์ัง้แต่วนัท่ี 28 กนัยายน ค.ศ. 1945 เป็นตน้ไป2  การกลบัเขา้มามีอิทธิพลของฝรั่งเศสใน
เวียดนามหลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2 น าไปสู่การปะทะระหว่างฝรั่งเศสในฐานะเจา้อาณานิคมกับ
ประชาชนและกลุ่มการเมืองอ่ืนๆในเวียดนามส่งผลให้สถานการณ์การปะทะกันในเวียดนาม
ขยายตวัมากขึน้ในช่วงเดือนกันยายน ค.ศ. 1945 ถึง ธันวาคม ค.ศ. 1946 จนกลายไปสู่สงคราม
อินโดจีนครัง้ท่ี 1 จากสถานการณใ์นเวียดนามท่ีวุ่นวายเพราะการกลบัเขา้มามีอิทธิพลของฝรั่งเศส

                                                           
1 นโยบายภาวะทรสัตี หรอื ระบบภาวะทรสัตี (International Trusteeships) มีวตัถปุระสงคส์  าคญัตอ่ไปนี ้1. สง่เสรมิสนัติภาพและ
ความมั่นคงระหว่างประเทศ 2.ส่งเสริมพัฒนาการอันก้าวไปสู่การปกครองตนเองหรือเอกราชตามความเหมาะสมแห่ง
พฤติการณ์ โดยเฉพาะของแต่ละดินแดนและของประชาชน และความปรารถนาอนัแสดงออกโดยอิสระของประชาชนท่ี
เก่ียวขอ้ง 3.สนบัสนนุความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและอิสระภาพอนัเป็นหลกัมลูส าหรบัทุกคน โดยปราศจากความแตกต่าง
ในทางเช่ือชาติ เพศ ภาษา หรอืศาสนา และสนบัสนุนการรบัรูใ้นการพึ่งพาอาศยัซึง่กนัและกนัของประชาชน 4.สง่เสริมความ
รุดหนา้ทางการเมือง เศรษฐกิจ การสงัคม และการศกึษาของประชาชนผูอ้าศยัอยู่ในดินแดนทรสัตีเหลา่นัน้ 
2พิชยพรรณ ชว่งประยรู.  (2560).  ความสมัพนัธ์ระหว่างขบวนการเวยีดมนิหก์บัสหรฐัอเมรกิา ค.ศ.1944-1954.  หนา้ 58-86 . 
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ในอินโดจีน ท าใหโ้ฮจิมินหพ์ยายามขอความช่วยเหลือจากสหรฐัอเมริกาผ่านทางผูแ้ทนของหน่วย
โอเอสเอสแต่ผูแ้ทนของหน่วยโอเอสเอสกลบัเมินเฉยและไม่ไดใ้หค้วามช่วยเหลือแมแ้ตป่ระการใด 
โฮจิมินหต์ดัสินใจขอความช่วยเหลือตอ่รฐับาลสหรฐัอเมรกิาตัง้แตช่ว่งเดือนตลุาคม ค.ศ. 1945 ถึง 
กุมภาพันธ์ ค.ศ.1946 ด้วยการเล่าสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในเวียดนามพรอ้มกับยืนยันเอกราช 
อธิปไตยของเวียดนามอย่างสมบูรณ์ แต่ทว่าสหรฐัอเมริกากลับเพิกเฉยต่อค าขอรอ้งและเหตผุล
ของโฮจิมินห ์เพราะรฐับาลสหรฐัอเมริกาภายใตป้ระธานาธิบดีทรูแมนตอ้งการรกัษาสมัพนัธภาพ
และใหค้วามชว่ยเหลือแก่ฝรั่งเศสและเคารพสิทธิอนัชอบธรรมของฝรั่งเศสในดนิแดนอินโดจีน1  

3.1.2.สงครามอินโดจีน กับ การเข้ามามีบทบาทของสหรัฐอเมริกาในฐานะ
ผู้สนับสนุนระบอบอาณานิคม 

หลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ยุติลง พรอ้มกับ การปลดปล่อยทางภาคเหนือของ
ขบวนการเวียดมินห์จากทหารญ่ีปุ่ นเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม ค.ศ. 1945 และการสถาปนาการ
ปกครองของเวียดมินหโ์ดยเปล่ียนเป็นสาธารณรฐัประชาธิปไตยเวียดนามโดยมีโฮจิมินหเ์ป็น
ประธานาธิบดี เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม ค.ศ. 1945 และการประกาศเอกราชของโฮจิมินหเ์ม่ือวนัท่ี 2 
กนัยายน ค.ศ. 1945 

ความส าเร็จทางภาคเหนือของขบวนการเวียดมินหเ์ป็นชัยชนะส าคญัของโฮจิ
มินหใ์นการปลดปล่อยเวียดนามใหมี้เอกราชสมบูรณน์ัน้ ในทางกลบักัน ฝรั่งเศสไดส้่งพลเรือเอก
จอรจ์ คารจ์องลีเยอ (Geroge T.d’Argenlieu) มาเป็นขา้หลวงใหญ่ในอินโดจีน พรอ้มกับ นายฌ็
อง  ซี ดี ล  (Jean Cedile) และ  น ายพลฌั ก  ฟิ ลิ ป  เลอแคล ร์ (Jacques Philippe Leclerc)  
ด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ญัชาการกองทพัในอินโดจีน การท่ีฝรั่งเศสส่งขา้หลวงใหญ่กลบัมาปกครอง
อินโดจีนเป็นการแสดงให้เห็นถึงการกลับเขา้มามีอิทธิพลของฝรั่งเศสในอินโดจีนดว้ยการฟ้ืนฟู
ระบอบอาณานิคมอีกครัง้หนึ่ง จากนัน้ฝรั่งเศสไดร้ว่มมือกบักองทพัองักฤษซึ่งประจ าการปลดอาวธุ
ทหารญ่ีปุ่ นในเวียดนามตอนใตพ้รอ้มกับยึดอ านาจการปกครองจากกลุ่มชาตินิยมภาคใต ้ฝ่าย
กองทัพอังกฤษน าโดยนายพลดักกลาส เกรซี (Douglas Gracey) แสดงการสนับสนุนระบอบ
อาณานิคมของฝรั่งเศส นายพลเกรซีประกาศกฎอยัการศึก สั่งควบคมุและปิดกิจการหนงัสือพิมพ์
ในเวียดนาม ปลดปล่อยทหารฝรั่งเศสท่ีถูกจ าคุกในช่วงเวียดนามถูกยึดครองของญ่ีปุ่ นและติด
อาวธุใหก้บัทหารฝรั่งเศสในอินโดจีนตัง้แต่วนัท่ี 20 กนัยายน ค.ศ. 1945 ภายหลงักองทพัองักฤษ
ตดัสินใจถอนตวัจากการใชอ้  านาจยึดครองภาคใตแ้ละมอบอ านาจใหฝ้รั่งเศสกลบัไปปกครองเพ่ือ
ควบคุมสถานการณ์ใหเ้ร็วท่ีสุด การกระท าของฝรั่งเศสในการกลบัมาปกครองอินโดจีนในฐานะ

                                                           
1แหล่งเดมิ.  หนา้ 110-114. 
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อาณานิคม ท าใหเ้กิดกระแสตอ่ตา้นน าไปสู่การจลาจลจากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเวียดมินห ์
กลุ่มชาตินิยมอ่ืนๆ เช่น กลุ่มเก๋าได ๋กลุ่มฮวัเหา และกลุ่มบนิหซ์ูเยนโดยเริ่มจากเขตภาคใต ้จากนัน้
การต่อตา้นฝรั่งเศสขยายไปทั่วเวียดนามและน าไปสู่การปราบปรามฝ่ายต่อตา้นอย่างรุนแรงของ
ฝรั่งเศสโดยเริ่มตัง้แต่เดือนกันยายน ค.ศ. 1945 จนถึงวันท่ี 19  ธันวาคม ค.ศ.1946 เหตุการณ์
ดงักลา่วน าไปสูก่ารเกิดสงครามอินโดจีนซึ่งกินระยะเวลาเกือบ 10 ปี  

ฝ่ายโฮจิมินห์เจรจากับฝรั่ งเศสโดยให้ฝรั่ งเศสรับรองรัฐบาลเวียดมินห์ใน
ภาคเหนือ แต่ฝรั่งเศสมีขอ้แมคื้อรฐับาลเวียดมินหข์องโฮจิมินหต์อ้งอยู่ในสหภาพฝรั่งเศส ส่วน
ภาคใตฝ้รั่งเศสจะเป็นผูป้กครองเองและอาจมีการรวมกนัภายหลงัตามความเห็นชอบของฝรั่งเศส 
ภายหลังฝรั่งเศสไดส้ถาปนาสาธารณรฐัโคชินไชน่า (Republic of Cochinchina) เป็นรฐับาลหุ่น
ของฝรั่งเศสโดยเฉพาะในภาคใตเ้พ่ือรกัษาอิทธิพลของฝรั่งเศสเอาไว ้ท าใหโ้ฮจิมินหไ์มพ่อใจกบัการ
กระท าของฝรั่งเศสอย่างมาก ยิ่งไปกวา่นัน้ แมว้่าจะมีการเจรจาระหว่างฝรั่งเศสกบัรฐับาลของโฮจิ
มินหห์ลายครัง้ในช่วงค.ศ. 1945-1946 เพ่ือหาทางออกเก่ียวกบัเวียดนาม ฝรั่งเศสไม่ยอมรบัในการ
มีอยูข่องรฐับาลของเวียดมินหใ์นภาคเหนือและไมย่อมรบัในเอกราชของเวียดนามของโฮจิมินห์1  

ในขณะท่ีสงครามอินโดจีนด าเนินอยู่นัน้ จีนคณะชาติหรือสาธารณรฐัจีนภายใต้
การน าของจอมพลเจียง ไค เช็ค (Chiang Kai-Shek) พ่ายแพต้่อฝ่ายคอมมิวนิสตภ์ายใตก้ารน า
ของเหมา เจ๋อ ตงุ (Mao Zed-Tung) และฝ่ายคอมมิวนิสตจี์นในฐานะผูช้นะบนจีนแผ่นดินใหญ่ได้
สถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจีนโดยมีสหภาพโซเวียตใหก้ารยอมรบัในเดือนตลุาคม ค.ศ. 1949  

สถานการณก์ารเมืองโลกท่ีแบง่ขัว้การเมืองและมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
ส่งผลต่อสถานการณใ์นเวียดนาม โดยเฉพาะการเกิดรฐัสงัคมนิยมคอมมิวนิสตอ์ย่างสาธารณรฐั
ประชาชนจีนท าใหก้ารต่อสูข้องโฮจิมินหก์ับขบวนการเวียดมินห์อยู่ในสภาวะท่ีดีขึน้และไดร้บัการ
สนบัสนนุมากขึน้จากจีนและสหภาพโซเวียต ในส่วนของความสมัพนัธร์ะหว่างสหรฐัอเมริกากบัโฮ
จิมินหแ์ละขบวนการเวียดมินหไ์ม่ราบรื่น กล่าวคือ นบัตัง้แตส่หรฐัอเมริกาภายใตป้ระธานาธิบดีทรู
แมนตดัสินใจไม่สนบัสนุนขบวนการเวียดมินหข์องโฮจิมินหแ์ละกลบัไปสนบัสนนุฝรั่งเศสในฐานะ
เจ้าอาณานิคมในอินโดจีน สิ่งท่ีเด่นชัดต่อความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นระหว่างสหรัฐอเมริกากับ
ขบวนการเวียดมินหแ์ละโฮจิมินหคื์อ การใหค้วามชว่ยเหลือแก่ฝรั่งเศสดว้ยการรบัรองการมีอยูข่อง
สาธารณรฐัโคชินไชน่าและรฐัเวียดนามของจกัรพรรดิเบ๋า ได๋ และสหรฐัอเมริกาไดอ้นุมตัิเงิน 15 
ล้านเหรียญสหรฐัเพ่ือท าสงครามในอินโดจีนให้กับฝรั่งเศสในวันท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1950 2 

                                                           
1สดุ จอนเจิดสิน.  (2546).  เล่มเดมิ.  หนา้ 168. 
2นิษฐนาถ นิลดี.  (2552).  เล่มเดมิ.  หนา้ 53.  
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ภายหลังสหรฐัอเมริกาไดส้่งยุทโธปกรณ์เก่ียวกับการทหารมาช่วยฝรั่งเศส จากการกระท าของ
ฝรั่งเศสดึงสหรฐัอเมริกาเขา้มามีอิทธิพลในอินโดจีนแสดงใหเ้ห็นว่า ฝรั่งเศสตอ้งการหาท่ีพึ่งทาง
การเมืองระหว่างประเทศและความมั่นคงระบอบอาณานิคม ประกอบกับสหรฐัอเมริกาตอ้งการ
สกัดอิทธิพลของคอมมิวนิสตต์ามหลกัทฤษฎีโดมิโนและรฐับาลของโฮจิมินหมี์ความสมัพนัธอ์นัดี
กับจีนคอมมิวนิสตแ์ละสหภาพโซเวียตซึ่งอยู่ฝ่ายตรงขา้มกับสหรฐัอเมริกา ดังนัน้ สหรฐัอเมริกา
เลือกท่ีจะสนบัสนนุรฐับาลอาณานิคมฝรั่งเศสและรฐัเวียดนามของเบา๋ ได๋1เพ่ือสหรฐัอเมริกาจะได้
ขยายอิทธิพลในเวียดนามในภายหลงัเพ่ือสกดักัน้อิทธิพลคอมมิวนิสต ์กล่าวไดว้่า หลงัจากสิน้สุด
สงครามโลกครัง้ท่ี 2, การปลดปล่อยเวียดนามของฝ่ายเวียดมินห์ และการประกาศเอกราช
เวียดนามของโฮจิมินห์ ความสัมพันธ์และความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาสิน้สุดลงและ
ความสมัพนัธร์ะหว่างรฐับาลโฮจิมินหก์บัสหรฐัอเมริกาเป็นไปในการตอ่ตา้นและไม่เป็นมิตรเพราะ
บริบทการเมืองระหว่างประเทศของสหรฐัอเมริกาในยุคสงครามเย็นเนน้การต่อตา้นคอมมิวนิสต์
และรฐับาลโฮจิมินหซ์ึ่งเคยชว่ยเหลือมาก่อนเป็นคอมมิวนิสต ์

การตดัสินใจเขา้แทรกแซงในเวียดนามของสหรฐัอเมริกาผ่านทางการสนบัสนุน
ฝรั่งเศสส่งผลให้ทัศนคติของโฮจิมินหแ์ละเวียดมินหต์่อสหรฐัอเมริกาเปล่ียนไป คือ ฝ่ายเวียดมิ
นห์มองว่า สหรฐัอเมริกาคือผู้สนับสนุนหลักให้ฝรั่ งเศสกลับเข้ามามีอิทธิพลในเวียดนามและ
สหรฐัอเมริกาก าลงัจะขยายอ านาจของตนเขา้มาในเวียดนามผ่านทางทฤษฏีโดมิโน  ตวัอย่างท่ี
เห็นไดช้ดัอีกอย่างหนึ่งท่ีสหรฐัอเมริกาตอ้งการขยายอิทธิพลในเวียดนามตามมมุมองสถานการณ์
ของฝ่ายเวียดมินห ์คือ แผนการนาวาร ์(Navarre Plan)2 โดยการสนับสนุนฝรั่งเศสในการโจมตี
ปราบปรามขบวนการเวียดมินห ์

เม่ือฝ่ายเวียดมินหไ์ดร้บัชยัชนะการตอ่สูอ้นัยาวนานในยทุธการเดียนเบียนฟูและ
จบลงดว้ยการยอมแพข้องฝรั่งเศสในวนัท่ี 7 พฤษภาคม ค.ศ. 19543 ความพ่ายแพใ้หก้บัฝ่ายเวียด

                                                           
1ชาติชาย พณานานนท.์  (2536).   แหล่งเดมิ.  หนา้ 54-55. 
2 แผนการนาวาร ์(Navarre Plan) คือ แผนการรบของนายพลเฮนรี่ นาวาร ์(Henri Navarre) แม่ทพัใหญ่แห่งฝรั่งเศสซึ่งปฏิบัติการ
รบในอินโดจีนแผนการดงักล่าวไดร้บัการสนับสนนุจากสหรฐัอเมริกาในดา้นยทุธวิธีการรบและอาวธุสงคราม นอกเหนือจากความ
ชว่ยเหลือสหรฐัอเมรกิาผ่านทางแผนการดงักลา่วนัน้ สหรฐัอเมรกิาไดส้ง่นกับินจากกองทพัอากาศเขา้รว่มรบในแผนการดงักลา่ว  
3 ยทุธการเดียนเบียนฟ ูหรอื การรบที่เดียนเบียนฟ ู(Dien Bien Phu) คือ สมรภมิูส  าคญัและสมรภมิูสดุทา้ยในการรบชว่งสงครามอิน
โดจีนครัง้ที่ 1 ระหวา่งฝรั่งเศสกบัขบวนการเวียดมินห ์ยทุธการดงักล่าวเกิดจาการวางแผนของฝ่ายเวียดมินหโ์ดยเลือกตัง้กองก าลงั
ในบรเิวณหบุเขาใกลเ้ขตแดนลาว ฝ่ายเวียดมินหน์ าโดยนายพลหงอเหวียนซาปเช่ือมั่นวา่ ฝรั่งเศสจะส่งกองทพัเขา้มาในเดียนเบียน
ฟูและฝรั่งเศสจะพ่ายแพ ้ส่วนฝ่ายเวียดมินหจ์ะไดร้บัชัยชนะเพราะช านาญทางยุทธศาสตรแ์ละไดร้บัการสนับสนุนจากชนเผ่า
ทอ้งถ่ิน ฝ่ายฝรั่งเศสเช่ือมั่นว่ากองทัพฝรั่งเศสในอินโดจีนจะสามารถชนะฝ่ายเวียดมินหแ์น่นอน แมว้่าจะไดร้บัการสนับสนุนจาก
สหรฐัอเมริกาโดยการส่งกองทัพอากาศเขา้มาปฏิบัติการอีแรง้ (Vulture) และทิง้ระเบิดฝ่ายเวียดมินห ์ร่วมรบกับกองทัพฝรั่งเศส 
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มินหข์องฝรั่งเศสส่งผลกระทบต่อสหรฐัอเมริกาอย่างมาก สหรฐัอเมริกามองว่าชยัชนะของเวียด
มินห์ภายใต้การน าของโฮจิมินห์อาจเป็นจุดเริ่มต้นการขยายตัวลัทธิคอมมิวนิสต์ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตต้ามทฤษฏีโดมิโน ดังนั้นสิ่งท่ีสหรฐัอเมริกาตอ้งท าหลังจากการพ่ายแพ้ของ
ฝรั่งเศสในอินโดจีน คือ สนับสนุนกลุ่มชาตินิยมอ่ืนท่ีมีความสมัพันธอ์ันดีกับสหรฐัอเมริกาอีกทัง้
กลุ่มชาตินิยมท่ีมีความสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐอเมริกาต้องท าตามค าขอรอ้งหรือข้อเสนอของ
สหรฐัอเมริกาโดยไม่มีเง่ือนไข นอกจากนี ้สหรฐัอเมริกาพยายามขัดขวางฝ่ายเวียดมินหไ์ม่ให้
ขยายตวัในเวียดนามและดนิแดนรอบขา้ง 

4.ความส าคัญของโฆษณาชวนเชื่อสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม  
ช่วงระยะเวลาสงครามเวียดนามนับตั้งแต่ค.ศ. 1955 -1975 เป็นช่วงเวลาท่ี

สหรัฐอเมริกาเข้ามามีอิทธิพลทางการเมือง การทหารและเศรษฐกิจในเวียดนามในฐานะ
ผูส้นบัสนนุหลกัหรือผูร้บัรองอธิปไตยเวียดนามใตร้วมถึงเขา้มามีบทบาทการรบในเวียดนามและมี
สว่นรว่มการเมืองของเวียดนามใตอี้กดว้ย สหรฐัอเมรกิาพยายามรกัษาอิทธิพลของตนเพ่ือสกดักัน้
ลทัธิคอมมิวนิสตไ์มใ่หข้ยายตวัจงึพยายามแสวงหาทางดงึดดูใหท้ั่วโลกสนบัสนนุในการท าสงคราม
เวียดนาม คือ โฆษณาชวนเช่ือในฐานะเครื่องมือจิตวิทยาอย่างหนึ่งในการสรา้งความคิดของ
มวลชน ดงันัน้โฆษณาชวนเช่ือของสหรฐัอเมริกาในสงครามเวียดนามเป็นเครื่องมือส าคญัในการ
สรา้งอิทธิพลทางความเก่ียวกับสถานการณส์งครามในเวียดนามเท่ากับการรบและการขยายตวั
กองทพัสหรฐัอเมริกาในเวียดนาม ในขณะเดียวกนั โฆษณาชวนเช่ือกลายเป็นเครื่องมือเกิดกระแส
ตอ่ตา้นสงครามในช่วงปลายทศวรรษ 1960 ถึง ตน้ทศวรรษ 1970 และฝ่ายตอ่ตา้นสงครามเองได้
ใชโ้ฆษณาชวนเช่ือในการตอ่ตา้นสงครามเช่นเดียวกัน การเกิดโฆษณาชวนเช่ือสงครามเวียดนาม
ของสหรฐัอเมริกามีจุดเริ่มตน้ช่วงกลางทศวรรษ 1940 ถึงตน้ทศวรรษ 1990 กระแสสงครามเย็น
ระหว่างสหภาพโซเวียตกับสหรฐัอเมริกามีความรุนแรงและต่างแข่งขนัแสวงหาอิทธิพลทางการ
เมืองและการทูตระหว่างประเทศพรอ้มกับการแสวงหาการยอมรบัจากทั่วโลกใหร้บัในแนวทาง
ความคดิของตน  

เวียดนามคือหนึ่งในกระแสสงครามเย็นหลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ท่ีฝ่ายสหรฐัอเมริกา  
กบัสหภาพโซเวียตและสาธารณรฐัประชาชนจีนตา่งพยายามสนบัสนนุกลุม่การเมืองในเวียดนามมี
แนวทางเหมือนกบัตน ประกอบดว้ยสถานการณส์งครามอินโดจีนครัง้ท่ี 1 ระหว่างฝรั่งเศสในฐานะ

                                                                                                                                                                      
สดุทา้ยจบลงดว้ยการพ่ายแพข้องฝรั่งเศสและฝ่ายเวียดมินหไ์ดร้บัชยัชนะอย่างเด็ดขาดในวนัที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1954  ชยัชนะ
ของฝ่ายเวียดมินห์ในเดียนเบียนฟูส่งผลต่อความเสียหายและเสีย เกียรติของฝรั่ งเศสในอินโดจีนน าไปสู่ข้อตกลง  
เจนีวาเพ่ือหาทางออกใหก้บัดินแดนอินโดจีน  
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เจา้อาณานิคม กับ เวียดมินห ์มีโฮจิมินหเ์ป็นผูน้  ารฐัเวียดนามเหนือและผูน้  าขบวนการต่อตา้น
ดงักล่าวซึ่งไดร้บัการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียต ส่งผลใหเ้กิดความกังวลต่อสหรฐัอเมริกาใน
ฐานะผูส้นบัสนนุส าคญัของฝรั่งเศส ประกอบกบัช่วงเวลาดงักล่าวเกิดสถานการณใ์นจีน กล่าวคือ 
ความพ่ายแพข้องจีนคณะชาติสู่การสถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจีนของฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์
จีนในวันท่ี 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949 และการเกิดของสงครามเกาหลี  ส่งผลให้สหรฐัอเมริกาเริ่ม
หวาดกลวัภยัคอมมิวนิสตแ์ละเริ่มกลบัมามองสถานการณใ์นอินโดจีน หากเวียดมินหไ์ดร้บัชยัชนะ
และสามารถปกครองเวียดนามทัง้หมดจะส่งผลต่อความมั่นคงของสหรฐัอเมรกิาในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และลัทธิคอมมิวนิสต์ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจะมีอิทธิพลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ดงันัน้สหรฐัอเมริกาตอ้งพยายามใหม้วลชน
ทั่วโลกหรือรฐัอ่ืนๆเห็นความส าคญัถึงภยัคอมมิวนิสตโ์ดยการใชโ้ฆษณาชวนเช่ือผ่านระบบส่ือสาร
มวลชน  

 

ภาพประกอบ 1 ภาพโฆษณาชวนเช่ือของฝ่ายสหรฐัอเมริกาเตือนภยัการขยายตวัลทัธิคอมมิวนิสต์
ในชว่งทศวรรษ 1950-1960 ซึ่งรวมถึงเวียดนาม  

ท่ีมา: https://comicvine.gamespot.com/red-iceberg-1/4000-318995/  ค้นเม่ือวันท่ี 
18 กรกฏาคม 2563 
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ภาพประกอบ 2 โปสเตอรโ์ฆษณาชวนเช่ือของสหรฐัอเมริกากลา่วถึงขอ้เปรียบเทียบระหวา่ง
คอมมิวนิสตก์บัประชาธิปไตยท่ีก าลงัคกุคามเอเชียในช่วงทศวรรษ 1950 ถึง ทศวรรษ 1960 

                       ท่ีมา : https://cdn.shopify.com/s/files/1/0747/3829/products/mL1123_ 

1024x1024.jpg?v=1571445341สืบคน้เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2564 

 

เม่ือส่ือสารมวลชนถูกท าหนา้ท่ีส่ือโฆษณาชวนเช่ือในการแสดงผลกระทบการขยายตวั
ของคอมมิวนิสต ์ส่ือโฆษณาชวนเช่ือสหรฐัอเมริกาสรา้งคอมมิวนิสตเ์ป็นอนัตรายส าคญัระดบัโลก
หรือพยายามเปรียบเทียบถึงการปกครองแตกต่างกันระหว่างประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสตใ์น
โฆษณาชวนเช่ือเพ่ือดึงดดูใหผู้ค้นตระหนักถึงการขยายตวัคอมมิวนิสต ์โดยสังเกตจากการผลิต
ภาพยนตรข์องสหรฐัอเมริกาในช่วงปลายทศวรรษ 940 ถึง ทศวรรษ 1950 พยายามสรา้งแนวคิด
เสรีนิยมควบคู่กับการต่อต้านคอมมิวนิสต์ อาทิเช่น The Iron Curtain (1948)  The Hoaxters 
(1952) My son John (1953)  Prisoner of War (1954) และ Trial (1955) เป็นต้น1 กล่าวได้ว่า 
การใชภ้าพยนตรใ์นฐานะโฆษณาชวนเช่ือเป็นการส่ือสารถึงความส าคญัของคอมมิวนิสตใ์นฐานะ
ภยัความมั่นคงทางการเมืองของสหรฐัอเมริกา นอกเหนือจากการใชภ้าพยนตรแ์ลว้นัน้ เพลงถกูใช้
ในฐานะโฆษณาชวนเช่ือในรูปแบบส่ือความบันเทิงอย่างหนึ่งเพ่ือสามารถเข้าถึงสาธารณชน
อเมริกันส่วนมาก ดังกรณีเพลงอเมริกันในช่วงทศวรรษ 1950 เช่น Advice to Joe (Roy Acuff, 
1951)  I’m No Communist (Lulu Belle and Scotty, 1952)  Stalin Kicked the Bucket (Ray 
                                                           
1Center for Slavic,Euresan and East European Studies.   (2021).  A Visual Guide to the Cold War.  (Online). 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0747/3829/products/mL1123_
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Anderson, 1953)  Get That Communist, Joe (The Kavaliers, 1954) และ Russia, Russia, 
Lay That Missile Down (Prescott Reed, 1958) เป็นตน้1  

ดงันั้นพืน้ท่ีคอมมิวนิสตใ์นโฆษณาชวนเช่ือของสหรฐัอเมริกาผ่านทางส่ือสารมวลชน
ตา่งๆถกูยดึกรอบความคดิตามทฤษฎีโดมิโนเป็นหลกั เม่ือสหรฐัอเมริกาเริ่มเล็งเห็นถึงปัญหาเอเชีย
ในช่วงสงครามอินโดจีน ภาพลักษณ์ของคอมมิวนิสตใ์นโฆษณาชวนเช่ือของสหรฐัอเมริกาถูก
น าเสนอในฐานะภยัคกุคามของเอเชียโดยยึดโยงจากชยัชนะของพรรคคอมมิวนิสตจี์นสู่การก่อตัง้
รฐัจีนคอมมิวนิสตแ์ละดินแดนเวียดนามเป็นเป้าหมายส าคญัในการขยายตวัคอมมิวนิสต ์อาจ
กล่าวไดว้่า เม่ือจีนคอมมิวนิสตไ์ดส้ถาปนาอ านาจบนพืน้แผ่นดินใหญ่ส่งผลกระทบต่อดินแดน
เวียดนามซึ่งก าลงัติดพันกับสงครามอินโดจีน สหรฐัอเมริกาจึงน าเสนอโฆษณาชวนเช่ือเอเชียใน
ฐานะเหย่ือของลทัธิคอมมิวนิสต ์ดงัภาพประกอบดงักลา่ว 

 

 

ภาพประกอบ 3 โฆษณาชวนเช่ือเก่ียวกบัการขยายตวัคอมมิวนิสตจ์ากโซเวียตและจีนซึ่งก าลงัจะ
ขยายไปเอเชียและออสเตรเลียในชว่งทศวรรษ 1950  

ท่ี ม า  : https://www.amust.com.au/wp-content/uploads/2019/05/containment-
e1558613071797.jpg สืบคน้เม่ือ 5 ธนัวาคม 2564  

                                                           
1Alpha History.  (2020).  Cold War Music.  (Online).  
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กล่าวโดยสรุป หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 จนถึงการด าเนินสงครามอินโดจีน สหรฐัอเมริกา
ยงัไมไ่ดใ้หค้วามส าคญัในดนิแดนอินโดจีนเทา่ไหรน่กัเพราะสนใจการขยายตวัคอมมิวนิสตใ์นยโุรป 
เม่ือพรรคคอมมิวนิสตจี์นชนะเหนือสาธารณรฐัจีนและสถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจีนขึน้มา
ประกอบกับการเกิดสงครามเกาหลีท าใหส้หรฐัอเมริกาเริ่มใหค้วามสนใจดินแดนอินโดจีนและ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นฐานะดา่นหนา้การขยายตวัคอมมิวนิสต ์ดงันัน้สหรฐัอเมรกิาจ าเป็นตอ้ง
สรา้งโฆษณาชวนเช่ือผ่านระบบส่ือสารมวลชนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร ์เพลง ภาพยนตร ์
รวมถึงข่าวสารเพ่ือใหส้าธารณชนอเมริกันและทั่วโลกในช่วงปลายทศวรรษ 1940 ถึง ทศวรรษ 
1950 เห็นและตระหนักถึงภัยคุกคามคอมมิวนิสต์ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่ ง
สหรฐัอเมริกาประสบความส าเร็จในการสรา้งโฆษณาชวนเช่ือในช่วงเวลาดงักล่าวควบคู่การให้
ความช่วยเหลือประเทศโลกท่ีสามในเอเชียทางเศรษฐกิจและการทหารท าให้ดินแดนเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตเ้กือบส่วนใหญ่รบัความช่วยเหลือจากสหรฐัอเมริกาและเห็นถึงความส าคญัถึง
ภยัคกุคามคอมมิวนิสตก์ าลงัขยายตวัตามทฤษฎีโดมิโน สิ่งท่ีตอกย า้ถึงการสรา้งโฆษณาชวนเช่ือ
ของสหรฐัอเมริกาในเอเชียคือชยัชนะของเวียดมินหต์อ่ฝรั่งเศสน าไปสูก่ารยตุปัิญหาในอินโดจีน ท า
ใหส้หรฐัอเมริกาตอ้งสรา้งภาพลักษณ์ทางการเมืองของตนพรอ้มๆกับสรา้งภาพลักษณ์โฆษณา
ชวนเช่ือทางการเมืองของผู้น  าโลกท่ีสามให้เป็นท่ียอมรับทั่ วโลกโดยยังคงแทรกการต่อต้าน
คอมมิวนิสตผ์า่นส่ือสารมวลชนตา่งๆ ซึ่งจะกลา่วในบทถดัไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่3 
ข้อตกลงเจนีวา-การโจมตเีทศกาลตรุษญวน : สถานการณ ์ความสัมพนัธแ์ละ

โฆษณาชวนเช่ือของสหรัฐอเมริกาตัง้แต่ค.ศ. 1955-1969 

หลังการท าข้อตกลงเจนีวาในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1954  สหรฐัอเมริกาเริ่มเข้ามามี
อิทธิพลในดินแดนเวียดนามมากขึน้ดว้ยเหตผุลการป้องกันการขยายตวัลทัธิคอมมิวนิสตใ์นอินโด
จีน เหงียน คกั เวียน (Nguyen Khac Vien) นกัประวตัศิาสตรช์าวเวียดนามไดอ้ธิบายถึงการเขา้มา
ของสหรฐัอเมริกาในเวียดนามไวว้า่ สหรฐัอเมริกาตอ้งการสรา้งจกัรวรรดนิิยมอเมรกินัสมยัใหมโ่ดย
ใหเ้วียดนามและดนิแดนอินโดจีนเป็นศนูยก์ลางอ านาจส าคญัของสหรฐัอเมรกิาในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้พรอ้มกับการสรา้งความมั่นคงทางการทหารเพ่ือต่อกรกับคอมมิวนิสตแ์ละกดข่ีชาว
เวียดนาม1  

การเขา้มาของสหรฐัอเมริกาเป็นขอ้ดีของฝ่ายเวียดนามใตใ้นเรื่องความมั่นคงทางการ
ทหารและเศรษฐกิจ แตบ่างครัง้ สหรฐัอเมริกามีความกงัวลต่อรฐับาลเวียดนามใต ้เพราะรฐับาล
เวียดนามใตไ้ม่มีประสิทธิภาพในการบริหารแผ่นดินหรือไม่มีความมั่นคงทางการเมือง รวมถึงการ
ทจุรติของบคุคลระดบัสงูรฐับาลเวียดนามใต ้ในช่วงเวลาดงักลา่วสามารถแบง่การเขา้มามีอิทธิพล
ของสหรฐัอเมรกิาไดต้อ่ไปนี ้

1.ข้อตกลงเจนีวากับการไม่ยอมรับของสหรัฐอเมริกา  
หลังจากเหตุการณ์สงครามเกาหลีจบลงดว้ยการแบ่งเกาหลีออกเป็น 2 ส่วนตาม

ขอ้ตกลงในเดือนกรกฏาคม ค.ศ. 1953 ขณะนัน้สงครามอินโดจีนระหว่างฝรั่งเศสกับเวียดมินห์
ด  าเนินอย่างรุนแรง สหประชาชาติหาทางออกแก้ไขปัญหาให้กับเวียดนามโดยมีการจัดเจรจา
ระหว่างกัน ชาติมหาอ านาจเข้าประชุมได้แก่  สหภาพโซเวียต สาธารณรัฐประชาชนจีน  
(จีนคอมมิวนิสต)์ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร รวมถึงฝ่ายคู่กรณีคือ ฝรั่งเศส กับ ผู้แทน
เวียดนามทัง้สองไดแ้ก่ ผูแ้ทนเวียดนามเหนือ (สาธารณรฐัประชาธิปไตยเวียดนาม) มี ฝ่าม วนั ดง 
(Pham Van Dong) เป็นหวัหนา้คณะ และ ผูแ้ทนเวียดนามใต ้(รฐัเวียดนาม) มี เหงียน กว๊ก ดินห ์
(Nguyen Quoc Dinh) เป็นหวัหนา้คณะ รวมไปถึงผูแ้ทนจากลาวและกมัพชูา การประชมุหาขอ้ยตุิ
เก่ียวกบัสถานการณใ์นอินโดจีนจดัขึน้ ณ นครเจนีวา สมาพนัธรฐัสวิสในวนัท่ี 8 พฤษภาคม ค.ศ. 
1954 เกิดขึน้หลงัการยอมแพก้องทพัฝรั่งเศสในยทุธการเดียนเบียนฟไูดเ้พียง 1 วนั  

                                                           
1 เหงียน คกั เวียน.  (2557).  เวยีดนาม : ประวตัศิาสตรฉ์บบัพสิดาร.  หนา้ 305-307. 
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ภาพประกอบ 4 การประชมุเจนีวาเม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ ์ค.ศ. 1954  
ณ นครเจนีวา สมาพนัธรฐัสวิส  

ท่ีมา : https://politicandthevietnamwar.weebly.com/  คน้หาเม่ือ 11 เมษายน 2563 

 

การประชมุเจนีวาเพ่ือหาทางออกใหก้ับอินโดจีนน าไปสู่การเกิดขอ้ตกลงเจนีวาเม่ือวนัท่ี 
20 กรกฎาคม ค.ศ. 1954 ท่ีประชมุมีมติใหแ้บ่งเวียดนามออกเป็น 2 ส่วนโดยใหใ้ชเ้สน้ขนานท่ี 17 
ในการแบง่เวียดนามออกเป็นเวียดนามเหนือเป็นคอมมิวนิสต ์และ เวียดนามใตเ้ป็นประชาธิปไตย 
พรอ้มกับจดัการเลือกตัง้เพ่ือรวมเวียดนามช่วงเดือนกรกฏาคม ค.ศ. 1956 จากขอ้ตกลงเจนีวาถือ
เป็นการยอมรบัเอกราชและอธิปไตยของเวียดนามพรอ้มกับการสิน้สุดระบอบอาณานิคมของ
ฝรั่งเศสในอินโดจีน ในทางกลบักัน สหรฐัอเมริกาและเวียดนามใตไ้ม่ยอมรบัในขอ้ตกลงดงักล่าว
เพราะว่า ข้อตกลงเจนีวาเกิดจากการแสวงหาผลประโยชน์ของฝ่ายคอมมิวนิสต์มากกว่า 
นอกจากนี ้สหรฐัอเมรกิาเกิดความกลวัว่า ถา้เวียดนามเหนือชนะการเลือกตัง้และสามารถรวมชาติ
ตามขอ้ตกลงเจนีวาไดจ้ะท าให ้เวียดนามทัง้หมดเป็นคอมมิวนิสตแ์ละสง่ผลกระทบตอ่ดนิแดนอ่ืนๆ 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ดงันัน้สหรฐัอเมริกาจ าเป็นตอ้งสนับสนุนและใหค้วามช่วยเหลือแก่
รฐับาลเวียดนามใตด้ว้ยการแทรกแซงทางการเมือง พรอ้มกบัพยายามหาทางสกดัเวียดนามเหนือ
ไมใ่หเ้ขา้มาแทรกซมึในดนิแดนเวียดนามใต ้ 
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2.สถานการณเ์วียดนามใต้และความสัมพันธร์ะหว่างสหรัฐอเมริกากับเวียดนามใต้ 
2.1.ยุคโง ดนิห ์เดยีมและครอบครัว (ค.ศ. 1955-1963)  

 

 
 

ภาพประกอบ 5 โง ดนิห ์เดียม (Ngo Dinh Diem) ประธานาธิบดีแหง่สาธารณรฐัเวียดนาม 
(1955-1963) 

ท่ีมา : https://www.flickr.com/photos/ คน้เม่ือ 11 เมษายน 2563 

 

รฐัเวียดนามหรือเวียดนามใต ้(1949-1954) อยู่ในฐานะรฐัอารกัขาของอินโดจีนฝรั่งเศส
โดยมีจกัรพรรดิเบ๋า ได ๋เป็นประมุขรฐั ส่วนฝ่ายบริหารมีโง ดินห ์เดียม เป็นนายกรฐัมนตรี แมว้่าโง 
ดนิห ์เดียมจะเป็นผูน้  าคณะรฐับาลของเวียดนามใตภ้ายใตก้ารบรหิารของฝรั่งเศส แตท่วา่ โง ดินห ์
เดียมไมน่ิยมฝรั่งเศสเทา่ไหรน่กั1    
                                                           
1โง ดินห ์เดียม (Ngo Dinh Diem) เคยรบัราชการกบัฝรั่งเศสและเจรญิกา้วหนา้ที่ในราชการอยา่งรวดเร็ว เขาเป็นคนตอ่ตา้นระบอบ
คอมมิวนิสตแ์ละฝรั่งเศสในฐานะนกัชาตินิยมเวียดนาม เขาเคยเป็นนายกรฐัมนตรใีนรฐับาลจกัรพรรดิเบา๋ ไดเ๋ม่ือค.ศ. 1933 แตเ่ขา
ตอ้งออกไปเพราะนโยบายของเขาขัดกับนโยบายราชการของฝรั่งเศสในอินโดจีน ช่วงค.ศ. 1940 เขาด าเนินการกิจกรรมทางการ
เมืองเคลื่อนไหวต่อตา้นฝรั่งเศส เขาถกูเพ่งเล่งและหมายหัวในฐานะภยัคกุคามความมั่นคงของอาณานิคม จากนัน้เขาเดินทางไป
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หลงัจากสหรฐัอเมริกากบัเวียดนามใตไ้ม่ยอมรบัในขอ้ตกลงเจนีวาพรอ้มกบัสนบัสนนุให้ 
โง ดินห ์เดียมขึน้มามีอ านาจเบ็ดเสร็จดว้ยการจัดท าประชามติเปล่ียนการปกครองเป็นระบอบ
สาธารณรฐัในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1955 ผลการท าประชามติเสียงส่วนมากสนับสนุนให้โง ดินห ์
เดียมเป็นผูน้  าคนใหม่แทนจกัรพรรดิเบา๋ ได๋ในวนัท่ี 26 ตลุาคม ค.ศ. 1955 นบัว่าเป็นความส าเร็จ
ทางการเมืองของโง ดินห ์เดียมภายใตก้ารสนบัสนนุทางการเมืองจากสหรฐัอเมริกาและการท่ีเขา
ไดร้บัการสนบัสนนุดงักลา่วส่งผลใหกิ้จกรรมทางการเมืองหรือการด าเนินนโยบายตา่งประเทศใดๆ
ของรฐับาลโง ดนิห ์เดียมตอ้งไดร้บัการเห็นชอบจากสหรฐัอเมริกาก่อน นอกจากนี ้สหรฐัอเมรกิาได้
จดัตัง้หน่วยงานทางการทหาร (Military Assistance Advisory Group) หรือ MAAG ขึน้มาเพ่ือให้
ความช่วยเหลือแก่รฐับาลเวียดนามใต ้ดงันัน้สหรฐัอเมริกาเขา้มามีอิทธิพลในเวียดนามใตอ้ย่าง
เต็มตวัและสรา้งความสมัพนัธม์ิตรภาพแน่นแฟ้นกบัรฐับาลเวียดนามใตอ้ย่างเต็มท่ีในดา้นความ
มั่นคงและการทหาร กล่าวไดว้่า ตัง้แต่ค.ศ. 1955-1963 นอกจากความช่วยเหลือดา้นเศรษฐกิจ
และการทหารท่ีสหรฐัอเมริกาต่อเวียดนามใตใ้นยุคโง ดินห ์เดียมจนท าใหโ้ง ดินห ์เดียมมีความ
มั่นคงแล้วนั้น ความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกายังครอบคลุมไปถึงการจัดการระบบราชการ
แผน่ดินของเวียดนามใตอี้กดว้ย กล่าวคือ สหรฐัอเมรกิาไดว้่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญจากมหาวิทยาลยัแห่ง
รฐัมิชิแกน (Michigan State University) เขา้มาใหค้  าปรกึษาและเขา้มาวางระบบราชการรูปแบบ
อเมรกินัใหแ้ก่รฐับาลเวียดนามใต้1   

เม่ื อจอห์น  เอฟ  เคน เน ดี ้ (John F.Kennedy) ขึ ้น ด ารงต าแหน่ งประธานาธิบ ดี
สหรฐัอเมริกาตอ่จากประธานาธิบดีไอเซนฮาวตัง้แต่วนัท่ี 20 มกราคม ค.ศ. 1961 ความช่วยเหลือ
ท่ีมีต่อเวียดนามใตเ้พิ่มมากขึน้ เคนเนดีไ้ดจ้ดัตัง้คณะกรรมการช่วยเหลือเวียดนามเป็นกรณีพิเศษ
และส่งทหารระดับสูงเข้าไปเป็นท่ีปรึกษาทางการทหารของรฐับาลเวียดนามใต ้แต่ทว่า ความ
ช่วยเหลือตอ้งมีขอ้จ ากดั กล่าวคือ ความช่วยเหลือท่ีมีต่อเวียดนามใตเ้ป็นการสนบัสนนุทางทหาร
ในทางลับในรูปแบบของการต่อตา้นคอมมิวนิสต ์หรือ สงครามพิเศษ รวมไปถึงการใชแ้ละดึง
ชนบทให้มาสนับสนุนรัฐบาลโง ดินห์ เดียมในรูปแบบหมู่บ้านยุทธศาสตร ์(Strategic Hamlet 
Programme) ในค.ศ. 1962 แต่ทว่าการสรา้งหมู่บ้านยุทธศาสตรก์ลับล้มเหลว เพราะหมู่บ้าน
ยุทธศาสตรเ์ป็นจุดหมายส าคญัของฝ่ายเวียดกงท่ีเขา้มาแทรกซึมเรียบรอ้ยแลว้ท าใหร้ฐับาลไม่
สามารถควบคุมหมู่บา้นยุทธศาสตรไ์ดเ้ต็มท่ี ประกอบกับ รฐับาลเวียดนามใตไ้ม่สนใจปัญหาท่ี

                                                                                                                                                                      
เคลื่อนไหวในสหรฐัอเมริกาและยโุรปเพ่ือหาแรงสนับสนนุจากสหรฐัอเมรกิาใหเ้ขาเขา้มาอยู่ในแวดวงการเมืองเวียดนามพรอ้มกับ
ตอ่ตา้นคอมมิวนิสต ์(โปรดด ู Antony James Joes.  (2014).  Why South Vietnam fell.  pp 29-33.)  
1ชาติชาย พณานานนท.์  (2536).   เล่มเดมิ.  หนา้ 76-77.  
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เกิดขึน้แต่กลบัสนใจปัญหาเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวกบัความมั่นคงและเอือ้ประโยชนข์องครอบครวัและ
พวกพอ้ง  

 
 

ภาพประกอบ 6 ประธานาธิบดีจอหน์ เอฟ.เคเนดี ้(John F. Kennedy) แหง่สหรฐัอเมรกิา  
(1961-1963) 

ท่ีมา : https://cdn.britannica.com/  คน้เม่ือ 15 เมษายน 2563 

 

ความช่วยเหลือและความสัมพันธ์ระหว่างสหรฐัอเมริกากับเวียดนามใตเ้ป็นไปใน
ทิศทางท่ีดี เวียดนามใตใ้นยุคโง ดินห ์เดียมไดร้บัผลประโยชนแ์ละความเจริญจากสหรฐัอเมริกา
มาก แต่ทว่ามีอุปสรรคส าคญั คือ ระบบครอบครวัของโง ดินห ์เดียมและการใชอ้  านาจเผด็จการ
ของโง ดินห ์เดียมโดยเน้นประโยชนส์่วนตัวและครอบครวัมากกว่าความเจริญและการพัฒนา
เวียดนามใต ้สหรฐัอเมริกาตระหนักในปัญหาดงักล่าวและไม่พอใจการบริหารของโง ดินห ์เดีย
มเป็นอย่างมากและรฐับาลโง ดินห ์เดียมไม่สนใจปัญหาของประเทศและประชาชนในประเทศ ท า
ใหส้่งผลต่อภาพลักษณข์องเวียดนามใตแ้ละสหรัฐอเมริกา ฝ่ายสหรฐัอเมริกามองว่า ถา้โง ดินห ์
เดียมไม่คิดหรือไม่ยอมท่ีจะสนใจปัญหาของประเทศและพยายามเข้าหาประชาชนมากขึน้ 
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คอมมิวนิสตอ์าจไดร้บัชยัชนะซึ่งส่งผลเสียตอ่สหรฐัอเมริกาในเวียดนาม ดงันัน้ เจา้หนา้ท่ีระดบัสูง
ของสหรฐัอเมริกาพยายามหาวิถีทางเปล่ียนตวัผูน้  าเวียดนามใตค้นใหม่และตวัเลือกท่ีสามารถ
แทนท่ีอ านาจของโง ดนิห ์เดียมและครอบครวัท่ีดีท่ีสดุคือกลุม่ทหาร  

ชนวนเหตกุารณใ์นเวียดนามใตท่ี้ท าใหส้หรฐัอเมริกาตดัสินใจเขา้แทรกแซงทางการเมือง
อย่างลบัๆ ดว้ยการสนบัสนนุกลุ่มทหารโคน่อ านาจของโง ดินห ์เดียม คือ วิกฤตการณช์าวพุทธ ใน 
ค.ศ. 1963 ซึ่งน าไปสู่การสิน้สดุอ านาจของโง ดินห ์เดียมในเวียดนามใตอ้ย่างถาวร จากเหตกุารณ์
ดงักลา่วส่งผลตอ่ภาพลกัษณข์องรฐับาลโง ดินห ์เดียมไปในทิศทางลบ ประกอบกบั โง ดินห ์เดียม 
มีความขดัแยง้บางประการกบัสหรฐัอเมรกิาในเรื่องของนโยบายภายในประเทศ  จากสถานการณ์
ในเวียดนามใตท่ี้มีแต่ความขดัแยง้ดงักล่าวและการใชอ้  านาจของสกุลโง ส่งผลใหค้ณะทหารท่ี
ไดร้บัการสนบัสนนุจากสหรฐัอเมริกาท าการปฏิวตัิรฐับาลของโง ดนิห ์เดียมในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 
ค.ศ. 1963 และเพียงไมก่ี่วนัโง ดนิห ์เดียมและโง ดนิห ์น ูนอ้งชายถกูลอบสงัหาร  

2.2.ขบวนการเวียดกง  
นบัตัง้แต่การเขา้มาของสหรฐัอเมริกาในเวียดนามใตท้ าใหก้ลุ่มต่อตา้นซึ่งเดิมเป็น

กลุ่มสนบัสนนุการรวมชาติเวียดนามตามขอ้ตกลงเจนีวาไดป้ฏิบตัิการเคล่ือนไหวมากขึน้ กลุ่มดงั
กล่าวคือ กลุ่มเวียดมินหซ์ึ่งต่อตา้นรฐับาลเวียดนามใตแ้ละการเขา้มาของสหรฐัอเมริกาตั้งแตค่.ศ. 
1958 กลุ่มดงักล่าวมีความสมัพนัธแ์ละไดร้บัความช่วยเหลือจากเวียดนามเหนือ ตอ่มากลุ่มเวียด
มินห์ได้กลายเป็นแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต้ (National Front for Liberation of 
South Vietnam : NFLSV) หรือ ขบวนการเวียดกง ซึ่งจะกลายเป็นกลุ่มตอ่ตา้นรฐับาลเวียดนามใต้
และสหรฐัอเมรกิาท่ีใหญ่ท่ีสดุ 

แนวรว่มปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต ้หรือ ขบวนการเวียดกง ก่อตัง้เป็นทางการ
เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม ค.ศ. 1960 กลุม่คนสว่นใหญ่ในขบวนการดงักลา่ว คือ กลุม่ตอ่ตา้นรฐับาลโง 
ดินห ์เดียม1 ส่วนจดุประสงคห์ลกัหรือแนวทางของขบวนการเวียดกง คือ ตอ่ตา้นอ านาจจกัรวรรดิ
นิยมอเมริกันและโค่นล้มรัฐบาลเวียดนามใต้ รวมชาติเวียดนามเป็นหนึ่ งเดียวและสร้าง
ประชาธิปไตยในเวียดนาม มีอิสระเสรีทางเศรษฐกิจ2 

การเกิดขึน้และการปฏิบตัิการขบวนการเวียดกง ท าใหส้หรฐัอเมริกามองว่าเวียดกง
คือการท้าทายอ านาจของสหรัฐอเมริกาและเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาใน
เวียดนาม นอกจากนี ้สหรฐัอเมริกากล่าวหาว่าขบวนการเวียดกงในเวียดนามใตเ้ป็นแผนการของ

                                                           
1Peter Lowe.  (1998).  Ibid.  pp 71. 
2นิษฐนาถ นิลดี.  (2552).  เล่มเดมิ.  หนา้ 109. 
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จีนและสหภาพโซเวียต1ท่ีตอ้งการขยายอิทธิพลในอินโดจีนโดยผ่านทางความช่วยเหลือจาก
เวียดนามเหนือ ในช่วงแรกก่อตัง้ขบวนการเวียดกงนัน้เป็นการตอ่สูด้ว้ยกองโจรหรือการก่อจลาจล
เพ่ือใหเ้กิดความวุ่นวายทัง้ในเมืองและชนบทดว้ยการส่งคนเขา้ไปแทรกซึมในเขตเมืองและชนบท 
สหรฐัอเมริกาใชค้วามพยายามในการปราบขบวนการเวียดกงและสามารถควบคุมสถานการณ์
และควบคมุเมืองหลวงของเวียดนามใตแ้ละเมืองใหญ่ๆ ได ้แตใ่นบริเวณชนบทฝ่ายขบวนการเวีย
ดกงสามารถควบคุมพืน้ท่ีไว้ไดม้ากและหมู่บา้นยุทธศาสตรท่ี์รฐับาลเวียดนามใตไ้ดจ้ัดตัง้เพ่ือ
ตอ่ตา้นคอมมิวนิสตน์ัน้ก็ถกูขบวนการเวียดกงโจมตีบอ่ยครัง้และสมาชิกในหมู่บา้นยทุธศาสตรเ์อง
เกือบส่วนใหญ่ เป็นสมาชิกและสนับสนุนขบวนการเวียดกงจึงส่งผลความพยายามของ
สหรฐัอเมริกาและรฐับาลเวียดนามใตต้อ้งการขยายอิทธิพลในชนบทเกิดความลม้เหลว นอกจากนี้
ความลม้เหลวของสหรฐัอเมรกิาและเวียดนามใตด้งักล่าวสง่ผลใหข้บวนการเวียดกงแข็งแกรง่และ
สามารถตอ่สูต้า้นทานกบัสหรฐัอเมริกาและเวียดนามใตไ้ดม้ากขึน้  

นับตั้งแต่การเกิดขบวนการเวียดกง การต่อสู้ระหว่างขบวนการเวียดกงกับ
สหรฐัอเมรกิาและเวียดนามใตเ้ต็มไปดว้ยความเขม้ขน้และตา่งฝ่ายผลดักนัแพช้นะและแตล่ะฝ่าย
พยายามตอ้งการชิงพืน้ท่ีทางการเมืองและตอ้งการดึงมวลชนทัง้ชนบทและในเมืองใหส้นบัสนุน
ฝ่ายของตน ปัจจยัหลกัท าใหข้บวนการเวียดกงเริ่มเติบโตควบคูก่ับการปรบัเปล่ียนยุทธวิธีการรบ
ในสงครามคือ การเพิ่มกองก าลังทหารสหรฐัอเมริกาและการเพิ่มขอบเขตการท าสงครามใน
เวียดนามของสหรฐัอเมริกา เม่ือกองทพัเวียดนามเหนือเขา้มารว่มรบและช่วยเหลือขบวนการเวีย
ดกงอย่างเต็มท่ีนบัตัง้แตค่.ศ. 1965 เป็นตน้มา ส่งผลใหข้บวนการเวียดกงเติบโตอย่างเขม้แข็งมาก
ขึน้และสามารถต่อสูก้ับกองทพัสหรฐัอเมริกาได ้นบัตัง้แต่การท าขอ้ตกลงปารีสในเดือนมกราคม 
ค.ศ. 1973 พรอ้มกับการถอนทหารสหรฐัอเมริกาออกจากเวียดนามใต ้ขบวนการเวียดกงรว่มกับ
กองทัพเวียดนามเหนือสามารถเอาชนะกองทัพเวียดนามใตไ้ดเ้กือบทุกสมรภูมิและสามารถยึด
ครองพืน้ท่ีในภาคใตไ้วไ้ดม้ากซึ่งน าไปสู่ชยัชนะการยตุสิงครามเวียดนามในวนัท่ี 30 เมษายน ค.ศ. 
1975 ไดใ้นท่ีสดุ 

2.3.เวียดนามใต้ตั้งแต่ค.ศ. 1963 จนถงึ เทศกาลตรุษญวน  
การสิน้สุดอ านาจโง ดินห์ เดียมส่งผลกระทบส าคัญทางการเมืองเวียดนามใต ้

กล่าวคือ การขึน้มามีอ านาจของเผด็จการทหารจากกลุ่มทหารยึดอ านาจกลบัไม่มีความสามารถ
แกไ้ขปัญหาทางการเมืองไดช้ดัเจนและไม่มีแผนการใดๆ จดัการประเทศใหเ้รียบรอ้ย รวมถึง ความ
ไม่มีเสถียรภาพในกลุ่มทหาร ไม่ว่าจะเป็นการแย่งอ านาจและระแวงกันและกัน  ในช่วงตัง้แต่

                                                           
1 Daniel S Papp.  (1981).  Ibid.  หนา้  19. 
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พฤศจิกายน ค.ศ 1963 จนถึง ค.ศ. 1967 เกิดการเปล่ียนรัฐบาลและรัฐประหารบ่อยครัง้ใน
เวียดนามใต ้เห็นไดจ้ากชว่งค.ศ. 1964 มีการแยง่ชิงอ านาจบอ่ยครัง้ จากสถานการณท์างการเมือง
ในเวียดนามใตไ้ม่มีเสถียรภาพสง่ผลตอ่ความหนกัใจของสหรฐัอเมรกิาอยา่งมาก อีกทัง้ในชว่งเวลา
ดงักล่าว ขบวนการเวียดกงสามารถยึดครองพืน้ท่ีชนบทประมาณรอ้ยละ 40-45 ของพืน้ท่ี1 เห็นได้
จากรายงานของนายพลโรเบิ ร ์ต  แมคนามารา (Robert McNamara) รัฐมนตรีกลาโหม
สหรัฐอเมริกาได้กล่าวถึงสถานการณ์ในเวียดนามใต้แก่ประธานาธิบดีลินดอน บี จอห์นสัน 
(Lyndon B. Johnson) ว่า สถานการณเ์ลวรา้ยกว่าแต่ก่อน ความศรทัธาของชนบทท่ีมีต่อรฐับาล
เวียดนามใตเ้ริ่มลดนอ้ยลงและเวียดกงมีอิทธิพลมากและครอบง าผูค้นในเขตชนบท 2 ส่วนรายงาน
ของนายพลวิลเลียม เวสตม์อรแ์ลนด ์(William Westmoreland) ไดก้ล่าวถึงสถานการณใ์นกองทพั
เวียดนามใตไ้วว้า่ ทหารในกองทพัเวียดนามมกัถกูเขา้ไปเก่ียวขอ้งทางการเมืองและศาสนา  

จากรายงานของนายพลทัง้สอง ประธานาธิบดีจอหน์สันกังวลใจกับสถานการณ์ท่ี
เกิดขึน้ส่งผลใหเ้ปล่ียนแปลงความช่วยเหลือแก่เวียดนามใตเ้สียใหม่ในฐานะผูป้กป้องอธิปไตย
เวียดนามใต ้ความช่วยเหลือของประธานาธิบดีจอหน์สนัครัง้นีเ้ป็นการมองถึงความส าคญัของ
สหรฐัอเมริกาในการต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสตต์ามหลักทฤษฏีโดมิโน แต่ในความเป็นจริงแล้ว 
ความช่วยเหลือสหรฐัอเมริกาท่ีมีต่อเวียดนามคือ ความพยายามสรา้งภาพลกัษณห์รือเกียรติภูมิ
ทางการเมืองของสหรฐัอเมริกาใหเ้ป็นท่ียอมรบัในสายตาชาวอเมริกันและทั่วโลกมากกว่าความ
ช่วยเหลือจริงใจ ความช่วยเหลือของสหรฐัอเมริกาท่ีมีต่อเวียดนามใตเ้ปล่ียนจากส่งท่ีปรึกษา
ทางการเมืองและการทหารแก่รฐับาลเวียดนามใตแ้ละช่วยเวียดนามใตเ้อาชนะเวียดกงเป็นการส่ง
ทหารอเมริกันเขา้มาประจ าการในเวียดนามใตเ้พ่ือรบกับเวียดกงพรอ้มกับความช่วยเหลือทาง
การทหารและการบรหิารทอ้งถ่ินในเวียดนามใตโ้ดยไมมี่ขอ้จ ากดั 

ในช่วงท่ีผูน้  าระดบัสูงของสหรฐัอเมริกาไดย่ื้นขอ้เสนอความช่วยเหลือไม่จ  ากัดใหแ้ก่
เวียดนามใตน้ัน้ ผูน้  าระดบัสูงของสหรฐัอเมริกาไดว้างแผนตอ้งการโจมตีเวียดนามเหนือ ขอ้เสนอ
ดงักล่าวเกิดจากวิลเลียม บนัดี (William Bundy) รฐัมนตรีต่างประเทศของสหรฐัอเมริกา ไดเ้สนอ
ว่า ควรตอ้งโจมตีเวียดนามเหนือเพ่ือตดัก าลงัขบวนการเวียดกงและเป็นการสั่งสอนใหเ้วียดนาม
เหนือเลิกเขา้มามีอิทธิพลในเวียดนามใตซ้ึ่งไดร้บัความเห็นชอบจากประธานาธิบดีจอหน์สัน แต่
ขอ้เสนอดงักล่าวมีอุปสรรคบางประการ คือ การประกาศสงครามกับชาติใดๆ ตอ้งไดร้บัความ

                                                           
1Antony James Joes.  (2014).  Ibid.  pp 63 .  
2ชาติชาย พณานานนท.์  (2536).  เล่มเดมิ.  หนา้ 97. 
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เห็นชอบจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา 1 พรอ้มกับใช้นโยบายทางการทูตกดดัน
เวียดนามเหนือใหย้ตุิสงครามและย่ืนขอ้เสนอใหก้บัรฐับาลเวียดนามเหนือว่าจะเปิดความสมัพนัธ์
ทางการทูตและช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่เวียดนามเหนือ แต่เวียดนามเหนือปฏิเสธในขอ้ตกลง
ดงักล่าวและเวียดนามเหนือไดย่ื้นขอ้เสนอแก่สหรฐัอเมริกาใหถ้อนตวัออกจากดินแดนเวียดนาม
และใหเ้วียดกงเป็นองคก์รทางการเมืองท่ีถกูตอ้งในเวียดนามใต ้

ขอ้เรียกรอ้งของสหรฐัอเมริกาท่ีมีต่อเวียดนามเหนือนัน้ ท าใหเ้วียดนามเหนือรูส้ึกว่า
สหรฐัอเมริกาพยายามหาทางโจมตีดินแดนของตนเพ่ือตดัช่องทางการสนบัสนนุขบวนการเวียดกง
และการปฏิบัติการรบในดินแดนเวียดนามใต้ เห็นได้จากกรณี เดือนมีนาคม ค.ศ. 1964 
ประธานาธิบดีจอหน์สันไดส้ั่งการใหเ้รือลาดตระเวนเขา้มาลาดตระเวนในน่านน า้ทางตอนเหนือ
ของเวียดนามเหนือเพราะสหรฐัอเมริกาตอ้งการแทรกซึมเพ่ือขอ้มูลดา้นการทหารและภูมิศาสตร์
ของเวียดนามเหนือเพ่ือการโจมตีในอนาคต การลาดตระเวนดังกล่าวสรา้งความหวาดกลัวต่อ
เวียดนามเหนืออย่างมากถือว่าการกระท าของสหรฐัอเมริกาก าลงัคกุคามอธิปไตยของเวียดนาม
เหนือน าไปสู่การโจมตีครัง้ส  าคญัและครัง้แรก การเผชิญหนา้ระหว่างสหรฐัอเมริกากับเวียดนาม
เหนือเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม -ต้นสิงหาคม ค.ศ. 1964 เรือแมดดอกซ ์(The Destroyer 
Maddox) ซึ่งเป็นเรือรบลาดตระเวนของกองทพัสหรฐัอเมริกาไดโ้จมตีเรือลาดตระเวนของกองทพั
เวียดนามเหนือในบริเวณอ่าวตังเก๋ีย เวียดนามเหนือจึงตอบโตด้้วยการยิงเรือลาดตระเวนของ
สหรฐัอเมริกาพรอ้มกับประท้วงไปยังคณะกรรมการควบคุมสากลเพ่ือกล่าวโทษพฤติกรรมของ
สหรัฐอเมริกาท่ีรุกล า้อธิปไตยเวียดนามเหนือ การกล่าวโทษของเวียดนามเหนือท าให้รฐัสภา
สหรฐัอเมริกาอนมุตัิใหอ้  านาจประธานาธิบดีใชม้าตรการจ าเป็นสามารถสั่งการโจมตีชาติศตัรูเพ่ือ
ป้องกันอธิปไตยและพลเมืองของสหรัฐอเมริกา หรือ มติอ่าวตังเก๋ีย (The Gulf of Tokin 
Resolution) ในวนัท่ี 2 สิงหาคม ค.ศ. 1964 ส่วนสถานการณก์ารโจมตีระหว่างสหรฐัอเมริกากับ
เวียดนามเหนือในอ่าวตงัเก๋ีย ผลปรากฏว่า เรือลาดตระเวนสหรฐัอเมริกาถกูเวียดนามเหนือโจมตี
แต่ไม่เสียหายมาก ผิดกบัเรือลาดตระเวนเวียดนามเหนือถกูโจมตีเสียหายอย่างหนกั แตเ่วียดนาม
เหนือสามารถจับนักบินสหรัฐอเมริกาไว้เป็นตัวประกันได้ 2อีกทั้งช่วงเวลาดังกล่าวกองทัพ
สหรฐัอเมริกาเขา้มาประจ าการในเวียดนามใตเ้พิ่มขึน้อย่าง ขณะเดียวกนักองทพัเวียดนามเหนือ
เพิ่มจ านวนก าลังพลลงมายงัภาคใตน้ับตัง้แต่ค.ศ. 1964 เป็นตน้ไป ดงักรณีในค.ศ. 1966 ทหาร
เวียดนามเหนือเพิ่มก าลงัพลจาก 58,000 คน เป็น 98,100 คน และในค.ศ. 1967 ทหารเวียดนาม

                                                           
1แหล่งเดมิ. หนา้ 104-105.  
2 Geroge N, Katsiaficas.  (1992).  Vietnam documents : American and Vietnamese views of the war. pp 49. 
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เหนือมายังภาคใต ้150,000 คน1 ดงันั้นการเพิ่มขึน้ของทหารเวียดนามเหนือเพิ่มขึน้เกือบ 2 -3 
เท่าตัวเพ่ือตอบสนองต่อการขยายตัวของกองทัพสหรัฐอเมริกาในเวียดนามใตแ้ละสนับสนุน
ทางการรบใหก้บัขบวนการเวียดกง  

 

 

ภาพประกอบ 7 ประธานาธิบดีลินดอน บี. จอหน์สนัแหง่สหรฐัอเมรกิา (Lyndon B. Johnson}  
ด ารงต าแหนง่ค.ศ. 1964-1969 

 ท่ีมา : https://www.timeforkids.com/g34/lyndon-johnson/ ค้นเม่ือ 20 พฤษภาคม 
2563 

การเกิดขึน้ของวิกฤตการณอ์า่วตงัเก๋ีย แสดงใหเ้ห็นถึงการขยายอ านาจทางการทหาร
ของสหรฐัอเมรกิาในอินโดจีน อีกมมุหนึ่ง การใชม้ติอา่วตงัเก๋ียของประธานาธิบดีจอหน์สนัเป็นการ
รกัษาอ านาจและเกียรติภูมิของสหรฐัอเมริกาในเวทีโลกและสกดักัน้การขยายอิทธิพลของสหภาพ
โซเวียตในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้ากกว่าการปกปอ้งอธิปไตยของเวียดนาม นอกจากนี ้
สาธารณชนในสหรฐัอเมริกายงัสนบัสนุนกับมติดังกล่าว เพราะว่ามติดงักล่าวในมุมมองของชาว
อเมริกนัคือการปกป้องอธิปไตยของสหรฐัอเมริกา ทว่าในทางกลบักัน การประกาศมติอ่าวตงัเก๋ีย
กลบักลายเป็นความกังวลของเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของสหรฐัอเมริกาบางคน เช่น บรนัดีมองว่าการ
ประกาศมติอ่าวตังเก๋ียของประธานาธิบดีจอห์นสันอาจส่ งผลให้เกิดกระแสต่อต้านใน
สหรฐัอเมรกิา2  

                                                           
1 ศศิธร นพรตัน.์  (2552).  เล่มเดมิ.  หนา้  113. 
2Geroge N.Katsiaficas.  (1992).  Ibid.  pp.50.  
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นบัตัง้แตก่ารเกิดมติอ่าวตงัเก๋ียเป็นตน้มา สหรฐัอเมริกาไดเ้พิ่มความพยายามอย่าง
สงูในการเขา้ไปมีอิทธิพลในดินแดนเวียดนามไมว่่าจะเป็นความชว่ยเหลือไมจ่  ากดัหรือการสง่ทหาร
เขา้ไปเวียดนามใตม้ากขึน้ทกุๆ ปี  

ประธานาธิบดีจอหน์สันประกาศเริ่มโจมตีเวียดนามเหนืออย่างเป็นทางการตัง้แต่
เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1965 ประเด็นส าคัญของการโจมตีคือ ตดัความช่วยเหลือจากเวียดนาม
เหนือท่ีมีให้กับขบวนการเวียดกง1 พรอ้มกับการเพิ่มจ านวนทหารอเมริกันเขา้มาประจ าการใน
เวียดนามใตม้ากขึน้กว่าแต่ก่อน เหงียน คัก เวียนไดอ้ธิบายถึงแนวคิดของผู้น  าและเจ้าหน้าท่ี
ระดบัสูงของสหรฐัอเมริกาเก่ียวกับการโจมตีเวียดนามเหนือว่า ตอ้งการใหเ้วียดนามเหนือยอม
จ านนและท าตามเง่ือนไขท่ีสหรฐัอเมริกาไดเ้สนอไว้2 อย่างไรก็ตาม การโจมตีเวียดนามเหนือของ
สหรฐัอเมรกิากลบัมีอปุสรรค กล่าวคือ สถานการณก์ารเมืองในเวียดนามใตท่ี้ไม่มีความมั่นคงและ
นโยบายสงครามพิเศษกลบัลม้เหลวโดยสิน้เชิง  

แผนการโจมตีเวียดนามเหนือและการส่งทหารเพิ่มเขา้ไปในเวียดนามใตจ้  านวนมาก
อาจเกิดกระแสตอ่ตา้นหรือความไมพ่อใจตัง้แตเ่จา้หนา้ท่ีระดบัสงู ส่ือมวลชนและประชาชนทั่วไปท่ี
มีขอ้กังขาเก่ียวกับการเขา้สงครามของสหรฐัอเมริกาและสรา้งความกังวลใหก้ับประธานาธิบดี
จอหน์สนัในการปิดบงัความจริงเก่ียวกับสงครามเวียดนามโดยพยายามเล่ียงหรือเบนความสนใจ
เก่ียวกับสงครามเวียดนามให้กับสาธารณชนอเมริกันมากท่ีสุดเพ่ือไม่ให้ประชาชนตกใจและ
พยายามกล่าวถึงเวียดนามเหนือ เวียดกงหรือสหภาพโซเวียตโดยออ้มดว้ยการสรา้งค าศพัทช์วน
เช่ือใหม่ๆ ในการประนามชาตคิอมมิวนิสต ์ 

แมว้า่ขอ้ตกลงเจนีวาก าหนดใหห้า้มกองก าลงัหรือกองทหารตา่งชาติเขา้ไปแทรกแซง
ในเวียดนาม แต่การกระท าของสหรฐัอเมริกานับตัง้แต่ค.ศ. 1964 เป็นตน้มาถือเป็นการละเมิด
ขอ้ตกลงเจนีวาโดยตรงดว้ยการโจมตีดินแดนเวียดนามเหนือ ท าลายฐานท่ีมั่นของขบวนการเวีย
ดกงและเวียดนามเหนือและเพิ่มก าลงัทหารเขา้ประจ าการในดินแดนเวียดนามอย่างเป็นทางการ 
รวมไปถึงการสรา้งกลยทุธช์วนเช่ือทางการเมืองเพ่ือกดดนัเวียดนามเหนือและเวียดกง เป็นตน้ การ
กระท าของสหรฐัอเมริกาในเวียดนามเป็นความพยายามสรา้งความทา้ทายใหก้บัสหภาพโซเวียต
และจีนในฐานะผูส้นบัสนนุหลกัเวียดนามเหนือและสรา้งเกียรติภูมิทางการเมืองระหว่างประเทศ
ของสหรฐัอเมริกา อย่างไรก็ตาม การสรา้งความทา้ทายของสหรฐัอเมริกากลบัส่งผลกระทบและ
ความกังวลต่อฝ่ายคอมมิวนิสต ์ดังกรณีของสาธารณรัฐประชาชนจีนมองถึงการรุกรานของ

                                                           
1.นิษฐนาถ นิลดี.  (2552).  เล่มเดมิ.  หนา้ 131. 
2เหงียน คกั เวียน.  (2545).  เล่มเดมิ.  หนา้ 316. 
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สหรฐัอเมริกาในเวียดนามเหนือว่า อาจเป็นภัยต่อดินแดนของตน ในส่วนมุมมองของสหภาพ  
โซเวียตนัน้ การโจมตีเวียดนามเหนือพรอ้มกบัการเพิ่มก าลงัทหารของสหรฐัอเมรกิาเป็นเรื่องน่าอบั
อายทางการเมืองระหวา่งประเทศและยืนยนัสนบัสนนุความช่วยเหลือให้กบัเวียดนามเหนือ อีกทัง้
ประณามการกระท าของสหรฐัอเมริกาว่าเป็นการยั่วยุสหภาพโซเวียตโดยตรงใหเ้ขา้ไปมีส่วนใน
สงครามท่ีเกิดขึน้ ส่ือของสหภาพโซเวียตไดก้ล่าวถึงการกระท าของสหรฐัอเมริกาในการโจมตี
เวียดนามว่าเป็นพวกจกัรวรรดินิยม พรอ้มกับเนน้ย า้ถึงความสมัพนัธฉ์ันทม์ิตรระหว่างเวียดนาม
เหนือและสหภาพโซเวียตในการชว่ยเหลือและพรอ้มปกปอ้งอธิปไตยเวียดนามเหนือ1  

ส่วนเวียดนามเหนือนั้นวางแผนปฏิบัติการและวางนโยบายการโจมตีและการ
ขยายตวัของสหรฐัอเมริกาในดินแดนเวียดนามและการเพิ่มการสนับสนุนความช่วยเหลือใหแ้ก่
ขบวนการเวียดกงเพ่ือชยัชนะตามวตัถปุระสงค ์พรอ้มกบั ใชว้ิถีทางการทตูเพ่ือประนามการกระท า
ของสหรฐัอเมริกาและสนบัสนุนการยอมรบัเอกราชของเวียดนาม2 น าไปสู่การเกิดการโจมตีครัง้
ใหญ่ในเวียดนามใตเ้ม่ือวนัท่ี 30 มกราคม-กมุภาพนัธ ์ค.ศ. 1968 หรือ การโจมตีเทศกาลตรุษญวน 
ค.ศ. 1968 

แผนการโจมตีเวียดนามใตเ้ริ่มขึน้ในวนัท่ี 30 มกราคม ค.ศ. 1968 เป็นการโจมตีครัง้
ใหญ่ของฝ่ายคอมมิวนิสตเ์พ่ือไม่ใหฝ่้ายสหรฐัอเมรกิาและเวียดนามใตไ้ดเ้ตรียมตวัและตอ้งการให้
กองทัพสหรฐัอเมริกาเกิดการสูญเสียมากท่ีสุด ส่วนเวียดกงไดร้ะดมพลทหารหลายพันนายเขา้
โจมตีจุดยุทธศาสตรส์  าคัญในเขตเมืองหลวง เมืองท่าและฐานทัพกองทัพสหรัฐอเมริกาใน
เวียดนามใต้ รวมถึงการตัดเส้นทางคมนาคมหลักและการส่ือสารในเวียดนามใต้เพ่ือไม่ให้
สหรฐัอเมรกิาสง่ก าลงัสนบัสนนุเขา้มายงัเขตเมืองหลวงและเมืองส าคญัได ้

การโจมตีครัง้ใหญ่ครัง้นีไ้ดร้บัความเสียหายอย่างหนัก กล่าวคือ ทั้งเวียดกงและ
เวียดนามเหนือสูญเสียก าลังพลไปมาก พรอ้มกับสหรฐัอเมริกาไดร้บัความเสียหายโดยตรงแต่
สญูเสียก าลงัพลไปไมม่ากเพราะฝ่ายสหรฐัอเมรกิาสามารถตัง้รบัและเริ่มยดึพืน้ท่ีสว่นใหญ่คืนจาก
ฝ่ายคอมมิวนิสตไ์ดใ้นระยะเวลาไม่นานนกั อีกทัง้ยงัสามารถจบักมุเวียดกงและเวียดนามเหนือได้
จ  านวนมาก ในทางกลับกัน เหตุการณ์ตรุษญวนกลับส่งผลกระทบตรงขา้มอย่างมหาศาลใหก้ับ
สหรัฐอเมริกา คือ เกิดค าถามเก่ียวกับสงครามเวียดนามในหมู่สาธารณชนอเมริกัน อาทิเช่น
ประเด็นความสมัพนัธร์ะหว่างสหรฐัอเมริกากับรฐับาลเวียดนามใตท่ี้มากกว่าความเป็นฉันทม์ิตร 
หรือ การส่งทหารและอาวุธจ านวนมากไปยังเวียดนามใต้น าไปสู่กระแสการต่อต้านสงคราม

                                                           
1 Daniel S pap.  (1981).  Ibid.  pp 60-69.  
2 นิษฐนาถ นิลดี.  (2552).  เล่มเดมิ.  หนา้ 133. 
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เวียดนามในสหรฐัอเมริกาและทั่วโลกตัง้แต่ค.ศ. 1968 เป็นตน้มาส่งผลตอ่การด ารงต าแหน่งของ
ประธานาธิบดีจอหน์สนัและยงัส่งผลต่อทิศทางการท าสงครามของสหรฐัอเมริกาอีกดว้ย ในส่วน
ของเวียดนามเหนือและเวียดกง การโจมตีเทศกาลตรุษญวนประสบความส าเร็จในการสรา้งแรง
กดดันในวงกวา้งให้กับสหรฐัอเมริกาในทางการทูตและการทหาร ขณะเดียวกัน จ านวนทหาร
ของเวียดกงและเวียดนามเหนือเพิ่มมากขึน้พรอ้มกบัความชว่ยเหลือท่ีเพิ่มมากขึน้เชน่กนั 

3.สถานการณค์วามสัมพันธใ์นการโฆษณาชวนเชื่อของสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม 
การสนบัสนุนและความช่วยเหลือสหรฐัอเมริกากับรฐับาลโง ดินห ์เดียมเกิดขึน้ช่วงค.ศ. 

1955 ท าใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างสหรฐัอเมริกากบัเวียดนามใตแ้นบแน่นมากขึน้ ความสมัพนัธอ์นั
แนบแน่นดงักล่าวส่งผลใหส้หรฐัอเมริกาพยายามสรา้งภาพลกัษณใ์หก้ับเวียดนามใตผ้่านทางส่ือ
ต่างๆ ในรูปแบบโฆษณาชวนเช่ือ การสรา้งภาพลกัษณ์ใหก้ับเวียดนามใตข้องสหรฐัอเมริกาเป็น
ผลดีต่อรัฐบาลโง ดินห์ เดียมในระยะแรก แต่เม่ือโง ดินห์ เดียม และพรรคพวกแสวงหา
ผลประโยชนท์างการเมืองมากจนเกินไปส่งผลให้ภาพลักษณ์โฆษณาชวนเช่ือเปล่ียนไปในช่วง
สดุทา้ยของการด ารงต าแหนง่ โฆษณาชวนเช่ือของสหรฐัอเมริกาในช่วงเวลาดงักล่าวเนน้ย า้ถึงการ
ตอ่ตา้นคอมมิวนิสตพ์รอ้มกับการสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีใหก้บัเวียดนามใตเ้พ่ือใหช้าติต่างๆ ยอมรบั
เวียดนามใตใ้นฐานะรฐับาลเดียว ดงันัน้การโฆษณาชวนเช่ือของสหรฐัอเมริกากับเวียดนามใตใ้น
ชว่งเวลาดงักลา่วสามารถแบง่ประเภทโฆษณาชวนเช่ือดงัตอ่ไปนี ้ 

สหรฐัอเมรกิาเริ่มเขา้มามีบทบาทในการสรา้งโฆษณาชวนเช่ือเก่ียวกบัเวียดนามนบัตัง้แต่
ค.ศ. 1954 เป็นต้นไป เริ่มจากพันเอกเอ็ดเวิร ์ด แลนส์เดล (Edward Landsdale) หัวหน้า
ปฏิบตัิการเฉพาะกิจกองทพัสหรฐัอเมริกาในไซง่อนได้คิดแผนการโฆษณาชวนเช่ือในการสรา้งรฐั
เวียดนามใต ้แลนสเ์ดลวางแผนปฏิบตัิการสารแห่งเสรีภาพ หรือ เสน้ทางสู่เสรีภาพ (Passage of 
Freedom) เป็นแผนการโฆษณาชวนเช่ือเพ่ือชักจูงโน้มน้าวให้ชาวเวียดนามทั้งปวงเห็น
ความส าคัญถึงภัยคอมมิวนิสตจ์ากเวียดมินหเ์พ่ืออพยพมายังทางตอนใต้ซึ่งเป็นดินแดนแห่ง
เสรีภาพ วิธีการปฏิบตักิารแลนสเ์ดลเพ่ือดงึมวลชนมายงัภาคใต ้คือ การสง่ทหารเวียดนามใตแ้ทรก
ซึมไปยงัเวียดนามเหนือเพ่ือสรา้งข่าวลวงใหก้ับประชาชนทางตอนเหนือหวาดกลัวการปกครอง
เวียดนามเหนือและภัยคอมมิวนิสตอ์ย่างสหภาพโซเวียตและสาธารณรฐัประชาชนจีน แผนการ
สรา้งโฆษณาชวนเช่ือของแลนสเ์ดลประสบความส าเรจ็ก่อใหเ้กิดการอพยพประชาชนจากทางตอน
เหนือมายงัตอนใตม้ากขึน้ 
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 ภาพประกอบ 8 ปฏิบตักิารสารแหง่เสรีภาพในเวียดนาม ณ เมืองไฮฟอง  
เม่ือเดือนกนัยายน ค.ศ. 1954 

ท่ี ม า  :  https://www.navytimes.com/news/your-navy/2 0 1 9 /0 8 /1 5 /cias-black-
warfare-and-the-navys-operation-passage-to-freedom/ คน้เม่ือวนัท่ี 19 กรกฏาคม 2563 

 จากการอพยพผูค้นจากเวียดนามเหนือมายงัเวียดนามใตใ้นปฏิบตัิการสารแห่งเสรีภาพ 
แลนสเ์ดลไดมุ้่งเนน้ผูอ้พยพจากทางเหนือเป็นชาวเวียดนามคาทอลิกเพราะว่า  รฐัเวียดนามใต้
ภายใตก้ารปกครองโง ดินห ์เดียมนบัถือศาสนาคริสตน์ิกายคาทอลิก ดงันัน้การโฆษณาชวนเช่ือ
ของแลนสเ์ดลไดเ้นน้ย า้ถึงสิทธิเสรีภาพการนบัถือศาสนาพรอ้มกับการสรา้งภาพคอมมิวนิสตใ์น
ฐานะผูท้  าลายเสรีภาพการนบัถือศาสนาและสรา้งลทัธิคอมมิวนิสตใ์หเ้ป็นสิ่งเลวรา้ย การโฆษณา
ชวนเช่ือดงักลา่วส่งผลเกิดการอพยพประชาชนทางเวียดนามเหนือสูเ่วียดนามใตจ้  านวน 1 ลา้นคน 
การอพยพผูค้นลงสู่ใตถู้กรูจ้ักในฐานะแผนการโฆษณาชวนเช่ือช่ือว่า พระนางพรหมจารีมุ่งสู่ใต ้
หรือ พระแมม่ารีมุง่สูใ่ต ้(Virgin mary moving southern)1 

 ปฏิบัติการของแลนสเ์ดลได้ผลอย่างมากในการดึงมวลชนเวียดนามให้เข้าร่วมหรือ
สนบัสนุนเวียดนามใตโ้ดยใชป้ระเด็นทางศาสนาซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในเวียดนาม นอกจากนี ้
ภาพผูค้นอพยพลงทางใตจ้ากปฏิบตัิการดงักล่าวถกูปรากฏในส่ือของสหรฐัอเมริกาซึ่งส่งผลดีของ
สหรฐัอเมริกา  กล่าวคือ สรา้งทัศนคติอันเลวรา้ยให้ฝ่ายคอมมิวนิสตเ์พ่ือให้โลกตระหนักและ
หวาดกลัวถึงภัยคุกคามคอมมิวนิสตแ์ละเป็นการประนามถึงความเลวรา้ยของเวียดนามเหนือ 
ขณะเดียวกัน ปฏิบตัิการสารแห่งเสรีภาพของแลนสเ์ดลเป็นการสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีต่อการเมือง

                                                           
1 Kubia.  (2014).  U.S. Propaganda in the Vietnam War.    (Online). 
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เวียดนามใตแ้ละความมั่นคงของโง ดินห ์เดียม ในฐานะผูป้กปอ้งชาวคริสตแ์ละผูป้กปอ้งเสรีภาพ
และวฒันธรรมแหง่เวียดนาม1 

 

 

ภาพประกอบ 9 ภาพโปสเตอรช์วนเช่ือในปฏิบตักิารสารแหง่เสรีภาพของสหรฐัอเมรกิา 

ท่ีมา : U.S. Information Agency, 5 August 1954 คน้เม่ือ 19 กรกฎาคม 2563 

   
ความส าเร็จของปฏิบัติการสารแห่งเสรีภาพในการสร้างโฆษณาชวนเช่ือของ

สหรฐัอเมริกาในเวียดนามส่งผลใหส้หรฐัอเมริกาเขา้มามีบทบาทในการผลิตสรา้งโฆษณาชวนเช่ือ
ใหก้บัรฐับาลเวียดนามใตเ้พ่ือสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีใหก้บัรฐับาลเวียดนามใตแ้ละสหรฐัอเมริกาได้
สรา้งโฆษณาชวนเช่ือเก่ียวกบัเวียดนามเพ่ือใหส้าธารณชนทั่วโลกและรฐับาลหลายประเทศยอมรบั
ในอธิปไตยของเวียดนามใตใ้นฐานะรฐัอนัชอบธรรมมากกว่าเวียดนามเหนือซึ่งปรากฎไดช้ดัจาก
โฆษณาชวนเช่ือของสหรฐัอเมริกาหลังค.ศ. 1955 จนถึงสิน้สุดสงครามเวียดนามเป็นต้นไปท่ี
สหรฐัอเมรกิาเขา้มามีบทบาทในเวียดนามใตอ้ย่างเตม็ตวั 

หลงัจากเกิดปฏิบตักิารสารแห่งเสรีภาพแลว้ สหรฐัอเมรกิาพยายามสรา้งภาพลกัษณท์าง
การเมืองให้เวียดนามใต้ผ่านทางส่ือต่างๆ  โดยการน าเสนอข่าวจากหนังสือพิมพ์เพ่ือสร้าง
ภาพลกัษณท์างการเมืองใหแ้ก่เวียดนามใต ้ดงักรณีหนงัสือพิมพว์อชิงตนัโพสต ์(The Washington 
                                                           
1Ibid. (Online). 
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Post) ไดส้มัภาษณว์ฒุิสมาชิกไมค ์แมนฟิลิดไ์ดก้ลา่วยกยอ่งโง ดนิห ์เดียมและรฐับาลวา่เป็นผูน้  าท่ี
มีประสิทธิภาพท่ีสามารถตอ่ตา้นการท าลายชาติจากขบวนการเวียดมินห์1 หรือ การสบประมาทดู
หมิ่นเชิงเปรียบเทียบระหว่างสหรฐัอเมริกากับฝรั่งเศสเก่ียวกับเวียดนาม พรอ้มกับยกย่อ งการ
ตดัสินใจของประธานาธิบดีไอเซนฮาวเก่ียวกับนโยบายเก่ียวกับเวียดนาม ดงักรณีหนังสือพิมพ์
นิวยอรก์ไทมแ์ละหนงัสือพิมพว์อชิงตนัโพสตไ์ดช่ื้นชมท่าทีของสหรฐัอเมริกาเก่ียวกับเวียดนามว่า 
“เห็นคุณค่าสถานการณ์”2 และ“เห็นควรร่วมมือเพ่ือแทรกแซงสถานการณ์โดยจ าเป็นเพ่ือให้เกิด
ความมั่นคงในเวียดนามใต”้3 นอกเหนือจากการสรา้งภาพลกัษณโ์ฆษณาชวนเช่ือแก่ผูน้  าเวียดนาม
ใต้หรือผู้น  าสหรฐัอเมริกาจากส่ือหนังสือพิมพ์อเมริกัน การน าเสนอข้อมูลหรือประเด็นปัญหา
เก่ียวกับเวียดนามเป็นวิธีการหนึ่งในการสรา้งโฆษณาชวนเช่ือให้ผู้อ่านหนังสือพิมพใ์ห้เห็นถึ ง
ความส าคญัของเวียดนามโดยวิธีการน าเสนอข่าวนัน้พยายามใชว้ิธีการกล่าวถึงปัญหาทางการ
เมืองภายในในเชิงวิตกกังวลจากมุมมองของนักหนังสือพิมพอ์เมริกันดังกรณีการน าเสนอข่าว
สงครามในเวียดนามใตจ้ากหนงัสือพิมพน์ิวยอรก์ ไทม ์ซึ่งเป็นการเล่าปัญหาการเมืองภายในไม่มี
เสถียรภาพท่ามกลางการคกุคามของภยัคอมมิวนิสต์4 ดงันัน้การน าเสนอขา่วเก่ียวกบัเวียดนามใน
หนังสือพิมพอ์เมริกันตอ้งสอดคล้องจุดประสงคท์างการเมืองของสหรฐัอเมริกาในการเข้าไปมี
อิทธิพลในเวียดนามโดยใชห้นงัสือพิมพใ์นฐานะโฆษณาชวนเช่ือผ่านการคน้ควา้จากนกัวิชาการ
หรือนกัวิจยัเขา้ไปยังดินแดนเวียดนาม จากนัน้เรื่องราวหรือสถานการณใ์นเวียดนามถูกสรา้งขึน้
จากนกัหนงัสือพิมพอ์เมรกินัโดยอิงกบันโยบายการตา่งประเทศของสหรฐัอเมรกิา 

นับจากข้อตกลงเจนีวาเป็นต้นมา นักหนังสือพิมพ์อเมริกันไดใ้ห้ความสนใจเก่ียวกับ
เวียดนามมากขึน้โดยเฉพาะเวียดนามใต ้ส่ืออเมริกนัมีความเช่ือวา่ เวียดนามใตภ้ายใตอ้ านาจของ
โง ดนิห ์เดียมนบัตัง้แตค่.ศ. 1955 สามารถตอ่ตา้นคอมมิวนิสตไ์ด ้แมว้า่เขาเพิกเฉยขอ้ตกลงเจนีวา
ในการเลือกตัง้รวมชาติและเริ่มเป็นเผด็จการทางการเมืองมากขึน้ก็ตาม ส่วนส่ือหนังสือพิมพ์
อเมริกันยังคงวิพากษ์วิจารณ์หรือน าเสนอข่าวเก่ียวกับอดีตเจ้าอาณานิคมของเวียดนามอย่าง
ฝรั่งเศส ดงักรณีหนงัสือพิมพน์ิวสวี์ค (Newsweek) กล่าวหาฝรั่งเศสพยายามสรา้งข่าวลือเพ่ือให้
เกิดการประทว้งในเวียดนามใตแ้ละพยายามต่อตา้นโง ดินห ์เดียมผ่านทางกลุ่มต่อตา้นโง ดินห ์
เดียม5  เม่ืออ านาจทางการเมืองของโง ดินห์ เดียมมีเสถียรภาพมากขึน้ประกอบกับนโยบาย

                                                           
1Lesssons 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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เก่ียวกบัเวียดนามตัง้แตป่ระธานาธิบดีไอเซนฮาวถึงประธานาธิบดีเคเนดีต้อ้งการสรา้งใหเ้วียดนาม
ใตเ้ป็นดินแดนกันชนจากคอมมิวนิสตจ์ึงสนับสนุนการมีอยู่ของเวียดนามใต้และรฐับาลโง ดินห ์
เดียมพรอ้มกับการต่อตา้นการรวมเวียดนามเข้าดว้ยกันดว้ยการใหก้ารสนับสนุนการทหารและ
แทรกแซงการเมืองภายในเวียดนามใตภ้ายใตค้วามช่วยเหลืออนัดีน าไปสู่การเกิดภาพลกัษณท์าง
การเมืองของโง ดินห ์เดียมว่าเป็น “วินสตนั เชอรช์ิลลแ์ห่งเอเชีย”1 จากสหรฐัอเมริกาถือว่าเป็น 
กระบวนการสรา้งความชอบธรรมท่ีปทูางใหมี้ การจดัท าประชามติเปล่ียนเป็นระบอบสาธารณรฐั
และโค่นลม้อ านาจจกัรพรรดิเบา ได๋ท าใหอ้  านาจโง ดินห ์เดียมเริ่มแข็งแกรง่ขึน้และภาพลักษณ์
ชวนเช่ือในตวัโง ดนิห ์เดียมเป็นไปในทางบวก  

ขณะเดียวกนัผูน้  าทางการเมืองระดบัสูงของสหรฐัอเมริกาเริ่มเขา้มามีบทบาทสนบัสนุน
เก่ียวกับบทบาทสหรัฐอเมริกาในเวียดนามใตด้ังเห็นได้จากสุนทรพจน์ประธานาธิบดีเคนเนดี ้
(ขณะนั้นเป็นวุฒิสมาชิกสมัยรัฐบาลประธานาธิบดีไอเซนฮาว) ได้กล่าวถึงความส าคัญของ
เวียดนามในฐานะความส าคญัยทุธศาสตรก์ารเมืองระหวา่งประเทศและเป็นตวัแทนประชาธิปไตย
ในภูมิภาคเอเชียพรอ้มกับสรา้งความยิ่งใหญ่ในฐานะชาติใหม่ซึ่งไดร้บัการยอมรบัจากนานาชาติ
ควบคู่การปฏิรูปเศรษฐกิจและสงัคมภายใตป้ระธานาธิบดีโง ดินห ์เดียม2 ค ากล่าวในสุนทรพจน์
ของวฒุิสมาชิกเคเนดี ้(รฐัแมสซาซูเซส) นัน้พยายามสนบัสนนุกิจกรรมความสนใจท่ีมีตอ่เวียดนาม
ใต้ภายใต้ประธานาธิบดีไอเซนฮาวและเคเนดีพ้ยายามให้ส่ือมวลชนทุกแขนงให้ความสนใจ
เก่ียวกับเวียดนามใตโ้ดยอา้งถึงหนา้ท่ีจรรยาบรรณของส่ือหรือการสรา้งเป้าหมายความส าเร็จ
มากกวา่ความกลวัสงคราม นอกจากนีส้นุทรพจนข์องเคเนดีเ้นน้ย า้ถึงความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั 
เห็นได้จากประโยคในสุนทรพจน์ความว่า “Equally impressive has been the increased 
solidarity and stability of the Government”3 ประโยคดังกล่าวซึ่งเคเนดีส่ื้อสารออกไปนั้นเป็น
ความพยายามของชาวอเมริกนัตอ้งการใหช้าวเวียดนามใตส้ามคัคีรวมเป็นหนึ่งกบัรฐับาลโง ดินห ์
เดียมเพ่ือสกัดกั้นอิทธิพลของภัยคอมมิวนิสตอ์ย่างเวียดนามเหนือ ฉะนั้นพืน้ท่ีคอมมิวนิสตใ์น
สนุทรพจนข์องเคเนดีม้กัจะถกูกลา่วในเชิงตอ่ตา้นในฐานะภยัแห่งเวียดนามและเอเชีย ดงักรณีการ
ใชค้  าว่า threaten และ  the evil of communism เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงว่าเวียดนามใตถู้กข่มขู่
ดว้ยภยัคกุคามคอมมิวนิสตเ์สมือนปีศาจรา้ย เป็นตน้ และ เคเนดีไ้ดพ้ยายามใชสุ้นทรพจนใ์นการ
สง่สารแก่รฐับาลเพื่อใหค้วามช่วยเหลือแก่เวียดนามใตเ้ห็นไดจ้ากประโยคว่า Millitary alliances in 

                                                           
1เหงียน คกั เวียน.  (2557).  แหล่งเดมิ.  หนา้ 308.  
2John F. Kennedy.  (1956,1 June).  America’s Stake in Vietnam : The cornerstone of the free world in Southeast Asia.  
(Online)  
3Ibid. (online)  
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Southeast Asia are necessary but not enough Informational and propaganda warning of 
the evil of Communism หมายความว่า สหรฐัอเมริกาควรใหค้วามช่วยเหลือทางทหารพรอ้มกับ
ใหข้อ้มลูและสรา้งโฆษณาชวนเช่ือเพ่ือตอ่ตา้นปีศาจคอมมิวนิสต ์ในประโยคดงักล่าวไดมี้การใชค้  า
ว่า Southeast Asia เป็นการเล่ียงค าว่าเวียดนามและพยายามใหค้วามหมายโดยกวา้งเพ่ือแสดง
ใหเ้ห็นถึงสหรฐัอเมริกาควรช่วยเหลือการทหารแก่ดินแดนแห่งนีเ้ป็นการด่วน เป็นตน้ กล่าวไดว้่า 
สนุทรพจนข์องเคเนดีเ้ป็นโฆษณาชวนเช่ือกระตุน้ใหส้าธารณชน ส่ือมวลชน และรฐับาลตระหนกั
ถึงปัญหาในเวียดนามใตใ้นฐานะดนิแดนยทุธศาสตรก์ารเมือง 

การใชสุ้นทรพจนใ์นการสนบัสนุนเวียดนามใตห้รือสนบัสนุนบทบาทสหรฐัอเมริกามีต่อ
เวียดนามใต้มากขึน้ซึ่งค่อยปรากฎอย่างเป็นทางการเม่ือประธานาธิบดีเคเนดีด้  ารงต าแหน่ง
ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในค.ศ. 1961 ได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับเวียดนามในฐานะ
ยทุธศาสตรก์ารเมืองระหว่างประเทศและสหรฐัอเมริกาอยู่ในฐานะผูส้นบัสนุนรฐับาลเวียดนามใต ้
เห็นไดจ้ากสนุทรพจนใ์นช่วงค.ศ. 1962-1963 ซึ่งประธานาธิบดีเคเนดีมี้ความหว่งใยและปรารถนา
ดีแฝงตอ่เวียดนาม ดงักรณีค าอวยพรปีใหมใ่นวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ ์ค.ศ. 1962 มีใจความดงันี ้

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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จากใจความสารสุนทรพจนด์งักล่าว ประธานาธิบดีเคเนดีไ้ดส้่งสารถึงรฐับาลและชาว
เวียดนามใตท้ัง้ปวงซึ่งอยู่ภายใตก้ารถูกคุกคามจากคอมมิวนิสตแ์ละส่งความสุขและสันติภาพ
ใหแ้ก่ชาวเวียดนามใตท้ัง้ปวง ในสนุทรพจนด์งักล่าว ประธานาธิบดีเคเนดีเ้นน้ย า้ถึงภยัคอมมิวนิสต ์
สนัติภาพ เสรีภาพ  และความเป็นอนัหนึ่งเดียวกนัของชาวเวียดนามใตซ้ึ่งเป็นกลวิธีการทางภาษา
แบบหนึ่งซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงมมุมองความคดิโดยการใชเ้นน้ย า้ค  าและความหมายชดัเจนตามเจตนา
ผูส้่งสาร วิธีการดงักล่าวนีคื้อการใชก้ลวิธีทางศพัท ์สอดคลอ้งกบัค าอธิบายเก่ียวกบักลวิธีทางศพัท์
ว่าเป็นความส าคญัในการสรา้งความหมายจากกลุ่มหนึ่งใหมี้ความชัดเจนต่อผูร้บัสารและเพิ่ม
ความนึกคิดใหผู้ร้บัสารจากประสบการณห์รืออดุมคติของผูร้บัสาร  ดงันัน้สนุทรพจนด์งักล่าวเป็น
การสรา้งศพัทใ์หผู้ร้บัสารตระหนักถึงสภาวการณใ์นเวียดนามใตโ้ดยค าว่า aggressive force of 
communism พยายามสะทอ้นถึงกลุ่มคอมมิวนิสตซ์ึ่งหมายถึง ขบวนการเวียดกงก าลงัเติบโตและ
ก่อความรุนแรงใหก้บัเวียดนามใตแ้ละค าว่า communism เป็นการเล่ียงขบวนการเวียดกงในสนุทร
พจน์ นอกจากนี้ในค าดังกล่าวเล่ียงค าว่าคอมมิวนิสต์ (who wish to destroy that freedom) 
เพ่ือใหภ้าพลกัษณข์องคอมมิวนิสตใ์นเวียดนามใตจ้ากสหรฐัอเมริกาเป็นไปในฐานะผูท้  าลายชาติ
เวียดนามใต้และเป็นกลุ่มตัวแทนจากโลกภายนอกคอยสร้างความวุ่นวายแก่เวียดนามใต ้
นอกเหนือการกล่าวถึงคอมมิวนิสตใ์นแง่ลบ สุนทรพจนย์ังกล่าวถึงความสัมพันธ์มิตรไมตรีใน
ท่ามกลางสถานการณค์บัขนัในเวียดนามใตเ้ป็นการสรา้งสมัพนัธแ์นบแน่นระหว่างสหรฐัอเมริกา
กับ เวียดนามใต้ ดังประโยคในสุนทรพจน์ความว่า Let me assure you of our continued 
assistance in the development of  your capabilities to maintain  your freedom (เ ร า ข อ
รบัรองกบัพวกท่านวา่เราไดใ้หค้วามช่วยเหลืออย่างตอ่เน่ืองในการพฒันาสมรรถภาพของพวกทา่น
เพ่ือรกัษาอิสรภาพดินแดนของพวกท่าน) ประโยคดงักล่าวใชป้ระเด็นเสรีภาพ (Freedom) เป็น
จดุประสงคข์องการเริ่มตน้หรือช่วยเหลืออยา่งฉนัทม์ิตรของสหรฐัอเมริกาท่ีมีตอ่เวียดนามใตโ้ดยใช้
วิธีการสรา้งความหมายสอดสงัคม (Social meaning)  เพ่ือใหช้าวเวียดนามใตแ้ละชาวอเมริกัน
สนบัสนนุกิจกรรมของสหรฐัอเมริกาตอ่เวียดนามใตใ้นช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนการเลือกและเนน้ย า้
ค  าว่า เสรีภาพ และ สันติภาพในสุนทรพจนเ์ป็นการใชว้จันปฏิบตัิศาสตร ์(Pragmatics)  โดยอิง
บริบทสถานการณ์เกิดขึน้ระหว่างสหรฐัอเมริกากับเวียดนามใต ้และ ใชค้วามหมายบ่งชีโ้ดยนัย 
(Implicature)  ในการส่ือความถึงเสรีภาพคือประชาธิปไตยหรือโลกเสรี และ สันติภาพคือความ
สงบสขุและความมั่นคงทางการเมืองภายใตส้หรฐัอเมริกาอปุถมัภเ์วียดนามใต ้ถา้หากมองสนุทร
พจนใ์นฐานะโฆษณาชวนเช่ือนัน้ สุนทรพจนด์งักล่าวเป็นการสรา้งความนิยมใหก้ับผูน้  าหรือพูด
เพ่ือเอาอกเอาใจประชาชนโดยอา้งถึงความตอ้งการและความจรงิใจจากสาธารณชนชาวอเมรกินั 
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หลังจากสุนทรพจนข์องประธานาธิบดีเคเนดีไ้ดก้ล่าวอวยพรเวียดนามใตแ้ลว้นัน้ไดมี้
สุนทรพจน์เก่ียวข้องกับเวียดนามตามมา อาทิเช่น สุนทรพจน์ตอบนักข่าวประเด็นเก่ียวกับ
เวียดนามในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1962   บทสัมภาษณ์เก่ียวกับเวียดนามในวันท่ี 2 และ 9 
กนัยายน ค.ศ. 1963  และ สนุทรพจนถ์ึงสภาครองเกรสเก่ียวกบักิจกรรมทางทหารและความมั่นคง
ในโลกเสรีในวนัท่ี 2 เมษายน ค.ศ. 1963  ฯลฯ ในสนุทรพจนแ์ตล่ะครัง้ ประธานาธิบดีเคเนดีม้กัจะ
เน้นย า้ภัยคุกคามคอมมิวนิสต ,์ สันติภาพ, เสรีภาพ และ ความร่วมมือสามัคคี รวมถึงกล่าวถึง
เวียดนามใตใ้นบางส่วนหรือกล่าวโดยตรงเป็นการให้ภาพโฆษณาชวนเช่ือท่ีว่า หากประเทศใด
คกุคามโดยคอมมิวนิสตโ์ดยเฉพาะเวียดนามใต ้เสถียรภาพทางการเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใตจ้ะสั่นคลอนไปด้วยและมีผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชีย สุนทรพจน์ดังกล่าวเน้นถึงการสรา้ง
ภาพลกัษณท์างการเมืองใหก้บัประธานาธิบดีเคเนดีแ้ละสหรฐัอเมริกาในฐานะผูป้กปอ้งภยนัตราย
ในภมูิภาคเอเชียหรือเวียดนามใตซ้ึ่งจ  าเป็นตอ้งใหค้วามชว่ยเหลืออยา่งเรง่ดว่น1   

นอกจากการเสนอรูปแบบหนงัสือพิมพแ์ละสนุทรพจนแ์ลว้ การโฆษณาชวนเช่ือยงัด าเนิน
ต่อเน่ืองในรูปแบบภาพยนตร์ ดังกรณีของภาพยนตร ์The Ugly American เข้าฉายเม่ือวันท่ี 1 
เมษายน ค.ศ. 1963 ในสหรัฐอเมริกา ก ากับและควบคุมการผลิตโดยจอรจ์ อิงลันด ์(Geroge 
Englund) ภาพยนตรเ์รื่องดงักล่าวเกิดขึน้ในช่วงเวลาท่ีเวียดนามใตเ้ริ่มเกิดสภาวะความตงึเครียด
ทางการเมืองท่ามกลางความกังวลของสหรฐัอเมริกามีต่อเวียดนามใต ้ดังนั้นภาพยนตรเ์รื่อง
ดังกล่าวเป็นการเน้นย า้ถึงบทบาทของสหรัฐอเมริกาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยตรง ใน
ภาพยนตรด์งักล่าวสมมติให้เป็นประเทศสารขัณฑ์ซึ่งสหรฐัอเมริกาเข้าไปมีอิทธิพลในประเทศ
ดงักล่าวเพ่ือสกดักัน้คอมมิวนิสต ์ในภาพยนตรแ์สดงถึงความแตกตา่งระหว่างชาวอเมริกนักบัชาว
สารขณัฑ ์คือ ชาวสารขณัฑต์อ่ตา้นอ านาจสหรฐัอเมรกิาโดยเฉพาะชนชัน้กลางและชนชัน้แรงงาน 
ขณะเดียวกนัชนชัน้ปกครองพยายามกีดกนัหรือจ ากดัอิทธิพลของสหรฐัอเมริกาในสารขณัฑไ์ม่ให้
มากเกินไป ถึงแมว้า่จะสนบัสนนุและใหค้วามเป็นมิตรกบัสหรฐัอเมรกิา สว่นสหรฐัอเมรกิาในฐานะ
ชาติมหาอ านาจพยายามสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีของตนใหก้ับชาวสารขณัฑพ์รอ้มกับโจมตีและขจดั
ฝ่ายคอมมิวนิสตใ์นสารขณัฑท์า่มกลางกระแสการตอ่ตา้นของชาวสารขณัฑ ์  

                                                           
1 Tenacious Vietnamese; Ngo Dinh Diem.  (1961,13 May).  The New York Times.  pp 2. 
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ภาพประกอบ 10 ภาพยนตรเ์รื่อง The Ugly American (1963) 

ท่ีมา: https://www.imdb.com/title/tt0056632/mediaviewer/rm1177294592/  

คน้เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2564 

ในมุมมองโฆษณาชวนเช่ือ ภาพยนตรด์งักล่าวพยายามสรา้งมุมมองตะวนัตกเป็นภาพ
แทนความยิ่งใหญ่ของสหรฐัอเมริกาและการใหค้วามส าคญัมุมมองตะวนัออกเชิงผลประโยชน์ 
นอกจากนี ้ในภาพยนตรเ์รื่องดังกล่าวมีการใช้ระบบสัญญะผ่านทางบทสนทนาและตัวละคร 
กล่าวคือ ความหมายเชิงนามธรรมใหก้ับผูร้บัชมภาพยนตรตี์ความเปรียบเทียบการกระท าของ
สหรัฐอเมริกา ชาตินิยม หรือ คอมมิวนิสตท่ี์มีต่อสารขัณฑ์ควบคู่กับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ใน
เวียดนามในยุคสงครามเย็น เช่น ความคิดชาตินิยมของดิ ยอง ผูน้  าทอ้งถ่ินต่อตา้นจกัรวรรดินิยม
อเมริกันในสารขณัฑ์ถูกตีความเชิงสญัญะว่าเป็นการขดัขืนต่อไมตรีสหรฐัอเมริกาหรือมีความคิด
เป็นคอมมิวนิสต ์หรือ การชมุนมุหรือการประทว้งสนัติวิธีหรือเกิดความรุนแรงจากกลุม่ชาตนิิยมถกู
ตีความเชิงสญัญะวา่เป็นคอมมิวนิสตใ์นฐานะบอ่นท าลายอธิปไตยของสารขณัฑแ์ละความมั่นของ
สหรฐัอเมริกา ดังนั้นการใช้แนวคิดสัญวิทยาเข้ามาส่ือความหมายในภาพยนตรส์ามารถเป็น
โฆษณาชวนเช่ือให้ผูช้มภาพยนตรตี์ความได ้กล่าวคือ การใชภ้าพยนตรใ์นการส่ือความหมาย
บางอย่างออกไป เช่น  ถนนเสรีภาพ เป็นความหมายโดยนัยส่ือถึงความให้ความเจริญของ
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สหรฐัอเมริกาในดินแดนสารขณัฑใ์นการต่อตา้นคอมมิวนิสตแ์ละการขยายอ านาจจกัรวรรดินิยม
อเมรกินั หรือ ตวัละครด ิยองในฐานะภาพแทนผูน้  าชาตนิิยมเป็นความหมายโดยนยัส่ือถึงอปุสรรค
ของสหรฐัอเมริกาท่ีมีตอ่การขยายอ านาจจกัรวรรดินิยมอเมรกินั หรือ ตวัละครหม่ืน แสน (ตวัละคร
ฝ่ายคอมมิวนิสต)์ ทตูหรือผูแ้ทนจากสหภาพโซเวียตและสาธารณรฐัประชาชนจีนในภาพยนตรเ์ป็น
การใช้ความหมายโดยตรง หรือ ความหมายโดยอรรถในการส่ือถึงคอมมิวนิสตส์นับสนุนการ
กระท าขบวนการชาตนิิยมในสารขณัฑ ์

อีกประการหนึ่งของการสรา้งโฆษณาชวนเช่ือในภาพยนตร ์คือ อดุมการณ ์เพราะวา่ การ
สรา้งอุดมการณผ์่านทางภาพตวัแทนจากตวัละครและบทสนทนาในภาพยนตรเ์ป็นประเด็นหนึ่ง
ของการโฆษณาชวนเช่ือของสหรฐัอเมริกาเพ่ือเห็นถึงมุมมองเป็นมิตรของชาติตะวนัตก ดงักรณี
ภาพตวัแทนของสหรฐัอเมริกาในรูปแบบความฉันทม์ิตรและการโนม้นา้วผูกมดักับชาวสารขณัฑ ์
และการสรา้งภาพตวัแทนคนทอ้งถ่ินชาวสารขณัฑเ์ป็นชาติโลกท่ีสามซึ่งสหรฐัอเมริกาจ าเป็นตอ้ง
ช่วยเหลือพรอ้มกับการสรา้งภาพตวัแทนฝ่ายกลุ่มชาตินิยมสารขัณฑ ์หรือ ฝ่ายต่อตา้นอ านาจ
สหรฐัอเมริกาว่าเป็นคอมมิวนิสตต์อ้งถกูขจดัออกไปจากความช่วยเหลือระหว่างสหรฐัอเมริกากับ
สารขณัฑ ์ดงักล่าวนี ้สหรฐัอเมริกาพยายามสรา้งภาพตวัแทนอุดมการณเ์ชิงจิตส านึกใหก้ับผูช้ม
ภาพยนตร ์และอุดมการณเ์ชิงจิตส านึกเป็นการก าหนดความหมายทางความคิด เช่น อดุมการณ์
ความรกัชาต ิความเกลียดประเทศเพ่ือนบา้นหรือ ความเกลียดชงัภยนัตรายตอ่ชาติ เป็นตน้  ดงันัน้ 
การสรา้งอุดมการณ์ทางภาพยนตรเ์ชิงจิตส านึกในภาพยนตรด์งักล่าวเนน้ย า้ถึงอุดมการณ์การ
ตอ่ตา้นและสรา้งความเกลียดชงัคอมมิวนิสตแ์ละอดุมการณแ์ฝงจกัรวรรดนิิยมเพ่ือใหโ้ลกตระหนกั
ถึงภัยคอมมิวนิสตแ์ละใหค้วามส าคญัต่อเวียดนามในฐานะดินแดนยุทธศาสตรย์ุคสงครามเย็น 
รวมถึงการสรา้งตัวตน “เวียดนามใต้” ในมุมมองตามนโยบายการเมืองระหว่างประเทศของ
สหรฐัอเมรกิาผา่นทางภาพยนตรด์งักลา่ว 

นอกเหนือจากการใชภ้าพตัวแทนในรูปสัญญะแล้ว การเช่ือมโยงเข้ากับสถานการณ์
เกิดขึน้จริงทางประวัติศาสตร์ควบคู่กับการใช้ภาพตัวแทนเป็นโฆษณาชวนเช่ือ กล่า วคือ 
สถานการณ์ความสัมพันธร์ะหว่างสหรฐัอเมริกากับเวียดนามใตใ้นช่วงปลายทศวรรษ 1950 ถึง 
ช่วงทศวรรษ 1960 เป็นความสมัพนัธฉ์ันทม์ิตรเนน้ความช่วยเหลือ ปกป้องอธิปไตยเวียดนามใต ้
พรอ้มกับสรา้งภาพลกัษณใ์หก้ับเวียดนามใตใ้นฐานะรฐัโลกท่ีสาม ดงักรณี การมีอยู่ของดินแดน
สารขณัฑท์ัง้สองส่วนคือ สารขณัฑเ์หนือ กบั สารขณัฑใ์ตท่ี้มีการปกครองแตกตา่งกนัซึ่งสอดคลอ้ง
กบัเวียดนามเหนือกบัเวียดนามใตท่ี้ถกูแบ่งตามขอ้ตกลงเจนีวาเช่นกัน ส่วนกลุ่มต่อตา้นและกลุ่ม
ประทว้งรฐับาลสารขณัฑก์ับสหรฐัอเมริกาในภาพยนตรส์อดคลอ้งกับขบวนการเวียดกงและฝ่าย
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ตอ่ตา้นรฐับาลโง ดนิห ์เดียมซึ่งคอยทา้ทายตอ่รฐับาลเวียดนามใตแ้ละเป็นแรงเสียดทานส าคญัตอ่
การคงอยู่ของสหรฐัอเมริกาในเวียดนามใต ้อีกประการหนึ่งของการเช่ือมโยงเขา้กับสถานการณ์
จริงก็คือ การยกสถานการณส์ าคญัจากภาพยนตรเ์ขา้มาในบทสนทนาของตวัละครในภาพยนตร์
โดยอา้งถึงเหตกุารณส์ าคญัอาทิเช่น การเขา้มาของญ่ีปุ่ นในดินแดนสารขณัฑช์่วงสงครามโลกครัง้
ท่ี 2 และมีทหารอเมริกันช่วยทหารสารขณัฑช์่วยรบกับญ่ีปุ่ น หรือ การอา้งถึงการประชมุบนัดงุใน
ค.ศ. 1955  เป็นตน้ ทัง้สองเหตกุารณ์ในภาพยนตรพ์ยายามเช่ือมโยงถึงบทบาทของสหรฐัอเมริกา
ในเวียดนามช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และ การประชุมบนัดงุซึ่งมีเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้
เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวเป็นช่วงท่ีเวียดนามใตไ้ม่ยอมให้มีการเลือกตัง้รวมชาติและเป็น
ช่วงเวลาโง ดินห ์เดียม สถาปนาตนขึน้เป็นประธานาธิบดีแห่งเวียดนามใตภ้ายใตก้ารสนับสนุน
ของสหรัฐอเมริกา ดังนั้นการยึดโยงดินแดนสมมติในภาพยนตรเ์ข้ากับเหตุการณ์จริงทาง
ประวตัิศาสตรท่ี์เกิดขึน้ไมน่านโดยมีสหรฐัอเมริกาเป็นผูส้นบัสนนุเป็นการสรา้งความชอบธรรมหรือ
การมีตวัตนของสหรฐัอเมรกิาในเวียดนามใตช้่วงทศวรรษ 1950-1960 

กล่ าวโดยรวม  ภาพยนตร์ The Ugly American เป็ นการโฆษณ าชวน เช่ือของ
สหรฐัอเมริกาท่ีมีต่อดินแดนเวียดนามโดยทางออ้มโดยก าหนดดินแดนสมมติขึน้มาแทนดินแดน
เวียดนาม พรอ้มกบัสรา้งภาพลกัษณท์างการเมืองของสหรฐัอเมริกา คือ การสรา้งอุดมการณเ์สรี
นิยมและการต่อตา้นลทัธิคอมมิวนิสตใ์นภาพยนตร ์รวมไปถึงการสรา้งแนวคิดอเมริกันผ่านทาง
ความช่วยเหลือแก่ประเทศโลกท่ีสามเพ่ือใหโ้ลกสนบัสนนุการกระท าของสหรฐัอเมริกาในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้การสรา้งโฆษณาชวนเช่ือในภาพยนตรด์งักล่าวใชรู้ปแบบภาพตวัแทน
ผา่นตวัละครและบทภาพยนตรแ์ละการใชรู้ปสญัญะในการส่ือความโฆษณาชวนเช่ือสหรฐัอเมรกิา
ผ่านภาพยนตรโ์ดยสอดคลอ้งกับสถานการณเ์กิดขึน้ในเวียดนามเป็นหลกั  โดยพยายามโฆษณา
ชวนเช่ือเพ่ือให้เห็นถึงภัยคอมมิวนิสต์เป็นแกนหลักโดยใช้ความเจริญและการพัฒนาของ
สหรฐัอเมริกาในดินแดนสารขณัฑเ์ป็นขอ้อา้งในการป้องกนัภยัคอมมิวนิสตพ์รอ้มกบัโฆษณาชวน
เช่ือว่าสหรัฐอเมริกาเป็นชาติมหาอ านาจ รวมถึงการแทรกความคิดและโลกทัศน์อเมริกันใน
ภาพยนตร ์การสรา้งและฉายภาพยนตรเ์รื่อง The Ugly American เกิดขึน้ท่ามกลางความสมัพนัธ์
ระหว่างสหรฐัอเมริกากับเวียดนามใตแ้น่นแฟ้นท่ามกลางความกังวลของสหรฐัอเมริกาท่ีมีต่อ
สถานการณท์างการเมืองในเวียดนามใต ้ดงันัน้ ภาพยนตรเ์รื่อง The Ugly American เป็นการเนน้
ย า้ถึงบทบาทของสหรฐัอเมรกิาในดินแดนเวียดนามและเนน้ย า้ถึงมิตรไมตรีกบัรฐับาลเวียดนามใต้
เพ่ือปกปอ้งการขยายตวัของภยัคอมมิวนิสต ์
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เม่ือเกิดวิกฤตการณ์ชาวพุทธในเวียดนามใต้ น าไปสู่การโค่นอ านาจโง ดินห์ เดียม 
ภายหลงัถูกสังหารในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1963 หลังจากนัน้ไม่นานนักเกิดการลอบสงัหาร
ประธานาธิบดีเคเนดีใ้นวนัท่ี 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1963 น าไปสู่การด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี
ของประธานาธิบดีจอห์นสันในเวลาต่อมาท าให้นโยบายเก่ียวกับเวียดนามเปล่ียนไป ในช่วง
วิกฤตการณ์อ่าวตงัเก๋ีย การใชสุ้นทรพจนใ์นฐานะโฆษณาชวนเช่ือของสหรฐัอเมริกาเป็นความ
พยายามในการสรา้งความเขา้ใจนโยบายของสหรฐัอเมรกิาท่ีมีเวียดนามใหส้าธารณชนเขา้ใจรบัรู ้
ในทางกลับกัน สหภาพโซเวียตและจีนตระหนักถึงการขยายตัวของสหรัฐอเมริกาในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตเ้ชน่กนัโดยเฉพาะจีน เพราะจีนมองวา่วิกฤตการณด์งักล่าววา่สหรฐัอเมรกิาโจมตี
อธิปไตยทะเลจีนใตซ้ึ่งเป็นเขตน่านน า้ของจีนและเวียดนามเหนือซึ่งจีนถือว่าเป็นการคุกคามจีน 
(The Aggression against China)  ส่วนสหภาพโซเวียตมองว่า การเกิดวิกฤตการณ์ดงักล่าวเป็น
การสรา้งความนิยมทางการเมืองของประธานาธิบดีจอหน์สนัเพราะประธานาธิบดีจอหน์สนัจะลง
สมัครประธานาธิบดีสหรฐัอเมริกาอีกสมัยหนึ่งและสหภาพโซเวียตได้อ้างถึงนโยบายเก่ียวกับ
เวียดนามของสหรฐัอเมริกาท่ีถกูวิพากษ์วิจารณใ์นระดบัการเมืองภายในของสหรฐัอเมริกาในช่วง
ฤดรูอ้น ค.ศ. 1964 อีกทัง้การรุกเขา้น่านน า้เวียดนามเหนือและจีนดว้ยเรือด าน า้ของสหรฐัอเมรกิา
เป็นนโยบายคลั่งชาติอนัแสนกา้วรา้วของสหรฐัอเมริกาจากทศันคติผูน้  าระดบัสูงสหภาพโซเวียต  
ดงัจากค าอธิบายในส่ือสิ่งพิมพข์องสหภาพโซเวียตในช่วงนัน้ว่า นโยบายทัง้สองพรรค (เดโมแครต 
และ ริพลับลิกัน) มีความแตกต่างอย่างเห็นไดช้ดัเก่ียวกับทัศนคตินโยบายการต่างประเทศและ
ปัญหาสงครามและสนัตภิาพ1   

อาจกล่าวไดว้่า วิกฤตการณ์อ่าวตังเก๋ียเป็นจุดเริ่มตน้การขยายตัวสงครามเวียดนาม
อย่างเป็นทางการและจดุเริ่มตน้สหรฐัอเมริกาเขา้ไปมีอิทธิพลในเวียดนามอย่างเต็มตวั อีกทัง้การ
เข้าสู่สงครามมีความแตกต่างจากการเข้าร่วมสงครามกว่าครัง้อ่ืน กล่าวคือ สหรฐัอเมริกาไม่
สามารถโจมตีเวียดนามเหนือได้โดยตรง กล่าวคือ มีความเส่ียงจะชักน าให้จีนเข้าสู่สงคราม
ประกอบกับเวียดนามเหนือมีชายแดนติดต่อกับจีนโดยตรงและจีนกับเวียดนามเหนือมีขอ้ตกลง
สญัญาความช่วยเหลือการทหารอย่างไม่มีเง่ือนไข  ประกอบกบั ประธานาธิบดีจอหน์สนัพยายาม
จ ากัดสงครามเวียดนามให้ไม่ให้ขยายตัวและเล่ียงการเผชิญหน้ากับจีนและสหภาพโซเวียต
โดยตรง อย่างไรประธานาธิบดีจอหน์สนัยงัคงตอ้งจดัการกบัเวียดนามเหนือและเวียดกงเพ่ือรกัษา
ยุทธศาสตรใ์นเวียดนามใต้ภายใต้นโยบายการท าสงครามให้เป็นเรื่องของอเมริกัน (The 
Americanization) โดยมีเป้าหมายหลักส าคัญคือการโจมตีพื ้นท่ียึดครองของเวียดนามเหนือ

                                                           
1Iu Shvedkov.  (1965,January).   U Novogo Stata  in Mezhdunarodnaia Zhizn.  pp 39. 



  59 

และเวียดกงในเวียดนามใตแ้ละสนบัสนนุปฏิบตัิการทางทหารในดินแดนเวียดนามใต ้รวมถึงการ
ขยายขอบเขตทางการทหารมากขึน้และเตรียมพรอ้มเจรจาขอ้ตกลงกบัเวียดนามเหนือ  ดงัปรากฎ
ในสุนทรพจน ์ณ มหาวิทยาลัยจอหน์ฮฮบกิน้ส ์(John Hopkins University) เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 
ค.ศ. 19651 และสุนทรพจนเ์ก่ียวกับสงครามเวียดนามในหลายครัง้ ไดแ้ก่ สุนทรพจนว์ันท่ี 27 
เมษายน ค.ศ. 19652 วันท่ี 1 มิถุนายน ค.ศ. 19653 วันท่ี 13 กรกฎาคม ค.ศ. 19654 วันท่ี 28 
กรกฎาคม ค.ศ. 19655 วันท่ี 31 มกราคม ค.ศ. 19666 วันท่ี 12 กรกฎาคม ค.ศ. 19667 วันท่ี 15 
มีนาคม ค.ศ. 19678 วันท่ี 18 สิงหาคม ค.ศ. 19679 วันท่ี 29 กันยายน ค.ศ. 196710 วันท่ี 17 
พฤศจิกายน ค.ศ. 196711 วันท่ี 31 มีนาคม ค.ศ. 196812  วันท่ี 1 เมษายน ค.ศ. 196813 วันท่ี 3 
เมษายน ค.ศ. 196814และ วนัท่ี 31 ตุลาคม ค.ศ. 196815 รวมถึงสุนทรพจนไ์ดก้ล่าวในงานเลีย้ง
พรรคเดโมแครต ณ ท าเนียบแมคคอนวิก ชิคาโก วนัท่ี 17 พฤษภาคม ค.ศ. 196616 เป็นตน้ สนุทร
พจนใ์นแต่ละครัง้ของประธานาธิบดีจอหน์สนัเป็นการสรา้งภาพลกัษณช์วนเช่ือทางการเมือง คือ 
สรา้งการรบัรูแ้ละการยอมรบัทางการเมืองจากสาธารณชน รวมถึง การสรา้งความนิยมในตวัผูน้  า
ในประเด็นการตดัสินใจสถานการณฉ์ุกเฉินโดยใชค้วามเด็ดขาดและรอบคอบทนัทีเปรียบเสมือน
ผู้น  าเป็นเกราะป้องกันท่ีดีให้กับสาธารณชน ส่งผลความนิยมทางการเมืองในตัวผู้น  าดีขึน้ 
ภาพลกัษณข์องผูน้  าจะดีและนา่เช่ือถือ17 

                                                           
1Lyndon B.Johnson.  (1965,April 7).  Address in John Hopkins University.   (online) 
2Lyndon B.Johnson.  (1965, April 27).   Press Conference in the East Room.  (Online) 
3Lyndon B.Johnson.  (1965, June 1).    Press Conference in the East Room.  (Online) 
4Lyndon B.Johnson.  (1965, July 13).   Press Conference in the East Room.  (Online)  
5Lyndon B.Johnson.  (1965, July 28).  Press Conference.  (Online) 
6Lyndon B.Johnson.  (1966, January 31).  Statement on the Resumption of Bombing in North Vietnam.  (Online) 
7Lyndon B.Johnson.  (1966, July 12).  Speech on U.S. Foreign Policy in Asia.  (Online)  
8Lyndon B.Johnson.  (1967, March 15).  Address on Vietnam to the Tennessee General Assembly.  (Online)  
9Lyndon B.Johnson.  (1967, August 18).  Press Conference.  (Online) 
10Lyndon B.Johnson.  (1967, September 29).  Speech on Vietnam.  (Online) 
11Lyndon B.Johnson.  (1967, November 17).  Press Conference.  (Online)  
12Lyndon B.Johnson.  (1968, March 31).  Remarks on Decision not to Seek Re-Election.  (Online) 
13Lyndon B.Johnson.  (1968, April 1).  Address to the National Association of Broadcasters.  (Online) 
14Lyndon B.Johnson.  (1968, April 3).  Press Conference.  (Online) 
15Lyndon B.Johnson.  (1968, October 31).   Remarks on the Cessation of Bombing of North Vietnam.  (Online)  
16Excerpts From Johnson Vietnam Speech.  (1966, May 18).  The New York Times.  (Online)   
17อรสิา เหลา่วิชยา.  (2556,มกราคม-มิถนุายน).  ภาพลกัษณน์กัการเมือง  ใน วารสารนกับรหิาร.  หนา้ 58.  (ออนไลน)์  
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นอกเหนือสุนทรพจน์ของผู้น  าระดับสูงซึ่งเกิดขึน้ท่ามกลางในช่วงสงครามเวียดนาม
ในช่วงแลว้ยงัมีภาพยนตรเ์กิดขึน้ในช่วงเวลาดงักล่าว อาทิเช่น  A Yank in Vietnam ของ มารแ์ชล 
ทอมป์สนั (Marshall Thompson) เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพันธ ์ค.ศ. 1964, To the Shores of Hell ของ 
วิล เซนส์ (Will Zens) เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 1966 เป็นต้น ภาพยนตรท์ั้งสองดังกล่าวเป็นการ
ตอบสนองนโยบายของสหรฐัอเมริกาในการท าสงครามในเวียดนามในช่วงค.ศ. 1964-1968 เป็น
ช่วงเวลาท่ีมีการขยายตวักองทพัสหรฐัอเมริกาในเวียดนาม สิ่งท่ีตอบสนองความตอ้งการนโยบาย
การเมืองสหรฐัอเมรกิา คือ การโฆษณาชวนเช่ือใหฝ่้ายคอมมิวนิสตเ์ป็นผูร้า้ยในภาพยนตรแ์ละเชิด
ชูทหารอเมริกันในฐานะวีรบุรุษผู้ปลดปล่อยอิสรภาพจากคอมมิวนิสต์ 1 อาจอธิบายได้ว่า 
ภาพยนตรช์่วงเวลาดังกล่าวเป็นความส าเร็จการโฆษณาชวนเช่ือของสหรัฐอเมริ กาโดยใช้
ภาพยนตรเ์ป็นเคร่ืองมือสรา้งแรงจงูใจชวนเช่ือทางจิตวิทยาอยา่งมีประสิทธ์ิภาพ  

ในส่วนของหนงัสือพิมพน์ัน้ การเขา้ไปมีบทบาทในเวียดนามของสหรฐัอเมริกาอย่างเต็ม
ตวัส่งผลใหเ้กิดกระแสสนับสนุนสงครามและมีการน าเสนอเวียดนามผ่านทางส่ือต่างๆ มากขึน้ 
หนงัสือพิมพอ์เมริกันไดร้ายงานสถานการณก์ารรบของทหารอเมริกันในเวียดนามใตแ้ละน าเสนอ
นโยบายสหรฐัอเมริกาท่ีมีต่อเวียดนามพรอ้มกับวิจารณห์รือกล่าวถึงเวียดนามเหนือและเวียดกง
ในทางลบ สิ่งท่ีน่าสนใจของหนงัสือพิมพอ์เมริกันเก่ียวกับประเด็นเวียดนามในช่วงเวลาดงักล่าว
เป็นการสรา้งพืน้ท่ีความยิ่งใหญ่ในดา้นการทหารของสหรฐัอเมรกิาผ่านทางส่ือสาธารณะ ดงัเห็นได้
จากข่าวเก่ียวกับสงครามเวียดนามเก่ียวกบัการรบแนวหนา้ของทหารอเมริกันหรือทหารเวียดนาม
ใต้ อาทิ เช่น  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 

                                                           
1อรรถสิทธ์ิ เมืองอินทร.์  (ม.ค.-เม.ย. 2553).   แหล่งเดมิ.  หนา้ 10 
2REDS DRIVEN OFF; Two Torpedo Vessels Believed Sunk in Gulf of Tonkin.  (1964,August 5).   The New York Times.  
(Online)  
3Arms in Vietnam Criticized By GIs.  (1965, March).  The New York Times.  (Online) 
4U.S. Steps Up Combat Role.  (1965, June).   Stars and Stripes.    (Online)  
5VC, Viet Toll High in “Fiercest” battle.  (1965, November).  Stars and Stripes.    (Online) 
6U.S. is Changing Face of Vietnam.  (1965, November).  The New York Times.  (Online) 
7VC hit Saigon AB 7 killed, 155 hurt.  (1966, April).  Stars and Stripes.    (Online) 
8North Viet Build Up.  (1967, February).  Stars and Stripes.    (Online) 
9Thunder From a Distant Hill Action at Con Thien.  (1967, October).  Time.  (Online)  
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Attack Two U.S. Outposts1 , Frantic Battle Saves U.S. Embassy2 แ ล ะ  Six Hours of Viet 
Cong Terror3 เป็นตน้ กล่าวไดว้่า หนังสือพิมพอ์เมริกันคือส่ือโฆษณาชวนเช่ือสรา้งภาพลักษณ์
เก่ียวกบัเวียดนามในฐานะผูส้นบัสนนุนโยบายเวียดนามของสหรฐัอเมรกิาพรอ้มกบัสนบัสนนุการมี
อยู่รฐับาลเวียดนามใตต้ัง้แต่โง ดินห ์เดียม จนถึง เหงียน วนั เทียว ขณะเดียวกันมีการวิจารณถ์ึง
ขอ้บกพรอ่งของรฐับาลเวียดนามใตแ้ละคอมมิวนิสตอ์ย่างเวียดกงหรือเวียดนามเหนือ นอกจากนี้
หนงัสือพิมพอ์เมริกนัในฐานะส่ือยงัช่วยสรา้งภาพลกัษณช์วนเช่ือทางการเมืองใหก้ับเวียดนามใต้
และน าเสนอเรื่องราวข่าวสารเก่ียวกบัเวียดนามใตเ้พ่ือใหส้าธารณชนอเมรกินัและทั่วโลกรบัรูเ้ขา้ใจ
ถึงความส าคญัและปัญหาในเวียดนามใตท่ี้สหรฐัอเมริกาตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วม  ส่ือหนังสือพิมพ์
อเมริกันไดเ้น้นความส าคัญเก่ียวกับประเด็นเวียดนามมากขึน้และพยายามสรา้งภาพลักษณ์
โฆษณาชวนเช่ือเพ่ือความชอบธรรมของสหรฐัอเมริกาในการเขา้ไปมีอิทธิพลในเวียดนามใตอ้ย่าง
เต็มตัว ภาพลักษณ์โฆษณาชวนเช่ือเก่ียวกับเวียดนามจากหนังสือพิมพ์อเมริกันมักเน้นถึง
สถานการณ์การรบการด าเนินนโยบายของรัฐบาลหรือการตอบโต้ฝ่ายคอมมิวนิสต์รวมถึง
ขอ้เสนอแนะจากผูน้  าหรือผูมี้อิทธิพลทางการเมือง4   

กล่าวโดยสรุป โฆษณาชวนเช่ือของสหรฐัอเมริกาเก่ียวกบัสงครามเวียดนามไม่ว่าจะเป็น
ภาพยนตร ์หนงัสือพิมพ ์และสนุทรพจนซ์ึ่งถกูผลิตตามบรบิทสถานการณ์สงครามเวียดนามในชว่ง
ค.ศ. 1955-1968 พยายามน าเสนอภาพลักษณ์ชวนเช่ือของสหรฐัอเมริกาในฐานะผู้สนับสนุน
ยอมรบัการมีอยู่ของรฐัเวียดนามใต ้พรอ้มกบัน าเสนอเวียดนามใตใ้นฐานะชาติโลกท่ีสามก าลงัถกู
คกุคามจากคอมมิวนิสตซ์ึ่งมีประธานาธิบดีโง ดินห ์เดียมเป็นผูน้  าในการต่อตา้นคอมมิวนิสตแ์ละ
ถูกสรา้งภาพลักษณ์จนมีความโดดเด่นเปรียบเทียบได้กับวินสตัน เชอรช์ิลล์แห่งเอเชีย และ
สหรฐัอเมริกาพยายามน าเสนอเวียดนามใตแ้ละปัญหาเวียดนามให้เป็นท่ีรูจ้ักแก่สาธารณชน
อเมริกนัและทั่วโลก เม่ือสหรฐัอเมริกาเขา้ไปเก่ียวขอ้งในเวียดนามอย่างเต็มตวัช่วงกลางทศวรรษ 
1960 ความส าคัญของการใชโ้ฆษณาชวนเช่ือเพ่ือสรา้งความชอบธรรมของสหรฐัอเมริกาและ
ประนามฝ่ายตรงข้ามอย่างคอมมิวนิสตมี์ความส าคญัมากขึน้เพ่ือใหเ้กิดการยอมรบัและความ
สนใจจากสาธารณชนอเมริกันมากขึน้ส่งผลให้ปัญหาเวียดนามเป็นส่วนหนึ่งของการเมือง
สหรฐัอเมริกาพรอ้มกบัสรา้งฝ่ายคอมมิวนิสตแ์ละผูส้นบัสนุนใหเ้ป็นผูล้ะเมิดอธิปไตยแก่เวียดนาม
ใต้และก่อให้เกิดสงครามอันวุ่นวาย ดังนั้นโฆษณาชวนเช่ือเก่ียวกับสงครามเวียดนามจาก

                                                           
1Viet Cong Attack Two U.S. Outposts.  (1968, January).  The New York Times.  (Online) 
2Frantic Battle Saves U.S. Embassy.  (1968, February).  Stars and Stripes.    (Online) 
3Six Hours of Viet Cong Terror.  (1968, February).  Newsweek.  (Online)  
4Eisenhower Backs Johnson on Vietnam.  (1965,April 25).  The New York Times.   
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สหรัฐอเมริกาต้องตอบสนองต่อนโยบายและผลประโยชน์การเมืองระหว่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยึดโยงกับทฤษฎีโดมิโนกับการต่อต้าน
คอมมิวนิสตซ์ึ่งก าลงัเตบิโต  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่4 
ประธานาธิบดนิีกสัน ถงึ ประธานาธิบดฟีอรด์ : การเร่ิมต้นสันตภิาพใน

เวียดนาม สู่ การสิน้สุดสงครามเวียดนาม (ค.ศ.1969-1975) 

1.นโยบายสงครามเวียดนามของประธานาธิบดรีิชารด์ นิกสัน  
กระแสการต่อต้านสงครามเวียดนามแพร่หลายในช่วงปลายทศวรรษ 1960 ถึง ต้น

ทศวรรษ 1970 น าไปสู่การปรบัเปล่ียนนโยบายของสหรฐัอเมริกาท่ีมีต่อเวียดนาม ขณะเดียวกัน
เวียดนามเหนือและเวียดกงเข้มแข็งและประสบความส าเร็จในการทหารอย่างมาก ในวันท่ี 6 
มิถนุายน ค.ศ. 1969 เวียดกงและเวียดนามเหนือรว่มกนัจดัตัง้องคก์รทางการเมืองในฐานะรฐับาล
เฉพาะกาล(Provisional Revolutionary Government) เพ่ือต่อต้านสหรัฐอเมริกาและรัฐบาล
เวียดนามใต ้นอกเหนือการตัง้รฐับาลเฉพาะกาลแลว้ เวียดนามเหนือและเวียดกงยงัไดจ้ดัตัง้สภา
ปลดปล่อยประชาชน (People’s Liberation Councils) และ กองก าลังสัมพันธมิตรเพ่ือสนัติและ
ประชาธิปไตยแห่งชาติ (The Alliance of National Democratic and Peace Forces) ในฐานะ
กองก าลงัหรือกองทพัหลกัของขบวนการเวียดกง ขณะเดียวกัน การโจมตีทางบกและทางอากาศ
ของสหรฐัอเมริกาในดินแดนเวียดนามเหนือและฐานท่ีมั่นของขบวนการเวียดกงยงัด าเนินต่อไป
เรื่อยๆ อยา่งรุนแรงและเขม้ขน้ ดงัเหตกุารณป์ลายค.ศ. 1972 กองทพัสหรฐัอเมรกิาโจมตีเวียดนาม
เหนืออย่างหนักในเมืองฮานอยและเมืองไฮฟองซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองท่าส าคัญในทาง
ยุทธศาสตรข์องเวียดนามเหนือโดยโจมตีสถานท่ีส าคญัตัง้แต่โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานท่ี
ส าคญัโดยใชเ้วลา 2 สปัดาห์119 หรือ ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1972 กองทพัอากาศสหรฐัอเมริกาทิง้
ระเบิดดว้ยเครื่องบิน B-52  ในเวียดนามเหนือครัง้ใหญ่ วางทุ่นระเบิดท่าเรือเวียดนามเหนือและ
ระดมยิงเขตเวียดกงในเวียดนามใตท้กุแหง่120 เพ่ือเป็นการตดัก าลงัเวียดนามเหนือ  

                                                           
119 อภิเชษฐ กาญจนดิฐ.  (2557).  นายพลหวอ่เวียนย๊าบ : อคัรบรุุษนกัการทหารของเวียดนาม.  ใน ยอ้นพนิจิผูส้รา้งประวตัศิาสตร์
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้2.  หนา้.61. 
120 เหงียน คกั เวียน.  (2545). เล่มเดมิ.  หนา้ 336. 
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ภาพประกอบ 11 ประธานาธิบดีรชิารด์ นิกสนัแหง่สหรฐัอเมรกิา (Richard Nixon)  
ด ารงต าแหนง่ ค.ศ. 1969-1974 

ท่ีมา : https://www.britannica.com/biography/Richard-Nixon ค้นเม่ือ 25 มิถุนายน 
2563 

 
ในส่วนของสหรฐัอเมริกานั้น นับตั้งแต่การโจมตีเทศกาลตรุษญวนในต้นค.ศ. 1968 

สง่ผลใหส้หรฐัอเมรกิาเริ่มพิจารณานโยบายสงครามในเวียดนามเสียใหม ่เม่ือประธานาธิบดีจอหน์
สนัหมดวาระในการด ารงต าแหนง่เป็นทางการในวนัท่ี 20 มกราคม ค.ศ. 1969 และประกาศวางมือ
ทางการเมืองเป็นทางการ ริชาร์ด  นิกสัน  (Richard Nixon) อดีตรองประธานาธิบดีสมัย
ประธานาธิบดีดีไวท์ ดี.ไอเซนฮาว ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีต่อจากจอหน์สัน ไดพ้ยายาม
หาทางผ่อนปรนนโยบายสงครามในเวียดนามท่ามกลางกระแสต่อต้านสงครามเวียดนามใน
สาธารณชนอเมริกันทั่ วโลก สหรัฐอเมริกาต้องการให้จ  ากัดสงครามให้มากท่ีสุดพร้อมกับ
ปรบัเปล่ียนยทุธศาสตรส์งครามในเวียดนามเสียใหม่121 นบัตัง้แตว่นัท่ี 8 มิถนุายน -  15 ธันวาคม 

                                                           
121 นิษฐนาถ นิลดี.  (2552).  เล่มเดมิ.  หนา้.137. 

https://www.britannica.com/biography/Richard-Nixon%20ค้นเมื่อ%2025%20มิถุนายน%202563
https://www.britannica.com/biography/Richard-Nixon%20ค้นเมื่อ%2025%20มิถุนายน%202563
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ค.ศ. 1969 ประธานาธิบดีนิกสันได้ประกาศถอนทหารออกจากเวียดนาม 122 ในช่วงเวลาท่ี
ประธานาธิบดีนิกสันประกาศถอนทหารออกจากเวียดนามนัน้ เขาไดส้รา้งแนวคิดใหม่ขึน้มาคือ 
ลทัธิกวม (Guam Doctrine) เป็นการใหค้วามช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและสังคมมากกว่าการส่ง
ทหารเข้าไปในสงคราม ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าว สาธารณชนอเมริกันต้องการให้
สหรฐัอเมริกาถอนตวัจากเวียดนามโดยเร็ว จนน าไปสู่นโยบายใหม่ คือ การท าสงครามให้เป็นของ
เวียดนาม (Vietnamization) เพ่ือเป็นการลดความสูญเสียของทหารอเมริกันและลดจ านวนทหาร
อเมริกันในเวียดนามอง แต่ถึงกระนัน้ สหรฐัอเมริกายงัคงสนบัสนุนสงครามต่อไป  ขณะเดียวกัน 
เฮนรี่ คิสซิงเจอร ์(Henry Kissinger) ท่ีปรึกษาความมั่ นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศสหรฐัอเมริกาไดแ้ยง้ว่า การถอนทหารอเมริกันออกจากเวียดนามอย่างรวดเร็วกลับ
สง่ผลเสียตอ่เวียดนามใต ้เพราะกองทพัเวียดนามใตจ้ะอ่อนแอและเวียดนามใตจ้ะพ่ายแพใ้หก้บัฝ
คอมมิวนิสต์123 ในขณะเดียวกันประธานาธิบดีนิกสันได้ใช้วิธีการทางการทูตเพ่ือเจรจากับ
เวียดนามเหนือหลายครัง้ การเจรจาทางการทูตของสหรฐัอเมริกาสอดคลอ้งต่อเจตนารมณ์ของ  
เวียดนามเหนือท่ีตอ้งการให้เกิดเจรจาทางการทูตเพ่ือยุติสงคราม อย่างไรก็ตาม การเจรจาไม่
ประสบความส าเรจ็เพราะทัง้สองฝ่ายตา่งฝ่ายไมส่ามารถยอมกนัได ้

ในส่วนของฝ่ายคอมมิวนิสต ์นโยบายของประธานาธิบดีนิกสนัเป็นนโยบายเพ่ือเอือ้และ
รักษาผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาในเวียดนาม เตรือง นู ถัง (Truong Nhu Tang) อดีต
รัฐมนตรีว่ าการกระท รวงยุติ ธ รรม ของรัฐบ าล เฉพ าะกาล  (Provisional Revolutionary 
Government) ได้แสดงทัศนคติเก่ียวกับสงครามของนิกสันว่า เป็นยุทธศาสตรท์างการเมื อง
สหรฐัอเมริกามากกว่ายุทธศาสตรท์างการทหารและการทูตของสหรฐัอเมริกาท่ีมีต่อเวียดนาม 
นอกจากนีเ้ขายงัแสดงความคดิเห็นในทิศทางเดียวกบัเฮนรี่ คสิซิงเจอรไ์วว้า่ รฐับาลเวียดนามใตไ้ม่
สามารถอยู่ตามล าพงัหากไม่มีสหรฐัอเมริกาคอยสนบัสนนุและอาจตอ้งล่มสลายถา้สหรฐัอเมรกิา
ใชย้ทุธศาสตรด์งักล่าว124 สว่นเหวียน คกั เวียนไดแ้สดงความคิดเห็นถึงนโยบายของประธานาธิบดี
นิกสนัว่า สหรฐัอเมรกิาตอ้งการพฒันาแผนการดงักล่าวท าใหเ้ป็นเอเชียและครอบครองเอเชียผ่าน
ทางสงครามโดยเปล่ียนตวัแทนใหเ้ป็นคนทอ้งถ่ินในฐานะผูต้อ่สูแ้ละผูบ้าดเจ็บ แต่ยงัคงสนบัสนุน
ทางอาวุธและสงครามอยู่ต่อไป 125 จากนโยบายการท าสงครามให้เป็นของเวียดนามของ
ประธานาธิบดีนิกสัน รัฐบาลเฉพาะกาลของเวียดกงได้จัดประชุมเพ่ือวางนโยบายเก่ียวกับ
                                                           
122 ปรชีา ศรวีาลยั.  (2548).  เล่มเดมิ.  หนา้.200. 
123 ชาติชาย พณานานนท.์  (2536).  เล่มเดมิ.  หนา้ 161. 
124 นิษฐนาถ นิลดี.  (2552).  เล่มเดมิ.  หนา้ 138.  
125 เหงียน คกั เวียน.  (2545).  เล่มเดิม.  หนา้ 336. 
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สหรฐัอเมริกาในเวียดนามเสียใหม่โดยเน้นถึงการฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจและสังคมพรอ้มๆ กับการ
วางแผนโจมตีและรบัมือกบักองทพัสหรฐัอเมริกาในเวียดนามตอ่ไปโดยเนน้ถึงชยัชนะและอิสรภาพ
ทางการทหารและการเมืองมากขึน้  จากการประชุมวันท่ี  10 มิถุนายน ค.ศ. 1969 พรรค
คอมมิวนิสตเ์วียดนามไดจ้ัดประชุมคณะกรรมการพรรคสมัชชาครัง้ท่ี 18 สมัยท่ี 3 ในวันท่ี 18 
มกราคม ค.ศ. 1970 เพ่ือประเมินสถานการณส์งครามและวางยทุธศาสตรใ์นการสูร้บ ขอ้สรุปจาก
การประชุมดังกล่าวมีใจความส าคัญ คือ โจมตีกองก าลังหลักของสหรัฐอเมริกาและกองทัพ
เวียดนามใตใ้หอ้อ่นแอขาดประสิทธิภาพและขดัขวางนโยบายการท าสงครามใหเ้ป็นของเวียดนาม 
และ สรา้งความวุน่วายใหก้บัรฐับาลและกองทพัเวียดนามใต ้รวมไปถึงท าลายแผนยทุธศาสตรข์อง
สหรฐัอเมริกาในเวียดนามใต ้นอกจากนีย้งัเสนอแผนการท าสงครามไวว้่า ใชแ้นวทางการโจมตีท่ี
ถกูตอ้งเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งชยัชนะและปลกุระดมมวลชนและการทูตระหว่างประเทศใหส้นบัสนนุแนว
ทางการท าสงครามของเวียดนามเหนือ126 

อย่างไรก็ตาม อีกหนึ่งปัจจัยท าให้สหรฐัอเมริกาต้องการยุติสงครามและเสริมสรา้ง
นโยบายการท าสงครามใหเ้ป็นของเวียดนาม คือ การฟ้ืนฟูความสมัพนัธก์บัสาธารณรฐัประชาชน
จีนในเดือนกมุภาพนัธ ์ค.ศ. 1972 จากการฟ้ืนฟูความสมัพนัธด์งักล่าวมีส่วนใหก้ารเจรจาระหว่าง
สหรฐัอเมริกากับเวียดนามเหนือและเวียดกงผ่านทางสาธารณรฐัประชาชนจีนสะดวกขึน้ แต่กลบั
ส่งผลต่อความสมัพนัธร์ะหว่างสาธารณรฐัประชาชนจีนและเวียดนามเหนือเลวรา้ยลง กล่าวคือ 
เวียดนามเหนือไม่พอใจสาธารณรฐัประชาชนจีนในการสถาปนาความสมัพันธก์ับสหรฐัอเมริกา 
เพราะเวียดนามเหนือมองว่าสหรัฐอเมริกาเป็นศัตรูหลักของสหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนอีกทัง้แนวคิดของโจว เอิน ไหล เสนอใหเ้วียดนามเหนือเจรจาสูร้บเพ่ือใหส้งคราม
เวียดนามยืดเยือ้ให้มากท่ีสุดโดยยังไม่มีผู้ชนะสักฝ่าย เพราะตอ้งการให้สงครามเวียดนามคือ
เครื่องมือส าคญัใหส้หรฐัอเมรกิายอมรบัสาธารณรฐัประชาชนจีนเป็นจีนเดียวแทนท่ีสาธารณรฐัจีน 
(ไตห้วนั) และตอ้งการขจดัอิทธิพลสหภาพโซเวียตในอินโดจีน127 ดงันัน้แนวคิดของโจว เอิน ไหล
เน้นการยอมรับจีนเดียวกับสหรฐัอเมริกามากกว่าปัญหาของเวียดนามเหนือ ท าให้ผู้น  าของ  
เวียดนามเหนือเกิดกลัวและระแวงว่า สาธารณรฐัประชาชนจีนจะเป็นพันธมิตรหรือสนับสนุน
สหรฐัอเมริกาใหเ้ก่ียวขอ้งกับสงครามเวียดนามตอ่ไป อีกประการหนึ่งเวียดนามเหนือยงัคงระแวง
และกลัวสาธารณรฐัประชาชนจีนจากเหตุการณ์การประชุมขอ้ตกลงเจนีวา ค.ศ. 1954 ในการ
ตดัสินแบง่เวียดนามออกเป็น 2 ส่วน อีกเหตกุารณห์นึ่งท่ีเวียดนามเหนือรูส้กึถึงความไมจ่ริงใจของ

                                                           
126 นิษฐนาถ นิลดี.  (2552).  เล่มเดมิ.  หนา้ 139. 
127 ไพรชั เจียระนนัท.์  (2531).  นโยบายตา่งประเทศของเวียดนามตอ่จีน ค.ศ. 1945-1979.  หนา้  112-114. 
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สาธารณรฐัประชาชนจีนท่ีมีต่อเวียดนามเหนือ คือ การโจมตีครัง้ใหญ่ของสหรฐัอเมริกาในเดือน
มีนาคม ค.ศ. 1972 ซึ่งจีนวางเฉยกบัเหตกุารณด์งักลา่ว128  

การสถาปนาความสมัพนัธท์างการทตูระหว่างสหรฐัอเมริกากบัสาธารณรฐัประชาชนจีน
อย่างเป็นทางการในเดือนกมุภาพนัธ ์ค.ศ. 1972 เพ่ือแสวงหาพนัธมิตรตอ่ตา้นสหภาพโซเวียตและ
ยตุิปัญหาสงครามเวียดนาม อีกทัง้สหรฐัอเมริกาไดร้บัผลประโยชนจ์ากการสถาปนาทางการทตูก็
จริง แตถ่ึงกระนัน้สหรฐัอเมรกิายงัไม่ลดละความพยายามในการโจมตีเวียดนามเหนือและเวียดกง 
ประธานาธิบดีนิกสันตอ้งการท าลายระบอบสังคมนิยมในภาคเหนือในวันท่ี 16 เมษายน ค.ศ. 
1972 จดุประสงคส์  าคญัคือ การตดัก าลงัเวียดนามเหนือและเวียดกงไม่ใหเ้ขา้มาแทรกซึม ปลกุป่ัน
หรือก่อวินาศกรรมในเขตเวียดนามใต้ ขณะเดียวกันยังคงใช้การทูตเพ่ือแสวงหาสันติภาพใน
เวียดนามและพรอ้มหาทางถอนก าลงัออกจากเวียดนามใต ้แต่สหรฐัอเมริกายงัคงสนบัสนุนการ
ด ารงอยู่ของรฐับาลเวียดนามใตแ้ละสงครามต่อไป ก่อนสิน้ค.ศ. 1972 และย่างเขา้สู่ค.ศ. 1973 
เพียงเล็กน้อย ประธานาธิบดีนิกสันประกาศยุติการทิ ้งระเบิดหรือการโจมตีของกองทัพ
สหรฐัอเมรกิาในเวียดนามเหนืออยา่งเป็นทางการแลว้เตรียมเขา้สูก่ารเจรจาทางการทตู 

2.ข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) 
การเจรจาทางการทตูระหวา่งสหรฐัอเมริกา เวียดนามเหนือ เวียดกง (รฐับาลเฉพาะกาล) 

เวียดนามใตเ้ริ่มขึน้ช่วงปลายเดือนมกราคม ค.ศ. 1973 ณ กรุงปารีส สาธารณรฐัฝรั่งเศส ผลของ
การประชุมดงักล่าวส่งผลให้เกิดขอ้ตกลงปารีส (Paris Agreement) เม่ือวันท่ี 27 มกราคม ค.ศ. 
1973 และมีผลบงัคบัใชข้อ้ตกลงทนัที ขอ้ตกลงดงักล่าวสามารถสรุปถึงการแกไ้ขปัญหาเกิดขึน้ใน
เวียดนาม ดงันี ้  

1.การเคารพอธิปไตยของเวียดนาม 
2.สหรฐัอเมริกาตอ้งถอนทหารออกจากเวียดนามทัง้หมดพรอ้มกบัยตุิปฏิบตัิการทาง

ทหารในเวียดนามดว้ย  
3.การส่งตวัเชลยศึกทัง้ฝ่ายเวียดนามเหนือ เวียดกง เวียดนามใตแ้ละสหรฐัอเมริกา

กลบัคืน 
4.ใหท้  าการประนีประนอมสมานฉันทภ์ายในชาติใหเ้ร็วท่ีสุด พรอ้มกับรบัรองสิทธิ

เสรีภาพของบคุคล เสรีภาพทางการเมืองและการจดัตัง้องคก์รตา่งๆ เสรีภาพในการนบัถือศาสนา
ตา่งๆ ฯลฯ 

                                                           
128 Daniel S Papp.  (1981).  Ibid.  pp 152. 
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5.เวียดนามเหนือและเวียดนามใตต้อ้งเคารพต่อเขตปลอดทหารแต่ละฝ่ายโดยไม่
รุกรานกนั และหา้มตา่งชาตเิขา้มามีฐานทพั กองทพัหรือท่ีปรกึษาในเวียดนามโดยยดึตามขอ้ตกลง
เจนีวา ค.ศ. 1954129 

 

 

ภาพประกอบ 12 การประชมุปารีสเพ่ือยตุสิงครามเวียดนามในวนัท่ี 20-27 มกราคม ค.ศ. 1973 
น าไปสู ่ขอ้ตกลงปารีส (Paris Peace Accords) เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม ค.ศ. 1973 

ท่ีมา : https://www.pinterest.com/  คน้เม่ือ 25 มิถนุายน 2563 

สาระส าคญัขอ้ตกลงปารีสยงัคงยดึโยงกบัขอ้ตกลงเจนีวา ค.ศ. 1954 ในประเดน็ของการ
เคารพอธิปไตยกันและกัน การไม่ให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองและการทหารใน
เวียดนาม สิ่งท่ีพิเศษในขอ้ตกลงปารีสคือ การยบัยัง้อิทธิพลสหรฐัอเมรกิา อย่างไรก็ตาม เวียดนาม
เหนือและเวียดกงไม่อาจสามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลงปารีสไดอ้ย่างเต็มท่ี เพราะเวียดนามเหนือ
และเวียดกงยงัไม่ไวใ้จในสหรฐัอเมริกาไดแ้ละสิ่งเดียวท่ีขบัไล่สหรฐัอเมริกาออกจากเวียดนาม คือ 
การตอ่สู ้ขณะเดียวกนั กองทพัเวียดนามเหนือและกองก าลงัสนบัสนนุเวียดนามเหนือและเวียดกง
เขม้แข็งมากขึน้ส่งผลใหก้ารตอ่สูข้ยายตวัมากขึน้ ดงักรณีการโจมตีของเวียดนามเหนือและเวียดกง
ในช่วงปลายธันวาคม ค.ศ. 1974 – เมษายน ค.ศ. 1975 ซึ่งการโจมตีในช่วงเวลาดงักล่าวฝ่าย
เวียดนามเหนือและเวียดกงไดร้บัชยัชนะและสามารถยึดครองพืน้ท่ีส่วนใหญ่ในเวียดนามใตไ้ด้
ทัง้หมด อีกทัง้การโจมตีดงักล่าวเกิดขึน้ตามแผนการของการประชมุกรมการเมืองเก่ียวกบัมติแผน
อิสรภาพเวียดนามใต ้

                                                           
129 ดีเดน่ ณ ป้อมเพชร.  (2517).  ศกึเวยีดนาม.  หนา้  361-373. 
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ในส่วนของสหรฐัอเมริกา ขอ้ตกลงปารีสคือ เกียรติยศภาคภูมิของสหรฐัอเมริกาในการ
สรา้งสนัติภาพในเวียดนามและเป็นการผ่อนคลายความตงึเครียดจากสาธารณชนอเมริกนั รวมถึง
การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ือคานอ านาจสหภาพโซเวียต แต่
เกียรติภูมิของสหรฐัอเมริกาจากขอ้ตกลงปารีสกลบัสรา้งความขุ่นเคืองใจและความกังวลใหก้ับ
เวียดนามใต ้ความกังวลใจของเวียดนามใตเ้ห็นไดจ้ากการประชมุขอ้ตกลงปารีสท่ีฝ่ายเวียดนาม
ใตไ้ม่ยอมรบัขอ้ตกลงดงักล่าว เน่ืองจากว่า ถ้าขบวนการเวียดกงเขา้มาอยู่ในรฐับาลผสม กลุ่ม
การเมืองเดิมอาจตอ้งเสียการสนับสนุนจากมวลชนและการแสวงหาอิทธิพลทางการเมืองลด
บทบาทลง อีกประการหนึ่งเวียดนามใต้หวาดกลัวมากท่ีสุดคือ ถ้าเวียดกงเข้าร่วมรัฐบาล 
เวียดนามใตจ้ะถูกรวมกับเวียดนามเหนือแลว้กลายเป็นรฐัคอมมิวนิสต ์ความกลัวดงักล่าวท าให้
ประธานาธิบดีเหงียน วนั เทียวแหง่เวียดนามใตไ้มย่ินยอมใหเ้วียดกงเขา้มามีสว่นทางการเมืองของ
เวียดนามใตแ้ละไม่ยอมประนีประนอมหรือเจรจาใดๆ กับเวียดนามเหนือและเวียดกง พรอ้มกับ
ด าเนินการปราบปรามขบวนการดงักล่าวตอ่ไป  

กล่าวโดยสรุป นับแต่เทศกาลตรุษญวน ค.ศ. 1968 เป็นต้นมา ภาพลักษณ์ของ
สหรฐัอเมริกาในเวียดนามถูกโจมตีจากสาธารณชนอเมริกันและทั่วโลกส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงทางการเมือง การทหารและการทตูระหวา่งประเทศของสหรฐัอเมรกิา สหรฐัอเมรกิาพยายาม
หาวิธีทางเพ่ือลดแรงเสียดทานในดา้นลบเก่ียวกบัสงครามในเวียดนามดว้ยการเจรจากบัฝ่ายตรง
ข้ามพร้อมกับการถอนทหารออกจากเวียดนาม เม่ือประธานาธิบดีนิกสันเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเม่ือเดือนกมุภาพนัธ ์ค.ศ. 1972 เป็นการเริ่มตน้สถาปนาความสมัพนัธก์บัสาธารณรฐั
ประชาชนจีน และยงัเจรจาหารือเพ่ือหาทางออกเรื่องเวียดนามในการยตุิสงครามกบัใหส้าธารณรฐั
ประชาชนจีนเป็นตวักลางกับเวียดนามเหนือในการเจรจาหาทางออกเก่ียวกับสงคราม การสาน
สมัพนัธก์ับสหรฐัอเมริกาของสาธารณรฐัประชาชนจีนเป็นสิ่งท่ีเวียดนามเหนือไม่พอใจอย่างมาก
เพราะเกรงว่าสาธารณรฐัประชาชนจีนจะหันไปสนับสนุนสหรฐัอเมริกาใหด้  าเนินสงครามต่อไป 
อย่างไรก็ตาม การเจรจาเพ่ือยุติสงครามเริ่มเห็นผลเด่นชัดจากการประชุมท่ีปารีส สาธารณรฐั
ฝรั่งเศสในเดือนมกราคม ค.ศ. 1973 น าไปสู่ขอ้ตกลงปารีสในวนัท่ี 27 มกราคม ค.ศ. 1973 เป็น
ข้อตกลงเก่ียวกับการยุติสงครามและการถอนก าลังทหารและการสู้รบของสหรัฐอเมริกาใน
เวียดนาม ขอ้ตกลงปารีสคือหนทางสนัตภิาพเกียรตภิูมิของสหรฐัอเมริกาเพ่ือลดแรงเสียดทานจาก
กระแสการตอ่ตา้นสงครามและขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นหนทางสู่ชยัชนะของเวียดนามเหนือและเวีย
ดกง แมว้่าขอ้ตกลงปารีสยงัยึดโยงอิงกับขอ้ตกลงเจนีวาในค.ศ. 1954 แต่ทว่าทัง้เวียดนามเหนือ
และเวียดกงมองว่าขอ้ตกลงดงักล่าวยังคงอิทธิพลสหรฐัอเมริกาในเวียดนามใต ้ส่วนเวียดนามใต้
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นัน้ ขอ้ตกลงปารีสคือท าใหเ้วียดนามใตมี้สถานะเสียเปรียบท าใหเ้วียดนามใตไ้ม่ใหร้ว่มมือ ไม่ท า
ตามและไม่รบัรูเ้ก่ียวกบัท่าทีของเวียดนามเหนือและเวียดกงท่ีตอ้งการเขา้มามีส่วนรว่มในรฐับาล
ผสม เวียดนามใตพ้ยายามใหส้หรัฐอเมริกากลับเขา้มามีอิทธิพลอีกครัง้ซึ่งสหรฐัอเมริกายงัคอย
สนับสนุนรฐับาลและยังมีอิทธิพลต่อรฐับาลเวียดนามใตจ้นถึงช่วงเวลาท่ีเวียดนามเหนือเขา้ยึด  
กรุงไซง่อน   

3. การถอนทหารสหรัฐอเมริกาในเวียดนามใต้สู่การสิน้สุดสงครามเวียดนาม  
จากขอ้ตกลงปารีส วันท่ี 27 มกราคม ค.ศ. 1973 มีผลใหส้หรฐัอเมริกาตอ้งถอนทหาร

ออกจากเวียดนามและถือว่าเป็นการยตุิสงครามเวียดนามระหวา่งสหรฐัอเมรกิากบัเวียดนามเหนือ
และเวียดกงอย่างเป็นทางการ สหรฐัอเมริกาเริ่มถอนทหารออกจากเวียดนามเรื่อยๆ จนวนัท่ี 29 
มีนาคม ค.ศ. 1973 กองทหารอเมริกันชุดสุดท้ายออกจากเวียดนามใตอ้ย่างเป็นทางการตาม
ข้อตกลงปารีส จ านวนทหารเข้ามาปฏิบัติการในเวียดนามตั้งแต่ค.ศ. 1964 -1973 ประมาณ 
2,761,720 นาย เสียชีวิต 58,220 นาย130  

แม้ว่าสหรฐัอเมริกาถอนทหารออกจากเวียดนามใตไ้ปแล้ว แต่ความช่วยเหลือท่ีมีต่อ
เวียดนามใตย้งัคงอยูแ่ละสงครามยงัไมมี่ท่ีสิน้สดุ เห็นไดจ้าก อาวธุทนัสมยัจากสหรฐัอเมรกิาส่งมา
ให้เวียดนามใต้ พื ้นท่ีร้อยละ 75 ของเวียดนามใต้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล แม้ว่า
ประธานาธิบดีนิกสันให้สัญญาแก่ประธานาธิบดีเหงียน วัน เทียวว่าจะใหค้วามช่วยเหลือและ
สนบัสนุนทางการทหารและเศรษฐกิจแก่เวียดนามใต้ต่อไป แต่ทว่ารฐัสภาสหรฐัอเมริกากลบัตดั
งบประมาณความช่วยเหลือท่ีมีต่อเวียดนามลง ไม่ว่าจะเป็นงบรายจ่ายการทหารและงบฝึกซอ้ม
ทหาร รวมถึงการยุบหน่วยงานทหารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกับเวียดนามใต ้ประกอบกับประธานาธิบดี
นิกสันก าลังเผชิญปัญหาการเมืองภายในเก่ียวกับคดีวอเตอรเ์กต (Watergate) ท าให้ความ
ช่วยเหลือท่ีมีต่อเวียดนามใตไ้ม่เหมือนแตก่่อน อีกทัง้ประธานาธิบดีเหงียน วนั เทียวเองคือตวัเร่ง
ปัญหาท าใหเ้กิดความอ่อนแอและไรป้ระสิทธิภาพ กล่าวคือ ไม่ยินยอมใหเ้วียดกงเขา้มามีส่วนรว่ม
ในรฐับาลและใชค้วามเป็นเผด็จการมากกว่าเดิมในการควบคมุประชาชนพรอ้มกับการกวาดลา้ง
ขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองครัง้ใหญ่โดยเฉพาะฝ่ายคอมมิวนิสต ์  

นอกเหนือจากปัญหาทางการเมืองของเวียดนามใตท่ี้ไรป้ระสิทธิภาพแล้วนั้น ปัญหา
ภายในเวียดนามใตอี้กประการหนึ่งท่ีส่งผลต่อการถอนทหารสหรฐัอเมริกาออกจากเวียดนามคือ 
การอพยพของผูค้นมายงัเขตเมือง,อตัราการวา่งงานเพิ่มสงูขึน้และภาวะเงินเฟ้อซึ่งเริ่มเกิดขึน้ตัง้แต่
                                                           
130 The US National Archives and Records Administration.  (2008).  Vietnam War U.S. Military Fatal Casualty Statistics.  
(Online). 
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กลางค.ศ. 1973 ถึง การสิน้สุดสงครามเวียดนาม131 ปัญหาทางการเมืองของเวียดนามและการ
งดความช่วยเหลือทางการทหารและเศรษฐกิจของสหรฐัอเมริกาท่ีมีต่อเวียดนามใตก้ลับส่งผล
กระทบต่อกองทัพเวียดนามใต ้กล่าวคือ อาวุธกองทัพเวียดนามใตเ้ริ่มขาดแคลนจากการสูร้บท่ี
เพิ่มขึน้ตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม ค.ศ. 1973 เป็นตน้มาถึงขัน้จ  าเป็นตอ้งประหยดัอาวธุใหไ้ดม้ากท่ีสดุซึ่ง
สวนทางกับสถานการณ์การรบท่ีเพิ่มขึน้และรุนแรงในแต่ละครัง้132 รวมถึงน า้มนัเชือ้เพลิงและ
เครื่องบินรบในกองทัพเวียดนามใต้ขาดแคลนเช่นกัน ช่วงค.ศ. 1974 – เมษายน ค.ศ. 1975 
กองทพัเวียดนามใตสู้ญเสียเรือรบและเครื่องบินรบท่ีไดร้บัจากสหรฐัอเมริกา 339 ล า (เรือรบ 58 
ล า เครื่องบิน 281 ล า) และขาดอะไหล่ทนัสมยัซึ่งไดร้บัจากสหรฐัอเมริกามาซ่อมแซมอาวุธตา่งๆ 
อีกดว้ย ถึงขัน้จ  าเป็นตอ้งเอาของหมดสมยัมาใชแ้ทนอาวธุท่ีขาดแคลนและเสียหาย133 สภาพการณ์
ดงักล่าวนีส้่งผลใหก้องทพัเวียดนามใตเ้ริ่มมีความอ่อนแอมากขึน้นบัตัง้แต่ค.ศ. 1973 เป็นตน้มา 
นอกจากนีมี้ความขดัแยง้ในกลุ่มทหารกับประธานาธิบดีเหงียน วนั เทียวและการวางยทุธศาสตร์
การรบผิดพลาดของประธานาธิบดีเหงียน วนั เทียว134ส่งผลกระทบใหก้องทพัเวียดนามใตพ้่ายแพ้
และสูญเสียพืน้ท่ีท่ีเป็นจุดยุทธศาสตรส์  าคญัและเมืองส าคญัตา่งๆในเวียดนามใต ้ผลกระทบจาก
การยทุธศาสตรผ์ิดพลาดของผูน้  าระดบัสงูเวียดนามใตท้ าใหข้วญัก าลงัใจในกองทพัเริ่มลดลงและ
ทหารเริ่มหนีทพัมากขึน้ บางส่วนไปเขา้รว่มกบัเวียดกงท าใหเ้สถียรภาพกองทพัเวียดนามยิ่งแย่ขัน้
เลวรา้ยมากขึน้  

นบัตัง้แต่ขอ้ตกลงปารีสและการอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือจากรฐัสภาสหรฐัอเมริกา
ให้แก่เวียดนามเป็นครัง้สุดท้ายในค.ศ. 1974 จนถึงสิน้สุดสงครามเวียดนามเป็นตน้มา ท าให้
สหรฐัอเมริกาไม่สามารถช่วยเหลือเวียดนามใตไ้ดเ้ต็มท่ี อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีเจอรลัด ์
ฟอรด์ (Gerald Ford) ตอ้งการขอใหร้ฐัสภาอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเวียดนามใตแ้ต่กลับถูก
ปฏิเสธจนคณะกรรมาธิการรฐัสภาสหรฐัอเมรกิาเดนิทางมาตรวจสอบดสูถานการณใ์นเวียดนามใต้
ช่วงปลายกุมภาพันธ์ ถึง ต้นมีนาคมค.ศ. 1975 จากการตรวจสอบของคณะกรรมาธิการมี
ความเห็นว่าสหรฐัอเมริกาควรงดความช่วยเหลือให้กับเวียดนามใตเ้พราะว่าสหรฐัอเมริกาได้
ช่วยเหลือมามากพอแล้ว นอกเหนือจากความพยายามการให้งบประมาณในการสนับสนุน
เวียดนามใตอ้ันไม่เป็นผลแลว้ สหรฐัอเมริกายังพยายามหาทางรกัษาอิทธิพลของตนในขณะท่ี
สถานการณ์ในเวียดนามใต้ก าลังย ่าแย่จากการรุกคืบการรบของเวียดนามเหนือและเวียดกง 
                                                           
131 ชาติชาย พณานานนท.์  (2536).   เล่มเดมิ.  หนา้ 179-180. 
132 รชิารด์ เอ็ม นิกสนั.  (2531).  อเมรกินัโกหก.  หนา้ 351-352.  
133 เล่มเดมิ. หนา้  363. 
134 เหงียน เกา กี.  (2520).  สิน้ชาต ิ: Twenty years and twenty days.  หนา้ 446. 
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กล่าวคือ ตอ้งการประนีประนอมกบัฝ่ายคอมมิวนิสตใ์นการจดัตัง้รฐับาลผสมในเวียดนามใต ้หรือ 
การวางแผนรฐัประหารประธานาธิบดีเหงียน วนั เทียวเพ่ือใหส้ถานการณใ์นเวียดนามใตดี้ขึ ้น135 
ท าให้ประธานาธิบดีเหงียน วัน เทียวตัดสินใจลาออกและลี ้ภัยไปอยู่สาธารณรัฐจีนและ
สหรฐัอเมรกิาตามล าดบั ประธานาธิบดีเดือง วนั มินหจ์ึงขึน้มารกัษาการณต์ าแหนง่ประธานาธิบดี
เวียดนามใตจ้นถึงสิน้สดุรฐัเวียดนามใต ้ 

ความอ่อนแอและความไรเ้สถียรภาพของรฐับาลเวียดนามใตแ้ละความช่วยเหลือจาก
สหรฐัอเมริกาท่ีมีต่อเวียดนามใตไ้ดร้บัความช่วยเหลือนอ้ยลงเป็นช่องทางหรือโอกาสส าคญัของ
ฝ่ายเวียดนามเหนือและเวียดกงจะไดร้บัชยัชนะประกอบกับกองทพัเวียดนามเหนือและเวียดกงมี
อาวธุทนัสมยัจากสหภาพโซเวียตและการยึดอาวธุจากกองทพัสหรฐัอเมริกาและจ านวนทหารเพิ่ม
มากขึน้ จากรายงานของส านกังานข่าวกรองของสหรฐัอเมริกา (CIA) ไดร้ายงานสถานการณ์ใน
เวียดนามว่า ทหารเวียดนามเหนือในเวียดนามใตเ้พิ่มขึน้ 150 ,000 นายในเดือนเมษายน ค.ศ. 
1973136 จ  านวนของทหารเวียดนามเหนือท่ีเพิ่มขึน้ส่งผลต่อความกังวลของสหรฐัอเมริกาว่าอาจ
เป็นการละเมิดข้อตกลงปารีส ขณะเดียวกัน เวียดกงไดป้ระกาศถึงเจตนารมณ์ตอ้งการก าจัด
รฐับาลเวียดนามใตภ้ายใตร้ฐับาลประธานาธิบดีเหงียน วนั เทียวพรอ้มกบัจดัตัง้รฐับาลของมวลชน
และขัดขวางสหรัฐอเมริกาไม่ให้กลับเข้ามามีอิทธิพลทางการทหารในเวียดนามใต้และหยุด
สนบัสนนุรฐับาลประธานาธิบดีเหงียน วนั เทียว137 ปลายค.ศ. 1974 มีการประชมุคณะกรรมาธิการ
ทหาร พรรคคอมมิวนิสตเ์วียดนามและคณะกรรมาธิการทหารเวียดกงเก่ียวกับแผนการอิสรภาพ
ของเวียดนามใตใ้นช่วงค.ศ. 1974-1975 โดยท่ีประชมุมีมติใหด้  าเนินการแผนการอิสรภาพเพ่ือชยั
ชนะภายในตน้ค.ศ. 1975 ซึ่งน าไปสู่แผนการโจมตีครัง้ใหญ่ในค.ศ. 1975138 ท าใหจ้  านวนทหาร
เวียดนามเหนือเพิ่มขึน้จากค.ศ. 1973 เป็น 185,000 นายตามบริเวณชายแดนเวียดนามใต้-เหนือ 
ความส าเร็จของแผนการอิสรภาพในการโจมตีภาคใตเ้ริ่มเห็นผลชดัเจนเห็นไดจ้ากเหตกุารณก์าร
โจมตีเมืองฟุกลอง (Phouc Long) ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนามใต้ เวียดนามเหนือและ 
เวียดกงไดร้บัชยัชนะสามารถยึดครองเมืองไดใ้นวนัท่ี 6 มกราคม ค.ศ. 1975139 จากนัน้เริ่มโจมตีใน
หลายๆ เมืองในเวียดนามใตแ้ละสามารถยึดครองพืน้ท่ีไดเ้กือบรอ้ยละ 80-90 ในดินแดนทางใตใ้น
ปฏิบตัิการส าคญัในค.ศ .1975 ไดแ้ก่ ปฏิบตัิการเตย เหงียน (Tay Ngyuen Operation) วนัท่ี 4-24 

                                                           
135 ชาติชาย พณานานนท.์  (2536).   เล่มเดมิ.  หนา้ 164. 
136 เล่มเดมิ. หนา้  177. 
137 นิษฐนาถ นิลดี.  (2552).  เล่มเดมิ.  หนา้ 145. 
138 สดุ จอนเจิดสิน.  (2546).  เล่มเดมิ.  หนา้ 272. 
139 รชิารด์ เอ็ม นิกสนั.  (2531).  เล่มเดมิ.  หนา้ 361. 
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มีนาคม ค.ศ. 1975 , ปฏิบัติการเว้-ดานัง (Hue-Da Nang Operation) ในวันท่ี 21 มีนาคม -3 
เมษายน ค.ศ. 1975 และปฏิบตัิการโฮจิมินห ์(Ho Chi Minh Operation) ในวนัท่ี 26-30 เมษายน 
ค.ศ. 1975 ซึ่งเป็นปฏิบตักิารสดุทา้ยของสงครามเวียดนามซึ่งไดม้าชยัชนะของฝ่ายเวียดนามเหนือ
และเวียดกง  

ปฏิบตัิการโฮจิมินหถื์อเป็นปฏิบตัิการสุดทา้ยและส าคญัตอ่สงครามเวียดนามอย่างมาก 
เวียดนามใตพ้ยายามหาทางเจรจากบัเวียดนามเหนือหลายครัง้แตไ่ม่ประสบความส าเร็จ ในวนัท่ี 
30 เมษายน ค.ศ. 1975 กองทพัเวียดนามเหนือและเวียดกงสามารถยึดไซง่อนโดยปราศจากการ
ต่อตา้นและรฐับาลเวียดนามใตภ้ายใตป้ระธานาธิบดีเดือง วนั มินห ์ประกาศยอมแพอ้ย่างเป็น
ทางการตอ่กองทพัเวียดนามเหนือและเวียดกง การยอมแพข้องฝ่ายเวียดนามใตคื้อการสิน้สดุของ
สงครามเวียดนามท่ียืดเยือ้กินเวลาหลายปีอย่างเป็นทางการ ส่วนสหรฐัอเมรกิาในเวียดนามใตน้ัน้
ไดเ้ริ่มอพยพผู้คนไม่ว่าจะเป็นพลเมืองอเมริกันและคู่สมรส เจ้าหน้าท่ีระดับสูงของอเมริกันใน
เวียดนามใต ้ผูน้  าและเจา้หนา้ท่ีระดบัสงูรฐับาลเวียดนามใต ้และชาวเวียดนามใตจ้  านวนมากออก
จากประเทศตัง้แตว่นัท่ี 25-30 เมษายน ค.ศ. 1975 และอพยพผูค้นครัง้ใหญ่ในวนัท่ี 30 เมษายน 
ค.ศ. 1975 การอพยพผูค้นออกจากเวียดนามใตข้องสหรฐัอเมริกาถือว่าเป็นการสิน้สดุอิทธิพลของ
สหรัฐอเมริกาในเวียดนามอย่างเป็นทางการและถือว่าเป็นความพ่ายแพ้อย่างมหันต์ข อง
สหรฐัอเมริกาจากการแสวงหาอิทธิพลในอินโดจีนเพ่ือสกัดลทัธิคอมมิวนิสตต์ามทฤษฏีโดมิโนใน
ยคุสงครามเย็น  

4.สหรัฐอเมริกากับโฆษณาชวนเชื่อ (ค.ศ. 1969-1975) 
เม่ือเกิดวิกฤตการณ์โจมตีเวียดนามใตช้่วงเทศกาลตรุษญวนช่วงตน้ค.ศ. 1968 แม้ว่า

สหรฐัอเมริกาไดร้บัชยัชนะจากการต่อสู้แต่ส่งผลใหเ้กิดกระแสการต่อคา้นสงครามเวียดนามใน
สหรัฐอเมริกาและทั่ วโลก รวมถึงความนิยมในตัวประธานาธิบดีจอห์นสันลดลงน าไปสู่การ
ปรบัเปล่ียนนโยบายในเวียดนามของสหรฐัอเมริกาโดยเนน้ไปเก่ียวกับการเจรจายุติสงครามและ
สันติภาพในเวียดนามส่งผลให้ภาพลักษณ์ทางการเมืองของสหรฐัอเมริกาเส่ือมเสียอย่างมาก 
ดังนั้นการโฆษณาชวนเช่ือในช่วงเวลาดังกล่าวมักถูกเน้นย า้ถึงสันติภาพและการยุติสงคราม
เวียดนาม การทบทวนของบทบาทสหรฐัอเมริกาท่ีมีตอ่เวียดนาม หรือตอ่ตา้นสงคราม แตท่วา่ยงัมี
การโฆษณาชวนเช่ือบางสว่นยงัคงสนบัสนนุสงครามเพ่ือสรา้งภาพลกัษณข์องสหรฐัอเมริกาอยู่ ดงั
กรณีภาพยนตรเ์รื่อง  The Green Berets เริ่มเข้าฉายวันท่ี 19 มิถุนายน ค.ศ. 1968 ก ากับและ
อ านวยการสรา้งโดยจอหน์ เวนน ์(John Wayne) และ เรย ์เคลล็อก (Ray Kellogg) ภาพยนตร์
เรื่องดงักล่าวดดัแปลงจากนวนิยายเรื่อง The Green Berets ซึ่งตีพิมพเ์ม่ือค.ศ. 1965 การเขา้ฉาย
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ภาพยนตรด์ังกล่าวเกิดขึน้ช่วงสหรัฐอเมริกาเริ่มส่งกองทหารและอาวุธเข้าไปประจ าการใน
เวียดนามใต ้ดงันัน้ความเป็นไปไดท่ี้ว่า ภาพยนตรเ์รื่องดงักล่าวถูกผลิตเพ่ือตอบสนองนโยบาย
การเมืองเก่ียวกับเวียดนามภายใตป้ระธานาธิบดีจอหน์สันและความส าคัญเก่ียวกับเวียดนาม
กลายเป็นประเด็นส าคัญทางการเมือง ทว่าการเขา้ฉายภาพยนตรเ์รื่องดงักล่าวเกิดท่ามกลาง
กระแสการต่อตา้นสงครามเวียดนามขยายตวัขึน้ในสหรฐัอเมริกา อีกทัง้สถานะทางการเมืองของ
สหรฐัอเมริกาในเวียดนามก าลงัตกต ่าจากการด าเนินนโยบายของประธานาธิบดีจอหน์สนั ดงันัน้
การเกิดขึน้ภาพยนตรด์งักล่าวเป็นการสวนกระแสทางการเมืองและสงัคมอเมริกนัซึ่งก าลงัตอ่ตา้น
สงครามและอาจเป็นการกูภ้าพลกัษณท์างการเมืองสหรฐัอเมรกิาใหดี้ขึน้โดยเป็นการโฆษณาชวน
เช่ือสรา้งความชอบธรรมถึงอ านาจทางการเมืองและการทหารของสหรฐัอเมรกิา จากการวิเคราะห์
เรื่องซึ่งเช่ือมโยงกบัสถานการณก์ารเขา้มาในเวียดนามใตข้องสหรฐัอเมริกาและการสนบัสนนุจาก
รฐับาลและกองทพัสหรฐัอเมริกา คือ กระทรวงกลาโหมและรฐับาลสหรฐัอเมรกิาสนบัสนนุการท า
ภาพยนตรด์งักล่าวในส่วนของเรื่องทุน สถานท่ี และอาวธุในกองทพัใชใ้นประกอบฉากภาพยนตร ์
รวมถึง บทภาพยนตร์ซึ่งถูกปรับแก้ตามความเห็นชอบจากกระทรวงกลาโหมและรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาเก่ียวกับภาพลักษณ์มุมมองต่อสงครามเวียดนาม กล่าวได้ว่า ภาพยนตรเ์รื่อง
ดงักลา่วเป็นภาพยนตรชี์น้  าการท าสงครามเวียดนามโดยรฐัมีส่วนรูเ้ห็นและสนบัสนนุ140 และความ
จงใจของรฐัซึ่งตอ้งการสรา้งโฆษณาชวนเช่ือเพ่ือกอบกู้ภาพลักษณ์กองทัพอเมริกันในสงคราม
เวียดนาม แต่ถึงกระนั้นสาธารณชนอเมริกันและทั่ วโลกต่างก็ตั้งค  าถามเก่ียวกับบทบาทของ
สหรฐัอเมรกิาในเวียดนามอยูดี่  

                                                           
140 Karn Supajarukit.  (2018).  Depicting Vietnam, Hollywood Films and The US-Vietnam War Policy (1964-1973).  pp 
43-44.  
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ภาพประกอบ 13 ภาพยนตรอ์เมรกินัเรื่อง The Green Berets 

ท่ีมา : https://www.rogerebert.com/ คน้หาเม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2563 

ในส่วนของหนังสือพิมพ ์การน าเสนอข่าวเก่ียวกับสงครามเวียดนามจากหนังสือพิมพ์
อเมริกนักลบักลายเป็นภาพสะทอ้นในแง่ลบของสงครามเวียดนามในช่วงปลายทศวรรษ 1960 ถึง 
ช่วงตน้ทศวรรษ 1970 น าไปสู่กระแสการตอ่ตา้นสงครามเวียดนามในสหรฐัอเมริกาและทั่วโลกจึง
สง่ผลกระทบตอ่ภาพลกัษณโ์ฆษณาชวนเช่ือของสหรฐัอเมรกิาผ่านทางหนงัสือพิมพอ์เมรกินั ดงันัน้
ขา่วในหนงัสือพิมพเ์ริ่มเสนอเก่ียวกบัการเจรจาสนัติภาพและสถานการณก์ารรบในเวียดนาม อาทิ
เช่น LBJ Won’t Run141  Letter To America142  Black Against the War143 หรือ Nixon Visit Gls 
Viet144 เป็นตน้  

นอกเหนือจากการใช้หนังสือพิมพ ์สุนทรพจนแ์ละภาพยนตรใ์นการโฆษณาชวนเช่ือ
เก่ียวกับสงครามเวียดนามนัน้ยิ่งมีกระแสต่อตา้นสงครามเวียดนามมากขึน้ รูปแบบการโฆษณา

                                                           
141 LBJ Won’t Run.  (1968,May).  Star and Stripes.   
142 Letter to America.  (1969,Febuary).  Washington Post.   
143 Black Against the War.  (1969,April).  Washington Post.   
144 Nixon Visit Gls Viet.  (1969,August).  Star and Stripes.  
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ชวนเช่ือเริ่มหลากหลายมากขึน้และถูกน าเสนอสู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น ดนตรี 
โปสเตอร ์เพลง วรรณกรรม และรวมถึงภาพในสมรภูมิสงครามซึ่งเป็นสิ่งย า้เตือนหรือทบทวน
บทบาทของสหรฐัอเมริกาในสงครามเวียดนามจากสาธารณชนและส่ือสารมวลชนบางกลุ่ม ดงั
กรณีของดนตรีออกมาในรูปแบบแนวเพลงหลากหลายภาษาและเนื ้อเพลงถูกแต่งขึน้จาก
เหตุการณ์จริงหรือโดยออ้ม เพลงดนตรีเหล่านีเ้ป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเช่ือผ่านทางภาษาโดย
สอดคลอ้งกับสถานการณท่ี์เกิดขึน้อาจอธิบายไดว้่า เพลงดนตรีเป็นโฆษณาชวนเช่ือมีคณุคา่ทาง
จิตใจ (Gentlemental Value) อย่างท่ีสดุ เพลงในชว่งเวลาดงักลา่วเกิดขึน้ทา่มกลางกระแสตอ่ตา้น
สงคราม อาทิเช่นChristmas in Vietnam ของ จอหน์น่ี และ โจนส ์(Johnny and Jone)  He’ll be 
back ของ เดอะ เพลย์เยอร์(The Players)  The Cry of My lai ของ อีวาน ลี (Ivan lee) หรือ  
I Want to Come Home For Christmas ของ มารว์ิน เกรฟ (Marvin Gaye) เป็นตน้ เพลงดงักล่าว
พยายามสะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหาของสหรฐัอเมริกาท่ีมีต่อเวียดนามใตด้งักรณีเพลง The Cry of 
My lai ท่ีไดอ้ธิบายถึงสถานการณท่ี์เกิดขึน้เพ่ือใหส้งัคมสาธารณชนอเมริกันและทั่วโลกฉุกคิดถึง
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ ดงัความตอนหนึ่งในเพลง 

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 

จากเนือ้ความในบทเพลงดงักล่าวเป็นการเล่าเรื่องเหตกุารณส์งัหารหมู่ ณ หมู่บา้นไมไล 
เม่ือวนัท่ี16 มีนาคม ค.ศ. 1968 ซึ่งเกิดขึน้ในช่วงวิกฤตการณ์ตรุษญวน ในมุมมองเพลงดงักล่าว
สะทอ้นถึงความโหดรา้ยของทหารชาวอเมริกันไดส้งัหารหมู่ชาวชนบทเวียดนามใตเ้น่ืองจากตอ้ง

                                                           
145Dq82.  (2015,March 26).  The Cry of My Lai in Antiwar songs.  (Online)  
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สงสัยว่ามีส่วนร่วมกับขบวนการเวียดกงแต่การกระท าของทหารอเมริกันเหล่านัน้ป่าเถ่ือนและ  
ไรม้นุษยธรรมโดยสงัเกตจากประโยคในบทเพลง (the devil grown strong in a man...) เป็นการ
สะทอ้นดา้นมืดของการกระท าทหารอเมริกนัซึ่งท าเกินกว่าเหต ุรวมถึงในบทเพลงดงักล่าวพยายาม
เล่ียงผู้กระท าความผิดในฐานะนายทหารสั่ งการในเหตุการณ์ดังกล่าวโดยสังเกตค าว่า Hey 
lieutenant ซึ่งพยายามส่ือถึงวิลเลียม ลอว ์แครล่ี จูเนียร ์(William Laws Calley Jr.) นายทหาร
ผูร้บัผิดชอบการสงัหารหมู่ดงักลา่วใหน้ึกถึงมนษุยธรรมมากกว่าการฆ่าลา้งศตัรูเพ่ือสนองนโยบาย
การเมืองสหรฐัอเมริกาอนัแสนกงัขา นอกจากนีใ้นบทเพลงพยายามใหส้าธารณชนเห็นใจในฐานะ
มนษุยผ์ูมี้มนษุยธรรมตอ่ชาวเวียดนามโดยสงัเกตประโยคในบทเพลงท่ีว่า but he'll still hear that 
small baby cry และ can you still hear the small babies cry... ซึ่งเป็นประโยคเพ่ือโน้มนา้วให้
สาธารณชนเห็นใจชาวเวียดนามในฐานะผูถู้กกระท าในฐานะเหย่ือของสงครามอนัโหดรา้ย กล่าว
ได้ว่า บทเพลงดังกล่าวเป็นโฆษณาชวนเช่ือของฝ่ายต่อต้านสงครามซึ่งต้องการให้รัฐบาล
สหรฐัอเมรกิาและกองทพัอเมริกนัทบทวนนโยบายเก่ียวกับสงครามเวียดนามเสียใหม่ และในช่วง
กระแสการต่อตา้นสงครามควบคูก่ับการแสวงหาสนัติภาพของรฐับาลสหรฐัอเมริกา เพลงตอ่ตา้น
สงครามคือเครื่องมือในการขบัเคล่ือนความคดิของสาธารณชนอเมรกินัและทั่วโลกท่ีมีตอ่เวียดนาม
ซึ่งปรากฎหลายบทเพลงในชว่งปลายทศวรรษ 1960 ถึง ตน้ทศวรรษ 1970  

นอกเหนือการใชบ้ทเพลงในฐานะโฆษณาชวนเช่ือนัน้ ส่ือโฆษณาชวนเช่ืออีกประเภท
หนึ่งตอ้งอาศยัทัง้ศาสตรแ์ละศิลป์ในการออกแบบอย่างแยบคายโดยสามารถส่ือถึงความหมาย
และสรา้งแรงจูงใจได้ภายในพื ้นท่ีจ  ากัด คือ แผ่นพิมพ์ หรือ โปสเตอร ์ในช่วงกระแสสงคราม
เวียดนามด าเนินอยู่นัน้ โปสเตอรคื์อส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายเหมือนเพลงโดยใชภ้าษาสัน้ๆ และ
แสดงออกดว้ยภาพ ช่วงกระแสตอ่ตา้นสงครามด าเนินอยู่นัน้ โปสเตอรเ์นน้ปลกุใจคนหนุม่สาวและ
สาธารณชนอเมริกนัและทั่วโลกเพ่ือตระหนกัถึงปัญหาเกิดขึน้ในเวียดนามโดยสหรฐัอเมริกามีส่วน
ร่วมโดยตรง แต่เทียบกันแล้ว โปสเตอรก์ระแสต่อตา้นสงครามมีมากขึน้เม่ือเทียบกับโปสเตอร์
สนบัสนุนสงครามเพ่ือชกัชวนใหเ้ขา้รว่มกองทพัอเมริกันโปสเตอรถ์กูสรา้งจากศิลปิน นกัออกแบบ
หรือปัญญาชนเด่นชัดในยุคตน้ทศวรรษ 1970 และมีลักษณะหลากหลายเห็นไดจ้ากโปสเตอร์
เกิดขึน้ในชว่งเวลาดงักลา่ว 
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ภาพประกอบ 14 โปสเตอรต์อ่ตา้นสงครามเวียดนามไดก้ลา่วประนามต าหนิประธานาธิบดี 
นิกสนัวา่พยายามสงัหารหมูช่าวเวียดนามและชาวอเมรกินั พรอ้มเรียกรอ้งใหย้ตุกิารทิง้ระเบดิ 

ในเวียดนาม  

ท่ีมา : https://i.pinimg.com/originals/1a/37/bc/1a37bcbdc190f53109293172 

fe15c285.jpgสืบคน้เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2564 

 

 

ภาพประกอบ 15 โปสเตอรเ์ตือนใหส้หรฐัอเมริกาหยดุการกระท าใดๆหรือสนบัสนนุใดๆ 
ในเวียดนามใต ้

                    ท่ีมา : https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/awm-media/collection/ARTV00895/large/3786494.JPG

สืบคน้เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2564  

https://i.pinimg.com/originals/1a/37/bc/1a37bcbdc190f53109293172
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/awm-media/collection/ARTV00895/large/3786494.JPG
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/awm-media/collection/ARTV00895/large/3786494.JPG
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ภาพประกอบ 16 ธงชาตอิเมรกินัฉบบักลบัหวัซึ่งถกูเปล่ียนเป็นปืนและเครื่องบนิ 
 แสดงใหเ้ห็นถึงสหรฐัอเมริกาใหค้วามส าคญัการทหารในเวียดนามมากกวา่ปัญหาภายในประเทศ

และเนน้ความรุนแรง ละเมิดสิทธิมนษุยชน  

      ท่ีมา : https://cdn.theatlantic.com/media/img/mt/2015/06/antiwar_24-1/lead_large.jpg 
สืบคน้เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2564 

อาจกล่าวไดว้่า โปสเตอรด์งักลา่วพยายามส่ือนยัยะความหมายทางการเมืองเพ่ือกระตุน้
ใหร้ฐับาลสหรฐัอเมริกาเริ่มตระหนักถึงความจ าเป็นตอ้งหยุดการกระท าใดๆ  ในเวียดนาม สิ่งท่ี
น่าสนใจในภาพโปสเตอรคื์อการใชศ้ิลปะแสดงออกสัญลักษณ์ทางการเมือง ดงันัน้ความส าคญั
ศิลปะถกูใชเ้ป็นสิ่งรณรงคข์องปัญญาชนหรือส่ือสารมวลชนในการต่อตา้นสงคราม แมก้ระทั่งสีท่ี
ใชใ้นงานศิลปะมีความหมายในตวัเช่นกนัดงัเช่นงานศิลปะของเปาโล ปิกสัโซ (Paolo Picasso) ได้
แสดงออกทางความคดิตอ่ตา้นสงครามผ่านงานศิลปะดว้ยลายเสน้เฉพาะตวัแตท่รงพลงัและส่งผล
ตอ่การผลิตซ า้งานศลิปะในยคุถดัๆ มาและงานศลิปะตอ่ตา้นสงครามของเขากลายเป็นสญัลกัษณ์
ทางศลิปะและประวตัศิาสตรส์งครามเวียดนาม 

https://cdn.theatlantic.com/media/img/mt/2015/06/antiwar_24-1/lead_large.jpg
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ภาพประกอบ 17 ผลงานของเปาโล ปิกสัโซในปีค.ศ. 1969 ในการตอ่ตา้นสงครามเวียดนาม 
ซึ่งตรงกบัการด ารงต าแหนง่ประธานาธิบดีนิกสนัทา่มกลางกระแสการด าเนินสงครามอยา่งรุนแรง 

พรอ้มๆกบักระแสตอ่ตา้นสงครามขยายตวัในสหรฐัอเมริกา 

              ท่ีมา : https://thumbs.worthpoint.com/zoom/images1/1/0509/20/pablo-picasso-
anti-war-poster-1969_1_22b5763e43cca5ac5474ab9e1773cf75.jpg 
สืบคน้เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2564 
 

กล่าวโดยรวม  โฆษณาชวนเช่ือในยุคค.ศ. 1969-1975 ยึดโยงเข้ากับสถานการณ์
สงครามก าลงัด าเนินไปอย่างเขม้ขน้ในสมรภูมิ ขณะเดียวกัน กระแสต่อตา้นสงครามเริ่มขยายตวั
มากขึน้ การโฆษณาชวนเช่ือแบบเดิมจากรฐัหรือกลุ่มผูส้นับสนุนสงครามกลบัไม่ไดผ้ลเน่ืองจาก
การด าเนินนโยบายสงครามท่ีผิดพลาดของผูน้  าสหรฐัอเมริกาและการทารุณกรรมชาวเวียดนาม
โดยทหารอเมรกินัจากข่าวสารโทรทศันห์รือหนงัสือพิมพ ์ดงันัน้เม่ือเกิดกระแสตอ่ตา้นสงครามในวง
กวา้งท่ามกลางการด าเนินสงคราม โฆษณาชวนเช่ือเป็นสิ่งท่ีตอบสนองต่อกลุ่มต่อตา้นสงคราม
อย่างมากและไดใ้ชโ้ฆษณาชวนเช่ือหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เพลง โปสเตอร ์ภาพยนตรแ์ละข่าว
หนังสือพิมพซ์ึ่งน าเสนอเก่ียวกับสงครามเวียดนามอย่างตรงไปตรงมามากกว่าเดิมสิ่งเหล่านีคื้อ
กลายเป็นเครื่องบ่มความคิดและสรา้งการรบัรูเ้ก่ียวกับสงครามเวียดนามในทิศทางการทบทวน
นโยบายสงครามจากภาครฐั  สิทธิมนษุยชน และ ความจริงเก่ียวกบัสงครามท่ีรัฐปิดบงัจึงถกูแสดง
ออกมาในการปลุกระดมต่อตา้นสงครามโดยใช้โฆษณาชวนเช่ือและสามารถเข้าถึงความจริง
เก่ียวกบัสงครามไดม้ากกวา่เดิม ดงันัน้ การใชโ้ฆษณาชวนเช่ือในยคุตอ่ตา้นสงครามเวียดนามกลบั

https://thumbs.worthpoint.com/zoom/images1/1/0509/20/pablo-picasso-anti-war-poster-1969_1_22b5763e43cca5ac5474ab9e1773cf75.jpg
https://thumbs.worthpoint.com/zoom/images1/1/0509/20/pablo-picasso-anti-war-poster-1969_1_22b5763e43cca5ac5474ab9e1773cf75.jpg
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ไดผ้ลในวงกวา้งจนมีส่วนในการตดัสินนโยบายของผูน้  าสหรฐัอเมริกาอย่างประธานาธิบดีนิกสนั
และฟอรด์และสง่ผลตอ่การรบัรูเ้ก่ียวกบัสงครามเวียดนามในยคุหลงัสงคราม  

5.บทสรุป 
โฆษณาชวนเช่ือในยุคดงักล่าวยึดโยงกับบริบทสถานการณ์เกิดขึน้ ไดแ้ก่ การรบอย่าง

ตอ่เน่ืองของสหรฐัอเมรกิาในเวียดนาม  การเจรจาเพ่ือแสวงหาสนัติภาพระหว่างสหรฐัอเมริกากับ
เวียดนามเหนือและเวียดกง และ กระแสต่อตา้นสงครามเริ่มขยายตัวในหมู่สาธารณชนระดับ
ปัญญาชนอเมริกันและทั่วโลก เนือ้หาและใจความหลกัการโฆษณาชวนเช่ือในช่วงเวลาดงักล่าว
นัน้ ส่วนใหญ่เนน้ไปยงัการต่อตา้นสงคราม การยุติสงคราม การทบทวนบทบาทสหรฐัอเมริกาใน
ดนิแดนเวียดนาม รวมถึง ความส าคญัของทหารผา่นศกึในสงคราม พรอ้มกบัการใชง้านศลิปะและ
งานเพลงในฐานะโฆษณาชวนเช่ือเขา้มามีส่วนสรา้งโฆษณาชวนเช่ือต่อตา้นสงคราม ทว่ามีเพียง
สว่นนอ้ยมีโฆษณาชวนเช่ือสนบัสนนุสงครามอยู ่ 
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บทที ่5 
บทสรุป 

หลงัสงครามอินโดจีนและขอ้ตกลงเจนีวาค.ศ. 1954  ดินแดนอินโดจีนเป็นเขตหยุดหยิง
และเวียดนามแบง่เป็น 2 สว่น คือ เวียดนามเหนือปกครองดว้ยรฐัคอมมิวนิสตภ์ายใตโ้ฮจิมินหเ์ป็น
ผูน้  า กบั เวียดนามใต ้ปกครองโดยรฐัเสรีประชาธิปไตยภายใตจ้กัรพรรดิเบา๋ ไดแ๋ละโง ดินห ์เดียม
เป็นนายกรฐัมนตรีเวียดนามใตแ้ละสหรฐัอเมรกิาไม่ยอมรบัหรือยินยอมในขอ้ตกลงเจนีวา จากการ
ท่ีสหรฐัอเมริกาเขา้มาสนับสนุนเวียดนามใตแ้ละจัดตัง้รฐับาลรวมถึงแทรกแซงการเมืองภายใน
เวียดนามใต ้เพราะตอ้งการสกัดการขยายตวัของคอมมิวนิสตอ์ย่างเวียดนามเหนือ สาธารณรฐั
ประชาชนจีนและสหภาพโซเวียตโดยอยูบ่นพืน้ฐานทฤษฎีโดมิโน การเขา้มามีอิทธิพลในเวียดนาม
ใตข้องสหรฐัอเมริกาดว้ยการใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุนรฐัเวียดนามใตส้่งผลเกิดกระแสต่อตา้น
สหรัฐอเมริกาและรัฐบาลเวียดนามใต้ซึ่งได้กลายเป็นกลุ่มการเมืองใหญ่ท่ีสุดในการต่อต้าน
สหรฐัอเมริกาและเวียดนามใตคื้อ ขบวนการเวียดกง เม่ือขบวนการเวียดกงเติบโตและเริ่มก่อ
จลาจลในเขตเมืองและชนบทเวียดนามใต ้สหรฐัอเมรกิามองวา่ขบวนการเวียดกงมีเวียดนามเหนือ
เป็นผูส้นบัสนุนหลกัและช่วงทศวรรษ 1950-1970 เป็นช่วงความสมัพนัธร์ะหว่างเวียดนามใตแ้ละ
สหรฐัอเมริกาเป็นไปดว้ยฉนัทม์ิตรและอยู่บนพืน้ฐานความกงัวลตอ่สถานการณก์ารเมืองเวียดนาม
ใตแ้ละการขยายตวัของขบวนการเวียดกง 

จุดเปล่ียนส าคัญให้สหรัฐอเมริกาต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในเวียดนามโดยตรงคือ 
วิกฤตการณอ์่าวตงัเก๋ียในค.ศ. 1964 ท าใหส้หรฐัอเมริกาเขา้มามีส่วนในดินแดนเวียดนามมากขึน้
ส่งผลเกิดการเผชิญหน้าโดยตรงกับเวียดนามเหนือ ดงันั้นสงครามเวียดนามระหว่างเวียดนาม
เหนือ-เวียดกง กับ เวียดนามใต้-สหรฐัอเมริกาจึงเกิดขึน้นับแต่นั้นเป็นตน้มา นัยยะส าคัญของ
สงครามครัง้นีคื้อการสูร้บระหว่างฝ่ายโลกเสรีอย่างสหรฐัอเมริกากบัฝ่ายคอมมิวนิสตอ์ย่างเวียดกง
และเวียดนามเหนือ  

สงครามเวียดนามใชก้ าลังปะทะกันต่อสูท้ัง้สองฝ่ายเป็นระยะเวลา 10 ปี ทว่าการต่อสู้
สงครามอาจไม่ไดต้อ่สูด้ว้ยก าลงัอาวธุและยทุธวิธีการรบเพียงเท่านัน้ การใชอ้  านาจเบา หรือ soft 
power เป็นเครื่องมือในการต่อสูอ้ย่างหนึ่งในสงครามเวียดนามและอ านาจเบาสิ่งนัน้คือ โฆษณา
ชวนเช่ือ ถกูไวใ้ชส้รา้งความชอบธรรมทางการเมืองเพ่ือใหโ้ลกสนบัสนนุในแนวทางและการกระท า
ของตน สหรฐัอเมรกิาไดน้  าโฆษณาชวนเช่ือมาใชใ้นสงครามเวียดนามดงักล่าว  

โฆษณาชวนเช่ือของสหรฐัอเมริกาเก่ียวกบัสงครามเวียดนามถกูวางแผนมาเป็นอยา่ง
ดีโดยใชส่ื้อหลายประเภทไม่วา่จะเป็นภาพยนตร ์สนุทรพจน ์เพลง วรรณกรรม หนงัสือพิมพแ์ละส่ือ

 



  83 

สิ่งพิมพป์ระเภทอ่ืน  เป็นตน้ โดยจุดประสงคส์  าคญัคือการสรา้งข่าวโจมตีอีกฝ่ายใหเ้ป็นผูก้ระท า
ดว้ยเจตนาจงใจและพยายามใหเ้กิดผลกระทบกระทบในวงกวา้งทัง้ฝ่ายตรงขา้มและฝ่ายสนบัสนนุ
และสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีในฐานะฝ่ายถกูกระท า 

โฆษณาชวนเช่ือของสหรฐัอเมริกาในยุคสงครามเวียดนามแบ่งออกเป็นสองช่วงเวลา 
ไดแ้ก่ ช่วงแรกตัง้แต่ค.ศ. 1955 ถึง ค.ศ. 1968 เป็นช่วงเวลาสหรฐัอเมริกาพยายามสกัดอิทธิพล
คอมมิวนิสตใ์นเวียดนามใต้ควบคู่กับการสรา้งความชอบธรรมในการขยายอิทธิพลในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โฆษณาชวนเช่ือในช่วงเวลาดังกล่าวถูกเน้นย า้ภาพลักษณ์ความสัมพันธ์
ระหว่างสหรัฐอเมริกากับเวียดนามใต้  การสร้างภาพลักษณ์โฆษณาชวนเช่ือกับตัวผู้น  า
สหรฐัอเมริกาและเวียดนามใต ้ การประนามหรือโจมตีคอมมิวนิสตใ์นฐานะภัยคุกคามทางการ
เมือง ทัง้หมดเหล่านีเ้ป็นการสรา้งความชอบธรรมใหส้หรฐัอเมริกาสนับสนุนการท าสงครามใน
ดนิแดนเวียดนาม ทัง้นัน้ทัง้นี ้โฆษณาชวนเช่ือส่วนใหญ่ถกูผลิตตามความเห็นชอบของรฐัหรือรฐัมี
ส่วนกระตุน้ให้เกิดโฆษณาชวนเช่ือเพ่ือสรา้งภาพลักษณ์ทางการเมืองเชิงยกย่องฝ่ายตนและ
ประนามฝ่ายตรงขา้มเป็นศตัรู ช่วงท่ีสองตัง้แต่ค.ศ. 1968 ถึง ค.ศ. 1975  เกิดขึน้หลงัเหตุการณ์
ตรุษญวนจนถึงสิน้สุดสงคราม ช่วงเวลาดงักล่าวเกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายสงครามเวียดนาม
จากระดบับน คือ จากการรบและการทุม่ทนุมหาศาลเก่ียวกบัสงคราม มาสูเ่วทีการเจรจาสนัติภาพ
และการปรบัเปล่ียนนโยบายสงครามเวียดนามใหเ้ป็นสงครามของคนเวียดนามดว้ยกันเอง หรือ 
Vietnamization โดยการปรบัเปล่ียนนโยบายดงักล่าวเกิดมาจากกระแสตอ่ตา้นสงครามเวียดนาม
ขยายตัวขึน้เพราะรฐับาลสหรฐัอเมริกาพยายามเล่ียงความจริงเกิดขึน้ในการด าเนินนโยบาย
สงครามส่งผลเกิดกระแสต่อตา้นสงครามขยายตวัมากขึน้ เกิดปัญญาชนสรา้งสรรคง์านเก่ียวกับ
สงครามเวียดนามขึน้มา โฆษณาชวนเช่ือในยุคดงักลา่วมกัเนน้ย า้ถึงการยตุสิงครามเวียดนาม การ
ประนามการกระท าของรฐับาลหรือกองทัพอเมริกันท่ีมีต่อชาวเวียดนาม  การตระหนักถึงความ
สูญเสียของเหล่าทหารผ่านศึกและการทบทวนสงครามเวียดนามเสียใหม่จากรฐัและกองทัพ 
ทัง้หมดนีเ้ป็นสิ่งสะทอ้นปัญหาและความตอ้งการเรื่องสิทธิมนษุยชน สนัตภิาพของชาวอเมริกนัใน
ยุคดงักล่าว  กล่าวไดว้่า โฆษณาชวนเช่ืออเมริกันมีอิทธิพลส าคญัต่อการสรา้งการรบัรูส้งคราม
เวียดนามใหก้บัสาธารณชนผา่นส่ือตา่งๆและแสดงเห็นถึงมมุมองหรือทศันคตขิองสหรฐัอเมรกิาท่ีมี
ต่อคอมมิวนิสตแ์ละชาวเวียดนามในยุคสงครามเย็น ซึ่งเปล่ียนแปลงไปตามบริบทของการเมือง
ระหวา่งประเทศในแตล่ะชว่งเวลา 
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