
สงครามเวยีดนาม



เวียดนามเป็นประเทศท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบัจีน 
จีนเคยครอบครองเป็นเมืองขึน้มาเป็นเวลานานจนมา
กระทัง่ถึงช่วงท่ีฝรัง่เศสเข้ามามีอิทธิพลแทนจีน ต่อมา
ฝรัง่เศสปราชยัแก่กองทพัเยอรมนันาซีในยโุรป ญ่ีปุ่ นถือ
โอกาสเข้าครอบครองแหลมอินโดจีนไว้ทัง้หมด ครัน้
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ยติุลง ญ่ีปุ่ นพ่ายแพ้แก่กองทพั
พนัธมิตร เวียดนามได้ประกาศต่อสู้กบัฝรัง่เศสอย่าง
เปิดเผย และได้มีการสู้รบเป็นเวลาถึง 8 ปี



ตามอนุสัญญาเจนีวา พ.ศ.๒๔๙๗ มี
สาระส าคัญอยู่ ๕ ประการ ที่ส าคัญประการ
หน่ึงคือ เม่ือครบก าหนด ๒ ปี นับแต่ท า
สัญญาสงบศึก ทั้งสองฝ่ายจะต้องจัดให้มี
การเลือกตั้งทั่วไปในเวียดนาม และ
ประชาชนทั้งสองฝ่ายต้องมีสิทธิเลือกถิ่นที่
อยู่โดยเสรี แต่ปรากฏว่าไม่ได้มีการปฏิบัติ
ตามข้อตกลง ไม่มีการเลือกตั้ง เวียดนามจึง
แบ่งออกเป็น เวียดนามใต้ และเวียดนาม
เหนือโดยปริยาย 





เวียดนามเหนือ ซ่ึงมีการปกครองภายใตก้ารน าของโฮจิมินห์ พยายามท่ีจะ
รวมเวียดนามทั้งสองส่วนเขา้ดว้ยกนั จึงส่งก าลงัแทรกซึมเขา้ไปท่ีเวียดนามใต้
อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงไดผ้ลเป็นอยา่งดี และทางดา้นการบริหารประเทศของรัฐบาล
เวียดนามใตป้ระสบความลม้เหลว จึงไดร้้องขอความช่วยเหลือทางทหารและ
เศรษฐกิจจากมิตรประเทศฝ่ายโลกเสรี



เดียนเบียนฟู อยูใ่นหุบเขาไต (T'ai hills) บนเส้นทางส่งก าลงับ ารุงของเวียด
มินห์เขา้สู่ลาวผา่นแม่น ้ายม มีพื้นท่ีส าหรับการส่งก าลงับ ารุงทางอากาศท่ีญ่ีปุ่นสร้าง
เอาไวใ้นปี ๑๙๓๐ ชาวเขาเผา่ไต (T'ai tribesmen) ยงัเป็นกลุ่มท่ีภกัดีต่อฝร่ังเศส 
ปฏิบติัการ คาสเตอร์ (Operation Castor) เร่ิมข้ึนในวนัท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๑๙๕๓ 
โดยทหารพลร่มฝร่ังเศส ๑,๘๐๐ คน จากกองพนัทหารพลร่มท่ี ๑ และ ๒ กระโดด
ร่มลงในหุบเขาเดียนเบียนฟู และจดัการกบักองก าลงัเลก็ๆ ของเวียดมินห์ท่ีประจ า
อยูใ่นพ้ืนท่ีแห่งนั้น
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การยทุธทีเ่ดยีนเบยีนฟู (Battle of Dien Bien Phu) เป็นการ
ยทุธครัง้สดุทา้ยของสงครามอนิโดจนีครัง้แรก ระหวา่งกองทหารฝรัง่เศส กบักอง
ก าลงัปฏวิตัเิวยีดนามหรอืทีรู่จ้กักนัดใีนนาม เวยีดมนิห ์(Viet Minh) 
เหตุการณ์ดงักลา่วเกดิขึน้ในชว่งเดอืนมนีาคม – พฤษภาคม ๑๙๕๔ ลงเอยดว้ย
ความพา่ยแพข้องฝรัง่เศสจนเป็นเหตุใหฝ้ร ัง่เศสก าลงัของฝรัง่เศสต้องถอนก าลงั
จากเวยีดนามเหนือ เป็นการสิน้สดุของสงครามอนิโดจนีครัง้แรกนี้
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เวยีดนามเหนือก าหนดแผนการเขา้ยดึเวยีดนามใต ้ เพื่อรวมเป็นประเทศ
เดยีวกนั โดยแบ่งการด าเนินการเป็น ๓ ขัน้ตอน คอื

๑. เสรมิสรา้งความมัน่คงใหแ้ก่เวยีดนามเหนือ
๒. ปลดแอกเวยีดนามใต้
๓. รวมเวยีดนามทัง้สองส่วนเขา้ดว้ยกนั

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เวยีดนามเหนือประสบความส าเรจ็ในการจดัตัง้โครงสรา้ง
ทางการเมอืงภายใน (Infrastructure) ในเวยีดนามใตอ้ยา่งต่อเน่ือง

ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เวยีดนามใตพ้ฒันาระบบการส่งก าลงับ ารงุทัง้ใน
ลาวใต ้และกมัพชูาโดยเฉพาะอยา่งยิง่เสน้ทางโฮจมินิห ์เพิม่ความรนุแรงในการ
ปฏบิตักิารทางทหาร จากระดบัเดมิมากยิง่ขึน้โดยส่งก าลงัและอาวธุยทุโธปกรณ์ แทรก
ซมึเขา้ไปในเวยีดนามใต ้รวมทัง้เคลื่อนยา้ยก าลงัหลกั จากเวยีดนามเหนือมายงั
เวยีดนามใต ้แลว้เริม่ท าการรกุใหญ่ ตัง้แต่วนัที ่๑๐ มนีาคม ๒๕๑๕ เป็นตน้มา



พ.ศ. ๒๕๐๘ สาธารณรัฐเวยีดนามตกอยู่ในสถานการณ์ที่
ล่อแหลมทีสุ่ด รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจงึตกลงใจส่งก าลงัทหาร
เข้าปฏิบัตกิาร พร้อมกบัก าลงัพนัธมติรอกี ๗ ประเทศ คือ 
ออสเตรเลยี นิวซีแลนด์ สเปน ฟิลปิปินส์ เกาหลใีต้ สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี และไทย สงครามเวยีดนาม จงึได้เร่ิมขึน้ตั้งแต่
น้ันเป็นต้นมา 



เม่ือวนัท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ.
๒๕๐๗ ต่อมาจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่นักบิน
และช่างไปช่วยเหลือ ปฏิบัติการใน
ลักษณะหน่วยบินล าเลียงก าลังส่วนนีใ้ช้
ช่ือว่าหน่วยบินล าเลียง ทหารอากาศไทย
ในสาธารณรัฐเวยีดนามหรือหน่วยบิน
วคิตอร่ี (VICTORY)

หลงัจากที่รัฐบาลไทยได้รับหนังสือขอความช่วยเหลือด้าน
เศรษฐกจิและทหารจากสาธารณรัฐเวยีดนาม(เวยีดนามใต้) 
คณะรัฐมนตรีได้ลงมตใิห้ความช่วยเหลือแก่สาธารณะรัฐ
เวยีดนาม ในระยะแรก ได้ให้ความช่วยเหลือเฉพาะด้านการฝึก
นักบินไอพ่นโดยมอบใหก้องทพัอากาศจดั
ก าลงัพลชดุแรกส่งไป



การปฏบิตักิารของหน่วยบนิวคิตอร ีตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ จนกระทัง่ถอนก าลงั
กลบัประเทศไทย เมื่อเดอืนธนัวาคม ๒๕๑๔ นบัวา่ไดบ้รรลผุลส าเรจ็ดว้ยด ีการสญูเสยี
มเีพยีงเครื่องบนิถกูเวยีดกงโจมตไีดร้บัความเสยีหายเพยีงเครื่องเดยีว และก าลงัพล
เสยีชวีติ ๒ คน ผลการปฏบิตัสิรปุไดด้งัน้ี

การล าเลยีงขนส่งทางอากาศ ๑,๗๗๖ ภารกจิ
จ านวนเทีย่วบนิ ๑๐,๒๔๔ เทีย่วบนิ
ขนส่งผูโ้ดยสาร ๑๖๘,๒๙๔ คน
บรรทุกอาวธุยทุโธปกรณ์ และเสบยีง ๒๔,๖๙๔ ตนั

ผลการปฏบิตัทิ าใหก้ าลงัพลทุกคนไดร้บัเหรยีญตรา จากเวยีดนามใต ้และ
สหรฐัฯ นอกเหนือไปจากเหรยีญชยัสมรภมูปิระดบัเครื่องหมายเปลวระเบดิ



 การขนส่งทหารและยทุโธปกรณ์



 โจมตแีละสนบัสนุนหน่วยภาคพืน้ดนิ



 การส่งทหารกลบัส่วนหลงั



ตามทฤษฎโีดมโิน (Domino Theory) สหรฐัฯ จงึไดทุ้่มเทความ
ช่วยเหลอืแก่ เวยีดนามใตใ้นการต่อตา้นเวยีดนามเหนือ ในปี พ.ศ.๒๕๐๘ 
เวยีดนามใตต้กอยูใ่นจดุลอ่แหลมทีสุ่ด สหรฐัฯ จงึตกลงใจส่งก าลงัทหารเขา้ไป
ปฏบิตักิารในเวยีดนามใต ้พรอ้มกบัก าลงัของฝ่ายโลกเสรอีกี ๗ ประเทศ



นบัตัง้แต่ปี พ.ศ.๒๔๙๗ เป็นตน้มา สหภาพโซเวยีต และสาธารณรฐั
ประชาชนจนี ไดใ้หค้วามช่วยเหลอืในการพฒันาอุตสาหกรรมของ เวยีดนามเหนือ
มาโดยตลอด ต่อมาเวยีดนามเหนือไดส้่งคณะผูแ้ทนไปตดิต่อประเทศฝ่าย
คอมมวินิสตก์วา้งขวางยิง่ขึน้ ไดม้ปีระเทศทีใ่หค้วามช่วยเหลอืหลายประเทศ



การเจรจาสนัตภิาพทีก่รงุปารสีเมื่อ ๘ มกราคม ๒๕๑๖ สองฝ่ายลงนามใน
ความตกลง จะสงบศกึอยา่งเป็นทางการ เมื่อ ๒๗ มกราคม ๒๕๑๖ มผีลบงัคบัตัง้แต่ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. ของวนัที ่๒๘ มกราคม ๒๕๑๖ มสีาระส าคญัดงัน้ี
๑. ใหม้กีารหยดุยงิทุกแหง่ในเวยีดนามใต้
๒. ใหส้่งคนืเชลยศกึชาวอเมรกินัทัง้หมดภายใน ๖๐ วนั หลงัจากลงนาม
๓. สหรฐัฯ จะถอนก าลงัทหารทีเ่หลอือยูใ่นเวยีดนามใต ้๒๔,๐๐๐ คน ภายใน ๖๐ วนั
๔. สหรฐัฯ ใหค้ ารบัรองวา่ประชาชนเวยีดนามใตม้สีทิธทิีจ่ะก าหนดอนาคตของตนเอง 
โดยปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก



 เวยีดนามเหนือยงัไมล่ะความพยายามทีจ่ะรกุรานเวยีดนามใต ้และใหร้ฐับาล
เวยีดนามใต ้ยอมรบัวถิทีางการปกครองตามลทัธคิอมมวินิสต ์เมื่อสหรฐัฯ และชาติ
พนัธมติรฝ่ายโลกเสรไีดถ้อนก าลงัทัง้หมด ออกจากเวยีดนามใตแ้ลว้ เวยีดนามใตจ้งึตก
เป็นฝ่ายเพลีย้งพล า้แก่เวยีดนามเหนือ กองทพัเวยีดนามเหนือและเวยีดกงเขา้ยดึกรงุ
ไซ่งอ่นไดเ้มื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๑๘ และเวยีดนามเหนือสามารถรวมเวยีดนามใตเ้ขา้
ดว้ยกนั เมื่อ ๓ กรกฎาคม ๒๕๑๘ และประกาศใชช้ื่อประเทศใหมว่า่ สาธารณรฐั
เวยีดนาม



 นนร.เจรญิชยั  เจรญิเดช  เลขที ่๔
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 นนร.ศริพิงษ ์ กุฏโพธิ ์ เลขที ่ ๑๔


