หมวดวิชาที่ ๒ การทหาร
วิชา การสงคราม

วัตถุประสงคของบทเรียน
ให นทน.แตละคนเขาใจเรือ่ งการสงครามเพือ่ เปนแนวทางในการปลูกจิต
สํานึกใหมคี วามรักชาติ และปกปองประเทศชาติตอไป
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

บอกความหมายของสงครามไดอยางถูกตอง
อธิบายธรรมชาติของสงครามไดอยางถูกตอง
อธิบายหลักการสงครามทางอากาศไดอยางถูกตอง
อธิบายรูปแบบของสงครามไดอยางถูกตอง
อธิบายคุณลักษณะนักการทหารแตละคนไดอยางถูกตอง
สรุปสงครามที่เกิดในอดีตไดอยางถูกตอง
เรือ่ งทีจ่ ะศึกษา

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ความหมายของการสงคราม
ธรรมชาติของสงคราม
หลักการสงครามทางอากาศ
รูปแบบของสงคราม
นักการทหาร
สงครามในอดีต

คํานํา
“สงคราม” เชื่อกันวาทุกคนไมอยากใหเกิดขึ้น เพราะวามันทําใหประเทศทีท่ ํา
สงครามนัน้ จะมีแตความยอยยับเสียหายผูคนลมตายเพราะพิษแหงสงคราม การแกงแยงชิงดี
ชิงเดนกันเพือ่ จะเปนชาติมหาอํานาจ เพื่อการตอรอง เพื่อผลประโยชน ประเทศทีช่ นะสงคราม
จะเปนผูก ําหนดชะตากรรมของประเทศทีท่ ําสงครามกัน
ในประวัติศาสตรการทําสงครามเพือ่ แยงชิงอาณาเขต เพือ่ ความยิง่ ใหญแลว
ยังรวมไปถึงการไดมาซึ่งทรัพยากรตาง ๆ มากมาย โดยการยกทัพไปตีเมืองตาง ๆ เพื่อลาเปน
เมืองขึน้ แตในยุคสมัยนี้การทําสงครามมีววิ ฒ
ั นาการมากมาย มีการนําเอาเทคโนโลยีใหม ๆ
มาใชในการทําสงคราม เชน สงครามอาวเปอรเซีย เปนตน
ประวัตกิ ารสงคราม เปนอีกวิชาหนึง่ ที่ นทน. จะไดรบั การศึกษา ทีม่ าทีไ่ ปของ
การทําสงครามสมัยใหม โดยเฉพาะสงครามทางอากาศ ธรรมชาติของสงคราม รูปแบบและ
รวมถึงสงครามในอดีตซึง่ จะเปนประโยชนตอ ไปในการปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการตอไป

คณะอาจารย รร.นม.กกศ.ยศ.ทอ.บศอ.
ม.ค.๔๗

ประวัติการสงคราม
บทเรียนยุทธภูมบิ า นรมเกลา
กองทัพไทยเคยมีบทเรียนการรบที่บานรมเกลากับลาวซึ่งถือวาไทยไดรับผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคชาติแตกองทัพอากาศไดรบั บทเรียนมากมาย จากการสัมมนาหาหนทางแกไข
ในสวนที่กระทํ าไดเองภายในกองทัพอากาศและบันทึกไวเปนหลักฐานจนในเวลาตอมามีการ
พัฒนาทางหลักนิยมมากมายทุกระดับชั้นเพื่อสรางความเชื่อมั่นวาหากเกิดวิกฤติการณเชนนั้น
อีกจะจัดการอยางไร ขอมูลบางประการเปนความลับทางทหาร จึงมิอาจใหขอ มูลทีแ่ ทจริง
อยางครบถวนในทีน่ จ้ี ะกลาวในเชิงวิชาการ และบทวิเคราะหเทานั้น
สาเหตุการเกิดขอพิพาท
บานรมเกลาเปนชัยภูมิที่สามารถหลบหนีเขาไปในเขตลาวไดงาย
เพียงขาม
แมนํ้าเหืองเขาไปในแขวงไชยะบุรขี องลาว จุดระเบิดของการรบ เริ่มขึ้นเมื่อปลายเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๐ เมื่อกองกําลังทหารลาวซึง่ เคยไดรบั คาคุมครองการตัดไมบริเวณ
ภูสอยดาว แตเมือ่ ไมไดคา คุม ครองจึงเปดฉากยิงรถแทร็คเตอรของบริษทั ทําไมของไทยซึง่ โคน
ไมรอบ ๆ บริเวณภูสอยดาวซึง่ อยูใ กล ๆ กับบานรมเกลา อําเภอชาติตระการ ตอนเหนือของ
จังหวัดพิษณุโลก ตอมาทหารพรานไดเขาไปรักษาสถานการณบริเวณดังกลาว กองกําลังทหาร
ลาวปะทะกับกองทหารพรานพรอมทั้งไดจับกุมคนไทยในบริเวณใกลเคียง และประกาศวาหาม
ไทยทําการตัดไมในบริเวณแถบนัน้ ซึง่ ลาวอางวาอาณาบริเวณดังกลาวเปนของตน แตทาง
ไทยยืนยันวาเปนของไทยตามหลักฐานที่มีอยู
ชายแดนระหวางไทยลาวอยูที่แมนํ้าเหืองงา
ไมใชแมน้ําเหืองปากมันซึ่งเปนลํานํ้าเล็ก ๆ ตามทีล่ าวอาง ขออางของลาวนีจ้ ะทําใหรุกลํ้าเขา
มาในแดนไทยเราถึงประมาณ ๗๐ ตารางกิโลเมตรการปะทะคงมีอยูป ระปรายและไดทวีความ
รุนแรงขึน้ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๐ เมื่อกองกําลังทหารลาวประมาณ ๓๐๐ คน ไดบกุ เขาโจมตี
กําลังทหารพรานของไทยนาน ๖ ชัว่ โมง ทั้งไทยและลาวไดเสริมกําลังเขาทีต่ ง้ั ทัง้ ๒ ฝาย ซึง่ กอน
หนานีท้ างทหารลาวไดมาขุดสนามเพลาะอุโมงคอยูบนเทือกเขาในแดนไทย ใกล ๆ บานรมเกลา
กองทัพภาค ๓ ไดประกาศใหพน้ื ทีบ่ ริเวณภูเขาใกล ๆ กับหมูบ า นเปนเขต
อันตราย หามพลเรือนเขาไปแตกย็ งั หวังวาปญหาทัง้ สิน้ ควรจะเปนการตกลงในระดับทองถิน่
กอน ตนเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๐ ไดเริ่มแผนยุทธการ “สอยดาว ๐๑“ จุดมุงหมายเพื่อขับไล
กองกําลังทหารของลาวออกไปจากเขตแดนของประเทศไทย แตการรุกคืบหนา กระทําไดอยาง

-๒ลําบากเพราะไดรบั การตอตานอยางหนาแนน เนื่องจากภูมิประเทศที่เสียเปรียบโดยเฉพาะเมื่อ
เขาไปใกลเนิน ๑๔๒๘
ปลายเดือนธันวาคม ๒๕๓๐ กองทัพภาค ๓ ไดปรับแผนการรบเสียใหมเปนแผน
ยุทธการ “สอยดาว ๐๒“ ซึง่ กองทัพอากาศไดรว มออกปฏิบตั กิ าร โดยใชเครือ่ งบินทิง้ ระเบิด
ทําลายทีห่ มายทั้งเนิน ๑๔๒๘ และในสวนลึกของลาว อันเปนผลทําให นายไกสอน
พรหมวิหาน นายก ฯ ลาว ขอเจรจาหยาศึกกับฝายไทย ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๓๑
ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
สถานการณการรบ
การปฏิบตั กิ ารทางอากาศแบงออกเปน ๒ ชวง คือชวงระยะแรก รวม ๑๑ วัน เปน
การโจมตีสนับสนุนโดยใกลชดิ ตามคําขอของกองทัพภาค ๓ สําหรับชวงระยะหลังรวม ๖ วัน
เปนการโจมตีทางอากาศตอเปาหมายในสวนลึกตามแผนทีก่ องทัพอากาศริเ ริ่ม สถานการณ
ดานการขาวในพืน้ ทีไ่ ดมาโดยการสนับสนุนการขาวจากหนวยภาคพืน้ อี กตอหนึ่ง เพือ่ ใหการ
สนับสนุนโจมตีทางอากาศไดผล
ทอ.จึงดําเนินการลาดตระเวนถายภาพทางอากาศบริเวณ
พืน้ ทีด่ งั กลาว แตก็ไมสามารถนําไปประกอบการวางแผนโจมตีไดอยางสมบูรณ เนือ่ งจากยัง
ขาดรายละเอียดของเปาหมาย
ซึง่ มีลกั ษณะเปนเทือกเขาและปาทึบยากตอการตรวจสอบ
นอกจากนี้ ทอ.ไดจัดใหมีการลาดตระเวนทางอิเล็กทรอนิกส และตรวจจับอากาศยานของฝาย
ตรงขามในบริเวณพื้นที่การรบเพื่อทราบความเคลื่อนไหว
สถานการณฝายลาว
การวางกําลังเผชิญหนา จํานวน ๕ กองพันทหารหลัก สมทบดวยทหารประจําถิน่
ทีค่ นุ เคยกับพืน้ ที่อีก ๒ กองพัน นอกจากนั้นมีกําลัง ๑ กองพัน จาก พล.ร.๑ เวียงจันทนเขามา
รวมปฏิบตั กิ ารในพืน้ ทีโ่ ดยมีผเู ชีย่ วชาญจากโซเวียต ทีป่ รึกษาจากเวียดนาม รวมปฏิบตั งิ านกับ
กองกําลังทหารลาวการอํานวยการรบ ที่ทําการยุทธวิธีสวนหนาอยูที่ บก.ดานรบบอแตน สวน
หลังที่ บก.ดานรบปากลาย สวนที่เผชิญหนาเปน บก.รบทีภ่ เู วียงและบอสาน การวางกําลังใน
เขตไทยทีเ่ นิน ๑๔๒๘ มีกําลังประมาณ ๑๐๐ คน และอีกประมาณ ๒๐๐ คน ที่เนิน ๑๓๗๐,
๑๑๘๒ พรอม อว.ยิงสนับสนุนจํานวนหนึง่ สําหรับ อว.หนักยิงสนับสนุนในแนวหนาประกอบ
ดวย ฐาน ป.๑๐๕, ๑๓๐ มม. ประจําอยูต ามฐานทีต่ ง้ั ทางทหารที่ บ.บอสาน บ.นากอก
บ.ตนตาล และภูซาเนี
ํ ยม

-๓สถานการณฝายไทย
กําลังทางบก ประกอบดวยกองทัพภาคที่ ๓ กองพลทหารมาที่ ๑ กองพลทหาร
ราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบ ๗, ๑๐ กองรอยทหารพราน, ๑ กองรอยตํารวจ
ตระเวนชายแดน และ ๒ กองพันทหารปนใหญ
กําลังทางอากาศ ประกอบดวย ศยอ.ศปก.ทอ., ยก.ทอ., ขว.ทอ., ลวอ., กกล.
ทอ.ฉก.ทภ.๓, ศสอต.๓, ชนอต.๓๐๑, ชนอต.๓๐๒, ศคร.อุดร, สคร,พิษณุโลก, กองบิน ๑,
๒, ๔, ๖, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕๖, ๗๑ และ รร.การบิน มีเครือ่ งบินในการปฏิบตั กิ ารคือ
บ.ข.๑๘ ก/ข/ค.,บ.ตข.๑๘, บ.ตฝ.๑๑, บ.จ.๖, บ.จ.๕, บ.จล.๖, บ.ตล.๗, บ.ตล.๖, บ.จธ.๒,
บ.ล.๘, บ.ล.๕, บ.ล.๔ ก, บ.ล.๒, บ.ฝ.๑๔, บ.ฝ.๑๕, ฮ.๖ และ ฮ.๔
ตามแผนยุทธการ “สอยดาว” ภารกิจเพื่อผลักดันกองกําลังทหารลาวกรมที่ ๑๑,
๑๒ ทีล่ ว งลํ้าอธิปไตยของไทยที่บริเวณบานรมเกลา อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ตัง้ แต
๑ พ.ย.๓๐ แตก็ไมสามารถที่จะคลี่คลายสถานการณลงได ทภ.๓ จึงไดขอรับการสนับสนุน
กําลังทางอากาศจาก ทอ. ทาง ศปก.ทอ., ศปก.ทบ.และหนวยที่เกี่ยวของไดรวมกันพิจารณา
วางแผนโจมตีทางอากาศตอเปาหมายดังกลาว ภายหลังจากการโจมตีทางอากาศ ทําใหกอง
กําลังทหารลาวไดรบั การสูญเสียเปนจํานวนมาก ฝายเราสามารถดําเนินกลยุทธตอไปไดและ
ไดยดึ ทีห่ มายไดเปนสวนใหญ สําหรับเนิน ๑๔๒๘ ซึง่ เปนทีต่ ง้ั ทางทหาร มีทม่ี น่ั ดัดแปลงแข็ง
แรง มีคูสนามลอมรอบและอาวุธหนัก ปรส.๗๕ มม.และ เนิน ๑๓๗๐ ซึง่ เปนแหลงเสบียง
อาหารสนับสนุน กองกําลังทหารลาวที่เนิน ๑๔๒๘ กองกําลังทหารลาวตอตานการรุกของฝาย
ไทยอยางเหนียวแนนและยังไดรับการสนับสนุนดวยปนใหญและอาวุธตอสูอ ากาศยานจากแนว
หลังทีบ่ า นภูเวียง บานตนตาล บานนาโนน บานบอสาน ภูชําเนียม และบานนากอก
เพือ่ หวังผลในการเจรจาทางดานการเมืองเปนหลัก ทอ.จึงไดริเริ่มใหทําลายตอ
เปาหมายภายนอกประเทศ ในลักษณะการขัดขวางในพืน้ ทีก่ ารรบ (BAI) ซึง่ เปนฐานทีต่ ง้ั ปน
ใหญ, คลังอาวุธ, ศูนยสื่อสาร, คลังเชื้อเพลิง, อาวุธตอสูอ ากาศยานและแหลงรวมพลสําหรับสง
ไปเสริมกําลังพลในแนวหนาดังกลาว ผลการโจมตีทางอากาศสามารถลดการยิงจากปนใหญ
และอาวุธตอสูอ ากาศยาน คาดวาคลังอาวุธ, ศูนยสื่อสาร, ที่พักและกําลังพลบางสวนถูก
ทําลาย

-๔ผลของการรบ
กองทัพอากาศปฏิบัติการทางอากาศจนลาวติดตอขอเจรจาสงบศึกกับไทยที่
กองบัญชาการกองทัพอากาศ เมือ่ ๑๖ ก.พ.๓๑ ซึ่งถือวาฝายไทยไดรับชัยชนะ บรรลุ
วัตถุประสงคทางการเมือง สวนวัตถุประสงคทางทหารไทยสามารถ ขับไล ผลักดันกองกําลัง
ทหารลาวออกจากเขตแดนทีไ่ ทยอางสิทธิ ในการรบมีการสูญทั้งเสียชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้ง
ไดรบั บทเรียนจากการรบในครั้งนั้นทั้งสองฝาย โดยเฉพาะความสิน้ เปลืองของ ทอ. ในการ
ปฏิบตั กิ ารทางอากาศทีบ่ า นรมเกลามีการโจมตีทางอากาศรวมทัง้ สิน้ ๑๑ วันเทานั้น
สรุปการปฏิบัติการทางอากาศ
๑๕ ธ.ค.๓๐ ถึง ๒๒ ก.พ.๓๑ รวมทั้งสิ้น ๙๔๗ เที่ยวบิน ๑,๐๔๘.๖ ชัว่ โมง
่ โมงบิน การโจมตีทาง
● สนับสนุนคําขอของกองทัพภาคที่ ๓ รวม ๕๑๐ เที่ยวบิน ๕๘๖.๑ ชัว
อากาศ (CAS) รวม ๙๔ เที่ยวบิน
่ โมงบิน
● กองทัพอากาศริเริ่ม ๔๓๗ เที่ยวบิน ๔๖๒.๕ ชัว
● การโจมตีทางอากาศ (BAI) รวม ๗๕ เที่ยวบิน
สรุปจํานวนอาวุธที่ใช
๒ ลูก
● ระเบิด ๒,๐๐๐ ปอนด (LGB) จํานวน
ปอนด (GP) จํานวน
๘๘ ลูก
● ระเบิด ๗๕๐
ปอนด (GP) จํานวน ๒๘๕ ลูก
● ระเบิด ๕๐๐
ปอนด (LGB) จํานวน
๖ ลูก
● ระเบิด ๕๐๐
ปอนด (MK-20) จํานวน ๗๑ ลูก
● ระเบิด ๕๐๐
๑๕ ชุด
● ระเบิด CBU-71 จํานวน
๖๐ นัด
● FLARE จํานวน
๑๒๒ นัด
● CHAFF จํานวน
คาใชจายความสิ้นเปลือง
ตัง้ แต ๒ มิ.ย.๓๐ - ๑๖ ก.พ.๓๑ เวนเดือน ก.ค. ๓๐ - พ.ย.๓๐ สามารถสรุปได
ดังนีจ้ ํานวนเทีย่ วบิน/ชัว่ โมงบินรวม ๙๔๙ เที่ยวบิน/๑,๐๘๘.๔ ชัว่ โมง

-๕กระสุนวัตถุระเบิดทีใ่ ช ๕๘,๘๘๗,๐๔๙.๗๕ บาท (กระสุนวัตถุระเบิด ๓๑,๔๕๐,๒๗๖.บาท เชือ้ เพลิงและหลอลืน่ ภาคอากาศ ๖,๔๘๑,๗๔๓.- บาท อะไหลในการซอมอากาศยาน
๑๙,๕๔๔,๗๔๓.- บาท เชื้อเพลิงและหลอลื่นภาคพื้น ๓๒๒,๘๑๐.๘๐ บาท วัสดุ สสต.สาย
ถายรูป ๑,๐๘๗,๔๗๖.๙๕ บาท)
● บ.สูญเสียและเสียหาย ๘๙,๙๔๖,๓๐๕.- บาท คือ บ.ข.๑๘ ข ทอ.๒๕/๒๔ และ บ.จ.๕
ทอ.๘/๑๔ ถูกยิงตก บ.ว.๑ (RPV) และ บ.ข.๑๘ ก หมายเลข ทอ.๔/๒๕ บ.ตข.๑๘ หมายเลข
ทอ.๓/๑๓ เสียหาย
คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ ๒,๖๖๒,๔๗๒.- บาท
●
 ยกําลังทางอากาศรวมทัง้ สิน้
● รวมคาใชจา
๕๘,๘๘๗,๐๔๙.๗๕ +
๘๙,๕๑๒,๙๐๖ +
๒,๖๒๒.๔๗๒
= ๑๕๑,๐๒๒,๔๒๗.๗๕ บาท
●

บทเรียนการรบที่บานรมเกลา
กองทัพอากาศไดรับบทเรียนจากการปฏิบัติการทางอากาศที่ตองรบรวมกับกอง
กําลังภาคพื้นที่มีหลักนิยมการปฏิบัติการรบและยุทธวิธีที่แตกตางกัน มีขอสังเกตที่ควรนําไป
แกไขปรับปรุง ทัง้ ดานยุทโธปกรณ กรรมวิธกี ารวางแผน การฝก ยุทธวิธี และการรวบรวม
ขอมูลขาวสาร คําถามที่เปนประเด็นสําคัญก็คอื
● วัตถุประสงคทางทหารและวัตถุประสงคชาติสํ าหรับการรบที่บานรมเกลาเหมาะสม
และ/หรือสอดคลองกันหรือไม
● การวางแผน การควบคุม และการสั่งการ ในการรบไดรับการยอมรับหรือไม
● เปาหมายทางอากาศจัดทํ าเปนระบบหรือไม
ี ใี่ ชเหมาะสมกับภัยคุกคามเปนไปตามหลักนิยมหรือไม
● ยุทธวิธท
● การเลือกใชแบบ บ., อาวุธเหมาะสมหรือไม
● บุคลากร มีประสบการณ หรือไดรับการฝกเพื่อทําการรบรวมเหมาะสมเพียงใด
● การยุติ และผลของการรบเปนไปตามวัตถุประสงคของฝายเราหรือไม
บทเรียนเกีย่ วกับการพิจารณาอาวุธทีใ่ ช คือ การรบชวงแรกใชเวลา ๑๑ วัน
การโจมตีทางอากาศสวนใหญเปนภารกิจสนับสนุนทางอากาศโดยใกลชดิ (CAS) ๙๔ เที่ยวบิน

-๖เปนการโจมตีทางอากาศทีเ่ นิน ๑๔๒๘ ซึ่งเปนเปาหมายที่มีกําลังทหาร ๑๕๐–๒๐๐ คน ในที่
มัน่ ดัดแปลง ทอ.ใชระเบิดตอเปาหมายเนิน ๑๔๒๘ ขนาดตาง ๆ คือ ๕๐๐, ๗๕๐, ๒,๐๐๐
ปอนด (Mk series) เปนเวลา ๖ วัน คิดเปนนํ้าหนัก ๗๖,๐๐๐ ปอนด ในทีส่ ดุ สามารถทําลาย
เปาหมายสําเร็จดวยระเบิด ๒,๐๐๐ ปอนด ชี้เปาดวยแสงเลเซอร จํานวน ๒ ลูก การรบชวงที่
๒ ใชเวลา ๖ วัน โจมตีทางอากาศ ภารกิจขัดขวางทางอากาศในพืน้ ทีก่ ารรบ (BAI) ๗๕
เที่ยวบิน มีคําสั่งยุทธการยอยเพื่อโจมตีทางอากาศมากกวา ๒๑ คําสั่ง
บทเรียนทางยุทธวิธที ห่ี นวยบินโจมตีใชในการโจมตีเปาหมายภาคพืน้ ยังไมเหมาะ
สมกับลักษณะภูมปิ ระเทศและภัยคุกคาม กลาวคือ ภารกิจสนับสนุนทางอากาศโดยใกลชดิ
(CAS) ๙๔ เที่ยวบิน ๑ บ.ข.18ข (F-5E) ถูกยิงดวยจรวด SAM7 ตก ๑ เครื่อง ใชยุทธวิธีปลด
ระเบิดจากระยะสูง, ๑ บ.ข.18ก (F-5B) ถูกยิงดวยจรวด SAM7 เสียหาย ใชยทุ ธวิธปี ลดระเบิด
จากระยะสูงตํ่า และ ๑ บ.จ.๕ (OV310) ถูกยิงดวยจรวด SAM7 ตก ๑ เครื่อง เมือ่ บินเดินทาง
ถึงบริเวณเปาหมาย
สําหรับการวิเคราะหการรบถึงความเหมาะสมที่เราจํ าเปนตองใชกําลังทางทหาร
หรือไม มีการเจรจาทางการทูตกอนการรบหรือไม ผลสรุปของการเจรจาสงบศึกมีการติดตาม
แกไขสาเหตุของปญหา เชนการอางสิทธิของเขตแดนที่ไมชัดเจนหรือไม สาเหตุแหงความสูญ
เสียชีวติ ของทหารฝายเดียวกันจากความผิดพลาดของการปฏิบตั กิ ารรวม อัตราความสูญเสีย
ทรัพยสนิ ระหวางไทยกับลาวเหมาะสมหรือไม จะไดนําเสนอในฉบับตอไป
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สงครามอาวเปอรเซีย
ภูมหิ ลังความเปนมาและสาเหตุของสงคราม
นับแตประธานาธิบดีซดั ดัม ฮุสเซน ขึน้ ดํารงตําแหนงเมือ่ ป พ.ศ.๒๕๒๒ และ
บริหารประเทศในลักษณะเผด็จการ โดยดํารงตําแหนงประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี ผูบ ญ
ั ชา
การทหารสูงสุด ประธานสภาปฏิวตั ิ และประธานพรรคบาท ไดสะสมอาวุธยุทโธปกรณ รวมทั้ง
ผลิตอาวุธเคมีและชีวะ เพื่อเปนผูนําโลกอาหรับและกลุมโอเปค
อิรกั ไดเริ่มทําสงครามกับอิหรานตัง้ แตป พ.ศ.๒๕๒๓ และทําความตกลงหยุดยิง
กันใน ส.ค.๓๑ อยางไรก็ตามสภาพเศรษฐกิจของอิรักไมเอื้ออํานวยตอการดําเนินการเพื่อให
บรรลุวตั ถุประสงคในการเปนชาติผนู ําโลกอาหรับได เนื่องจากการทําสงครามกับอิหรานไดสง
ผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ และยังตองทําใหเปนหนี้ประเทศเพื่อนบาน เชน ซาอุดิอาระเบีย และคูเวต สาเหตุขอ ขัดแยงระหวางอิรกั กับคูเวตเดิมอิรกั เคยแสดงความตองการทีจ่ ะ
ผนวกคูเวตมาตัง้ แตคเู วตไดรบั เอกราชจากอังกฤษใน พ.ศ.๒๕๐๔ โดยอางวาคูเวตเปนสวนหนึง่
ของจังหวัดบาสราและอิรกั กลาวหาวาคูเวตลักลอบขุดนํ้ามันจากดินแดนภาคใตของอิรกั ตัง้ แตป
พ.ศ.๒๕๓๒ รวมทั้งยังเรียกรองคาเสียหายเปนเงิน ๒,๔๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ
ชนวนพิพาทครั้งใหมในอาวเปอรเซีย
บริเวณอาวเปอรเซียที่เงียบสงบมานานกวาสองปไดรอนระอุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อ
อิรักกลาวหาวาคูเวตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตสกํ าลังบอนทําลายเศรษฐกิจของอิรักโดยสมคบ
กับสหรัฐทุม นํามั
้ นออกสูตลาดโลก จนเปนผลใหราคานํ้ามันลดตํ่าลงอยางรวดเร็ว และอิรัก
ตองสูญเสียรายไดจากการจําหนายนํ้ามันคิดเปนเงินนับหมื่นลานเหรียญสหรัฐ พรอมกันนั้นอิ
รักไดขทู จ่ี ะใชมาตรการตอบโตสองประเทศเพือ่ นบาน ถายังคงใชนโยบายทีเ่ ปนภัยคุกคามตออิ
รักเชนนี้อีก คําขมขูจ ากอิรกั ซึง่ มีกองทัพทีแ่ ข็งแกรงทีส่ ดุ ในกลุม โลกอาหรับขณะนี้ ไดสราง
ความหวัน่ วิตกแกประเทศเพือ่ นบานแถบอาวเปอรเซียทัง้ หมด เฉพาะอยางยิ่งเมื่อคํานึงถึงวา
ประธานาธิบดีซดั ดัม ฮุสเซน ผูนําอิรกั กําลังกาวขึ้นมาเปนผูนําประเทศอาหรับทีม่ แี นวทาง
แข็งกราวมากยิ่งขึ้นในชวงเวลาไมกี่เดือนที่ผานมา
ในชวงระยะเวลา ๘ ป ที่อริ กั ทําสงครามกับอิหราน ประเทศอาหรับเกือบทั้งหมด
ลวนเปนฝายสนับสนุนอิรกั และประเทศที่ใหความชวยเหลือดานการเงินแกอิรักมากที่สุดชาติ
หนึง่ ไดแก “คูเวต” โดยเจาหนาทีค่ เู วตประมาณวา อิรกั ไดรับเงินชวยเหลือและเงินกูยืมจาก

-๘คูเวตระหวางป ๒๕๒๓ - ๒๕๓๑ รวมกันกวา ๓๐,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐซึ่งเงินจากประเทศ
เพื่อนบานอาหรับเหลานี้ชวยใหอิรักยืนหยัดตอสูกับอิหรานไดต ลอดมาจนกระทั่งประเทศคู
สงครามทัง้ สองยอมทําขอตกลงหยุดยิงกันเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๓๑
อยางไรก็ตาม หลังสงครามอาวเปอรเซียเงียบสงบลงแลวสถานการณดา นความ
สัมพันธระหวางกลุมประเทศพันธมิตรในแถบอาวเปอรเซียไดกลับคืนสูร ปู แบบเดิมเชนเดียวกับ
ชวงเวลากอนทีพ่ ระเจาชาหแหงอิหรานจะทรงถูกโคนลมอํ านาจในป ๒๕๒๒ กลุมประเทศเล็ก ๆ
ในอาวเปอรเซียเริ่มทางฟนฟูสัมพันธภาพกับอิหรานที่มีประธานาธิบดีอาลี อัคบาร ราฟซันจานี
ผูน ําสายกลางเขารับหนาทีส่ บื ตอจากอะยาตุลลาห โคไมนี ขณะทีป่ ระธานาธิบดีซดั ดาม ฮุส
เซน ผูน าอิ
ํ รักไดแลกเปลี่ยนจดหมายในลักษณะประนีประนอมกับประธานาธิบดีราฟซันจานี
เมือ่ เดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๓ จนดูเหมือนวาแผนการของสหประชาชาติทจ่ี ะ
เปลี่ยนขอตกลงหยุดยิงระหวางอิรักกับอิหรานไปเปนสนธิสัญญาสันติ ภาพอยางถาวรใกลเปน
ความจริงขึน้ มาแลว และเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓ รัฐมนตรีตา งประเทศของคูส งครามใน
อาวเปอรเซียก็ไดพบปะกันเปนครั้งแรกนับตั้งแตการสูรบยุติลง
แตเหตุผลสํ าคัญที่มีสวนผลักดันในกลุมประเทศในแถบอาวเปอรเซียหันไปผูก
มิตรกับอิหราน คงมาจากความหวาดกลัวอิรกั ทีก่ ลายเปนประเทศทีม่ แี สนยานุภาพทางทหาร
กลาแข็งทีส่ ดุ ในโลกอาหรับ และผูนําอิรกั ยังคงมุง มัน่ จะเสริมสรางกองทัพใหแข็งแกรงยิง่ ขึน้
ไปอีก ทั้ง ๆ ทีภ่ มู ภิ าคอาวเปอรเซียกลับคืนสูค วามสงบสุขแลวประธานาธิบดีฮสุ เซนมีความเชือ่
มัน่ ในกองทัพของอิรัก ที่สามารถโจมตีทหารอิหรานไดอยางมีประสิทธิภาพในสมัยสงครามอาว
เปอรเซียจนถึงกับประกาศที่จะใชอาวุธเคมีทําลายอิสราเอลใหพินาสไปไดมากกวาครึ่งประเทศ
ถาหากอิสราเอลโจมตีประเทศอาหรับประเทศหนึง่ ประเทศใดกอน และในเวลาเดียวกันอิรักก็
เริม่ มีทา ทีแข็งกราวกับประเทศเพือ่ นบาน ซึ่งเคยเปนพันธมิตรกับอิรกั มาเปนเวลานาน
แลวในที่สุดอิรักไดสรางความตื่นตระหนกใหกับกลุมประเทศอาหรับแบบไมมีใคร
คาดคิดเมื่อนายทาเรค อาซิซ รัฐมนตรีตางประเทศอิรักไดยื่นบันทึกตอสันนิบาตอาหรับเมื่อวัน
จันทรที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๓ กลาวหาวา คูเวตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตสรวมกันกอวินาศกรรมเศรษฐกิจของอิรกั ดวยการผลิตนํ้ามันเกินโควตาตามที่ “กลุมประเทศองคการผูสงออก
นํามั
้ น” หรือ “โอเปค” ไดทําขอตกลงกันไว ซึ่งแผนการนี้ไดรับการยุยงสงเสริมจากสหรัฐที่
ตองการใหราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกลดตํ่าลง อิรกั อางวาการผลิตนํ้ามันเกินโควตาของ

-๙ประเทศทั้งสอง ทําใหอริ กั และประเทศอาหรับอืน่ ๆ ตองสูญเสียรายไดไปหลายหมื่นลาน
เหรียญสหรัฐ โดยเฉพาะป ๒๕๓๓ เพียงปเดียว อิรกั ตองขาดรายไดจากการทีร่ าคานํ้ามันดิบ
ตกตําเป
่ นเงินกวา ๑๔,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ เนือ่ งจากปริมาณนํ้ามันที่มีลนตลาดสงผลให
ราคานํามั
้ นที่อยูในระดับบารเรลละ ๒๑ เหรียญสหรัฐ เมื่อตนป ๒๕๓๓ ลดลงอยางฮวบฮาบ
เหลือเพียงบารเรลละ ๑๔ เหรียญสหรัฐในเดือนมิถุนายน อิรกั ระบุดว ยวาราคานํ้ามันที่ลดตํ่าลง
ระหวางป ๒๕๒๔ ถึงป ๒๕๓๓ นี้ สรางความสูญเสียแกประเทศอาหรับคิดเปนมูลคากวา
๕๐๐,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ และคูเวตกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตสตองเปนฝายที่สมควรถูก
ประนามอยางหลีกเลี่ยงไมพน
ยิง่ ไปกวานัน้ อิรกั ไดแจงตอสันนิบาตอาหรับวา คูเวตลักลอบขุดนํ้ามันดิบสํารอง
ของอิรกั ทีอ่ ยูใ กลเขตพรมแดนระหวางประเทศทัง้ สองมาตัง้ แตป ๒๕๒๓ คิดเปนเงินมากกวา
๒,๔๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ และคูเวตยังลวงลํ้าเขตแดนอิรกั ติดตอกันหลายครัง้ แตคเู วตกลับ
ตอบโตวา อิรกั เองทีพ่ ยายามเขาไปขุดเจาะนํ้ามันในเขตแดนคูเวต และเปนฝายเขาไปยึดครอง
พืน้ ทีบ่ างสวนของคูเวต สวนเรือ่ งราคานํ้ามันตกตํ่าทีอ่ ริ กั อางวาเปนความรับผิดชอบของคูเวต
นั้น เชคซาบาห อัล-ซาบาห รัฐมนตรีตา งประเทศคูเวตชีแ้ จงวาเรือ่ งนีเ้ ปนปญหาระหวาง
ประเทศทีเ่ กี่ยวของกับประเทศผูผลิตนํ้ามัน ตลอดจนประเทศที่สั่งซื้อ นํ้ามันทัว่ โลกดวย
ทีจ่ ริงแลว คูเวตเคยตกเปนเปาหมายการคุกคามจากอิรกั มากอนหลายครัง้ โดย
ครัง้ สุดทายเมื่อป ๒๕๑๖ อิรกั ไดสงกําลังทหารบุกเขาไปในคูเวต เพือ่ หวังยึดดินแดนซึง่ เปนจุด
ยุทธศาสตรสําคัญและในระยะเวลา ๒ ป ที่ผานมา ประธานาธิบดีฮลุ เซนไดหาทางกดดันทีจ่ ะ
ใหคเู วตยอมใหอริ กั เชาเกาะบูบยี าน ทีอ่ ยูบ ริเวณตอนเหนือของอาวเปอรเซีย ซึ่งสาเหตุที่อิรัก
ตองการไดครอบครองเกาะบูบยี านก็เนือ่ งมาจากอิรกั มีทางนํ้ าทีอ่ ริ กั ตองใชรว มกับประเทศอืน่ ๆ
ทัง้ สองทาง คือ ทางนํ้าซัตอัล – อาหรับ ทีใ่ ชรว มกับอิหราน และทางนํ้าคอรอบั ด-อัลลาห ทีใ่ ช
รวมกับคูเวตโดยทางนํ้าคอรอบั -อัลลาห ตองผานเกาะบูบยี านของคูเวตไปจนถึงบริเวณอาว
เปอรเซีย อิรกั จึงตองการควบคุมดินแดนชายฝง ของทางนํ้านีท้ ง้ั สองดาน แตคเู วตปฏิเสธทีจ่ ะ
ใหอริ กั เชาเกาะบูบยี าน เพราะเกรงวาอิรกั จะไมยอมคืนเกาะบูบียานใหแกคูเวต และอาจใช
เปนขออางเรียกรองกรรมสิทธิใ์ นดินแดนทีเ่ ปนคูเวตทัง้ หมด
นักการทูตตะวันตกในแถบอาวเปอรเซียใหความเห็นวา คูเวตไมมที างตอบโตการ
ขูค กุ คามจากอิรกั มากไปกวาการดําเนินการคลีค่ ลายขอขัดแยงทางการทูต ทั้งนี้อริ ักเปน

- ๑๐ ประเทศมหาอํานาจในอาวเปอรเซียทีม่ กี ําลังทหารมากกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ขณะทีค่ เู วตมี
กําลังทหารเพียง ๒๐,๓๐๐ คน หรือกลาวไดวา จํานวนทหารอิรกั มีมากกวาจํานวนพลเมือง
คูเวต ๒ เทา และอาจเปนไปไดทค่ี เู วตจําเปนตองผอนปรนเรื่องเงินกูยืมที่ใหแกอิรัก หรือตอง
ยอมใหเงินชดเชยตามที่อิรักอางวาเปนสวนที่อิรักตองสูญเสียรายไดจากราคานํ้ามันในตลาด
โลกที่ลดตํ่าลง
อยางไรก็ตาม คูเวตรูส กึ สบายใจขึน้ บางเมือ่ รัฐบาลสหรัฐไดประกาศยืนยันจะปก
ปองมิตรประเทศอาหรับในภูมภิ าคอาวเปอรเซีย ซึง่ ในสมัยสงครามอาวเปอรเซีย สหรัฐก็เคย
คุม ครองกองเรือบรรทุกนํ้ามันคูเวตทีไ่ ดรบั อนุญาตใหตดิ ธงชาติสหรัฐ และแมอิรักกับอิหรานได
ทําขอตกลงหยุดยิงกันมานานกวา ๒ ปแลว เรือบรรทุกนํ้ามันคูเวตสวนใหญกย็ งั คงติดธงชาติ
อเมริกาเพือ่ หวังไดรับการคุมครองจากกองทัพเรือสหรัฐ และเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๓
หนังสือพิมพวอชิงตัน โพสต ของสหรัฐไดรายงานดวยวากองเรือรบสหรัฐในบริเวณอาวเปอรเซีย
ไดรับคําสั่งใหเตรียมพรอมสําหรับปฏิบัติการทางทะเลเมื่อมีรายงานขาววาอิรักไดเคลื่อนกําลัง
ทหารมากกวา ๓๐,๐๐๐ คน ไปยังบริเวณเขตแดนทีต่ ดิ กับคูเวต
ชนวนพิพาทครั้งใหมระหวางอิรักกับคูเวตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตสไดสรางความ
หวัน่ วิตกใหกับประเทศเพื่อนบานอาหรับทั้งหมด และผูนําประเทศตาง ๆ ในโลกอาหรับกําลัง
เรงหาทางคลีค่ ลายขอขัดแยงทีเ่ กิดขึน้ โดยกษัตริยฮ สุ เซนแหงจอรแดนไดเสด็จไปเยือนอิยปิ ต
เมือ่ วันจันทรที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓ เพื่อหารือกับประธานาธิบดีฮาสนี มูบารัค ผูนําอียปิ ตใน
เรือ่ งนีแ้ ละประธานาธิบดีมบู ารัคก็ไดรว มพบปะกับนายอาซิซ รัฐมนตรีตางประเทศอิรักดวยเชน
กัน ในเวลาเดียวกันนายเชดลี คลีบี เลขาธิการสันนิบาตอาหรับไดรว มหารือกับเจาชายซาอุด
อัล-ไฟซาล รัฐมนตรีตางประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อพยายามหาทางลดความตึงเครียดในภูมิ
ภาคอาวเปอรเซียใหเร็วทีส่ ดุ
สถานการณในอาวเปอรเซียขณะนีม้ ที า ทีจะทวีความรุนแรงยิง่ ขึน้ ทั้ ง ๆ ที่นักการ
ทูตและนักวิเคราะหสวนใหญมคี วามเชือ่ วา ขอขัดแยงระหวางอิรกั กับคูเวตคงไมลกุ ลามออกไป
จนถึงขัน้ ใชกําลังทหาร อยางไรก็ตาม หากคูเวตไมยินยอมตามขอเรียกรองของอิรักที่กําลังใช
แสนยานุภาพทางทหารเปนขอตอรองเรียกคาเสียหายจากคูเวตประธานาธิบ ดีฮุสเซนอาจเพิ่ม
มาตรการแข็งกราวทีจ่ ะทําใหเหตุการณในภูมภิ าคอาวเปอรเซียดูนา วิตกยิง่ ขึน้
และวิกฤติ
การณครัง้ ใหมในอาวเปอรเซียจะรุนแรงมากนอยเพียงใดคงขึน้ อยูก ับวาผูน ําอิรักตองการเพียง

- ๑๑ แคเงินชดเชยจากคูเวตหรือตองการครอบครองดินแดนที่เปนจุดยุทธศาสตรสําคัญในคูเวตเพือ่
เสริมสรางการเปนประเทศมหาอํานาจอยางแทจริงในภูมภิ าคอาว เปอรเซียของอิรกั ในภายหนา
จากสาเหตุความขัดแยงดังกลาว อิรกั ไดสงกําลังยึดครองคูเวตเมือ่ ๒ สิงหาคม
๒๕๓๓ ดวยกําลังประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน และรถถัง ๓๕๐ คัน โดยอางวาเปนการปฏิบตั ิ
ตามคําเรียกรองของกลุม ปฏิวตั ใิ นคูเวต
เพื่อโคนลมอํานาจการปกครองราชวงศอลั -ซาบาห
ของคูเวต กับมีทา ทีวา จะรุกรานซาอุดอิ าระเบียตอไป โดยเสริมกําลังบริเวณภาคใตของอิรกั
และคูเวตใน พ.ย. ๒๕๓๓ สหรัฐจึงเปนผูนําในการกดดันอิรกั ทัง้ ทางทหาร การเมือง และ
เศรษฐกิจ ภายใตกรอบของสหประชาชาติ โดยความรวมมือจากมิตรประเทศและประเทศ
อาหรับสายกลาง รวมทัง้ สหภาพโซเวียต สําหรับการกดดันทางทหาร ตนธันวาคม ๒๕๓๓
ประเทศตาง ๆ รวม ๒๔ ประเทศไดสงกําลังไปกดดันอิรกั ที่ทะเลเมดิเตอรเรเนียน ทะเลแดง
อาวเปอรเซีย และซาอุดอิ าระเบีย โดยมีกําลังคนทัง้ สิน้ ๓๓๐,๐๐๐ คน เรือบรรทุกเครื่องบิน
๕ ลํา เครื่องบินรบ ๕๘๖ เครื่อง เรือรบ ๖๕ ลํา และรถถัง ๑,๓๒๖ คัน
ประเทศตาง ๆ ไดตดิ ตอเจรจากับอิรกั เพือ่ หาทางแกไขปญหาอยางสันติวธิ ี โดย
เรียกรองใหอิรักถอนกําลังออกจากคูเวตอยางไมมีเงื่อนไข และใหรฐั บาลคูเวตกลับมาบริหาร
ประเทศดังเดิม สวนมาตรการทางดานเศรษฐกิจ สหประชาชาติไดลงมติควํ่าบาตรทาง
เศรษฐกิจกับอิรกั และปดลอมการสงสินคาเขาและออกจากอิรกั และคูเวตทางอากาศ นอก
จากนัน้ ยังใหอายัดทรัพยสนิ ของอิรกั และคูเวตในประเทศตาง ๆ ดวย สหประชาชาติไดลงมติ
เมือ่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ ใหอํานาจในการใชกําลังทหารตออิรกั หากไมยอมถอนทหาร
ภายใน ๑๕ มกราคม ๒๕๓๔
สําหรับในประเทศอิรกั ไดควบคุมชาวตะวันตกไวเปนตัวประกันและนําไปกักกัน
ไวตามจุดยุทธศาสตรตา ง ๆ และปรับปรุงวิธใี นการปฏิบตั กิ ารทางจิตวิทยา สรางความรูสึกคา
นิยมของประเทศอาหรับใหตอ ตานสหรัฐฯ และอิสราเอล เพื่อเบี่ยงเบนปญหา อยางไรก็ตาม
มาตรการกดดันทางเศรษฐกิจตออิรักยังไมไดผลอยางเต็มที่ ในขณะทีอ่ ริ กั ใชมาตรการปนสวน
อาหาร นอกจากนัน้ อิรกั แสวงหาเครือ่ งอุปโภคจากจอรแดน ลิเบีย และเยเมน
กรณีอริ ักยึดครองคูเวต ไดสงผลกระทบไปทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิง่ ราคานํ้ามัน
สูงขึน้ และผันผวนตลอดเวลา นอกจากนัน้ ยังเกิดภาวะการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการวาง
กําลังกดดันอิรกั จากประเทศตาง ๆ และยังตองใหความชวยเหลือแกประเทศที่ไดรับผลกระทบ
รวมทั้งผูอพยพจากอิรักและคูเวต

- ๑๒ วิกฤตการณในอาวเปอรเซียไดทวีความตึงเครียดมากยิง่ ขึน้ ภายหลังจากทหาร
อิรกั ไดบกุ รุกเขาไปในสถานเอกอัครราชทูตตางประเทศประจําคูเวต หลังจากไดประกาศปด
สถานเอกอัครราชทูตทุกแหงในคูเวตแลว ตัง้ แต ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๓ นอกจากนี้อิรักยังคง
ดํารงจุดยืนในการผนวกดินแดนคูเวตเขาเปนสวนหนึ่งของอิรักและปฏิเสธมติของคณะมนตรี
ความมัน่ คงแหงสหประชาชาติ เมื่อ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ อิรกั ไดแสดงทาทีแข็งกราวยิง่ ขึน้
และ ยืนยันไมถอนทหารออกจากคูเวต พรอมทั้งกลาวเตือนอิสราเอล จะตกเปนเปาหมายแรก
ในการโจมตีของอิรกั
ขณะเดียวกันก็พยายามทําใหกลุมประเทศอาหรับที่เปนพันธมิตรกับ
ประเทศ ซาอุดอิ าระเบียแตกแยกกัน
ภายหลังจากความพยายามทางการทูตเพื่อคลี่คลายปญหาอยางสันติวิธีลมเหลว
โดยอิรกั ยืนยันที่จะไมถอนทหารออกจากคูเวต และในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๓๔ สหรัฐไดมีมติ
ใหประธานาธิบดีสหรัฐฯ มีอํานาจในการตัดสินใจใชกําลังทหารตออิรักไดเมื่อพนกําหนดเสน
ตายตามมติสหประชาชาติ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๔ ดังนั้นเมื่อ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๔ เวลา
ในประเทศไทย ๐๗.๐๐ น. (เวลาทองถิ่นอิรกั ประมาณ ๐๓.๐๐ น.) กองกําลังทางอากาศ นํา
โดยสหรัฐฯ รวมกับอังกฤษ ฝรัง่ เศส คูเวต อิตาลี แคนาดา และซาอุดอิ าระเบีย ไดเริม่ ปฏิบตั ิ
การโจมตีทางอากาศตออิรกั ตอเปาหมายทางทหารในอิรกั และคูเวตอยางตอเนือ่ ง เปนเวลา
กวา ๕ สัปดาห หลังจากนัน้ กองกําลังภาคพืน้ ดินของสหรัฐฯ และพันธมิตรไดเคลื่อนยายกําลัง
พลบุกเขาอิรกั และคูเวต เมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ และสามารถยึดคูเวตไดภายใน ๔ วัน โดย
อิรกั ยอมปฏิบตั ติ ามมติของสหประชาชาติทกุ ประการ เมื่อ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๔
ลําดับของความขัดแยงกอนที่อริ กั จะเขายึดครองคูเวต
๑. ขออางกรรมสิทธิในดินแดนคูเวต สาเหตุสําคัญอันหนึง่ ของอิรกั คือ การทีค่ เู วต
เคยรวมอยูกับอิรกั แตถกู แยงชิงไป อิรักเคยแสดงทาทีและทําการเคลื่อนไหวเพื่อจะนําคูเวตกลับ
คืนอยูบอยครั้ง นอกจากนี้อริ กั และคูเวตมีปญหาเกี่ยวกับเสนเขตแดน ซึง่ อังกฤษและฝรัง่ เศสได
กําหนดไวหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ อิรักรูสึกวาไมไดรับความยุติธรรมเนื่องจากแทบจะไมมีทาง
ออกทางทะเล ในขณะทีช่ ายฝง ทะเลของคูเวตยาวถึง ๒๐๐ ไมล อิรกั จึงเสนอขอเชาเกาะ
วาริบาห และเกาะบูไบยัน จากคูเวต แตไดรบั การปฏิเสธ อิรกั จึงบุกเขายึดครองคูเวต
๒. การพิพาททางเศรษฐกิจตออิรกั – คูเวต มีประเด็นที่สําคัญ ๒ ประการคือ

- ๑๓ ๒.๑ ขอพิพาททุง นํ้ามันรูไมลา เนือ่ งจากสวนหนึง่ ของทุง นํ้ามันรูไมลาของ
อิรัก อยูในบริเวณที่อริ กั ไมยอมรับเสนเขตแดนระหวางอิรัก-คูเวต จนเกิดการพิพาททางชาย
แดนขึน้ โดยในระหวางสงครามอิรกั -อิหราน คูเวตไดสบู นํ้ามันจากบอนีไ้ ปใชเปนจํานวนมาก
ภายหลังอิรักไดกลาวหาคูเวตวาลักลอบขุดนํ้ามันจากดินแดนภาคใตของอิรกั มาตัง้ แตป ๒๕๒๓
อิรกั เรียกรองคาเสียหาย ๒,๔๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ
๒.๒ ขอพิพาทนโยบายการผลิตนํ้ามันของคูเวต อิรกั ไดกลาวหาประเทศ
อาหรับอื่น ๆ รวมทัง้ คูเวตวาผลิตนํ้ามันเกินโควตาทีไ่ ดรบั จากโอเปค ทําใหราคานํ้ามันตกตํ่า
สรางความเสียหายแกอริ กั ปละประมาณ ๒๔,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ ดังนัน้ คูเวตจึงตองชด
เชยใหแกอิรัก
๓. ปญหาการเงินของอิรกั อิรกั ไดจายเงินในการทําสงครามอิรกั -อิหราน ไป
ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเสร็จสิ้นสงครามอิรกั จึงเปนหนี้ตางประเทศกวา
๗๐,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ ประธานาธิบดีซดั ดัม จึงแจงความจํานงในทีป่ ระชุมสภาความ
รวมมืออาหรับที่กรุงอัมมานวา อิรกั ตองการเงิน ๓๐,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยทันที แตการ
เรียกรองดังกลาวไมประสบผลสําเร็จ อิรกั จึงบุกยึดครองคูเวตเพราะเชือ่ วาจะสามารถแก
ปญหาการเงินของประเทศได
๔. ปญหาการกระจายความมัน่ คงในโลกอาหรับ ความมัง่ คัง่ ของคูเวตเปนที่
หมายตาของอิรกั ในการใชแกปญ
 หาทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ โดยสื่อมวลชนของ
อิรกั ไดประกาศวาเหตุที่บุกคูเวตก็เพื่อสรางความเสมอภาคและความยุติธรรมแกประเทศใน
กลุมอาหรับ
๕. ปญหาชาตินิยมอาหรับและการเปนผูนําโลกอาหรับ นักชาตินิยมอาหรับมอง
ประเทศอาหรับในบริเวณอาวเปอรเซียวาแสดงการกระทํ าที่ไมสงเสริมผลประโยชนทางชาติ
นิยมของอาหรับ และเชื่อวาถาสามารถควบคุมพื้นที่และทรัพยากรของประเทศเหลานี้ไดแลวจะ
สามารถทําหนาทีเ่ พือ่ วัตถุประสงคทางชาตินยิ มไดดกี วา ลัทธิชาตินยิ มจึงมีสว นในการขัดแยง
ระหวางอิรกั คูเวต และเปนสาเหตุหนึ่งที่นําไปสูก ารใชกําลัง
๖. ปญหาศักยสงครามของอิรกั เมื่อสิ้นสุดสงครามอิรัก-อิหรานนั้น อิรกั เปน
ฝายไดเปรียบ สามารถยึดดินแดนของอิหรานไดสว นหนึง่ ตลอดจนไดเสริมสรางแสนยานุภาพ
อยางตอเนือ่ ง เมือ่ พิจารณาระหวางอิรกั กับคูเวตแลว จะเห็นไดวา ไมมศี กั ยอนั ใดจะมาตาน
ทานอิรกั ได ดังนัน้ เมือ่ เกิดขอพิพาทในปญหาเสนเขตแดน ปญหาเศรษฐกิจและการเงิน ปญหา

- ๑๔ การกระจายความมัง่ คัง่ ในโลกอาหรับ รวมทัง้ ปญหาชาตินยิ มอาหรับ อิรกั จึงตัดสินใจใชกําลัง
ทหารเขายึดคูเวต โดยใชเวลาเพียง ๑๒ ชม.เทานั้น

บทบาทและภารกิจของกําลังทางอากาศในการปฏิบัติยทุ ธการ และกําลังทาง
อากาศถูกนํามาใชอยางไร
การปฏิบตั กิ ารทางอากาศยุทธศาสตร
๑. กําลังทางอากาศยุทธศาสตรเชิงรุก
ทอ.สหรัฐ ฯ ไดรับมอบหมายจากกองกําลังพันธมิตร ในการวางแผนการโจม
ตีทางอากาศของการปฏิบตั กิ าร “พายุทะเลทราย” และ ทอ.สหรัฐฯ ไดใช บ.F-117, F-15, F-16
และ B-52 เปน บ.หลักในการโจมตีทง้ิ ระเบิดตอเปาหมายทางยุทธศาสตรของอิรกั เชน ระบบ
ปองกันภัยทางอากาศ, ระบบสื่อสารโทรคมนาคมสนามบินและสิ่งอํานวยความสะดวก, ฐาน
ขีปนาวุธ และโรงงานผลิตอาวุธนิวเคลียรเคมีและชีวะโดยใชอาวุธปลอยจากอากาศสูพื้นและ
ระเบิดแบบตาง ๆ เปนอาวุธหลักในการทําลาย นอกจากนี้ยังจะมีอาวุธปลอยสูพื้นแบบ
TOMAHAWK ใชรว มในการปฏิบตั กิ ารดวย
๒. กําลังทางอากาศยุทธศาสตรเชิงรับ
กองกําลังสัมพันธมิตรใชระบบดาวเทียมเปนตัวแจงเตือนทางอากาศ และดาว
เทียมสือ่ สารรวบรวมขอมูลขาวสารทางอิเล็กทรอนิกสของอิรกั นอกจากนีก้ ย็ งั ใช บ.E-8 ทําการ
หาขาวและสงขอมูลขาวสารทีส่ ําคัญไปยังฝายวางแผนปฏิบตั กิ ารของพันธมิตร นอกจากนีท้ าง
ภาคพืน้ ยังมีอาวุธปลอยสูอ ากาศแบบ PATRIOT ไวใชตอ ตาน บ.และอาวุธของฝายอิรกั
๓. การลาดตระเวนทางอากาศยุทธศาสตร
๔. การเติมเชื้อเพลิงในอากาศ
กองกําลังของสัมพันธมิตรใช KC-135 และ KC-10 ของสหรัฐฯ เปน บ.หลัก
สําหรับเติมเชื้อเพลิงในอากาศใหกับ บ.ฝายพันธมิตร

- ๑๕ การปฏิบัติการทางอากาศของสหรัฐฯ และพันธมิตร
เมือ่ ๑๗ ม.ค.๒๕๓๔, ๐๓๐๐ เวลาทองถิ่นของอิรกั (ตรงกับเวลาในประเทศ
ไทย ประมาณ ๐๗๐๐) สหรัฐฯ ไดตดั สินใจสง บ.จากฐานทัพอากาศในซาอุดอิ าระเบีย ขึน้
ปฏิบตั กิ ารทางอากาศโจมตีเปาหมายทางทหารของอิรกั
หลังจากผานพนกําหนดเสนตายที่
สหประชาชาติมมี ติใหใชกําลังทหารตออิรกั หากอิรกั ไมยอมถอนทหารออกจากคูเวต ภายใน
๑๕ ม.ค.๓๔ ไปเพียง ๑๙ ชม. โดยใชชอ่ื รหัสวา “ปฏิบตั กิ ารพายุทะเลทราย” (Operation
Desert Storm) ภายใตการบังคับบัญชาของ พลเอก นอรแมน ชวารดซคอปพ ผบ.กองกําลัง
สหรัฐฯ ในอาวเปอรเซีย การปฏิบตั กิ ารทางอากาศของสหรัฐฯ และพันธมิตร เริม่ ตนโดยใช
บ.EF-111, บ.EA-6B บินเขาปฏิบตั ภิ ารกิจมาตรการตอตานทางอิเล็กทรอนิกสตอ เรดารควบคุม
การยิงของ ปตอ. และ ขีปนาวุธพืน้ สูอ ากาศ รวมทัง้ ระบบ GCI และระบบปองกันทางอากาศ
ของอิรกั โดยมี บ.E-3A ซึง่ บินอยูเ หนือนานฟาซาอุดอิ าระเบีย ทําหนาทีค่ วบคุมและแจงเตือน
ตําแหนงและทิศทางของ บ.รบอิรัก ที่เขามาสกัดกั้นจากนั้น บ.F-4G ปฏิบตั กิ ารรบกวน และใช
อาวุธทําลายระบบเรดารควบคุมการยิงของขีปนาวุธพืน้ สูอ ากาศ
ขณะเดียวกันก็สรางฉาก
ปลอดภัยใหกบั บ.โจมตีทง้ิ ระเบิด ในการโจมตีทง้ิ ระเบิดระบบแจงเตือน, ระบบสั่งการโทร
คมนาคมสนามบินตาง ๆ ของอิรกั สหรัฐฯ และพันธมิตรใช บ.F-117, F-15, F-16 และ บ.รบ
แบบอืน่ ๆ รวมทั้ง บ.ทอรนาโด จีอาร – ๑ ของอังกฤษ อนึง่ ในการปฏิบตั กิ ารดังกลาวไดมกี าร
ใชจรวดโทมาฮอคยิงจากเรือรบของสหรัฐฯ เขาทําลายเปาหมายสําคัญตาง ๆ ในอิรัก และ บ.
ทุกเครือ่ งของสหรัฐ ฯ สามารถกลับสูฐานทัพทั้ง ๔ แหง ทาง ตอ. และ ตอ./น. ของซาอุดิ อาระเบีย ไดโดยปลอดภัย โดยอิรกั ไมไดใช บ.ขึ้นสกัดกั้น เพียงแตใช ปตอ.และขีปนาวุธตอสู
อากาศยานยิงตอบโตเทานัน้
และในวันเดียวกันนี้ ไดมกี ารใชกําลังทางอากาศโจมตีเปาหมายตาง ๆ ใน
อิรกั อีก ๒ ระลอก โดยกําลังทางอากาศของสหัฐฯ รวมกับอังกฤษ ฝรัง่ เศส ซาอุดอี าระเบีย และ
คูเวต ไดรว มกันปฏิบตั กิ ารโจมตีทําลายเปาหมายของอิรกั อยางตอเนือ่ งเปนจํานวนประมาณ
๑,๐๐๐ เที่ยวบิน ใชจรวดโทมาฮอค มากกวา ๑๐๐ ลูกและใชระเบิดรวม นน.ประมาณ
๑๘,๐๐๐ ตัน
สําหรับการตอตานจากฝายอิรกั นั้น มีรายงานวาอิรกั ไดใช ปตอ.และขีปนาวุธ
ตอสูอ ากาศยานยิงสกัดกั้น บ.ของฝายสหรัฐฯ และพันธมิตร แตไมไดผลเทาที่ควร ทัง้ นีค้ าดวา
เนือ่ งจากในวันแรกนัน้ ฝายสหรัฐฯ และพันธมิตร มีการวางแผนเอาไวเปนอยางดีในการเขา

- ๑๖ ปฏิบตั กิ ารทางอากาศ โดยเฉพาะอยางยิง่ การใชการกอกวนระบบแจงเตือนของอิรกั จนใชการ
ไมได รวมทัง้ ระบบอาวุธตอสูอ ากาศยานของอิรกั ซึง่ สวนใหญควบคุมการยิงดวยเรดาร, ปตอ.
และขีปนาวุธ ไมสามารถทีจ่ ะปฏิบตั กิ ารได
สวนผลการปฏิบตั กิ ารในวันแรกนัน้
ปรากฏวาฝายสหรัฐฯ และพันธมิตร
สูญเสีย บ.ไปจํานวน ๓ เครื่อง คือ บ.เอฟ/เอ-๑๘ ของสหรัฐฯ สูญหาย ๑ เครื่อง, บ.ทอรนาโด
ของอังกฤษ สูญหาย ๑ เครื่อง และ บ.เอ-๔ ของคูเวต สูญหาย ๑ เครื่อง นอกจากนั้น บ.จากัวร
ของฝรัง่ เศส ถูกยิงเสียหาย ๔ เครื่อง แตสามารถกลับมาลงยังฐานทัพได
ทางดานฝายสหรัฐฯ และพันธมิตร อางวาในวันแรกนีส้ ามารถทําลายระบบ
การสื่อสาร และศูนยโทรคมนาคมของอิรกั เสียหายอยางหนัก, สนามบินของอิรัก ประมาณ
๑๐๐ แหง ถูกทําลายใชการไมได ๓๖ ชม.พรอมทั้ง บ.มิก จํานวนหนึง่ นอกจากนั้นก็สามารถ
ทําลายโรงงานผลิตอาวุธนิวเคลียร เคมี และชีวะ, ฐานยิงขีปนาวุธ และกองบัญชาการทหารอิรกั
รวมทัง้ ทําเนียบประธานาธิบดี และอาคารทีท่ ําการของพรรคบาธ
การโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ และพันธมิตรอยางหนัก และตอเนื่องตลอด
สัปดาหแรกไดทําความสูญเสียใหแกอริ กั อยางมาก
แตก็ยังไมสามารถทําใหอิรักยอมจํานน
หรือถอนทหารออกจากคูเวตได ดังนัน้ สหรัฐฯ และพันธมิตร จึงจะเริม่ ปฏิบตั กิ ารทางภาค
พืน้ ดิน ในขณะเดียวกันกําลังภาคพื้นของฝายพันธมิตรก็ไดเริ่มเคลื่อนกําลังเขาประชิดชายแดน
คูเวต และสหรัฐฯ ก็ไดสั่งระดมกําลังกองหนุนเพิ่มขึ้น ๒๐๐,๐๐๐ คน
ขีปนาวุธ “สกัดบี” ของอิรกั ตามรายงานวามีฐานประจําที่อยู ๓๖ ฐาน แตถกู
ทําลายไปแลวประมาณ ๒๐ ฐาน และมีฐานเคลื่อนที่อีกประมาณ ๓๐ - ๔๐ ฐาน การยิงโจมตี
อิสราเอลในระยะแรกนัน้ คาดวาคงจะใชฐานยิงถาวรทีเ่ หลืออยู แตเมื่อสหรัฐฯ สง บ.เขาไป
ประจําการในตุรกี การโจมตีอิสราเอลจึงตองยุติลงชั่วระยะเวลาหนึ่ง เพราะมิฉะนั้นจะเปนการ
เปดเผยทีต่ ง้ั อันจะทําให บ.สหรัฐฯ จากตุรกีเขาทําลายฐานยิงดังกลาว สวนการยิงขีปนาวุธ
“สกัดบี” เขาไปในซาอุดอี าระเบียนัน้ คาดวานาจะยิงจากฐานยิงเคลือ่ นที่ จึงทําใหไมไดผลเทา
ทีค่ วร อยางไรก็ตามการยิงขีปนาวุธ “สกัดบี” ทัง้ หมดนัน้ ยังใชหวั รบธรรมดา คาดวาอิรกั คงมี
หัวรบเคมีพิษไมมากนัก เนื่องจากถูกทําลายไปบางสวน ดังนัน้ จึงตองเหลือไวใชในยามจําเปน
โดยเฉพาะตอกองกําลังภาคพืน้ ของฝายพันธมิตร

- ๑๗ ในชวงสัปดาหท่ี ๒ การปฏิบตั กิ ารโจมตีทางอากาศของสหรัฐ ฯ และ
พันธมิตรยังคงดําเนินไปอยางตอเนือ่ ง โดยมีเปาหมายทัง้ ในอิรกั – คูเวต โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ฐานยิงขีปนาวุธสกสัด, ทีต่ ง้ั หนวยทหาร Republican Guard ของอิรกั ทีเ่ มืองทาบาสราทาง
ภาคใตของอิรกั , เสนทางสงกําลังบํารุงจากอิรกั ไปยังคูเวต ฐานทัพเรือของอิรกั ทางภาคใตของ
คูเวต และที่ตั้ง ป. ทางตอนใตของอิรกั สวนอิรกั ก็ยงั ตอบโตดว ยการยิงขีปนาวุธสกัดเขาไปยัง
อิสราเอล และซาอุดอี าระเบีย ซึง่ สวนใหญจะถูกจรวดแพทริออตสกัดไวได อยางไรก็ตามใน
ชวงนี้สงครามมีแนวโนมวาจะยืดเยื้อออกไป
เนือ่ งจากการปฏิบตั กิ ารทางอากาศอยางหนัก
อยางเดียวนัน้ ไมอาจขับไลทหารอิรกั ใหออกจากคูเวตได ขณะเดียวกันสหรัฐฯ ก็ประกาศวา
พรอมทีจ่ ะปฏิบตั กิ ารโจมตีทางภาคพืน้ ดินไดกอ นสิน้ ก.พ.๓๔ โดยการประจําการทหารภาคพืน้
ดินใกลจะสมบูรณแลว
ในชวงสัปดาหท่ี ๓ ขณะทีห่ ลายประเทศไดดําเนินความพยายามเพื่อหาทาง
แกไขปญหาอาวเปอรเซียการปฏิบตั กิ ารโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ และพันธมิตรตอเปาหมาย
ทางยุทธศาสตรของอิรกั ทัง้ ในอิรกั และคูเวตยังคงดําเนินไปอยางตอเนือ่ ง เปาหมายทีโ่ จมตี
คือ เมืองทาบาสราทางตอนใตของอิรกั , ชวยการติดตอสือ่ สารระหวางกองบัญชาการทหารกับ
หนวยทหารตาง ๆ, ฐานยิงขีปนาวุธ, สนามบิน, ศูนยโทรคมนาคม, เสนทางสงกําลังบํารุง และ
โรงงานผลิตอาวุธนิวเคลียร เคมี และชีวะ ขณะเดียวกันก็ปฏิบตั กิ ารโจมตีกองเรือรบของอิรกั ใน
นานนํ้าตอนเหนืออาวเปอรเซียดวย สวนกําลังภาคพืน้ ของพันธมิตรก็ไดยงิ ป.กระสุนวิถีโคง
ขนาด ๑๕๕ มม. เขาโจมตีหนวยทหารยานเกราะของอิรกั บริเวณชายแดนคูเวต – ซาอุดอี าระ
เบีย สวนอิรกั ก็ยงั คงยิงขีปนาวุธสกัดเขาไปในซาอุดอี าระเบีย และอิสราเอล กับไดยว่ั ยุใหกอง
กําลังพันธมิตรเปดการรุกภาคพื้นดินโดยทหารอิรักไดบุกขามพรมแดนคูเ วตเขาไปยังเมืองคาฟจี
แตกําลังพันธมิตรสามารถผลักดันใหทหารอิรกั ถอยออกไปได ซึง่ การบุกเขาไปยังเมืองคาฟจี
แตกําลังพันธมิตรสามารถผลักดันใหทหารอิรกั ถอยออกไปได ซึง่ การบุกเขาไปยังเมืองคาฟจีนน้ั
นอกจากจะเปนการทดสอบประเมินกําลัง และอาวุธยุทโธปกรณ ของฝายสหรัฐฯ และพันธมิตร
แลว ยังตองการใหสหรัฐฯ และพันธมิตรหันมาปฏิบตั กิ ารภาคพืน้ ดิน ซึ่งอิรกั เห็นวาจะทําให
สหรัฐฯ และพันธมิตรสูญเสียกําลังพลเปนจํานวนมาก
อันจะเปนผลทางดานจิตวิทยาตอ
ประชาชนของสหรัฐฯ และพันธมิตร ในขณะเดียวกันก็จะชวยลดการปฏิบตั กิ ารทางอากาศของ
สหรัฐฯ และพันธมิตรที่ทําใหฝายอิรกั ตองไดรบั การสูญเสียอยางหนักดวย
อนึ่งเมื่อวันที่
๒ ก.พ.๓๔ บ.บี-๕๒ ของสหรัฐฯ ๑ เครื่อง ประสบอุบัติเหตุตกลงในมหาสมุทรอินเดีย ใกล

- ๑๘ เกาะดีเอโก การเซีย ขณะบินกลับจากการปฏิบตั กิ ารทิง้ ระเบิดเปาหมายในอิรกั เนือ่ งจากระบบ
ไฟฟาภายใน บ.ขัดของ สวนนักบินและ จนท. ๓ คนปลอดภัย และอีก ๓ คน สูญหายไป
ในชวงสัปดาหท่ี ๔ สหรัฐฯ และพันธมิตรยังคงปฏิบตั กิ ารโจมตีทางอากาศตอ
เปาหมายทางทหารของอิรกั ทัง้ ในอิรกั และคูเวตตอไป โดยยังไมมีแนวโนมที่สหรัฐฯ และพันธ
มิตรจะทําการรุกทางภาคพืน้ ดินเพือ่ เขายึดคูเวตแตอยางใด เชนเดียวกับทางฝายอิรกั ก็ไดใช
การปฏิบตั กิ ารทางจิตวิทยา และการกอการรายสากลตอเปาหมายสหรัฐฯ และพันธมิตร กับ
ประเทศที่สนับสนุนสหรัฐฯ และพันธมิตร กับยังคงยิงขีปนาวุธสกัดเขาไปในซาอุดอี าระเบีย
และอิสราเอล รวมทั้งยังไดมีการเคลื่อนยาย บ.จํานวนประมาณ ๑๕๐ เครื่อง ซึง่ สวนใหญเปน
บ.รบ ไปลงไวทอ่ี หิ ราน เพื่อปองกันการถูกโจมตีจากฝายพันธมิตร ในชวงนีส้ หรัฐฯ และพันธมิตร
ไดทาการประเมิ
ํ
นผลการทําลายเปาหมายของอิรกั
ทัง้ ในอิรกั และคูเวต เพื่อประกอบการ
พิจารณาของประธานาธิบดีจอรจ บุช ในการสัง่ การใชกําลังทางภาคพื้นดินเขาผลักดันอิรกั ออก
จากคูเวต
ในชวงสัปดาหท่ี ๕ อิรกั ยังคงใชขปี นาวุธสกัดโจมตีซาอุดอี าระเบีย และ
อิสราเอลอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันก็ไดแสดงทาทีตอ งการเจรจาสงบศึกกับสหรัฐฯ และพันธ
มิตร ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากอิรกั ตองประสบความเสียหายอยางหนักจากการโจมตีทางอากาศ
ของสหรัฐฯ และพันธมิตร โดยเฉพาะอยางยิง่ ระบบการสงกําลังบํารุงจากอิรกั ไปยังคูเวต ทําให
อิรกั ตองการดึงสหรัฐฯ และพันธมิตรหันมาใชการเจรจาและยุตกิ ารโจมตีทางอากาศชัว่ คราว
สวนสหรัฐฯ และพันธมิตร แมอิรักจะไดพยายามหนวงเหนี่ยวเพื่อมิใหมีการโจมตีทางอากาศตอ
อิรกั แตก็ไมประสบผลสําเร็จ เพราะหากสหรัฐฯ และพันธมิตรหยุดการโจมตีทางอากาศแลว
อาจทําใหอริ กั มีเวลาฟน ตัว ซึง่ จะเปนอันตรายตอสหรัฐฯ และพันธมิตรในโอกาสตอไป
อนึง่ ในการโจมตีอาคารหลบภัยแหงหนึง่ ในกรุงแบกแดด ที่สหรัฐฯ อางวา
เปนศูนยบญ
ั ชาการทางทหารของประธานาธิบดีซดั ดัมฯ และทําใหมีผูเสียชีวิตประมาณ ๔๐๐
คน นัน้ ปรากฏวาเปนอาคารหลบภัยของพลเรือน ซึง่ ทางฝายสหรัฐฯ ไดแสดงความเสียใจ และ
วาเปนความผิดพลาดของหนวยขาวกรองทางทหารที่ไมตรวจสอบใหแนชัด เสียกอนจะลงมือ
ปฏิบตั กิ ารโจมตี ทําใหอริ กั ไดโอกาสปฏิบตั กิ ารทางจิตวิทยาเพือ่ ใหเกิดการตอตานสงครามมาก
ขึน้
ในชวงสัปดาหท่ี ๖ ซึง่ เปนชวงสุดทายของการยุตสิ งคราม คือ ระหวาง ๒๑ ๒๘ ก.พ.๓๔ ในระหวางการสูร บดําเนินอยู ก็มีการเคลื่อนไหวในการเจรจาของบรรดาประเทศ

- ๑๙ ตาง ๆ เพือ่ หาทางยุตสิ งครามในอาวเปอรเซีย ซึง่ ตางก็มคี วามรูส กึ วาสหรัฐฯ และพันธมิตรได
ปฏิบัติการรุนแรงจนนาจะเกินกวามติของสหประชาชาติที่ใหปฏิบัติเพียงการผลักดันอิรักออก
จากคูเวตเทานั้น โดยเฉพาะสหภาพโซเวียตไดพยายามเสนอแผนสันติภาพที่ไดมีการแกไขเพิ ่ม
เติมใหม โดยเสนอใหอริ กั ถอนออกภายใน ๒๑ วัน นับแตมีการหยุดยิงและเมื่ออิรักประกาศ
ยอมรับแผนสันติภาพของประธานาธิบดี กอรบาชอฟ แลว ฝายสหรัฐฯ และพันธมิตรก็ปฏิเสธที่
จะยอมรับแผนดังกลาว และยืนยันวาการหยุดยิงจะมีขึ้นก็ตอเมื่ออิรักประกาศยอมรับแผนสันติ
ภาพของคณะมนตรีความมัน่ คงฯ ทั้ง ๑๒ ขอ รวมทัง้ มติทอ่ี ริ กั จะตองชดใชคา ปฏิกรรมสงคราม
ครัง้ นีด้ ว ย พรอมกันนั้นไดกําหนดใหอริ กั ถอนออกจากคูเวตภายใน ก.พ.๓๔ เวลา ๒๔๐๐ ตาม
เวลาในประเทศไทยหากพนกําหนดนี้แลวสหรัฐฯ และพันธมิตรจะปฏิบตั กิ ารรุกภาคพืน้ ดินทันที
อยางไรก็ตามเมือ่ ความพยายามของสหภาพโซเวียตไมไดผล อิรกั ก็หนั ไปใชสงครามจิตวิทยา
เพือ่ ใหเกิดการตอตานสงครามมากขึ้นรวมทั้งใชการกอการรายเพื่อตอบโตสหรัฐฯ และพันธมิตร
นอกจากนัน้ ยังแสดงใหชาวโลกเห็นถึงความโหดรายของสหรัฐฯ และพันธมิตรในการโจมตีเปา
หมายพลเรือนของอิรกั ดวย และเมื่อสหรัฐฯ ไดเปดการรุกภาคพืน้ ดิน อิรกั ก็พยายามประวิง
เวลาเพือ่ ใหมกี ารพักรบ เพราะประธานาธิบดีซดั ดัม เองก็คงไดศกึ ษามาแลวถึงประวัตศิ าสตร
การรบของสหรัฐฯ ตัง้ แตสงครามเกาหลี และสงครามเวียดนาม ทุกครั้งที่มีการพักรบ และมีการ
เจรจากัน สหรัฐฯ เปนฝายเสียเปรียบทุกครั้ง เนือ่ งจาก ถูกกดดันทางการเมืองจากรัฐสภา
สหรัฐฯ เอง ซึง่ ทางฝายสหรัฐฯ ก็ไดตระหนักในเรื่องนี้เชนกัน ประกอบกับสภาพอากาศในชวง
เดือน มี.ค.จะมีพายุทะเลทราย และเปนชวงที่มีการถือศีลอดของชาวมุสลิมดวย สหรัฐฯ จึงเริม่
ดําเนินการรุกภาคพื้นดินทันที โดยไมฟงคําประกาศการยอมถอนทหารของอิรักออกจากคูเวต
ตามมติที่ ๖๖๐ ของสหประชาชาติ เมื่อเชาวันที่ ๒๖ ก.พ.๓๔ จนกระทัง่ สหรัฐฯ สามารถเขายึด
นครคูเวต และปลดปลอยคูเวตไดแลว
อิรกั ก็ไดประกาศยอมรับทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามมติของ
สหประชาชาติทง้ั ๑๒ ขออยางไมมีเงื่อนไข
ในขณะที่การรุกภาคพื้นดินไดเริ่มตน การโจมตีทางอากาศของพันธมิตรตอ
เปาหมายทัง้ ในอิรกั และคูเวตยังคงดําเนินไปอยางตอเนือ่ ง โดยเฉพาะเปาหมายในอิรกั และรอบ
กรุงแบกแดด และฝายอิรกั ไดตอบโตดว ยการยิงขีปนาวุธเขาไปในซาอุดอี าระเบีย และอิสราเอล
อนึ่ง หลังจากทีพ่ นั ธมิตรไดบรรลุเปาหมายในการปลดปลอยคูเวตแลว ทหารพันธมิตรก็ได
ประกาศหยุดยิงตัง้ แต ก.พ.๓๔ เวลา ๑๒๐๐ ตามเวลาในประเทศไทยและหลังจากนั้น ๓ ชม.
ประธานาธิบดีซดั ดัม ฯ ก็ไดประกาศใหทหารอิรกั หยุดยิง พรอมกับยินดีจะปฏิบตั ติ ามมติ

- ๒๐ ของสหประชาชาติทกุ ขอ นับเปนการสิ้นสุดสงครามที่สหรัฐฯ และพันธมิตร ไดกระทํากับอิรกั
มาตัง้ แต ๑๗ ม.ค.๓๔ รวมเวลา ๔๒ วัน และรวมเวลาทีอ่ ริ กั ยึดครองคูเวตนาน ๗ เดือน
ความสําเร็จจากการปฏิบตั กิ ารทางอากาศ
การที่สหรัฐฯ และพันธมิตรไดรบั ชัยชนะจากสงครามทางอากาศในสงคราม
อาวเปอรเซีย เนื่องจากกําลังทางอากาศ และขีปนาวุธของอิรกั ไมเพียงแตเสียเปรียบเทานั้น แต
ไมมโี อกาสทีจ่ ะปองกันการถูกโจมตีทางอากาศจากพันธมิตร และไมสามารถทําลายเปาหมาย
สําคัญของฝายพันธมิตรได ซึ่งเปนผลทําให ผบ.กองกําลังพันธมิตร สามารถตรึงกําลังภาคพืน้
ของอิรกั
และใชกําลังทางอากาศเขาโจมตีกองกําลังของอิรกั อยางตอเนือ่ งตลอดการทํา
สงครามดังกลาว
ทอ.สหรัฐฯ ไดรับมอบหมายจากกองกําลังพันธมิตรในการวางแผนการโจมตี
ทางอากาศของการปฏิบตั กิ าร “Desert Storm” โดยไดแบงการใชกําลังทางอากาศออกเปน ๔
ขัน้ ตอน
ขัน้ ตอนที่ ๑ การใชกําลังทางอากาศของสหรัฐฯ และพันธมิตรเขาโจมตีอริ กั
ตอระบบปองกันทางอากาศ กําลังทางอากาศ ฐานยิงขีปนาวุธสกัด และโรงงานผลิตอาวุธ
นิวเคลียร เคมี และชีวะ
ขัน้ ตอนที่ ๒ เนนความสําคัญในการทําลายระบบปองกันทางอากาศในคูเวต
และทางใตของอิรกั
ขัน้ ตอนที่ ๓ การตัดเสนทางสงกําลังบํารุงเขาไปในคูเวต และการทําลาย
กําลังหนวยทหาร Republican Guard
ขัน้ ตอนที่ ๔ การใชกําลังทางอากาศสนับสนุนทางอากาศโดยใกลชดิ ตอการ
รบทางภาคพืน้
ซึง่ ในการโจมตีระลอกแรกเมื่อ ม.ค.๓๔ เวลา ๐๓๐๐ นัน้ มีการปฏิบตั กิ าร
ทางอากาศตอเปาหมายในอิรกั กวา ๑,๐๐๐ เที่ยวบิน และตอมาเพิ่มขึ้นเปน ๒,๕๐๐ เที่ยวบิน
ตอวัน ตลอดระยะเวลา ๔๒ วัน รวมการปฏิบตั กิ ารทางอากาศประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ เที่ยวบิน
ผลการปฏิบตั กิ ารโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ และพันธมิตรตออิรัก สามารถ
ทําลายระบบปองกันทางอากาศ ระบบการควบคุมบังคับบัญชา กําลังทางอากาศ โรงงานผลิต

- ๒๑ อาวุธตาง ๆ เสนทางสงกําลังบํารุงและสามารถครองอากาศได รวมทั้งสามารถทําลายขีดความ
สามารถของหนวยทหาร Republican Guard ลดลงรอยละ ๓๐
สรุปผลการสูญเสีย บ.ของสหรัฐฯ และพันธมิตร สูญเสียในระหวางการ
ปฏิบตั กิ ารทางอากาศ รวม ๔๒ เครื่อง ซึง่ เกิดจากการยิงตอตานโดยขีปนาวุธ และ ปตอ. ของ
อิรัก
อาวุธของทัง้ สองฝายทีน่ ํามาใชในการสูร บครัง้ นี้
ทางสหรัฐฯ นั้น นับไดวา ไดนําเอาอาวุธยุทโธปกรณที่ทันสมัย และมี
สมรรถนะสูงมาใชเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะที่เห็นผล และประสบผลสําเร็จมาแลว ไดแก
บรรดาอาวุธยุทโธปกรณทางอากาศทัง้ หลายซึง่ ไดแก อากาศยาน
การสูร บครัง้ นี้ สหรัฐฯ ไดนําอากาศยานแบบตาง ๆ มาใชหลายแบบ และใช
ในภารกิจตาง ๆ เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทําใหความสูญเสียของฝายสหรัฐฯ และพันธมิตร
นอยมาก หากเทียบกับการปฏิบัติการที่สหรัฐฯ เคยผานมา ไมวา ในสงครามโลกครัง้ ที่ ๒,
สงครามเกาหลี หรือสงครามเวียดนาม ทัง้ นีโ้ ดยพิจารณาวาจากการปฏิบตั กิ ารทางอากาศ
จํานวนประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ เที่ยวบิน สหรัฐฯ และพันธมิตรสูญเสีย บ.ไปเพียง ๔๒ เครื่อง ซึง่
บ.จํานวนหนึ่งในยอดการสูญเสียนี้ไดสูญเสียไปเพราะอุบัติเหตุ นอกจากนีก้ ม็ กี ารใชยทุ ธวิธใี น
การโจมตีเปาหมาย การใชระเบิดนําวิถดี ว ยแสงเลเซอร ซึง่ อากาศยานทีส่ หรัฐฯ ใชในการสูร บ
ครัง้ นีม้ ดี งั นี้
- บ.เอฟ – ๑๑๗ ซึง่ เปน บ.แบบลาสุดที่สามารถหลบหลีกการตรวจจับดวย
เรดารได จํานวน ๒ ฝูง
- บ.เอฟ – ๑๕ อี
- บ.เอฟ – ๑๖
- บ.เอฟ – ๑๔
- บ.เอฟ/เอ – ๑๘
- บ.เอฟ – ๑๑๑
- บ.เอฟ – ๔ จี
- บ.เอ – ๖
- บ.บี – ๕๒

- ๒๒ - บ.เอ – ๑๐
- บ.โอวี – ๑๐
- บ.เอ – ๖ และ บ.อีเอ – ๖ บี ซึง่ ใชในการรบกวนเรดารของอิรกั
- บ.เอแวกส ซึง่ ใชในการรบกวนเรดารของอิรกั และควบคุมการปฏิบตั ิ
การทางอากาศยุทธวิธี
- บ.ทีอาร – ๑
- บ.อี – ๘ (Joint Stars)
- บ.อีซี – ๑๓๐ (Compass Call)
- บ.อารซี – ๑๓๕
สวนพันธมิตรของสหรัฐฯ ไดใช บ.แบบอืน่ ๆ ที่ลวนมีสมรรถนะสูง ไดแก
- บ.ทอรนาโด
- บ.จากัวร
- บ.นิมรอด
- บ.ซี – ๑๖๐ จี
นอกจากนี้สหรัฐฯ ยังมีอาวุธที่สําคัญทีใ่ ชในการโจมตีเปาหมายในอิรกั คือ
- ขีปนาวุธโทมาฮอค เปนขีปนาวุธทางยุทธศาสตร/ยุทธวิธี ยิงจากเรือ
ผิวนํ้า และเรือดํานํ้า หรือจาก บ.(บี – ๕๒ จี) เปนอาวุธปลอยหลบรอดขายเรดาร แบบราคา
ลูกละ ๑.๓ ลานเหรียญสหรัฐฯ
- จรวดแพทริออต อาวุธปลอยพื้นสูอากาศ ตอตานอาวุธ ฐานยิงเคลือ่ นทีไ่ ด
สหรัฐฯ เปนผูสราง และไดเขาทําการรบเปนครัง้ แรก
แพทริออตใชเวลาในการพัฒนาถึง ๑๕ ป เนือ่ งจากความซับซอนของระบบ
คอมพิวเตอรทใ่ี ชในการควบคุม ตอมาไดพัฒนาระบบซอฟแวรคอมพิวเตอรรุนใหม ซึ่งสามารถ
ทําลายขีปนาวุธทีก่ ําลังพุง เขาโจมตีได แมวา แพทริออตจะไมใชสว นหนึง่ ของโครงการสตารวอร
ของสหรัฐฯ ซึง่ เริม่ ในป ๒๕๒๖ แตกม็ รี ากฐานมาจากแนวความคิดอยางเดียวกัน คือ ขีปนาวุธ
สามารถถูกยิงทําลายกลางอากาศกอนทีม่ นั จะพุง ลงสูเ ปาหมายตามโครงการจะพัฒนาใหจ รวด
แพทริออตมีความเร็วถึง ๕ มัค แพทริออตสรางมาแลว ๑๐ ป เพิ่งนํามาใชในสงครามอาวเปอร
เซียนีเ้ ปนครั้งแรก ซึง่ นับวาเปนอาวุธทีเ่ ก็บอยูใ นคลังมานานแลว ราคาประมาณ ๑.๑ ลานเหรียญสหรัฐฯ แพงกวาขีปนาวุธสกัดประมาณ ๕ เทา

- ๒๓ สวนอาวุธยุทโธปกรณทส่ี ําคัญของอิรกั ก็มี บ.แบบตาง ๆ ไดแก
- บ.มิก – ๒๑
- บ.มิก – ๒๓
- บ.มิก – ๒๕
- บ.มิก – ๒๙
- บ.ซู – ๑๗
- บ.ซู – ๒๒
- บ.ซู – ๒๔
- บ.ซู – ๒๕
- บ.มิราจ เอฟ – ๑
อุปกรณสงครามอิเล็กทรอนิกส และ บ.สงครามอิเล็กทรอนิกส ทีใ่ ชประกอบ
ในการปฏิบตั ภิ ารกิจในสงครามครัง้ นี้ ประกอบดวย
- ดาวเทียมจารกรรม KH – 11, KH - 12
- ดาวเทียม LA CROSSE
- ดาวเทียมสื่อสาร (ดาวเทียมดักฟง)
- บ.E-3 A (AWACS)
- บ.EF – 111 ทําหนาที่ ECM กอกวนเรดารแจงเตือนของอิรกั และกระตุน
เครื่อง SENSOR ใหทํางาน
- บ.EA – 6 ทําหนาทีส่ รางเปาลวงใหฝา ยตรงขามเขาใจผิด และเกิดความ
สับสนในการทํางานของเรดารของฝายตรงขาม
- บ.F – 4G เปนเครื่อง WILD WEASEL ใชเปนตัวทําลายระบบเรดารของ
อาวุธนําวิถขี องฝายตรงขามบินรวมอยูใ นหมูบ นิ ทีเ่ ขาโจมตี
- บ.RC - 135 (หาขอมูลไมได)
- บ.EC – 130 ทําหนาที่เปนเครื่องถายทอดการสื่อสารระหวางผูควบคุมพื้น
ดินกับ บ.สกัดกั้นและใชในการรบกวนการสื่อสาร เพือ่ ขัดขวางระบบการควบคุม และการสื่อ
สารของฝายตรงขาม EC – 130 (COMPASS CALL) ทีใ่ ชในสงครามอาวเปอรเซียครัง้ นีน้ า จะ
เปนแบบ EC – 130H ซึง่ ใชควบคูก บั บ.FF-111A

- ๒๔ - บ.อี – ๘ (Joint Stars) มีภารกิจในการทําการบิน ลว.หาขาวฝายตรงขามใน
เวลากลางคืน เพื่อรวบรวมขาวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของทหารอิรกั และจะสงขอมูลขาว
สารเกีย่ วกับความเคลือ่ นไหวของทหารอิรกั และจะสงขอมูลขาวสารที่สําคัญไปยังฝายวางแผน
ปฏิบตั กิ ารของพันธมิตร นอกจากนีย้ งั ติดตามความเคลือ่ นไหวฐานยิงขีปนาวุธสกัดแบบเคลือ่ น
ที่ และจะแจงเตือนการยิงใหหนวยเกีย่ วของไดทราบทันที บ.ดังกลาวมีขดี ความสามารถบิน
ปฏิบตั ภิ ารกิจไดนาน ๘ ชม. ครอบคลุมพื้นที่ ๑ ลานตารางกิโลเมตร เพื่อคนหาเปาหมาย
เรดารเคลือ่ นที่ และเรดารประจําที่ บ.อี – ๘ จะบินปฏิบตั ภิ ารกิจทีร่ ะยะสูง ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ฟุต
- บ.นิมรอด มีหนาทีใ่ นการติดตามเปาหมาย การแยกแยะเปาหมาย การ
พิสจู นทราบฝาย ใชเปนสถานีรับ – ฟง ถายทอดขอมูลทางอากาศในการสือ่ สาร หรือขายขอมูล
ใหแกกองกําลังพันธมิตรดวยกันใหทราบถึงการเขามาของ บ.ขาศึก
- บ.ซี – ๑๖๐ จี (Gabrid) เปน บ.ดัดแปลงจาก บ.ซี – ๑๖๐ มีภารกิจในการ
หาขาวกรองทางอิเล็กทรอนิกส และหาตําแหนงฐานสงคลืน่ เรดาร และขอมูลเรดาร โดยใช ESM
- บ.RPV
อุปกรณดังกลาวขางตนจะใชประสานการปฏิบัติตลอดเวลาที่พันธมิตรทํา
การโจมตีทางอากาศตอฝายตรงขาม และรวมทัง้ การโจมตีทางภาคพืน้ ของพันธมิตรอีกดวย
การตอบโตของอิรกั
อิรกั ไดตอบโตการปฏิบตั กิ ารโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ และพันธมิตร โดย
ใช ปตอ.และขีปนาวุธตอสูอ ากาศยานยิงสกัดกัน้ บ.ของสหรัฐฯ และพันธมิตร นอกจากนี้อิรักได
เพิม่ การปฏิบตั กิ ารทางจิตวิทยาเพือ่ ใหเกิดการตอตานสงครามมากขึ้ น และยังประสบผลในการ
เพิม่ การปฏิบตั กิ ารกอการรายเพือ่ สรางความกังวลใจแกสหรัฐฯ และพันธมิตร รวมทั้งไดเคลื่อน
ยาย บ.จํานวน ๑๔๓ เครื่อง ในจํานวนนี้ ๑๒๑ เครื่องเปน บ.รบ ไปลงไวทอ่ี หิ ราน เพื่อปองกัน
การถูกโจมตีจากฝายพันธมิตร และเมื่อ ๖ ก.พ.๓๔ อิรกั ไดประกาศตัดความสัมพันธทางการทูต
กับสหรัฐฯ อังกฤษ ฝรัง่ เศส อิตาลี อียปิ ต และซาอุดอี าระเบีย โดยอางวาประเทศเหลานีไ้ ด
ปฏิบตั กิ ารโจมตีทางอากาศ
และใชขปี นาวุธโทมาฮอคโจมตีเปาหมายทางพลเรือนของอิรกั
ขณะเดียวกันอิรกั ไดปลอยนํ้ามันดิบลงสูทะเล และเผาบอนํ้ามันในคูเวต เปนจํานวนมากกวา
๑๗๐ บอ ซึ่งการกระทําดังกลาวไดสรางความเสียหายอยางยิง่ ตอสภาวะแวดลอมของโลก

- ๒๕ สรุปผลการสูญเสีย
ฝายสหรัฐฯ และพันธมิตร
บ.สูญเสีย ๔๒ เครื่อง ในจํานวนนีเ้ ปนของ
- สหรัฐฯ ๓๐ เครื่อง (๑ เอฟ – ๔ จี, ๑ เอฟ – ๑๔, ๑ เอฟ – ๑๕,
๒ เอฟ/เอ/๑๘, ๓ เอ – ๖, ๕ เอ – ๖, ๕ เอ – ๑๐, ๑ โอวี – ๑๐, ๓ เอวี – ๘ บี, ๔ เอฟ – ๑๖,
๑ เอฟ – ๑๑๑, ๑ บี – ๕๒, ๑ ซี – ๑๓๐, บ.ไมทราบแบบ ๔ เครื่อง และ ๒ ยูเฮช – ๑)
- อังกฤษ ๗ เครื่อง (บ.ทอรนาโด)
- ซาอุดอี าระเบีย ๓ เครื่อง (บ.ทอรนาโด)
- อิตาลี ๑ เครื่อง (บ.ทอรนาโด)
- คูเวต ๑ เครื่อง (บ.เอ – ๔)
ฝายอิรัก
บ. สูญเสีย ๔๒ เครื่อง (๙ มิราจ เอฟ – ๑, ๘ มิก – ๒๓, ๘ มิก – ๒๙,
๒ มิก – ๒๕, ๒ มิก – ๒๑, ๒ ซู – ๒๕, ๖ ฮ. และ บ.ไมทราบแบบ ๕ เครื่อง)
- ถูกทําลายทีภ่ าคพืน้ ดิน ๙๕ เครื่อง
อากาศยานของสหรัฐฯ ทีส่ ง เขาไปยังซาอุดอี าระเบีย และอาวเปอรเซีย
บ.รบ จํานวน ๑,๘๐๐ เครื่อง
- บ.เอฟ – ๔ จี
- บ.เอฟ – ๑๔
- บ.เอฟ – ๑๕ อี
- บ.เอฟ – ๑๖
- บ.เอฟ/เอ – ๑๘
- บ.เอฟ – ๑๑๑
- บ.เอฟ – ๑๑๗
- บ.เอ – ๖
- บ.เอ – ๑๐
- บ.โอวี – ๑๐
- บ.อีเอ – ๖ บี
- บ.เอวี – ๘ บี

- ๒๖ - บ.อี – ๓ เอ (เอแวคส)
- บ.อี – ๒ ซี
- บ.อี - ๘
- บ.อีเอฟ – ๑๑๑
- บ.อารซี – ๑๓๕
- บ.บี – ๕๒
- บ.ซี – ๑๓๐
- บ.ซี – ๑๔๑
- บ.ซี – ๕
ฮ.จํานวน ๑,๗๐๐ เครื่อง
- ฮ.AS - 1H (COBRA)
- ฮ.AH – 64 (APACHE)
- ฮ.OH – 58(AHIP)
- ฮ.UH – 1 (HUEY)
อากาศยานของพันธมิตรทีส่ ง เขาไปยังอาวเปอรเซีย และบริเวณใกลเคียง
อังกฤษ
- ๓๐ เครื่อง (บ.ทอรนาโด, บ.บัคคาเนียร, บ.นิมรอด)
ฝรัง่ เศส
- ๒๙ เครื่อง (บ.จากัวร, บ.มิราจ ๒๐๐๐, บ.มิราจ เอฟ เอฟ-๑,
บ.ซี-๑๖๐ จี
แคนาดา - ๑๘ เครื่อง
อิตาลี
- ๘ เครื่อง
ตุรกี
- ๕๐ เครื่อง
ซาอุดอี าระเบีย, บาหเรน, โอมาน, กาตาร, คูเวต, สหรัฐอาหรับเอมิเรต
– ๓๓๐ เครื่อง
อากาศยานของอิรกั
- ทหาร จํานวน ๕๔๐,๐๐๐ คน
- บ.รบ จํานวน ๘๐๐ เครื่อง ไดแก
บ.มิก - ๒๑
บ.มิก – ๒๓

- ๒๗ บ.มิก – ๒๕
บ.มิก – ๒๙
บ.ซู – ๑๗
บ.ซู – ๒๒
บ.ซู – ๒๕
บ.มิราจ เอฟ – ๑
- ฮ.ติดอาวุธ จํานวน ๑๖๐ เครื่อง ไดแก
ฮ.เอ็มไอ – ๒๔
ฮ.เอสเอ – ๓๔๒
ฮ.เอสเอ – ๓๑๖
ฮ.บีโอ – ๑๐๕

- ๒๘ -

สงครามไทย – ฝรั่งเศส
ค.ศ.1940 – 1941
ในวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ.1940 (พ.ศ.2483) นิสติ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประมาณ 8,000 เดินขบวนครัง้ ใหญสนับสนุนรัฐบาลไทยในการ
เรียกรองดินแดนคืนจากฝรัง่ เศส หลังจากขบวนการของนิสติ นักศึกษาเริม่ ตนแลว ในวันเสารท่ี 12
ตุลาคม ค.ศ.1940 ประชาชนชาวไทยอีกประมาณ 50,000 คน พากันเดินขบวนและรวมตัวกัน
อยูที่ทองสนามหลวงเพื่อสนับสนุนรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม (ขณะนัน้ มียศเปนพลตรี) ใน
การเรียกรองดินแดนคืนจากฝรัง่ เศส ในวันที่ 15 ตุลาคม นักศึกษาภาคสมทบของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยจํานวน 2,000 คน
เดินขบวนถือคบเพลิงมายังบริเวณหนากระทรวงกลาโหม
จุดมุงหมายก็เพื่อสนับสนุนรัฐบาลพลตรีหลวงพิบูลสงครามใหเอาดินแดนในอินโดจีนที่ถูกฝรั่งเศส
เอาไปตั้งแตสมัยทีฝ่ รัง่ เศสเขามายึดเอาอินโดจีนทัง้ หมดไปเปนอาณานิคมของฝรัง่ เศส ในครัง้ นัน้
ฝรั่งเศสเคลื่อนไหวอยางรุนแรงจนไทยตองยอมเสียดินแดนลาวและกัมพูชาใหกบั ฝรัง่ เศส
โดย
สนธิสัญญาฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ค.ศ.1907 (พ.ศ.2450)
การเคลื่อนไหวของรัฐบาลไทยกับประชาชนครั้งนี้เปนขาวไปทั่วโลก ขณะนั้นสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ในยุโรปกําลังรอนระอุ ญี่ปุนและสหรัฐฯ ยังไมไดรวมสงคราม กองทัพเยอรมนีประสบ
ชัยชนะทุกแหง สวนอังกฤษกําลังเขาตาจนและฝรัง่ เศสปราชัยตอเยอรมนีจนตองทําสัญญาสงบศึก
กับเยอรมนีในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1940 เมื่อฝรั่งเศสปราชัยแลว จึงจัดตั้งรัฐบาลใหม ภายใต
การนํ าของนายพลเปแตงโดยต อ งปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขของการสงบศึ กที่ ทํ าไวกับเยอรมนี ในป
ค.ศ.1940 ฝรั่งเศสเปนประเทศที่หมดสภาพความเปนมหาอํานาจ รัฐบาลไทยสมัยพลตรีหลวง
พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรีมองเห็นวา เมือ่ ฝรัง่ เศสหมดอํานาจแลวจึงสมควรที่จะเรียกรองให
ฝรั่งเศสคืนดินแดนทีไ่ ทยตองเสียไปกลับคืนมา แตฝรัง่ เศสปฏิเสธโดยอางวาปญหาดังกลาวเปน
ปญหาที่ยุติไปแลวตามสนธิสญ
ั ญาทีไ่ ทยไดทําไวกบั ฝรัง่ เศสเมือ่ ป ค.ศ.1907
ดินแดนที่ไทยเรียกรองคืนจากฝรั่งเศสครั้งนี้เปนดินแดนที่เคยอยู ในความปกครองของไทย
แตถูกฝรั่งเศสยึดเอาไปรวมทั้งหมด ๕ ครัง้ ดวยกัน คิดเปนพืน้ ทีท่ ง้ั หมด 467,500 ตารางกิโลเมตร
ไดแกดินแดนของประเทศลาวและเขมรในปจจุบัน การสูญเสียดินแดนดังกลาวใหฝรัง่ เศส ถึง ๕
ครั้งทําใหดินแดนของไทยลดไปครึง่ ประเทศ จุดประสงคครัง้ แรกในการเรียกรองครัง้ นีเ้ พือ่ ขอ ดิน
แดนทางฝงขวาของแมนํ้าโขงตรงขามกับหลวงพระบางและปากเซกลับคืน ตอมาไทยขอให ฝรั่งเศส
คืนลาวและเขมรทั้งหมดใหไทย

- ๓๐ ภายหลังที่ทางรัฐบาลและประชาชนคนไทยเคลื่อนไหวเรียกรองดินแดนคืนดังกลาวแลว
ในวันที่ 17 กันยายน ค.ศ.1940 ฝรั่งเศสปฏิเสธการเรียกรองของไทย ดังนั้นสงครามระหวางไทย
กับฝรั่งเศสจึงไมอาจหลีกเลี่ยงได

ฝรั่งเศสเริ่มคุกคามไทย
นอกจากฝรั่งเศสจะปฏิเสธขอเรียกรองของไทยแลว ยังแสดงการขมขูด ว ยการยิงปนจากฝง
แมนํ้าโขงเขามายังดินแดนของไทยและสงเครือ่ งบินรุกลํ้านานฟาของไทยตลอดเวลา ทางฝายไทย
ยังมิไดตอบโตกเ็ ตรียมพรอมทีจ่ ะรับมือกับฝรัง่ เศส วันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ.1940 พลตรีหลวง
พิบูลสงครามไดรับแตงตั้งใหเปนผูบัญชาการทหารสูงสุดอีกตํ าแหนงหนึ่งนอกเหนือจากตํ าแหนง
รัฐมนตรีกลาโหม
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ.1940 ฝรัง่ เศสสงเครือ่ งบินมาทิง้ ระเบิดทีจ่ งั หวัดนครพนม
นับตั้งแตนน้ั มาศึกอินโดจีนระหวางไทยกับฝรัง่ เศสก็เริ่มตน
คราวนีก้ องทัพไทยทัง้ กองทัพบก
กองทัพเรือ และกองทัพอากาศเปนฝายบุกฝรัง่ เศสบาง นับวาเปนครัง้ แรกในประวัตศิ าสตรของ
ประเทศไทยทีต่ อ งรบกับประเทศมหาอํานาจอยางฝรัง่ เศสโดยมิไดหวัน่ เกรง และประชาชนชาวไทย
ทั้งประเทศใหการสนับสนุนเต็มที่
กองทั พ บกของฝรั่ ง เศสจากเวี ย ดนามเคลื่ อ นเข า มาประชิ ด ดิ น แดนไทยทางด านอรัญ
ประเทศ นอกจากนัน้ ก็เขามาถึงชายแดนจังหวัดสุรนิ ทร อุบล และหนองคาย การเคลือ่ นทัพของ
ฝรั่งเศสเขาชิดดินแดนไทยดังกลาวเปนการคุกคามอธิปไตยของประเทศไทยอยางรายแรง
ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ค.ศ.1940 รัฐบาลไทยภายใตการนําของหลวงพิบูลสงคราม
จัดตั้งกองทัพเพื่อตอสูกับฝรั่งเศส 2 กองทัพ กับกองพลสนามอิสระ 1 กองพล เพือ่ รับมือกับ
กองทัพฝรั่งเศสซึ่งกําลังจะบุกเขามายังประเทศไทย
กองทัพไทยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรบกับฝรั่งเศสครั้งนั้นมีกองทัพบูรพา โดยพลเอกหลวงพรหมโยธี
(ยศขณะนั้นพันเอก) เปนแมทัพ กองทัพอีสานโดยพลโทหลวงเกรียงศักดิพ์ ชิ ติ (ยศขณะนัน้ เปน
พันเอก) เปนแมทัพ และกองพลสนามอิสระโดยพลเอกหลวงหาญสงคราม (ขณะนัน้ เปนพักเอก)
เปนแมทัพ

การรบทางบก
ในวันที่ 6 มกราคม ค.ศ.1941 (พ.ศ.2484) กองทัพไทยที่จัดตั้งขึ้นเริ่มทําการรบกับ

- ๓๒ ฝรั่งเศส โดยบุกเขาโจมตีฝรัง่ เศสทางดานกัมพูชา นครจําปาศักดิ์ เวียงจันทน และสุวรรณเขต
กองทัพไทยเขายึดหลวงพระบาง เมืองหลวงลาวไว หลังจากนั้นฝงซายทั้งหมดของแมนํ้าโขงก็ตก
อยูภายใตการยึดครองของไทย สวนการรบทางดานตะวันออก กองทัพไทยสามารถตรึงทหาร
ฝรั่งเศสตรงพรมแดนไวไมใหบุกเขามา แลวรุกไลกองทัพฝรัง่ เศสใหเขาไปในดินแดนของ ฝรั่งเศส
และเขายึดปอยเปตไวได ภายหลังทีย่ ดึ ปอยเปตไวไดแลว ฝรั่งเศสสงเครื่องบินมาทิ้งระเบิดที่มั่น
ของกองทัพไทยที่นั่นแตไมเกิดผล กองทัพไทยสามารถรักษาปอยเปตไวไดจนกระทัง่ สงครามเลิก

การรบทางอากาศ
เมื่อสมรภูมทิ างดานภาคพืน้ ดินตองตกเปนฝายเสียเปรียบแลว ฝรั่งเศสเริ่มสงเครื่องบินมา
ทิ้งระเบิดที่นครพนมอยางหนัก วันที่ 17 มกราคม ค.ศ.1941 ไทยสงเครือ่ งบินเขาตอสูอ ยางอาจ
หาญจึงสามารถปองกันนครพนมไวได นอกจากนัน้ แลวไทยไดสง เครือ่ งบินทิง้ ระเบิดในอินโดจีนอีก
หลายแหงเพือ่ ตัดกําลังของฝรั่งเศส

การรบทางทะเล
กองทัพเรือของฝรั่งเศสที่ประจําอยูในอินโดจีนปะทะกับราชนาวีไทยตรงบริเวณเกาะชางใน
วันที่ 17 มกราคม ค.ศ.1941 เรือลาดตระเวนลามอตด-ปเกต (Lamotte Pigue) ของฝรั่งเศสระดม
ยิงเรือรบธนบุรขี องไทยเสียหาย แตก็ไมจมจึงพนภัยขาศึกมาได และขาศึกก็ไมสามารถรุกลํ้า
อธิปไตยของไทยทางดานทะเลไดอกี นับวา “ยุทธการแหงเกาะชาง” ครัง้ นัน้ สรางเกียรติประวัตใิ ห
แกราชนาวีไทยเปนอยางยิ่ง แมวา เรือรบธนบุรจี ะถูกขาศึกโจมตีเสียหายก็ตาม นอกจากเรือรบ
ธนบุรีแลวยังมีเรือรบของราชนาวีไทยอีกหลายลําทีไ่ ดตอ สูก บั เรือลาดตระเวนลามอตด ปเกตของ
ฝรั่งเศส เชน เรือรบสงขลา และเรือรบชลบุรี ซึ่งทําการตอสูก บั กองเรือรบของฝรัง่ เศสอยางหาว
หาญเปนผลใหกองเรือรบของฝรัง่ เศสตองถอยหนีไป

ญี่ปุนไกลเกลี่ย
ในขณะที่การรบยังไมสน้ิ และฝายไทยเปนฝายยึดพืน้ ทีใ่ นอินโดจีนไวไดหลายจุดนัน้ ญีป่ นุ
ซึ่งกําลังเปนมหาอํานาจอยูใ นเอเชีย ไดเสนอตัวเขามาเปนผูไ กลเกลีย่ ใหไทยกับฝรัง่ เศสเลิกรบแลว
หันมาทําการเจรจากัน รัฐบาลไทยกับฝรั่งเศสตอบตกลงตามขอเสนอของญีป่ นุ และหยุดยิงกันใน
วันที่ 28 มกราคม ค.ศ.1941

- ๓๔ -

อนุสัญญาโตเกียว
เมื่อมีการหยุดยิงแลวมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 คณะ คณะหนึ่งทําหนาทีเ่ จรจากับ
ผูแทนของฝรั่งเศสบนเรือลาดตระเวนนาโตริทไ่ี ซงอนในวันที่ 29 มกราคม ค.ศ.1941 อีกคณะหนึ่งมี
กรมหมื่นนราธิปพงษประพันธเปนหัวหนาคณะเดินทางไปเจรจาสันติภาพกับฝรั่งเศสที่โตเกียวใน
วันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ.1941 และไดลงนามในอนุสญ
ั ญาโตเกียวกับผูแ ทนฝรัง่ เศส
จากอนุสญ
ั ญาโตเกียวฉบับนี้ ไทยไดดนิ แดนตาง ๆ กลับคืนมาดังนีค้ อื ดินแดนฝง ขวาของ
หลวงพระบาง จําปาศักดิ์ ศรีโสภณ พระตะบอง และดินแดนในกัมพูชา ตอมาไทยไดเอาดินแดนที่
ไดจากฝรัง่ เศสครั้งนี้มาแบงแยกเปน 4 จังหวัดคือ จังหวัดพระตะบอง จังหวัดพิบลู สงคราม จังหวัด
จําปาศักดิ์ และจังหวัดลานชาง
เปนอันวาการรบระหวางไทยกับฝรัง่ เศสครั้งนี้
ไทยไดดนิ แดนกลับคืนมาหลังจากทีถ่ กู
ฝรั่งเศสบีบบังคับใหไทยยกใหตง้ั แตสมัยฝรัง่ เศสเขามาลาอาณานิคมในอินโดจีน
คณะบุคคลที่นํ าความสํ าเร็จมาใหกับประเทศไทยครั้งนี้มีหลายคนดวยกันซึ่งอยูใตการนํ า
ของพลตรีหลวงพิบูลสงคราม
ซึ่งเมื่อสงครามครั้งนี้ยุติลงแลวไดรับพระราชทานยศเปนจอมพล
นอกจากนั้นก็มีกรมหมื่นนราธิปพงษประพันธ (ผูล งนามในอนุสญ
ั ญาโตเกียว) นายควง อภัยวงศ
(ผูลงนามในสัญญารับดินแดนดานบูรพาและนําธงชาติไทยไปปกทีจ่ งั หวัดพระตะบอง) หลวงพรหม
โยธี และพันเอกประเสริฐ สุดบรรทัด

ไทยเสียดินแดนคืนใหฝรัง่ เศสอีก
สงครามอินโดจีนระหวางไทย-ฝรั่งเศสที่เกิดขึ้นขณะโลกกํ าลังอยูในระหวางสงครามโลก
ครั้งที่ 2 เปนความปรีชาสามารถของรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่มองเห็นวา เมื่อฝรั่งเศสแพ
สงครามในยุโรปแลวอธิปไตยของฝรัง่ เศสเหนืออินโดจีนยอมเปลีย่ นแปลงไป ดังนั้นจึงเปนโอกาส
ของไทยที่จะเอาดินแดนของไทยคืนมากอนที่อธิปไตยของฝรั่งเศสในอินโดจีนจะเปลี่ยนแปลงไป
และขณะนั้นฝรั่งเศสไมมีกําลังพลทีจ่ ะคุม ครองอินโดจีนไดเนือ่ งจากแพสงครามในยุโรปดังกลาว
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ดําเนินตอไป ในเวลาตอมาญีป่ นุ และสหรัฐฯ เขารวมสงครามทํา
ใหโฉมหนาของสงครามเปลี่ยนแปลงไป เยอรมนีซ่ึงเปนฝายชนะในครัง้ แรกกลับเปนฝายปราชัยตอ
พันธมิตร ดวยเหตุนี้ฐานะของฝรั่งเศสจึงเปลี่ยนแปลงไป เมื่อพันธมิตรเริ่มยกพลขึ้นบกที่นอรมังดี
ประเทศฝรั่งเศสเพื่อพิชิตเยอรมนี กองทัพฝรัง่ เศสเสรีนอกประเทศไดเขารวมรบกับฝายพันธมิตร
ดังนั้นเมื่อสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ยุตแิ ลว ฝรั่งเศสจึงเปลี่ยนฐานะจากผูแพสงครามในระยะแรกกลาย
เปนผูชนะไปและกลับเปนประเทศมหาอํานาจอีกครัง้ หนึง่

- ๓๕ เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุตแิ ลว รัฐบาลใหมของฝรัง่ เศสจึงเรียกรองเอาดินแดนทีเ่ สียให
ไทยกลับคืน รัฐบาลจอมพล ป. พิบลู สงครามผูเ อาดินแดนกลับคืนมาไดเพียงระยะเวลาอันสัน้ จึง
ลาออก หลังจากนัน้ จังหวัดพระตะบอง จังหวัดพิบลู สงคราม จังหวัดจําปาศักดิ์ และจังหวัดลานชาง
ที่ไทยไดมาครอบครองอยู 5 ป 9 เดือน 15 วัน จึงตองคืนไปใหฝรั่งเศสในวันที่ 12 พฤศจิกายน
ค.ศ.1946 (พ.ศ.2489) ตามสัญญาวอชิงตัน
เมื่อมองดูอีกมุมของประวัตศิ าสตรชาติไทยในชวงระยะเวลานัน้ จึงพบความจริงขอหนึ่งที่
เราคงจะพอมองเห็นวาประเทศเล็ก ๆ และไมมีอํานาจอยางไทยนัน้ ไมมีอํานาจเพียงพอทีจ่ ะตอรอง
ในทางการเมืองได กวาไทยจะไดดนิ แดนกลับคืนมาตองใชเลือดเนือ้ และชีวติ เขาแลก แตฝรั่งเศสซึ่ง
เปนชาติมหาอํานาจและยังมีมิตรเปนมหาอํานาจอีก
เมือ่ ตองการดินแดนกลับคืนเพียงแตใช
“วาจา” กลาวบีบบังคับ ไทยก็ไมมีทางเลือกเพราะไมมีมหาอํานาจชาติใดยืนอยูข า งไทยจริง ๆ
มิหนําซํ้ากลับเขาขางฝรั่งเศส แลวบอกใหไทยคืนดินแดนดังกลาวใหฝรัง่ เศส ซึ่งไทยก็ตองจําใจ
ปฏิบตั ติ าม
ในการบีบใหไทยคืนดินแดนใหฝรัง่ เศสนั้น มหาอํานาจผูชนะสงครามคือ อังกฤษและ
สหรัฐฯ เห็นดวยกับฝรัง่ เศสทีต่ กลงใหไทยเขาเปนสมาชิกองคการสหประชาชาติได ถาหากวาไทย
ยอมคืนดินแดนทัง้ 4 จังหวัดใหกบั ฝรัง่ เศส ดังนั้นการเขาเปนสมาชิกองคการสหประชาชาติของไทย
จึงตองแลกดวยดินแดนจํานวนมหาศาล
ศึกอินโดจีนระหวางฝรัง่ เศสกับไทยกลายเปนประวัตศิ าสตรไปแลว วิญญาณของนักรบที่
เสียชีวิตในการรวมรบครั้งนั้นไดฝากวีรกรรมไวใหอนุชนชาวไทยในรุ นตอมาไดรับรูถึงการเสียสละ
ของพวกเขา ซึง่ ชาวไทยทุกคนในปจจุบนั จะไดเห็นถาหากเดินทางผานอนุสาวรียช ั ยสมรภูมิ สถานที่
แหงนี้เปนที่เก็บอัฐขิ องพวกเขาเพือ่ เตือนใจคนไทยทัง้ ชาติวา ครั้งหนึ่งพวกเขาไดทําการตอสูเ พือ่ ดิน
แดนของประเทศอยางสมศักดิศ์ รีในหนาหนึง่ ของประวัตศิ าสตรชาติไทย อนุสาวรียชัยสมรภูมิแหง
นั้นตั้งตระหงานอยางสงาผาเผยเปนการยืนยันเรือ่ งราวของพวกเขาตลอดไป ●

- ๓๖ ชวงเวลา 2 เดือนของการรบในสงครามไทย – ฝรั่งเศส
ฝายทหารไทยประสบการสูญเสียรวมทัง้ หมดดังนี้

เสียชีวิต
บาดเจ็บถึงทุพพลภาพ
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กนอย

ทหารบก
94
7
82
218

ทหารเรือ
41
8
4
55

ทหารอากาศ
13
1
2
2

ตํารวจสนาม
12
12
32

(รายชือ่ ผูเสียชีวิตไดรับการจารึกไวที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิ)

รวม
160
16
100
307

พลตรีหลวงพิบูลสงคราม (จอมพล ป.พิบูลสงคราม) นายกรัฐมนตรีกลาว
ปราศรัยเรื่องเรียกรองดินแดนคืนจากฝรั่งเศส ที่หนากระทรวงกลาโหม
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ.1940

นักศึกษามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง
เดินขบวนเรียกรองดินแดนคืน
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ.1940

พลเอก หลวงพรหมโยธี
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม
รองผูบัญชาการทหารสูงสุด
รองแมทพั บก
แมทพั ที่ 1 (แมทพั กองทัพบูรพา)

เครื่องบินฮอวก 3 หรือ “ฮอวกพับฐาน” เครื่องบินขับ
ไลปกสองชั้น อีกหนึ่งในแสนยานุภาพของกองทัพ
อากาศไทย มีความเร็วสูงสุดถึง 397 กม. / ชม. ติด
ปนกลอากาศขนาด 12.7 มม. 1 กระบอกยิงลอดวง
ใบพัด และบรรทุกลูกระเบิดทําลายขนาด 250 กก.
1 ลูก หรือขนาด 50 กก. 4 ลูก

ฝูงเครื่องบินแหงกองทัพอากาศไทย เขาโจมตีเมืองศรีโสภณ
กัมพูชา

พลโท หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต
ผูชวยแมทัพบก
แมทพั กองทัพที่ 2 (แมทพั กองทัพอีสาน)

พลตรีหลวงพิบูลสงคราม เยี่ยมกองทัพอากาศ เมื่อสงครามยุติลง

เรือหลวงชลบุรี เมือ่ วันทําพิธี
ปลอยลงสูนํ้าที่ประเทศ อิตาลี
เมื่อ วันที่ 18 มกราคม ค.ศ.
1936

(ซาย) พันเอกหลวงพรหมโยธี
แมทัพกองทัพบูรพาสงพลตรีหลวงพิบูลสงคราม ผูบัญชาการทหารสูงสุด(ขวา)
ที่สถานีรถไฟอรัญประเทศ หลังจากไป
เยีย่ มกองทัพบูรพา (กลาง) พันเอก
หลวงเสรีเริงฤทธิ์ รองแมทพั ดานบูรพา

- ๓๗ -

สงครามเกาหลี
ภูมหิ ลังและความเปนมาของสงคราม
เกาหลีเปนประเทศทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร สืบเนื่องกันมาเปนระยะเวลายาวนาน
โดยยอนหลังไปไมนอยกวา ๕,๐๐๐ ป ดังนั้นเกาหลีจึงเปนประเทศเกาแกมากที่สุดประเทศ
หนึง่ ของโลก แตตลอดระยะเวลาอันยาวนานในประวัตศิ าสตรของเกาหลี
เต็มไปดวย
สงครามตลอดมา เพราะเกาหลีเปนประเทศที่ตั้งอยูในจุดยุทธศาสตรสําคัญ ระหวางญีป่ นุ
กับจีนและอดีตสหภาพโซเวียต ทําใหทง้ั จีนและญีป่ นุ ตางตองการทีจ่ ะเขาไปมีอทิ ธิพลเหนือ
เกาหลีตลอดมา
๑ ความสําคัญทางยุทธศาสตร
ประเทศเกาหลี ตัง้ อยูบ นคาบสมุทรชือ่ เดียวกันซึง่ ทอดจากผืนแผนดินใหญจนี
ไปในทิศทางเกาะกิวซิว เกาะใหญที่ ๔ ในภาคใตของญีป่ นุ โดยมีชอ งแคบเกาหลีหรือชอง
แคบ ซูซิมา คั่นอยูนั้น มีความสําคัญทางยุทธศาสตรอยูม าก โดยทีเ่ กาหลีมอี าณาเขตทิศ
เหนือจดแมนจูเรียของจีน และตอนปลายสุดดานตะวันออกของเขตแดนดานเหนือจดไซบีเรีย
ของสหภาพโซเวียต มีความยาวตามลําแมน้ําทูเม็น ๑๖ กม. จึงตองเผชิญกับอิทธิพลของ
จีน ญีป่ นุ และสหภาพโซเวียต ซึง่ พิจารณาตามความสําคัญทางยุทธศาสตรเกาหลีในแงท่ี
เกีย่ วกับประเทศของตน และพยายามผนวกเกาหลีเขาเปนดินแดนของตนอยูเสมอ สหภาพ
โซเวียตไดมองอยูเสมอที่จะเขายึดหรือมีอิทธิพลเหนือคาบสมุทรนี้
ซึง่ จะทําใหมีอิทธิพล
เหนือญีป่ นุ จีนก็มองวาเกาหลีจะเปน “สะพาน” ใหญป่ี นุ เขาโจมตีจนี ได และญีป่ นุ ก็ตอ งการ
ใหเกาหลีอยูในอิทธิพลเพื่อการปองกันตนเชนกัน
อยางไรก็ดีเมื่อญี่ปุนเปนฝายมีชัยใน
สงครามกับจีน ในป ค.ศ.๑๘๙๔ - ๑๘๙๕ และสงครามกับสหภาพโซเวียตในป ๑๙๐๔ ๑๘๐๕ เกาหลีกถ็ กู ผนวกเขาเปนดินแดนในปกครองของญีป่ นุ แลวเปลีย่ นชือ่ ประเทศเกาหลี
เปนประเทศ “โซเซน” (Chosen) ตัง้ แต ค.ศ.๑๙๑๐ เปนตนมา
๒ เกาหลียคุ ที่อยูภายใตการปกครองของญี่ปุน (ค.ศ.๑๙๑๐ - ๑๙๔๕)
เมือ่ ญีป่ นุ เขามาปกครองเกาหลี ญี่ปุนจัดการฟนฟูประเทศเกาหลี ใหมคี วาม
กาวหนาตามนโยบายจักรวรรดินยิ มของญีป่ นุ เชน ญี่ปุนผลักดันใหเกาหลีมีความกาวหนา

- ๓๘ ทางเศรษฐกิจ แตประชากรชาวเกาหลีเองกลับไดรบั ผลประโยชนจากความกาวหนาทาง
เศรษฐกิจเพียงเล็กนอย
ญีป่ นุ เมื่อปกครองก็ดําเนินการกดขีช่ าวเกาหลี ทัง้ ทางดานเศรษฐกิจและทาง
วัฒนธรรมอยางมาก เชน หามใชภาษาเกาหลี เมื่อชาวเกาหลีกลุมใดเรียกรองเสรีภาพ ญีป่ นุ
จะใหตํารวจเขาทําการปราบปรามอยางปาเถือ่ นโหดราย จึงทําใหชาวเกาหลีดน้ิ รนแสวงหา
อิสรภาพอยางเต็มที่ ซึ่งในที่สุดก็เกิด “ขบวนการซามิว” หรือ “ขบวนการ ๑ มีนาคม”
ขึน้ มาในป ค.ศ.๑๙๑๙ ขบวนการซามิวประกอบดวยฝูงชนทีป่ ราศจากอาวุธจํานวนมาก
พากันเดินขบวนเรียกรองใหชาวโลกชวยเกาหลีใต ใหหลุดพนจากความเปนทาสของญีป่ นุ
แตการปฏิบัติงานของขบวนการซามิวไมประสบผลสําเร็จ
เพราะญี่ปุนสังหารชีวิตผูเดิน
ขบวนมือเปลาไปหลายรอยชีวติ
เมือ่ ขบวนการซามิวลมเหลว บรรดาผูนําในการกอบกูเ อกราชของเกาหลี จึงได
จัดตัง้ รัฐบาลพลัดถิ่นเกาหลีขึ้นในประเทศจีน โดยแตงตัง้ ให นายซิงมัน รี เปน
ประธานาธิบดีคนแรกของรัฐบาลเกาหลี หลังจากนั้นไมนานรัฐบาลพลัดถิ่นของเกาหลีที่จัด
ตัง้ ขึน้ ในประเทศจีน เกิดการแตกแยกกันเปนหลายฝาย ในที่สุดกลุมที่นิยมโซเวียตกอตัวขึ้น
เปนกองโจร แลวตอตานญีป่ นุ อยูต ามบริเวณพรมแดน ทีต่ ดิ ตอกันระหวางเกาหลีกบั แมนจู
เรีย สวนอีกกลุมหนึ่งเปนกลุมที่เปนปฏิปกษตอคอมมิวนิสต โดยมี นายกิมกู เปนหัวหนา
และทําการตอตานญีป่ นุ อยางดุเดือด เชนเดียวกับกลุมนิยมโซเวียต
ในระหวางสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ กลุมที่เปนปฏิปกษตอคอมมิวนิสตเขารวมกับ
กองทัพจีนคณะชาติของเจียง ไคเชค สวนตัวนายซิงมัน รี เดินทางไปอยูท ก่ี รุงวอชิงตัน เพื่อ
หาทางกอบกูเอกราชใหเกาหลีโดยวิถีทางการทูตและการเมือง พอถึงป ค.ศ.๑๙๔๐ รัฐบาล
พลัดถิน่ ของเกาหลีในจีนซึง่ นําโดยนายกิมกู ยังคงมีความแตกแยกทางความคิดอยูเ หมือน
เดิม
๓ เกาหลีหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ (ค.ศ.๑๙๔๕ - ๑๙๕๐)
ในปลายสงครามสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อญี่ปุนกําลังจะยอมแพตออํานาจ
ทางทหารของสหรัฐฯ หลังจากเมืองฮิโรชิมาเปนอันตรายดวยระเบิดปรมาณู ใน ๖ สิงหาคม
๑๙๔๕ ตอมาในวันที่ ๘ สิงหาคม เมืองนางาซากิถกู ทิง้ ระเบิดเปนแหงที่ ๒ สหภาพโซเวียตก็
ไดยน่ื เอกสารประกาศสงครามผานเอกอัครราชทูตญีป่ นุ ในกรุงมอสโคมีผ ลอยูในสถานะ

- ๓๙ สงครามกับญีป่ นุ ตัง้ แต ๙ สิงหาคม ๑๙๔๕ เปนตนไป พรอมกันนั้นก็ไดสงกําลังเขาไปใน
แมนจูเรีย โดยแทบจะไมประสบการตอตานจากญีป่ นุ เลย สวนในเกาหลีกไ็ ดสง กําลังเขาไป
จากภาคใตของไซบีเรียตามชายแดนทีต่ ดิ ตอกัน เมื่อกําลังของสหภาพโซเวียตไดเคลือ่ นทีไ่ ป
ถึงเมืองชายฝง ดานตะวันออก ๓ เมือง คือ UNGGI, RAJIN และ CHONGJIN ซึง่ อยูใ ตเขต
แดนลงมาประมาณ ๑๐ กม. ผูบ ญ
ั ชาการทหาร สหภาพโซเวียต ก็ประกาศใน ๑๓ สิงหาคม
วา “ไดปลดปลอยเกาหลีเรียบรอยแลว”
เมือ่ รัฐบาลญีป่ นุ ไดแจงความจํานงจะยอมแพใหทราบใน ๑๐ สิงหาคม
๑๙๔๕ นัน้ สหรัฐฯ ก็ตกลงใจที่จะยอมรับการยอมแพของญี่ปุนในเกาหลีในพื้นที่ใตเสน
ขนานที่ ๓๘ ลงมา และใหสหภาพโซเวียตรับการยอมแพในเขตเหนือ การตกลงใจนี้ออกมา
ในรูปของรางคําสัง่ ทัว่ ไปที่ ๑ ที่คณะเสนาธิการผสมของสหรัฐฯ ไดพจิ ารณาตามรางของกอง
ทัพบก และเมือ่ ไดรบั ความเห็นชอบจากประธานาธิบดีทรูแมนแลว ก็ไดถูกสงมาให นายพล
ดักลาส แม็คอาเธอร ณ กองบัญชาการของเขาในฟลปิ ปนส ใน ๑๕ สิงหาคม นั้น พรอม
กันนัน้ รัฐบาลสหรัฐฯ ก็ไดสงสําเนาใหรฐั บาลอังกฤษ และสตาลินทราบ สตาลินขอแกไข
บางตอนใน ๑๖ สิงหาคม โดยมิไดแตะตองขอความเกีย่ วกับเสนขนานที่ ๓๘ แตอยางไร
คําสัง่ ทัว่ ไปที่ ๑ นี้ นายพล ดักลาส แม็คอาเธอร ไดลงนามเมื่อ ๒ กันยายน ในฐานะผูบ ญ
ั ชา
การทหารสูงสุดของพันธมิตรในแปซิฟก มีผลบังคับใชตง้ั แต ๗ กันยายน เปนตนไป และใน
๗ กันยายน นั้น ก็ไดออกประกาศตอประชาชนชาวเกาหลี ในฐานะผูบ ญ
ั ชาการภาคแปซิฟก
ของสหรัฐฯ ความวา
“ในฐานะผูบ ญ
ั ชาการภาคแปซิฟก ของสหรัฐฯ โดยบทบัญญัตใิ นสัญญา
ยอมแพของญีป่ นุ ทหารในบังคับบัญชาของผูบ ญ
ั ชาการภาคแปซิฟก ของ
สหรัฐฯ จะเขายึดครองและดําเนินการปกครองเกาหลีใตเสนขนานที่ ๓๘
ลงมา ในคําประกาศนีไ้ ดบง ถึงภาระทีจ่ ะใหเกาหลีไดมเี สรีภาพและเปน
เอกราชในเวลาอันควร จึงขอใหประชาชนรวมมือและปฏิบตั ติ ามคําสั่ง
ตอไป”
เหตุผลในการแบงเขตรับการยอมแพของญีป่ นุ ในเกาหลีน้ี ปรากฏในหนังสือ
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- ๔๐ “เปนเพราะภาระทีส่ หรัฐฯ ตองรับการยอมแพของญีป่ นุ โดยกระทันหัน
(ทําสัญญายอมแพเมื่อ ๑๕ สิงหาคม ๒๔๘๘) ฉะนั้น แมกระทรวงการตาง
ประเทศสหรัฐฯ จะแสดงความประสงคใหรบั การยอมแพของญีป่ นุ ในเกาหลี
ทัง้ หมด ฝายทหารก็มิอาจทําไดเพราะขาดกําลังการลําเลียงไปปฏิบตั ิ โดย
เฉพาะทีจ่ ะสงกําลังไปยังพืน้ ทีใ่ นภาคเหนือในขณะนัน้ ”
เสนขนานที่ ๓๘ ซึ่งเปนเสนสมมุติในภูมิประเทศนี้กําหนดขึน้ เพือ่ ความเขาใจ
ในการแบงเขตปลดอาวุธทหารญีป่ นุ เปนสําคัญ มิไดมีเหตุผลทางทหารในแงที่ภูมิประเทศ
เหมาะแกการวางกําลังปองกัน และก็มิไดมุงจะใหเปนเสนแบงเขตทางการเมืองเลย ใน
ระหวางการประชุมประมุขของประเทศพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สอง ๓ ประเทศที่กรุง
ไคโร ในเดือนพฤศจิกายน ๑๙๔๓ ประมุขของสหรัฐฯ บริเตนใหญ และจีน จึงไดออกประกาศ
รวมกันในสวนที่เกี่ยวกับเกาหลีวา จะใหเปนเอกราชในเวลาอันควร ประมุขของสหภาพ
โซเวียตคือสตาลิน ไดรบั รองประกาศนีเ้ มือ่ ไดพบกับประธานาธิบดี แฟร็งคลิน ดี.โรสเวลท
แหงสหรัฐฯ ในเวลาตอมาที่กรุงเตหะราน คําประกาศที่กรุงไคโรนี้ไดรับการยืนยันตอมา โดย
รวมไวในคําประกาศ ทีป่ อตสดัม เมื่อ ๖ กรกฎาคม ๑๙๔๓ และไดนําไปบัญญัตไิ วใน
สัญญายอมแพของญีป่ นุ ซึง่ สหภาพโซเวียตไดลงนามรวมดวย
การดําเนินการของรัฐบาลทหารของสหรัฐฯในภาคใต ไดใหสิทธิเสรีภาพแก
ประชาชนชาวเกาหลีอยางเต็มที่ ไดสั่งยกเลิกบรรดากฎหมายในสมัยที่ญี่ปุน หามใชสทิ ธิทาง
การเมือง และจํากัดเสรีภาพตาง ๆ ไว ซึ่งชาวเกาหลีเห็นวาเปนการเปดโอกาสใหเสรีภาพเกิน
ควร เทากับยอมใหพรรคคอมมิวนิสตมีขึ้นในเกาหลีใต และมีความเคลื่อนไหวตาง ๆ เชนนัด
หยุดงาน กอความวุน วาย อันเปนอันตรายตอเสถียรภาพของเกาหลีในเวลาตอมา
สวนเกาหลีเหนือ สหภาพโซเวียตไดเขาแทนที่ อํานาจการปกครองของญีป่ นุ
ไดจดั การปกครองโดยรัฐบาลทหารขึน้ การจัดองคการในระบอบประชาธิปไตยของสหภาพโซ
เวียตนัน้ หมายถึงการจัดพรรคคอมมิวนิสต และองคการอืน่ ๆ ที่กระทําตามแบบคอมมิวนิสต
และไดแตงตัง้ คิม อิล ซุง ซึง่ เคยเปนทหารยศรอยเอกในกองทัพบกโซเวียตขึน้ เปนหัวหนา
พรรคคอมมิวนิสต และในเดือนกุมภาพันธ ๑๙๔๕ ก็ไดเปนกรรมาธิการของประชาชนเกาหลี
เหนือ อันเปนรัฐบาลตามแบบฉบับของสตาลิน
เมือ่ ลักษณะของการยึดครองเปนไปในทางทีจ่ ะทําใหเสนขนานที่ ๓๘ เปน
เขตถาวรขึน้ ผูบ ญ
ั ชาการยึดครองของสหรัฐฯ จึงขอนัดประชุมกับฝายสหภาพโซเวียตเพือ่

- ๔๑ พิจารณาปญหาที่จะใหเกาหลีเปนเอกราชในเวลาอันควร แตฝา ยสหภาพโซเวียตแยงวาควร
เปนเรือ่ งทีต่ อ งพิจารณากันในระดับสูง จึงไดมีการนัดประชุมระดับรัฐมนตรีกระทรวงการตาง
ประเทศขึน้ ทีก่ รุงมอสโก ในเดือนธันวาคม ๑๙๔๕ ระหวาง สหรัฐฯ บริเตนใหญ โดยจีนเขา
รวมประชุมในภายหลัง และมีการตกลงวาเกาหลีจะไดเปนเอกราชภายใน ๕ ป ระหวางนัน้ ให
มีคณะกรรมการรวมระหวางสหรัฐฯ และสหภาพโซเวียตขึน้ ในกรุงโซล เพื่อทําหนาทีน่ ําทาง
ไปสูก ารจัดตัง้ รัฐบาลเกาหลีขน้ึ ในตอไป คณะกรรมการรวมชุดดังกลาวไดมีการประชุมกัน
หลายครั้ง ณ กรุงโซล แตไมสามารถประสบความสําเร็จเลยสักครั้ง รัฐบาลสหรัฐฯ จึงเสนอ
ใหมีการประชุมระหวางสหรัฐฯ บริเตนใหญ จีน และสหภาพโซเวียตอีกครัง้ หนึง่ เพือ่ ปฏิบตั ิ
ตามขอตกลงในการประชุมที่กรุงมอสโก แตสหภาพโซเวียตปฏิเสธ สหรัฐฯ จึงเสนอปญหานี้
ตอสมัชชาใหญสหประชาชาติ สมัชชาใหญมีมติตามขอเสนอของสหรัฐฯ สวนสหภาพโซเวียต
และประเทศคอมมิวนิสตอื่น ๆ คัดคาน อยางไรก็ตามสมัชชาใหญสหประชาชาติจงึ ใหมคี ณะ
กรรมการชัว่ คราวของสหประชาชาติประจําเกาหลีขึ้น โดยทําหนาทีอ่ ํานวยความสะดวกใน
การเลือกตัง้
และการใหผูแทนราษฎรที่ไดรับเลือกมีสวนในการจัดตั้งรัฐบาลเกาหลีตอไป
แตสหภาพโซเวียตไมยอมใหความสะดวกแกคณะกรรมการชุดนี้ลวงลํ้ าไปในเขตยึดครอง
ของตน
การเลือกตัง้ มีขน้ึ ใน ๑๐ พฤษภาคม ๑๙๔๗ ในเขตเกาหลีใต การเลือกตั้ง
ครัง้ นีเ้ ปนการเลือกตัง้ สมาชิกประจําสมัชชาแหงชาติของเกาหลี มีสมาชิกรัฐสภาไดรับเลือก
ตัง้ ๑๙๘ คน ยังคงทีน่ ง่ั วางไว ๑๐๐ คน สําหรับการเลือกตัง้ ในเขตเหนือตามสวนของประชา
กร หลังจากการเลือกตั้งผานพนไปแลว สมัชชาแหงเกาหลี ไดรางรัฐธรรมนูญขึ้นมาปกครอง
ประเทศตามระบอบประชาธิปไตย และประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม
ค.ศ.๑๙๔๘ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม สมัชชาแหงชาติเกาหลี ประกาศจัดตัง้ สาธารณรัฐเกาหลี
ขึน้ มาอยางเปนทางการ ซึง่ รัฐสภาไดเลือก ดร.ซิง มัน รี เปนประธานาธิบดีคนแรก มี นายยี
บูม สุด เปนนายกรัฐมนตรี และประกาศความเปนเอกราช ดังนั้นการยึดครองเกาหลีของ
สหรัฐฯ เปนอันสิ้นสุดลง
แตโซเวียตปฏิเสธทีจ่ ะใหความรวมมือ เมื่อเปนเชนนี้ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม
ค.ศ.๑๙๔๘ จึงปรากฏวามีการเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้นภายในเกาหลีเฉพาะที่อยูในเขตการยึด
ครองของสหรัฐเพียงเขตเดียวเทานัน้ โซเวียตตอบโตดว ยการจัดตัง้ รัฐบาลขึน้ มาปกครอง ใน
เขตของตนบาง โดยโซเวียตจัดตัง้ รัฐบาลชัว่ คราวขึน้ เพือ่ ทําการปกครองภายในเขตยึดครอง

- ๔๒ ของตน โดยให นายคิม อิลซุง เปนหัวหนารัฐบาล การปกครองของรัฐบาลคิม อิลซุง เปนไป
ในแนวทางของคอมมิวนิสต ทําใหชาวเกาหลีซง่ึ อยูใ นเขตการปกครองของรัฐบาลคิม อิลซุง
หนีลงใตขา มเสนขนานที่ ๓๘ ลงมาเปนจํานวนมาก เมือ่ ทางฝายเขตยึดครองของสหรัฐฯ ได
ประกาศจัดตัง้ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีขน้ึ มาในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ค.ศ.๑๙๔๘ ดังกลาว
แลว ในวันที่ ๙ กันยายน โซเวียตจึงจัดตัง้ เขตยึดครองของตนเปนประเทศ “สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี” โดยมีนายคิม อิลซุง เปนหัวหนารัฐบาล เมื่อจัดตั้งประเทศ
เกาหลีเรียบรอยแลว โซเวียตก็ถอนทัพออกจากเกาหลีเหนือ นับตั้งแตนั้นมาเกาหลีก็กลาย
เปนเสนขนานที่ ๓๘ เปนเสนแบงเขตแดน
แตการไดเอกราชของเกาหลี หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติลงแลว ทําให
เกาหลีถูกแบงแยกออกเปน ๒ เขตการยึดครอง คือ เขตยึดครองของโซเวียต และเขตตัง้ แต
บริเวณใตเสนขนาน ๓๘ ลงเปนเขตยึดครองของสหรัฐฯ ในเวลาตอมาเขตยึดครองของ
มหาอํานาจทั้งสองกลายเปนประเทศเกาหลี ๒ ประเทศ คือ
๑. ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ)
๒. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)
เมือ่ เปนเชนนีจ้ งึ เห็นไดวา ทัง้ สหรัฐและโซเวียต แมจะเปนผูนําเอาเอกราชมา
ใหเกาหลี เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดแลวก็ตาม แตในเวลาเดียวกันสหรัฐและโซเวียต
ก็เปนผูท ท่ี ําใหเกาหลีตอ งถูกแบงออกเปน ๒ ประเทศ
เหตุการณทเ่ี กิดขึน้ กับเกาหลีหลังสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ จึงเห็นไดชดั วาเกาหลี
เปนอีกประเทศหนึง่ ทีฝ่ า ยมหาอํานาจผูช นะสงคราม ไดวางแผนใหชาวเกาหลีลกุ ขึน้ มาจับ
อาวุธสูรบกันเอง เพราะการแบงแยกประเทศและแนวความคิดทางการเมือง ซึง่ เกิดขึน้ มาตัง้
แตสมัยทีช่ าวเกาหลีรวมกันตอสูกับญี่ปุน ในยุคกอนสงครามโลกครั้งที่ ๒ แตเมื่อสงครามสิ้น
สุดลงแลวชาวเกาหลียงั ตองจับอาวุธรบกันเองครัง้ ยิง่ ใหญ เพราะเหตุที่มหาอํานาจยัดเยียด
และสงเสริม แนวความคิดทางการเมืองทีแ่ ตกตางกันใหกบั ชาวเกาหลีนน่ั เอง

- ๔๓ -

บทที่ ๒
สถานการณสงครามเกาหลี
กอนเกิดสงครามขึน้ มีการเจรจาเรื่องการถอนทหาร ซึง่ ใชเวลาถึง ๒ ป
จนสหประชาชาติตอ งเขามารับผิดชอบ สหภาพโซเวียตไดถอื โอกาสประกาศกอนวาจะถอน
กําลังทหารออกใหหมดสิ้นภายใน ๒๕ ธันวาคม ๑๘๔๘ และปลายเดือนนัน้ ก็ประกาศวาได
ถอนทหารออกเรียบรอยแลว ในเดือนมีนาคม ๑๙๔๙ สหรัฐฯ จึงไดพจิ ารณาวาการคงกําลัง
ยึดครองไวในเกาหลีหมดความจําเปน เพราะไดดําเนินการใหความชวยเหลือทางเศรษฐกิจ
เทคนิค และทางทหารอยูแลวและการถอนกําลังออกก็มคี วามจําเปนทัง้ ในแงการเมืองและ
การทหาร จึงไดประกาศจะถอนกําลังออกภายในเดือน มิถุนายน ๑๙๔๙ แตคงเหลือไวแตท่ี
ปรึกษาทางทหารจํานวน ๕๐๐ คน เพื่อฝกทหารของสาธารณรัฐเกาหลีตอไป การถอนกําลัง
ของสหรัฐฯ ตามประกาศนี้เสร็จสิ้นลงเมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๑๙๔๙ เมื่อกําลังสวนสุดทายไดเดิน
ทางไปญีป่ นุ
ความเคลื่อนไหวในการถอนกําลังยึดครอง ของสหภาพโซเวียตหลังจาก
สมัชชาใหญมีมติเมื่อ ๑๒ ธันวาคม ๑๙๔๘ นัน้ พิจารณากันวา เปนการเรงใหสหรัฐฯ ถอน
กําลังออก ในขณะเดียวกันสหภาพโซเวียตไดเรงสรางความเขมแข็งใหแกกองทัพเกาหลีเหนือ
ถึงขนาดทีอ่ าจจะมีศกั ยสงครามสูงพอทีจ่ ะเขาสูส งครามขนาดใหญไดอยางเด็ดขาด
เกาหลีเหนือไดจดั กําลังหนวยรักษาความปลอดภัยแนวเสนขนานที่ ๓๘ ขึน้
ในเดือนกรกฎาคม ๑๔๙๗ เมือ่ เขารับหนาทีแ่ ทนทหารรัสเซีย ไดขยายกองพลนี้ออกเปน ๓
กองพลนอย กําลังนีไ้ ดสรางทีม่ น่ั แข็งแรงบนภูมปิ ระเทศทีไ่ ดเปรียบกวาตามแนวเสนขนานที่
๓๘ เตรียมใชกําลังเมื่อทหารอเมริกันถอนตัวออกแลว สวนทหารเกาหลีใตไดเขาทําหนาที่
ระวังปองกันแนวเสนขนานที่ ๓๘ แทนทหารอเมริกันในปลายเดือนมกราคม ๑๙๔๙
เหตุการณกอนที่เกาหลีเหนือทําการรุกตลอดแนวเสนขนานที่ ๓๘ ก็คือกําลัง
ทัง้ สองฝายทีอ่ ยูส องขางแนวเสนขนานที่ ๓๘ เกิดการปะทะกันอยูเสมอ ระหวางกําลังของ
หนวยขนาดยอย แตเปนการปะทะชัว่ ขณะในระยะสัน้ ๆ และไมรุนแรงมากนัก
๑. สงครามเริ่มตน
ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ค.ศ.๑๙๕๐ กองทัพเกาหลีเหนือยกพลขามเสน
ขนานที่ ๓๘ ลงมายังดินแดนเกาหลีใต ทําใหดนิ แดนเกาหลีตอ งประสบกับภาวะสงคราม

- ๔๔ ครัง้ ยิง่ ใหญอกี ครัง้ หนึง่
ในประวัตศิ าสตรของสงคราม เปนสงครามที่ทําลายชีวติ และ
ทรัพยสินของชาวเกาหลีอยางมหาศาล และเปนสงครามครัง้ ใหญครัง้ แรกนับตัง้ แตสงคราม
โลกครัง้ ที่ ๒ ยุติลง สงครามครั้งนี้เรียกวา สงครามเกาหลี เปนสงครามโหด ดําเนินตอเนื่อง
กันเปนระยะเวลานานถึง ๔ ป ตัง้ แต ค.ศ.๑๙๕๐ - ๑๙๕๓
ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๑๙๕๐ กองกําลังเกาหลีเหนือจํานวน ๗ กองพลทหาร
ราบ ๑ กองพลนอยรถถังและหนวยสนับสนุน ภายใตการบังคับบัญชาของจอมพล โช ยอง
กุน ไดขา มเขตแดนเกาหลีใต มุง เขาสูก รุงโซล โดยแบงกองทัพออกเปน ๔ ขบวน ทําการโจมตี
แบบไมใหเกาหลีใตรูตัว และมีจดุ มุง หมายทีจ่ ะยึดกรุงโซลและดินแดนเกาหลีไดทง้ั หมด ซึง่
สามารถทําไดสําเร็จในระยะเวลาสัน้
ในตอนเย็นของวันเสารที่ ๒๔ มิถุนายน ค.ศ.๑๙๕๐ ขณะที่ ประธานาธิบดี
แฮรี่ เอส. ทรูแมน แหงสหรัฐ กําลังพักผอนอยูในหองสมุดภายในบานที่ตั้งอยูบนถนนนอรธ
เดลาแวร ในมลรัฐมิสซูรี มีเสียงโทรศัพทดงั ขึน้ เปนเสียงเรียกมาจากรัฐมนตรีตางประเทศ
สหรัฐคือ นายดีน อาชีสัน จากฟารมทีแ่ ซนดีส้ ปริงในมลรัฐแมรีแลนด นายดีน อาชีสัน
รายงานมาทางโทรศัพทวา
“ทานประธานาธิบดีครับ กระผมมีขาวรายแรงมากที่จะเรียนใหทานทราบวา
บัดนี้ เกาหลีเหนือบุกโจมตีเกาหลีใตแลวครับ”
นายดีน อาชีสัน ยังไดบอกกับประธานาธิบดีทรูแมนตอไปอีกวา จะตองเปด
ประชุมสภาความมัน่ คงแหงสหประชาชาติทนั ที เพื่อประณามการรุกรานที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา
ตอน ๔ นาฬิกา (เวลาในเกาหลี) ของวันที่ ๒๕ มิถุนายน ค.ศ.๑๙๕๐ กองทัพของเกาหลี
เหนือทีบ่ กุ ลงมายังเกาหลีใต ประกอบดวยรถถัง ที-๓๔ จํานวน ๑๕๐ คัน ซึง่ สรางในโซเวียต
กับทหารราบอีก ๗ กองพล ไดบุกขามเสนขนานที่ ๓๘ ลงมา
ขณะนัน้ ประธานาธิบดีทรูแมน มีความเห็นวา ถาหากสหรัฐปฏิบตั กิ ารใด ๆ
ลงไปในทันที อาจกลายเปนการปฏิบตั กิ ารกอนเวลาอันควร เพราะการบุกของเกาหลีเหนือใน
ครัง้ นีอ้ าจเปนเพียงการโจมตีตามแนวพรมแดนระหวางเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต ซึง่ เกิดขึน้
อยูเ สมอก็ได แตเมือ่ ปรากฏแนชดั วาการบุกรุกของเกาหลีเหนือในครัง้ นีไ้ มใชการโจมตีตาม
แนวชายแดนอยางที่เคยเปนมา แตเปนการบุกรุกดวยกองทัพขนาดใหญ ดังนัน้ นายดีน อาชี
สัน จึงโทรศัพทถงึ ประธานาธิบดีทรูแมนอีกครัง้ เมื่อเวลา ๒ นาฬิกาของวันรุง ขึน้ ครัง้ นี้
ประธานาธิบดีทรูแมน บอกกับรัฐมนตรีตา งประเทศของตนวา ไดตกลงใจทีจ่ ะแจงให

- ๔๕ เลขาธิการองคการสหประชาชาติคอื นายทริกเวลี ทราบและไดขอรองใหนายทริกเวลี เปด
ประชุมสภาความมัน่ คงแหงสหประชาชาติขน้ึ เปนกรณีพเิ ศษในวันรุง ขึ้ น เพื่อทําการบีบบังคับ
เกาหลีเหนือทางเศรษฐกิจหรือปดลอมประเทศ
หรืออาจปฏิบตั กิ ารตอบโตดว ยกําลังทาง
ทหารอยางใดอยางหนึง่ หรืออาจจะทุกวิธรี ว มกันก็ได
ในตอนเย็นวันที่ ๒๕ มิถุนายน ค.ศ.๑๙๕๐ นายดีน อาชีสัน รัฐมนตรีตา ง
ประเทศสหรัฐ โทรศัพทมาถึงประธานาธิบดีอกี โดยเสนอความเห็นวา สภาความมัน่ คง
แหงสหประชาชาติ คงจะผานมติออกมาในรูปของการสัง่ ใหหยุดยิงตามบริเวณเสนขนานที่
๓๘ ซึง่ ทางเกาหลีเหนือคงจะไมยอมรับมติอยางนี้แนนอน ดวยเหตุนป้ี ระธานาธิบดีทรูแมน
จึงตัดสินใจเดินทางกลับกรุงวอชิงตันทันที เมือ่ เดินทางถึงกรุงวอชิงตันในเย็นวันนัน้ ก็ทราบ
ขาววาองคการสหประชาชาติมมี ติดว ยคะแนนเสียง ๙-๐ (ยูโกสลาเวีย งดออกเสียง) เห็น
ดวยกับญัตติของสหรัฐทีเ่ รียกรองใหสมาชิกขององคการสหประชาชาติทั้งหมด ชวยเหลือองค
การสหประชาชาติทกุ ประการตามทีอ่ งคการสหประชาชาติจะมีมติ แตเมื่อเกาหลีเหนือยังไม
ยอมหยุดการบุกลงใต ในตอนคํ่าของวันอาทิตยนน้ั เอง ประธานาธิบดีทรูแมน อาชีสันกับ
ประธานเสนาธิการผสม ใหมาพบ เมื่อพบกัน ทุกคนมีความเห็นพองกันวาสหรัฐตองรีบ
ปฏิบตั กิ ารทันที และประเทศในคายเสรีประชาธิปไตยจะตองรวมกันปฏิบตั กิ ารตอบโตเกาหลี
เหนือผูรุกรานโดยทันที
หลังจากนัน้ ประธานาธิบดีทรูแมน จึงมีคําสัง่ ไปถึง นายพลดักลาส แมคอา
เธอร ผูบ ัญชาการสูงสุดของฝายพันธมิตร ซึง่ ยึดครองญีป่ นุ อยูใ นขณะนัน้ ใหทําการอพยพ
ชาวอเมริกนั ทั้งหมดออกจากเกาหลีใตและใหพยายามรักษาสนามบินในเกาหลีใตไว เพื่อจะ
ไดใชปฏิบตั กิ ารไดตลอดเวลา นอกจากนัน้ ใหจดั สงอาวุธยุทโธปกรณและสิง่ จําเปนตาง ๆ
จากญี่ปุนไปยังเกาหลีใตและสั่งใหกองทัพเรือที่ ๗ ของสหรัฐเดินทางมายังชองแคบไตหวัน
ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหจีนคอมมิวนิสตบุกเขายึดเกาะไตหวันและปองกันมิใหจีนคณะชาติที่
ไตหวันบุกขึน้ ไป ยึดพืน้ ทีบ่ นผืนแผนดินใหญของจีนคอมมิวนิสต ทัง้ นีเ้ ปนการปองกันมิให
สงครามแผขยายไปยังสวนอืน่ ๆ ของเอเชียตะวันออก
กอนที่เกาหลีใตจะถูกบุกรุก เขตแดนทีส่ หรัฐจะตองทําการปกปอง ไมมีดิน
แดนเกาหลีใตและไตหวันรวมอยูดวย ความจริงขอนีจ้ ะเห็นไดจากสุนทรพจนของนายดี อาชี
สัน ทีก่ ลาวไวทก่ี รุงวอชิงตันเมือ่ วันที่ ๑๒ มกราคม ค.ศ.๑๙๕๐ วา

- ๔๖ “กองทหารสหรัฐไดถอนตัวออกจากคาบสมุทรเกาหลีหมดสิ้นแลว และปลอย
ใหกองทัพของเกาหลีใตจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ คนกับตํารวจอีก ๔๘,๐๐๐ คน
ทําหนาทีป่ อ งกันประเทศของตนเอง”
แตในสภาพความเปนจริงแลว กองทัพเกาหลีใตจะไมมีวันที่จะตอสูกับ กอง
ทัพของเกาหลีเหนือไดเลย เนื่องจากกองทัพเกาหลีใตไมมีทั้งรถถัง เครื่องบินขับไล เครือ่ งบิน
ทิง้ ระเบิดและปนตอสูอ ากาศ มีแตเพียงปนใหญสนาม ปนขนาดเล็ก ปนครก และปนตอสูรถ
ถังเทานัน้ แตทางกองทัพเกาหลีเหนือไดรับการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณทันสมัยจากสห
ภาพโซเวียต
และยังมีทป่ี รึกษาทางทหารของโซเวียตอยูใ นกองทัพของเกาหลีเหนือเป น
จํานวนมาก กําลังพลของเกาหลีเหนือมีประมาณ ๑๓๕,๐๐๐ คน บรรดานายทหารในกอง
ทัพเกาหลีเหนือจํานวนไมนอย เคยปฏิบตั กิ ารรบอยูใ นกองทัพของจีนคอมมิวนิสต ระหวาง
สงครามโลกครัง้ ที่ ๒ และสงครามกลางเมืองของจีน (ระหวางกองทัพเจียงไคเชคกับกองทัพ
ของเหมาเจอตุง) ซึ่งเพิ่งจะยุติกอนหนานี้เพียงไมกี่เดือน นอกจากนั้นแลวกองทัพเกาหลีเหนือ
ยังมีรถถังขนาดกลาง ประมาณ ๑๒๐ คัน มีกําลังพลยานเกราะประมาณ ๖,๐๐๐ คน ใน
เดือนมิถนุ ายน ค.ศ.๑๙๕๐ กองทัพอากาศของเกาหลีเหนือมีเครื่องบินรบประมาณ ๔๐ ลํา
เครือ่ งบินทิง้ ระเบิด ๗๐ ลํา และเครือ่ งบินรบทุกชนิดอีกประมาณ ๑๘๐ ลํา
๒. ถอยรนมายังปูซาน
นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ เ กาหลี เ หนื อ เริ่ ม บุ ก เกาหลี ใ ต จ นถึ ง วั น สุ ด ท า ยของเดื อ น
มิถนุ ายน นายพลแมคอาเธอร ไมสามารถที่จะหาวิธีขับไลกองทัพของเกาหลีเหนือใหออกไป
จากเกาหลีใตได เนือ่ งจากกองกําลังที่นายพลแม็คอารเธอร มีอยู คือ กองเรือที่ ๗ และกอง
กําลังทางอากาศภาคตะวันออกไกล เพียง ๘ กองบินรบ เทานั้น สําหรับกองกําลังทางบกสวน
ใหญประจําอยูใ นประเทศญีป่ นุ ซึ่งก็มีอยูเพียง ๔ กองพลไมเต็มอัตรา ไมมีปนตอสูรถถังเพียง
พอ ขาดปนใหญสนาม ขาดรถถังขนาดกลางและอุปกรณสนับสนุน ในชวงเวลาที่
ประธานาธิบดีทรูแมน เรียกรองใหองคการสหประชาชาติเกิดความเคลือ่ นไหวนัน้ กองทหาร
เกาหลีเหนือบุกมาถึงกรุงโซลเมืองหลวงของเกาหลีใตแลว ในขณะนัน้ นายพลแมคอาเธอรได
รับคําสัง่ ใหใชกําลังทางอากาศ และทางทะเลออกปฏิบตั กิ ารรบในบริเวณใตเสนขนานที่ ๓๘
ลงมา ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๑๙๕๐ กรุงโซลก็ตกอยูภ ายใตการยึดครองของทหารเกาหลี
เหนือ สภาพบานเมืองของเกาหลีใตถกู ทําลายเสียหายไปประมาณครึ่งหนึ่ง วันรุง ขึน้ นายพล

- ๔๗ แมคอาเธอรขน้ึ เครือ่ งบินประจําไปลงทีบ่ ริเวณหางจากกรุงโซลลงมาทางใตประมาณ ๒๐
ไมล เมื่อมองเห็นเปลวไฟลุกทวมกรุงโซล และทหารเกาหลีใตแตกทัพกระจัดกระจายเปน
จํานวนหลายพันคนแลวเดินปะปนมากับประชาชนที่หลั่งไหลออกจากกรุงโซล มุงหนาลงไป
ทางใต นายพลแมคอาเธอรทราบทันทีวา สถานการณในเกาหลีใตขณะนี้ กําลังเลวรายมาก
และเริ่มหมดหวัง นายพลแมคอาเธอรจงึ แจงใหประธานาธิบดีทรูแมนทราบวา ถาหากไมมี
หนวยทหารภาคพืน้ ดินของสหรัฐเขาสูร บตอบโตแลว สงคราม ครัง้ นี้ เกาหลีใตจะเปนฝายแพ
อยางแนนอน
แตกระนั้นนายพลแมคอาเธอรก็ยังหวังวากองทัพของเกาหลีใตจะสามารถ
ยับยัง้ ศัตรูไวไดตรงบริเวณแมน้ําฮัน ถาหากวาทางกรุงวอชิงตันจะยินยอมใหกองทัพที่ ๘ ใน
ญีป่ นุ ประมาณ ๒ กองพล จากทัง้ หมด ๔ กองพลภายใตการบังคับบัญชาของเขาออกปฏิบตั ิ
การสูรบในเกาหลีใต
ประธานาธิบดีทรูแมน มีความเบือ่ หนายในเรือ่ งทีจ่ ะตองสงกองทหารภาค
พืน้ ดินมารบในเอเชีย จึงตัดสินใจวาในตอนแรกจะสงกําลังทางอากาศและทหารเรือเขาไปใน
เกาหลีใตกอ น แตถาหากวาไมสามารถหยุดยัง้ การรุกรานของเกาหลีเหนือไดจริง ๆ แลว ก็จํา
เปนตองสงกองทหารภาคพื้นดินในจํานวนทีเ่ พียงพอจากญีป่ นุ เขาไปในเกาหลีใตในภายหลัง
ตามความเห็นของทรูแมน ไมตอ งการใหสงครามขยายตัวออกไป ซึง่ เปนความคิดทีต่ รงกับ
ความคิดของอังกฤษ และคิดวาถาสงครามเกาหลีขยายตัวออกไปจนกลายเปนสงครามโลก
ครัง้ ใหม สหรัฐจะลงทุนทําสงครามปรมาณู แตเมือ่ แนใจวาสงครามเกาหลีจะไมขยายตัวออก
ไปอีก ทรูแมนจึงมีความมัน่ ใจในการกระทําของตนมากยิง่ ขึน้ แลวออกคําสั่งใหกองทัพเรือ
ปดลอมแนวฝงเกาหลีทั้งหมดในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ตามคําแนะนําของนายพลเรือเชอรแมน
ในขณะเดียวกันกําลังภาคพืน้ ดิน จากกองพลทหารราบที่ ๒๔ จํานวน ๒ กองรอย ก็เดินทาง
โดยเครือ่ งบินมาถึงปูซาน จากการปฏิบตั กิ ารทัง้ หมดทีก่ ลาวมาจะเห็นวาในชวงเวลาเพียง ๑
สัปดาหนับตั้งแตเกาหลีเหนือบุกเกาหลีใต สหรัฐตองเขารวมทําสงครามจํากัดเขต
การทําสงครามของสหรัฐในดินแดนเกาหลีในครัง้ นี้ ประธานาธิบดีทรูแมน
ชีแ้ จงกับประชาชนชาวอเมริกนั วา
“เราไมไดทําสงครามแตการกระทําของเราเปนการกระทําของตํารวจทีม่ วี ตั ถุ
ประสงคเพื่อตอตานการรุกราน”
ดวยเหตุนท้ี รูแมนจึงปฏิเสธขอเสนอของเจียงไคเชค ในการทีจ่ ะสงกองทหาร
จีนจากไตหวันเขารวมรบในสมรภูมิเกาหลี เพราะถายอมทําตามขอเสนอของเจียงไคเชคก็

- ๔๘ เทากับวาเปนการยั่วยุใหจีนคอมมิวนิสตสงกองทหารเขารวมรบกับ ทหารเกาหลีเหนือดวย
หรือไมเชนนั้นจีนคอมมิวนิสตอาจบุกเกาะไตหวันทันที อยางไรก็ดีเมื่อมีขอเสนอของเจียงไคเชคถูกปฏิเสธ ยอมหมายความวา สหรัฐตองใชกองทหารของตนเปนจํานวนมากในการรบที่
เกาหลี ทรูแมนจึงตัดสินใจสงกองพลที่ ๘ ซึง่ กําลังยึดครองญีป่ นุ อยูเ ขาไปชวยกองทัพสหรัฐ
ในเกาหลี โดยใหอยูภ ายใตการบังคับบัญชาของ นายพลวอลตัน เอชวอลคเกอร และให
หนวยทหารออสเตรเลียอยูภ ายใตการบังคับบัญชาของนายพลแมคอาเธอร
ในวันที่ ๘ กรกฎาคม นายพลแมคอาเธอร ไดรบั การแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนง
ผูบ ัญชาการทหารสูงสุด ของกองทัพสหประชาชาติเพิม่ ขึน้ อีกตําแหนงหนึง่ นอกเหนือจากผู
บัญชาการทหารสูงสุดภาคตะวันออกไกลของสหรัฐ ตําแหนงทีน่ ายพลแมคอาเธอรไดรบั ใน
ครัง้ นี้ ขึ้นตรงตอประธานาธิบดีสหรัฐเพียงผูเดียว
๓. แมคอาเธอรตองการกําลัง
ในวันทีน่ ายพลแมคอาเธอรไดรบั ตําแหนง เขาขอกําลังพลเพิ่มขึ้นอีก ๕ กอง
พล พรอมกับกองกําลังรถถังอีก ๓ กองพัน เพื่อทําการบุกโดยวิธยี กพลขึน้ บกหลังแนวทหาร
เกาหลีเหนือ แผนการนี้เรียกวา “แผนการบุกอินชอน” ซึง่ นายพลแมคอาเธอรไดวางโครง
การไวเรียบรอยแลว แตคําขอของนายพลแมคอาเธอรไดรบั การปฏิเสธจากประธานคณะ
เสนาธิการผสมของสหรัฐดวยเหตุผลที่วา
การปองกันเยอรมันและยุโรปตะวันตกมีความ
สําคัญ มากกวาการนํากําลังจํานวนมากเชนนี้ มาเสี่ยงเพียงเพื่อชวยเกาหลีใต คําปฏิเสธครัง้
นีท้ ําใหนายพลแมคอาเธอรโกรธมาก
เพราะดูเหมือนวาประวัติศาสตรจะซํ้ารอยเดียวกับ
นโยบายของประธานาธิบดีรสู เวลท ที่ตองการเก็บกําลังไวสําหรับปองกันยุโรปกอน เมื่อตอน
ชวงระยะป ค.ศ.๑๙๔๒ - ๑๙๔๔ ซึ่งในตอนนั้นนายพลแมคอาเธอรก็เคยขอกําลังพลและ
อาวุธยุทโธปกรณมารบกับญีป่ นุ ในแปซิฟก แตกไ็ ดรบั การปฏิเสธในทํานองเดียวกัน ในที่สุด
นายพลแมคอาเธอรจงึ ไดตดั สินใจนํากองทหารเกาหลีใตมารวมกับกองทหารสหรัฐ แลวชัก
ชวนใหนายโยชิดะ นายกรัฐมนตรีของญีป่ นุ จัดตัง้ “กองกําลังสํารองตํารวจแหงชาติ” มี
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ คน เพือ่ ปฏิบตั หิ นาทีใ่ นญีป่ นุ แทนทหารสหรัฐ วิธนี ท้ี ําใหนายพลแมคอาเธอรสามารถดึงทหารสหรัฐไปรบในเกาหลีไดมากยิง่ ขึน้
สํ าหรับเหตุการณในแนวรบเกาหลีขณะนั้นทุกสิ่งทุกอยางกํ าลังเลวรายลง
เรือ่ ย ๆ ในตอนตนเดือนกรกฎาคม กองทัพเกาหลีใตถูกทําลายลงไปมากกวาครึ่งและถูก

- ๔๙ เกาหลีเหนือบุกรุกจนตองถอยรนลงสูท างใตของประเทศ กองทัพที่ ๘ ของนายพลวอลคเกอร
เริม่ เดินทางไปยังปูซานพรอมดวยรถถังขนาดกลาง จํานวน ๙๒ คัน แลวเคลือ่ นตัวไปยังแนว
รบอยางรวดเร็วที่สุดเทาที่จะทําได เพือ่ ทดแทนการแตกทัพของเกาหลีใต ในขณะเดียวกัน
เครือ่ งบิน B-๒๙ ซึง่ เปนเครือ่ งบินทิง้ ระเบิดขนาดใหญสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ เริ่มเขาโจมตี
สนามบินของเกาหลีเหนือและทําลายเครือ่ งบินอิลยูชนิ ซึง่ เปนเครือ่ งบินทิง้ ระเบิดขนาดเบา
ของเกาหลีเหนือ การโจมตีทิ้งระเบิดสนามบินเกาหลีเหนือของฝายสหรัฐระหวางวันที่ ๒-๔
กรกฎาคม ๑๙๕๐ ปรากฏวาเครื่องบินเกาหลีเหนือถูกทําลายมากกวา ๓๐ ลํา ขณะจอดอยู
บนลานจอด พอถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมกองทัพอากาศของเกาหลีเหนือก็หมดสภาพ เปนอันวา
การโจมตีทางอากาศของกองทัพสหรัฐประสบผลสําเร็จเปนทีน่ า พอใจ
๔. ความปราชัยใกลเขามา
สําหรับแนวรบทางภาคพืน้ ดิน ขณะนัน้ ขบวนรถถัง ที-๓๔ กับกองทัพภาคพื้น
ดินของเกาหลีเหนือกวาดลางทุกสิง่ ทุกอยางทีข่ วางหนาจนราบเรียบ ในขณะเดียวกันกองพล
ที่ ๒๔ ของสหรัฐพยายามรักษาแนวถอยใหหยุดอยูท ท่ี างเชือ่ มระหวางเมืองโซล-เตจอน ใน
เวลานัน้ กองทัพเกาหลีเหนือรุกคืบหนาลงมาทางใตเปนแนวกวาง นายพลวอลคเกอร ซึง่ ได
รับแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารสูงสุดในสมรภูมิเกาหลี
ตัง้ แตวนั ที่ ๑๓
กรกฎาคม ตองเผชิญกับสถานการณที่สิ้นหวัง จึงไดแตรอคอยความหวังจากกองพลทหาร
ราบที่ ๒๕ ภายใตการนําของ พลตรีวลิ เลียม บี คีน กับกองพลทหารมาที่ ๑ ภายใตการนํา
ของ พลตรีโฮบารต อารเกย และหวังวากองพลทัง้ สองจะสามารถตานทานขาศึกตรง
บริเวณใกลเมืองเตจอนได เมืองเตจอนมีความสําคัญมาก เพราะเปนเมืองที่คุมเสนทางลงสู
ทางใตไปยังเมืองปูซาน ซึง่ เปนเมืองทาเพียงแหงเดียวทีจ่ ะลําเลียงกองทัพของฝายสหประชา
ชาติออกไปจากเกาหลีใต ถาหากสถานการณเลวรายถึงที่สุด หมายความวาถาเมืองเตจอน
ตองตกไปอยูภ ายใตการยึดครองของศัตรู นายพลวอลคเกอรก็จําเปนตองนํากองทัพถอยรน
ลงสูท ะเล ปรากฏวาเมื่อกองทัพเกาหลีเหนือเริ่มโจมตีเมืองเตจอน และไดยกพลขามแมนํ้ากัม
เขามา แมวาทหารสหรัฐจะขุดสนามเพลาะปองกันเมืองไว แตทหารสหรัฐเพียง ๔,๐๐๐ คน
ไมสามารถตานทานกําลังกองทัพเกาหลีเหนือได ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม รถถัง ที-๓๔ ของ
เกาหลีเหนือรุกคืบหนาเขาสูบริเวณเมืองเตจอน ทหารสหรัฐใชปน ปาซุกา ขนาด ๓.๕ นิ้ว ที่สง
มาจากญีป่ นุ ระดมยิงรถถังของ

- ๕๐ เกาหลีเหนือพินาศไป ๘ คัน แตสถานการณของเมืองเตจอนในขณะนัน้ อยูใ นสภาพทีไ่ มอาจ
ตานทานขาศึกตอไปได ดังนั้นหลังจากที่ทหารสหรัฐทําลายรถถังเกาหลีเหนือได ๑๕ คันแลว
นายพลตรีวิเลียม F ดีน ก็พาทหารถอยออกจากเมืองเตจอนทันที นายพลดีนพรอมกับทหาร
อีกจํานวนหนึ่งหนีออกจากวงลอมของกองทัพเกาหลีเหนือซึ่งตีโอบเมืองเขามาจากทางดาน
หลัง หลังจากนัน้ กองทัพเกาหลีเหนือก็สามารถยึดเมืองเตจอนไดสําเร็จ นายพลดีนถูกจับตัว
ไดหลังจากหลบหนีและซอนตัวอยูตามบริเวณเทือกเขาเปนเวลา ๑ เดือน รัฐบาลเกาหลีเหนือ
ควบคุมตัวนายพลดีนไวทค่ี า ยเชลยศึกในฐานะแขกของรัฐบาลจนกระทัง่ สงครามเกาหลียุติ
๕. ถอยกลับมาปูซาน
ในชวงเวลาที่เมืองเตจอนที่ยึดไดนั้น
เมืองปูซานอยูใ นสภาพโกลาหล
กองทัพกําลังทหารใหม ๆ ถูกสงมายังปูซานเพื่อเสริมกําลังทีน่ น่ั ใหแข็งแกรง ปลายเดือน
กรกฎาคมปนน้ั
นายพลวอลคเกอรตั้งเจตนาไววา จะตองยึดแนวปองกันปูซานไวใหได
แนวปองกันปูซานมีรศั มีเปนครึง่ วงกลม ตัง้ อยูม มุ หนึง่ ของตอนใตสดุ ของคาบสมุทรเกาหลี
ถาหากปูซานถูกตีแตกอีกก็เปนอันวาสหประชาชาติเปนฝายพายแพสงคราม เพราะปูซาน
เปนทางหนีออกจากเกาหลีไดเพียงแหงเดียวเทานั้น
จากการลาดตระเวนทางอากาศของสหรัฐพบวา ทหารเกาหลีเหนือกําลัง
เคลือ่ นทัพบุกลงมาทางใตดว ยความเร็ว ๒ ไมลตอชั่วโมง ทัง้ กลางวันและกลางคืน พอถึง
เดือนสิงหาคม กองทัพเกาหลีเหนือเดินทางมาประชิดเขตแนวปองกันเมืองปูซาน ซึง่ เปนดาน
สุดทายของเกาหลีใต
ในชวงเวลานี้ จึงเปนชวงเวลาทีป่ ซู านตองการกําลังทหารมาเสริมแนวปอง
กันแหงสุดทาย ในเกาหลีใตโดยเร็วที่สุด กองทหารสหรัฐจากแหลงตาง ๆ เชนทีฮ่ าวาย
ทาโคมา ซานดิเอโก และโอกินาวา กําลังอยูร ะหวางเดินทางมา ในขณะที่กองทัพเกาหลีเหนือ
เริม่ ประชิดเขตแนวปองกัน ในทีส่ ดุ กองทหารราบที่ ๒๗ ของอังกฤษ ซึง่ ประกอบดวยกําลัง
เกือบ ๒,๐๐๐ คน จากฮองกง ก็เดินทางมาถึงปูซานเมือ่ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๑๙๕๐ และกอง
พันยานเกราะ ๕ กองพัน พรอมดวยรถถังจํานวน ๖๙ คัน เดินทางมาถึงปูซานไดทนั เวลา
ดังนัน้ ในตอนปลายเดือนสิงหาคมกองทหารสหประชาชาติจงึ มีรถถังมากกวา ๕๐๐ คัน อยู
ในแนวปองกันเมืองปูซาน รถถังทีเ่ ขามาประจําการในครัง้ นีม้ ี ๒ แบบคือ เอ็ม-๒๖ เปอรชิ่ง
และเอ็ม-๔ เชอรแมน จํานวนรถถังที่เพิ่มมากขึ้นมาครั้งนี้ มีมากกวาฝายศัตรูประมาณ ๕

- ๕๑ ตอ ๑ ดังนัน้ กองทัพสหประชาชาติซง่ึ มีกําลังทางอากาศเหนือกวาศัตรูอยูแ ลว จึงมีความเขม
แข็งมากกวาเดิม และพรอมที่จะตีกลับขึ้นไปทางเหนือ
ระหวางวันที่ ๑๘–๒๕ สิงหาคม ๑๙๕๐ บริเวณรอบ ๆ เมืองเตกูมีความมั่น
คงและปลอดภัยมากยิง่ ขึน้ หลังจากทีก่ องทัพรถถังของสหประชาชาติเขามาทําการรบอยาง
ดุเดือดกับกองทัพรถถังเกาหลีเหนือ และสามารถยึดบริเวณเมืองเตกูไวได ดังนัน้ ในตอน
ปลายเดือนสิงหาคม แนวปองกันรูปครึง่ วงกลมของปูซานจึงมีความเขมแข็งมากขึน้
หลังจากสงครามรถถังที่เมืองเตกู สงบลงเพียงไมกี่วัน เกาหลีเหนือก็สงกอง
ทหารเขามาทําการรบทีบ่ ริเวณเตกูอกี ในระหวาง ๓๑ สิงหาคมถึง ๑ กันยายน โดยกองทัพ
เขามาหางจากเมืองเตกูเพียง ๑๐ ไมลเทานั้น กองพลที่ ๒๗ ของอังกฤษซึง่ ประกอบดวย
ทหารจากกรมทหารในมิดเดิลเซ็กซ อารกิลลและซูเธอรแลนด ไฮแลนเดอร เขาประจําในแนว
รบดานนีแ้ ทนกองทหารอเมริกันที่ถอนตัวออกไป ตอมานายพลวอลคเกอรสงหนวยทหาร
นาวิกโยธินเขาขับไลศตั รูใหออกไปจากบริเวณนัน้ เมือ่ วันที่ ๓-๕ กันยายน นายพลวอลคเกอร
อธิบายในตอนหลังวา บริเวณเมืองเตกูเปนจุดวิกฤตทีส่ ดุ ของสงคราม ถาสูญเสียแนวปองกัน
หนาของเมืองเตกูไปแลว กองทัพสหประชาชาติจะไมมีโอกาสหยุดยั้งการบุกทะลวงลงใตสู
เมืองปูซานไดเลย และนัน่ ยอมหมายถึงจุดอวสานของกองทัพสหประชาชาติ ดวยเหตุนี้
นายพลวอลคเกอรจงึ ตองเดินทางไปตรวจพืน้ ทีบ่ ริเวณเมืองเตกูเปนประจํา ในวันที่ ๖
กันยายน นายพลวอลคเกอรสังเกตเห็นวาแนวรบดานเมืองเตกูอาจจะถูกฝายขาศึ กตีแตกได
จึงสัง่ ใหยา ยกองบัญชาการของตนไปตัง้ ทีเ่ มืองปูซาน ในชวงเวลาทีเ่ หตุการณเริม่ คับขันอีก
ครัง้ หนึ่ง ชาวเกาหลีทม่ี ฐี านะดีบางคนเริม่ เดินทางจากเมืองปูซานไปยังหมูเ กาะซูชิมา ซึง่ เปน
หมูเ กาะตั้งอยูนอกฝงประเทศเกาหลี
๖. การยกพลขึ้นบกที่อินชอน
หลังจากการอภิปรายโตแยงกับประธานคณะเสนาธิการผสมของสหรัฐแลว
แผนการบุกอินชอนก็ไดรบั อนุมตั จิ าก เพนตากอน เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๑๙๕๐ หลังจาก
นัน้ แผนการรบครั้งสําคัญก็เริ่มขึ้น นายพลแมคอาเธอรมคี วามมัน่ ใจในแผนการครัง้ นีม้ าก ทั้ง
นี้เพราะทราบดีวากํ าลังทางอากาศและทางทะเลของสหประชาชาติมีกํ าลังเหนือกวาศัตรู
อยางเปรียบเทียบกันไมได แตโอกาสที่แผนการบุกอินชอนครั้งนี้จะประสบความลมเหลวก็มี
อยูม ากเหมือนกัน เนื่องจากกระแสนํ้าในบริเวณริมฝงทะเลอินชอนมีความรุนแรงมากกวา

- ๕๒ กระแสนําแห
้ งใด ๆ ในตะวันออกไกล เมื่อระดับนํ้าทะเลสูงขึ้น ความลึกของนํ้าริมฝงทะเลจะ
ลึกตัง้ แต ๒๓–๓๓ ฟุต แตพอนํ้าลดลงไปแลวบริเวณริมฝง จะเปนทีร่ าบ ซึง่ เต็มไปดวยโคลน
ตม มีบริเวณกวางใหญไพศาลทอดตัวไกลออกไปในทะเลเกือบ ๓ ไมล ดังนัน้ การใชแผนบุก
อินชอนนี้ เรือยกพลขึ้นบกตองแลนเขาไปเทียบที่บริเวณริมฝงแลว ตองรีบถอยออกมาอยาง
รวดเร็ว มิฉะนั้นแลวเมื่อเวลานํ้าลดเรือจะเกยตื้นอยูบนชายหาด สวนชวงเวลาทีเ่ หมาะแกการ
ปฏิบตั กิ ารคือตอนกลางเดือนกันยายน และกลางเดือนตุลาคมเทานั้น เพราะในชวงเวลา
ดังกลาวระดับนํ้ าทะเลตามบริเวณริมฝงทะเลอินชอนจะมีระดับสูงเพียงพอตอการเสี่ยงใน
การยกพลขึ้นบกครั้งนี้
การยกพลขึ้ น บกที่ อิ น ชอนเริ่ ม ขึ้ น ท า มกลางพายุ ไ ต ฝุ นที่โหมกระหนํ่ าใน
บริเวณญีป่ ุนและเกาหลี การเกิดพายุไตฝุนครั้งนี้ทําใหเกือบตองเลือ่ นเวลาการปฏิบตั กิ าร
ออกไปในวันที่ ๕ กันยายน ๑๙๕๐ กองเรือรบจํานวน ๒๖๐ ลํา เริ่มเดินทางออกจากญี่ปุน
โดยบรรทุกทหารจากนานาชาติไดแก นิวซีแลนด ออสเตรเลีย อังกฤษ เนเธอรแลนด ฝรั่งเศส
แคนาดา และสหรัฐ พอถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๑๙๕๐ พายุไตฝุนก็พัดผานไปในวันที่ ๑๒
กันยายน นายพลแมคอาเธอรไดลงเรือเมาท แมคคินเลย ทีซ่ าเซโบ ติดตามกองเรือรบไป พอ
ถึงรุง เชาวันที่ ๑๕ กันยายน ทหารนาวิกโยธินทีม่ ากับกองเรือรบก็ขน้ึ บกทีช่ ายหาดแคบ ๆ
หลังจากทีข่ น้ึ บกไดประมาณ ๒๐ นาที ธงชาติสหรัฐก็ถกู ปกลงบนยอดเขาของเกาะวอลดี-โม
อีก ๙๐ นาทีตอมาตลอดบริเวณเกาะไดรับการเคลียรพื้นที่จนเรียบรอยและปลอดภัยจาก
ขาศึก นายพลแมคอาเธอรเฝามองการยกพลขึน้ บกอยูบ นเรือของเขา โดยจอดอยูน อกฝง ของ
เกาะวอลดี-โม ซึง่ ถูกยึดไวไดอยางปราศจากการสูญเสียแมแตเพียงเล็กนอย ฉากแรกของ
แผนการบุกอินชอนปรากฏวาประสบความสําเร็จอยางงดงาม การยกพลขึ้นบกระลอกที่ ๒
เมือ่ ตอนบายซึ่งยกพลขึ้นบกถึง ๒ ครัง้ ดวยกัน โดยยกพลขึ้นที่ริมฝงทะเลของเมืองอินชอน
หลังจากนัน้ การรบระหวางทหารสหประชาชาติกบั ทหารเกาหลีเหนือ ภายในบริเวณเมืองอิน
ชอนดําเนินไปอยางดุเดือด พอถึงเชาวันที่ ๑๖ กันยายน กองทหารเกาหลีเหนือถูกขับออก
จากเมืองอินชอนจนหมดสิ้น ทหารในกองทัพสหประชาชาติไดรบั บาดเจ็บเพียง ๑๙๖ คน
และในจํานวนนีเ้ สียชีวติ ไปประมาณ ๒๐ คนเทานั้น การปฏิบตั กิ ารอยางกลาหาญตามแผน
การของนายพลแมคอาเธอร ไดผลดียง่ิ และเปนไปตามความคาดหมาย ชาวอเมริกันเมื่อตื่น
ขึน้ มาในตอนเชาก็ทราบขาวเรือ่ งชัยชนะของนายพลแมคอาเธอร ดวยความพิศวงเปนอยาง
ยิง่ เพราะเมือ่ วานนีก้ องทัพสหประชาชาติยงั ตกอยูใ นสถานการณทห่ี มดหวัง

- ๕๓ ภารกิจขัน้ ตอไปของกองทัพสหประชาชาติ หลังจากทีไ่ ดรบั ชัยชนะในขัน้ ตน
แลวก็คอื การบุกเขาไปยึดกรุงโซล เมืองหลวงของเกาหลีใตกลับคืนมาโดยเร็วที่สุด ในขณะ
นัน้ กรุงโซลกลายเปนปอมปราการทางทหารซึ่งเกาหลีเหนือยึดครองไว นายพลแมคอาเธอร
เคยทํานายไววา กองทัพสหประชาชาติจะพิชติ กรุงโซลไดภายใน ๕ วัน แตคราวนีเ้ ปนครัง้
แรกทีค่ วามคาดหมายของนายพลแมคอาเธอรผดิ พลาด เพราะกองทัพสหประชาชาติจาก
อินชอนใชเวลานานเกือบ ๒ สัปดาหจงึ ยึดกรุงโซลได เนื่องจากทหารเกาหลีเหนือทําการตอสู
ปองกันเมืองอยางดุเดือดแตตอ งถอนตัวออกไปจากกรุงโซลเมือ่ วันที่ ๒๘ กันยายน พรอมกับ
นําเชลยศึก จํานวน ๑๓๐,๐๐๐ คนไปดวย เมื่อทหารเกาหลีเหนือถอนตัวหมดสิ้นแลว ในวัน
ที่ ๒๙ กันยายน นายพลแมคอาเธอรเดินทางโดยทางเครือ่ งบินมาลงทีน่ ามบินกิมโป และใน
ตอนเทีย่ งของวันเดียวกันมีการเปดประชุมสมัชชาแหงชาติของเกาหลีใต เพือ่ คืนกรุงโซลให
กับรัฐบาลเกาหลีใตตามเดิม ทําใหประธานาธิบดี ชิงมันรี แหงเกาหลีใตกลาวกับนายพล
แมคอาเธอรดว ยนํ้าตาทีน่ องหนาวา
“เราของคารวะทาน เรารักทานทีช่ ว ยรักษาเชือ้ ชาติของเรา มิใหสูญสิ้นไป”
ในตอนบายของวันนีน้ นายพลแมคอาเธอรบนิ กลับโตเกียว โดยทิง้ ชัยชนะที่
ยิง่ ใหญในประวัตศิ าสตรใหจารึกถึงความเปนขุนพลผูเ กรียงไกรของเขาไวเบือ้ งหลัง
๗. บุกขามเสนขนานที่ ๓๘
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ ตอมาก็คอื กองทัพสหประชาชาติจะขับไลศตั รูใหถอยกลับ
ไปเปนระยะทางเทาใด ประธานาธิบดีทรูแมน มีความเห็นวา องคการสหประชาชาติคงจะไม
ยอมใหกองทัพเกาหลีเหนือ พักผอนอยูเหนือเสนขนานที่ ๓๘ เปนแน ในวันที่ ๒๗ กันยายน
นายพลแมคอาเธอรไดรับการอนุมัติใหเคลื่อนยายพลขามเสนขนานที่ ๓๘ ได การตัดสินใจ
ครัง้ นีเ้ ปนการเปลีย่ นโฉมหนาของสงคราม เพราะนับตัง้ แตนเ้ี ปนตนไปจะไมใชสงครามเพือ่
ปองกันเกาหลีใตใหรอดพนจากการบุกรุกของเกาหลีเหนือ ตามทีอ่ งคการสหประชาชาติได
วางเปาหมายไวแตจะเปนสงครามที่มีจุดมุงหมายเพื่อรวมเกาหลีเขาดวยกันโดยใหอยูภ ายใต
การปกครองของรัฐบาลซิงมันรี แหงเกาหลีใต สิ่งที่แสดงใหเห็นวาสหรัฐมีนโยบายเปลี่ยน
แปลงไปก็คือ เปาหมายทางการทหารซึง่ กําหนดใหมวา จะทําลายกองทัพเกาหลีเหนือ ใหสิ้น
ซากเพื่อไมใหกองทัพสหประชาชาติออกไปปฏิบัติการรบตรงอาณาบริเวณทีเ่ ปนเขตแดนติด
ตอกับจีนคอมมิวนิสตและโซเวียต ซึง่ เพนตากอนไดแถลงวา

- ๕๔ “กองทัพ (สหประชาชาติ) จะเคลื่อนที่ขามเสนขนานที่ ๓๘ ไป แตนา นฟา
ของจีนและโซเวียตจะไมถูกละเมิด”
นอกจากแผนการบุกขึ้นเหนือดังกลาวนี้ นายพลแมคอาเธอรยงั ขอรองใหทาง
เพนตากอนอนุมตั ใิ หกองทัพที่ ๘ ขึ้นไปยึดเมืองเปยงยาง ซึ่งเปนเมืองหลวงของเกาหลีเหนือ
ขณะเดียวกันก็ใหกองทัพที่ ๑๐ ยกพลขึ้นบกที่วอนซาน แลวเดินทางไปสมทบกับกองทัพที่ ๘
แผนการของนายพลแมคอาเธอรดงั กลาวไดรบั การอนุมตั เิ มือ่ วันที่ ๑ ตุลาคม
วันที่นายพลแมคอาเธอรไดรับการอนุมัติใหเขายึดเมืองหลวงของเกาหลี
เหนือ นายพลแมคอาเธอรเรียกรองใหเกาหลีเหนือยอมแพ แตผบู ญ
ั ชาการทหารสูงสุดของ
เกาหลีเหนือปฏิเสธ ทั้ง ๆ ทีท่ หารของเกาหลีเหนือตกอยูใ นแนวขนาบของกองทัพที่ ๘ ซึง่
เคลือ่ นกําลังมาจากแนวปองกันปูซานอยางรวดเร็วและกําลังพลใหมอยูเหนือเสนขนานที่ ๓๘
อีกทัง้ อาวุธยุทโธปกรณของเกาหลีเหนือสูญหายไปเปนจํานวนมาก ขณะทีถ่ อยรนขึน้ ไปทาง
เหนือและทหารหลายพันคนถูกจับเปนเชลยศึก ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๑๙๕๐ องคการสหประชา
ชาติอนุมัติแผนบุกขามเสนขนานที่ ๓๘ ของนายพลแมคอาเธอร แตโจวเอนไหล กลาว
เตือนสหประชาชาติในกรุงปกกิง่ วา
“จีนจะไมเฝาดูเฉย ๆ ถาหากวาจักรวรรดินิยมโจมตีเกาหลีเหนือ”
เหตุการณในสงครามเกาหลีตอนนี้ จึงเปนจุดสําคัญจุดหนึง่ ทีท่ ําให นายพล
แมคอาเธอร เกิดความสงสัยขึน้ มาวา กองกําลังอาสาสมัครของจีนคงจะเขาไปสมทบกับกอง
ทัพเกาหลีเหนือ เพื่อปองกันเมืองเปยงยาง
ประธานาธิบดีทรูแมน เพนตากอน และประเทศพันธมิตรในยุโรปของสหรัฐ
ยังมีความของใจอยูว า นายพลแมคอาเธอร ซึง่ ไดรบั อนุมตั ใิ หบกุ ขามเสนขนานที่ ๓๘ ขึน้ ไป
ทางเหนือจะกาวไปไกลแคไหน ดังนัน้ เพือ่ ใหนายพลแมคอาเธอรเขาใจความคิดเห็นของตน
อยางถูกตอง
และเพือ่ ใหเขาใจถึงความสําคัญของสงครามเกาหลีในบทบาทตอไป
ประธานาธิบดีจงึ เชิญนายพลแมคอาเธอรมาพบทีเ่ กาะเวก ซึ่งเปนเกาะที่ตั้งอยูในมหาสมุทร
แปซิฟก เมือ่ พบกันแลวนายพลแมคอาเธอรใหคํามั่นแกทรูแมนวา สหประชาชาติจะเปนฝาย
ชนะในสงครามครั้งนี้ และยังแจงใหประธานาธิบดีทราบอีกดวยวา เขามีความสงสัยวากําลัง
กองทัพของจีนที่ตั้งชุมนุมกันเปนกองทัพใหญอยูเหนือแมนํ้ายาลู อาจเขารวมสมทบกับกําลัง

- ๕๕ ของเกาหลีเหนือ แตกระนัน้ นายพลแมคอาเธอรยงั ยืนยันอยางหนักแนนวา ถึงแมกองทัพของ
จีนหรือโซเวียตจะเขากับศัตรู กองทหารของสหประชาชาติกส็ ามารถโจมตีขบั ไลศตั รูเหลานัน้
ไดหมด เพราะสหประชาชาติยงั เปนจาวทางอากาศอยู แตประธานาธิบดีทรูแมนแจงให
นายพลแมคอาเธอรทราบถึงความวิตกของตนวา
สงครามอาจขยายตัวออกไปและทาน
ตองการใหสงครามเกิดเฉพาะในเขตจํากัด นอกจากนีย้ งั ตองการใหสงครามยุตโิ ดยเร็วโดย
ไมใหจนี หรือโซเวียตเขาแทรกแซงเพราะขณะนัน้ โซเวียตมีอาวุธปรมาณู ใชแลว ดังนัน้ การ
พบปะกันที่เกาะเวกระหวางประธานาธิบดีทรูแมนและนายพลแมคอาเธอรจึง ประสบความ
ลมเหลว เพราะตางคนตางไมยอมรับฟงความคิดเห็นซึง่ กันและกัน ประธานาธิบดีทรูแมน
กลาวเตือนนายพลแมคอาเธอรวา ถึงแมนายพลแมคอาเธอรจะมีตําแหนงเปนผูบ ญ
ั ชาการรบ
สูงสุด แตตวั ทานเองก็เปนผูบ งั คับบัญชาสูงสุดของทุกกองทัพ และเตือนตอไปอีกวา สิ่งที่
นายพลแมคอาเธอรตอ งหลีกเลี่ยงก็คือการกระทําใด ๆ ทีจ่ ะทําใหจีนเขาสูสงครามรวมกับ
เกาหลีเหนือ หลังจากการเจรจาทีเ่ กาะเวกผานพนไปประมาณ ๕ วัน กองทัพที่ ๘ ก็เดินทาง
มุงสูเปยงยาง เมืองหลวงของเกาหลีเหนือทันที
๘. มุง สูแ มน้ํายาลู
กองทัพสหประชาชาติเดินทางเขาไปในดินแดนเกาหลีเหนือลึกยิง่ ขึน้
โดย
เคลือ่ นกําลังไปบีบศัตรูทบ่ี ริเวณแมน้ํายาลู ทหารออสเตรเลีย ดัทช อังกฤษ ไทย ตุรกี และ
แคนาดา พากันเขารวมรบกับทหารอเมริกันและทหารเกาหลีใต นายพลแมคอาเธอรไดรับ
อนุมัติใหกองทัพสหประชาชาติทํ าการบุกขึ้นไปทางเหนือจนถึงบริเวณหางจากแมนํ้ ายาลู
ประมาณ ๓๐–๔๐ ไมล ซึ่งเปนเขตเลยแนวที่ไดกําหนดตามแผนการเดิม ของนายพลแมค
อาเธอร พอถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๑๙๕๐ นายพลแมคอาเธอรยกเลิกเขตการบุกขึ้นเหนือ ของ
กองทัพสหประชาชาติ การกระทําครั้งนี้ถือวาเปนการละเมิดคําสัง่ ของประธานาธิบดีทรูแมน
โดยตรง แตทางเพนตากอนไมตําหนิ การยกพลขึ้นบกที่วอนซานดําเนินไปดวยดี และการ
ยกพลขึน้ บกทางภาคเหนือหางจากวอนซานออกไป ๑๕๐ ไมลกม็ ไิ ดรบั การตอตานจากขาศึก
เลย ตอมานายพลแมคอาเธอรสงั่ ทหารพลรมลงที่บริเวณหลังแนวขาศึก เพื่อตัดไมใหทหาร
เกาหลีเหนือถอยหนี หลังจากนัน้ กองทัพของสหประชาชาติเขายึดเมืองเปยงยางไวได แลว
นายพลแมคอาเธอรประกาศวา “การทําสงครามเกาหลีสิ้นสุดลงแลว” แตนายพลแมคอาเธอรกับนายพลวอลคเกอร กลับมีความวิตกกังวลในเรื่องที่จีนจัดซุมกําลังพลจํานวนมากไว
ตรงบริเวณแมนจูเรีย กองกําลังของจีนดังกลาวสามารถขามแมน้ํายาลูเขามาในเกาหลีใตได

- ๕๖ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๑๙๕๐ ประธานคณะเสนาธิการผสมของสหรัฐ ทราบวานายพลแมค
อาเธอรมคี ําสัง่ ใหทง้ิ ระเบิดสะพานขามแมน้ํายาลู ทางเพนตากอนจึงมีคําสัง่ หาม นายพล
แมคอาเธอรทงิ้ ระเบิดไกลเกินพรมแดนเกาหลีเหนือ ๕ ไมล นายพลแมคอาเธอรจงึ ขออนุมตั ิ
ใหเครือ่ งบินของตน ติดตามเครือ่ งบินของเกาหลีเหนือเขาไปในเขตนานฟาของจีน แตไดรบั
การปฏิเสธ นอกจากนีท้ างเพนตากอนยังไดมคี ําสัง่ หามทิง้ ระเบิดโรงไฟฟา ซึง่ จายกระแสไฟ
ฟาไปใหไซบีเรียดวย ในเวลาตอมาสงครามเริม่ ขยายตัวออกไป ในสัปดาหแรกของเดือน
พฤศจิกายน ๑๙๕๐ ปรากฏวามีทหารจีนคอมมิวนิสตจํานวน ๒ กองพลอยูในเกาหลีเหนือ
เปนการแสดงวาจีนคอมมิวนิสตเขารวมทําสงครามเกาหลีแลว
กองทัพสหรัฐในแนวหนาบางหนวยบุกขึน้ ไปถึงแมน้ํายาลู นับวาเปนการ
เคลือ่ นทัพทีร่ วดเร็วเกินไปและทิง้ ชวงหางจากแนวสงกํ าลังบํารุงมาก กองทัพจีนคอมมิวนิสต
จึงเริม่ โอบลอมกองทัพสหรัฐสวนนี้ไว แตทหารสหรัฐสวนใหญสามารถตีฝาวงลอมออกมาได
สถานการณของสงครามเกาหลีเริ่มรุนแรงทุกขณะ นายพลแมคอาเธอรคาดการณครัง้ นีผ้ ดิ
พลาด เพราะกองทัพจีนเปนกองทัพทีเ่ ขมแข็ง ผูบัญชาการมีความสามารถสูง และเคยผาน
สงครามมาแลวอยางโชกโชน เมื่อจีนคอมมิวนิสตเขาแทรกแซง นายพลแมคอาเธอรซึ่งเคย
ประกาศวาเกาหลีเหนือปราชัยแลวกลับตองขอกําลังอาวุธจากสหรัฐเพิม่ อีก และสั่งใหกอง
ทัพสหประชาชาติรกุ หนาตอไปแทนทีจ่ ะถอยทัพมาอยูใ นแนวปองกันทีด่ ีกวา หลังจากนาย
พลแมคอาเธอรตรวจการณทางอากาศแลวยืนยันความคิดเดิมของตน คือใหกองทัพรุกหนา
ตอไป กองทัพที่ ๘ จึงคอย ๆ รุกคืบหนาไปอยางชา ๆ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๑๙๕๐
คําสัง่ นายพลแมคอาเธอรครัง้ นีข้ ดั แยงกับความคิดเห็นของนายพลวอลคเกอร เมื่อกองทัพสห
ประชาชาติรกุ คืบหนาไป ในวันตอมานายพลหลิน เปยว ผูบ ญ
ั ชาการของกองทัพจีนสั่งเพิ่ม
กําลังของกองทัพจีนอีก ๒๐๐,๐๐๐ คน เพื่อสูรบกับกองทัพที่ ๘ และเหลานาวิกโยธินของ
สหรัฐ ซึง่ ขณะนัน้ อยูท บ่ี ริเวณอางเก็บนํ้าของจีนและกําลังถอยรนมายังบริเวณชายฝง เพื่อ
ถอนตัวกลับทางใต ในทีส่ ดุ นายพลแมคอาเธอรจําใจอนุมตั ใิ หกองทัพที่ ๘ และหนวยนาวิก
โยธินถอยทัพกลับ พอถึงตอนปลายเดือน พฤศจิกายน ๑๙๕๐ กองทัพสหประชาชาติไมมี
ทางเลือกเปนอยางอืน่ นอกจากตองถอยรนลงมาทางใตเรือ่ ย ๆ เพราะถูกกองทัพจีนรุกไล
อยางหนัก
พอถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๑๙๕๐ เมืองเปยงยาง ตกอยูใ นความยึดครองของ
เกาหลีเหนือตามเดิม หลังจากนัน้ นายพลแมคอาเธอรมคี วามตองการให กองทัพสหประชา

- ๕๗ ชาติถอยมาตั้งหลักตรงบริเวณเสนขนานที่ ๓๘ ซึง่ ประธานาธิบดีทรูแมนก็เห็นดวย แตไมยอม
สงทหารจากสหรัฐมาเพิ่มที่เกาหลีอีก เพราะเกรงวานายพลแมคอาเธอรจะเดินทัพขึ้นเหนือ
มากเกินไป นายพลแมคอาเธอรจึงแยงวาถาสหรัฐไมสงกําลังทหารมาเพิ่มกองทัพสหประชา
ชาติจะเปนฝายแพสงคราม ทางเพนตากอนนั้นเตรียมพรอมที่จะปลดนายพลแมคอาเธอร
ออกจากตําแหนง พอถึงเดือนธันวาคมประธานาธิบดีทรูแมนกลาวเตือนอีกครั้งวา จะปลด
นายพลแมคอาเธอรออกจากตําแหนง เพราะฝาฝนคําสัง่ ของทานมากวา ๑ ครั้ง และในเดือน
เดียวกันเมื่อนายแอตลี นายกรัฐมนตรีอังกฤษเดินทางมาเยือนประธานาธิบดีทรูแมน ๆ ไดให
คํามัน่ ตอนายกรัฐมนตรีอังกฤษวา สหรัฐจะไมเสี่ยงทําสงครามกับจีนและโซเวียต การหยุดยิง
ตามแนวเสนขนานที่ ๓๘ เปนทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับฝายสหประชาชาติ
สถานการณกลับเลวรายลงไปอีก เมื่อกองทัพสหประชาชาติไมสามารถตอสู
กับกําลังของกองทัพจีนที่รุกไลเขามาอยางหนัก จึงตองถอยรนมาตัง้ หลักใหมในแนวปองกัน
ทีเ่ กาหลีใต ขณะเดียวกันเพนตากอนตัดสินใจวาจะไมปดลอมฝงทะเลจีน ไมนําทหารจีน
คณะชาติเขารวมในสมรภูมิเกาหลี ไมโจมตีแผนดินจีนทางอากาศและสถานทีต่ ง้ั กองทัพ
ทหารแมนจูเรียทางอากาศ นอกจากนี้ยังไมใหเพิ่มกําลังในเกาหลี นายพลแมคอาเธอรมองดู
นโยบายของเพนตากอนแลวมีความเห็นวา เปนการยอมแพสงครามอยางสิ้นเชิง ซึง่ นโยบาย
ทัง้ หมดของเพนตากอนลวนแตขดั แยงกับขอเสนอของนายพลแมคอาเธอรท้ั งสิ้น
ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๑๙๕๐ นายพลแมคอาเธอรไดรบั ขาวรายเรือ่ งการเสีย
ชีวติ ของ นายพลวอลคเกอร เนื่องจากประสบอุบัติเหตุคือรถจิ๊ปที่ทานนายพลวอลคเกอรนั่ง
มาเกิดควํ่าลงบนถนนนํ้าแข็ง ผูดํารงตําแหนงแทนคือ นายพลแมทธิว บี ริดจเวย ซึง่ เปนผู
ทีม่ คี วามเชือ่ มัน่ และซื่อสัตยตอเพนตากอนมากกวานายพลแมคอาเธอร เมื่อนายพลแมคอาเธอรละเมิดคําสั่ง นายพลทานนี้จะเปนผูรายงานใหเพนตากอนทราบเสมอ อยางไรก็ตาม
นายพลแมคอาเธอรยังมีความเชื่อมั่นในความสามารถของนายพลริดจเวยใ นดานการรบ
นายพลริดจเวยไดรบั อนุมตั ใิ หถอยทัพออกจากกรุงโซลมาตัง้ แนวปองกันที่แมนํ้าฮัน และตอ
มาตองถอยรนลงมาทางใตหา งจากแนวปองกันลงประมาณ ๑๐๐ ไมล แตในไมชา กองทัพที่
๘ ก็สามารถตีโตกลับมายังแนวแมน้ําฮันอีก พอถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๑๙๕๑ กองทัพที่ ๘ ก็
รุกขึน้ มาอยูห างจากเสนขนานที่ ๓๘ เพียง ๓๐ ไมล ในที่สุดก็สามารถยึดกรุงโซลกลับมาได
ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๑๙๕๑

- ๕๘ ๙. ปลดนายพลแมคอาเธอร
ในทีส่ ดุ ประธานาธิบดีทรูแมนและเพนตากอน มีความเห็นวาสมควรปลด
นายพลแมคอาเธอร ออกจากตําแหนงผูบ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด สาเหตุสําคัญทีท่ ําให
ประธานาธิบดีทรูแมนตัดสินใจปลด นายพลแมคอาเธอร มีอยู ๒ ประการ ประการแรกจาก
คําวิจารณของนายพลแมคอาเธอรทว่ี า นโยบายสงครามเกาหลีของประธานาธิบดีทรูแมน
เปนนโยบายทีล่ ม เหลวจึงไมชนะสงคราม ขาวนี้ไดรั่วไหลไปถึงวงการหนังสือพิมพและเปนที่
นาสนใจของชาวอเมริกนั เปนอยางมาก อีกประการหนึ่งคือ การฝาฝนคําสัง่ ของนายพลแมคอาเธอร และความกลัววานายพลแมคอาเธอรจะบุกขึน้ เหนือโดยพลการ เมื่อนายพลแมคอาเธอรพน จากตําแหนงไปแลว นายพลริดจเวย ไดรบั การแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงผูบ ญ
ั ชาการ
ทหารสูงสุดแทน เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๑๙๕๑ ชีวติ ทางการทหารของนายพลแมคอาเธอร
จึงสิน้ สุดลงนับตัง้ แตนน้ั มา หลังจากทีไ่ ดปฏิบตั งิ านรับใชชาติดว ยความสามารถยอดเยีย่ ม
มาตลอดเวลา ๒๕ ป
ในชวงนั้นสงครามเกาหลีเพิ่มความรุนแรงและดุเดือดยิ่งขึ้น ฝายคอมมิวนิสต
เริม่ ทําการรุกใหญถึง ๒ ครั้ง ครัง้ แรกในตอนปลายเดือนเมษายน และครั้งที่สองเมื่อปลาย
เดือนพฤษภาคม ค.ศ.๑๙๕๑ การบุกใหญของคอมมิวนิสตทง้ั สองครัง้ นี้ ฝายกองทัพสห
ประชาชาติถกู รุกไลใหถอยรนลงมาทางใต แตยงั คงรักษากรุงโซลไวได พอถึงเดือนกรกฎาคม
กองทัพสหประชาชาติสามารถยึดพื้นที่ที่สูญเสียไปเมื่อครั้งถูกกองทั พคอมมิวนิสตโจมตีใหญ
ทัง้ สองครั้งกลับคืนมาไดหมด หลังจากนั้นกองทัพสหประชาชาติเคลื่อนพลขามเสนขนานที่
๓๘ ไปตลอดแนว ยกเวนบริเวณรอบเมืองเกซองซึง่ ตัง้ อยูท างตะวันออกเฉียงเหนือสุดของ
เกาหลีใตในเดือนกรกฎาคมปเดียวกันนี้เอง เริ่มตนเจรจาสงบศึกที่เมืองเกซองระหวางเกาหลี
เหนือและจีนฝายหนึง่ กับผูแ ทนสหประชาชาติอกี ฝายหนึง่
ขณะทีก่ ารเจรจาสงบศึกยาย
สถานทีเ่ จรจามาอยูท ป่ี น มุนจอม การเจรจาดําเนินการตอเนื่องไปเปนเวลาถึง ๒ ป ระหวาง
เวลา ๒ ปน้ี การรบตามบริเวณแนวหนายังคงดําเนินตอไปเรื่อย ๆ แตไมรุนแรงมากนัก อยาง
ไรก็ตามชาวอเมริกันก็เริ่มเบื่อหนายสงครามเกาหลี เพราะตั้งแตนายพลแมคอาเธอรถูกปลด
ออกจากตําแหนงแลว การรบยังมองไมเห็นชองทางทีฝ่ า ยสหประชาชาติจะชนะโดยเด็ดขาด
การเจรจาสงบศึกครัง้ สุดทายเริม่ ตนในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ค.ศ.๑๙๕๒ แตการรบในบริเวณ
เดิมยังคงมีอยูเหมือน ๒ ปกอ น ขาวการสงบศึกครัง้ นีน้ ําความยินดีมาสูฝ า ยสหประชาชาติ

- ๕๙ ๑๐. กองทัพสหประชาชาติ
กองทัพสหประชาชาติทเ่ี ขารวมรบในสงครามเกาหลีมดี งั นี้ กองทัพสหรัฐ มี
ทัง้ กองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ กองทัพเกาหลีใต กองทัพทั้งสองประเทศนี้เปน
กําลังสวนใหญ อังกฤษสงทหารราบมารวมรบ ๒ กรม แคนาดา สงทหารมา ๑ กรม นอกนั้น
แลวกองทัพสหประชาชาติไดทหารราบจํานวนไมมากนัก จากประเทศตาง ๆ ไดแก ประเทศ
ไทย ฟลิปปนส นิวซีแลนด ออสเตรเลีย ฝรัง่ เศส กรีก เนเธอรแลนด โคลัมเบีย เบลเยีย่ ม
เอธิโอเปย และลักเซมเบอรก กําลังทางทะเลไดรบั ความชวยเหลือจากอังกฤษ ออสเตรเลีย
แคนาดา โคลัมเบีย ฝรั่งเศส นิวซีแลนด เนเธอรแลนดและไทย กําลังทางอากาศไดจาก
ออสเตรเลีย แคนาดา กรีก ไทย สหภาพแอฟริกาใต สําหรับเดนมารก อิตาลี อินเดีย นอรเวย
และสวีเดน สงเฉพาะหนวยพยาบาลมาชวยเหลือ
๑๑. กองทัพเกาหลีเหนือ
กองทัพเกาหลีเหนือ มีกําลังทหาร ๑๒๗,๐๐๐ คน กองกําลังรักษาชายแดน
๑๙,๐๐๐ คน รถถังประมาณ ๑๕๐ คัน เครื่องบินผลิตในโซเวียต ๒๐๐ ลํา ภายหลังมีทหาร
จีนเขารวมรบดวยหลายลานคน
๑๒. กองทัพเกาหลีใต
กองทัพเกาหลีใต มีกําลังกองทัพบกประมาณ ๙๘,๐๐๐ คน แบงออกเปน ๘
กองพล ไมมีเครื่องบินรบและมีเรือรบขนาดเล็กไมกี่ลํา
๑๓. ราคาของสงครามเกาหลี
ชีวติ ทีต่ อ งสูญเสียไปในสงครามเกาหลีมดี งั นี้
คายเสรีประชาธิปไตย เสียชีวิต
บาดเจ็บ
สาบสูญหรือถูกจับเปนเชลย
ทหารสหประชาชาติ ๗๔,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๘๓,๐๐๐
(รวมทุกประเทศยกเวนสหรัฐ)
ทหารสหรัฐ
๓๓,๖๒๙
๑๐๓,๒๘๔
๔,๗๕๓
คายคอมมิวนิสต
เสียชีวิตและบาดเจ็บ
ทหารเกาหลีเหนือ
๕๒๐,๐๐๐
ทหารจีนคอมมิวนิสต
๙๐๐,๐๐๐
ประชากรของเกาหลีเหนือและเกาหลีใตเสียชีวิตทั้งสิ้น ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน

- ๖๐ สงครามเกาหลี ซึง่ เปนสงครามครัง้ แรกขององคการสหประชาชาตินน้ั มี
เบือ้ งหลังทีส่ ําคัญ คือ การแกงแยงระหวางประเทศในคายคอมมิวนิสตกบั ประเทศฝายโลก
เสรีประชาธิปไตย เพื่อครอบครองดินแดนเกาหลี เนื่องจากเกาหลีเปนดินแดนกันชนและเปน
จุดยุทธศาสตรสําคัญมาชานานแลว สงครามเกาหลีนบั ไดวา เปนสงครามสําคัญครัง้ แรกใน
ชวงกลางศตวรรษที่ ๒๐ ซึง่ เกิดขึน้ หลังจากสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ยุติเพียง ๕ ปเทานัน้

- ๖๑ -ปรุไข

ประเทศไทยกับสงครามโลกครั้งที่สอง
*ขอมูลสวนใหญจากหนังสือ “วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวน ของ ป.อินทรปาลิต” ดร.วิชิตวงศ
ณ ปอมเพชร (ราชบัณฑิต) และสวนหนึ่งจาก “ทางรถไฟสายไทย-พมา ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา” ศาสตราจารย
โยชิกาวา โทชิฮารุ สายชล สัตยานุรักษ บรรณาธิการ
กองเรือรบญีป่ นุ ๓๑ ลํา และเครื่องบินจูโจม ๓๓๕ เครื่องบนเรือบรรทุกเครื่องบินเดินทางกวา ๓,๐๐๐ ไมลเล็ดลอดผาน
ขามมหาสมุทรแปซิฟก ตอนเหนือ เขาโจมตีฐานทัพเรือเพิรล ฮารเบอร ของสหรัฐอเมริกา บนเกาะโออาฮู รัฐฮาวาย เมื่อ
เวลา ๘.๐๐ น. วันที่ ๗ ธันวาคม ๑๙๔๑ (ตามเวลาทองถิ่น) เมื่อญี่ปุนยุติการโจมตีเพิรล ฮารเบอรซึ่งใชเวลาประมาณ ๒
ชัว่ โมง กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาภาคแปซิฟกก็อยูในสภาพพิการ หนึง่ วันใหหลังรัฐสภาสหรัฐฯ ประกาศสงครามกับญี่ปุน
อังกฤษและฝรั่งเศสประกาศสงครามตามสหรัฐฯ ในวันที่ ๒ มกราคม ๑๙๔๒ อิตาลีและเยอรมนีประกาศสงครามรวมกับ
ญีป่ นุ ขณะเดียวกันมีประเทศตาง ๆ อีก ๒๖ ประเทศประกาศสงครามกับฝายอักษะ
ในวันและเวลาเดียวกันนั้น (๘ ธันวาคม ๑๙๔๑ ตามเวลาทองถิ่น) กองทัพญี่ปุนจํานวนหาหมื่นคนก็ยาตราเขาประเทศ
ไทยทัง้ ทางทะเลโดยขึ้นที่จุดตาง ๆ บนฝง ทะเลตะวันออกตอนใต และทางบกเคลื่อนกําลังจากอินโดจีนที่อยูในครอบครอง
ของญีป่ นุ เขาทางชายแดนตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดพิบูลสงครามและอรัญประเทศ กองพลญีป่ นุ ที่ ๕ ซึง่ ขึน้ บกทีส่ งขลา
และปตตานีประมาณตีหนึ่งนั้น มีกําลังพลมากกวา ๒๖,๐๐๐ คน

แผนทีแ่ สดงการบุกประเทศไทย
ของกองทัพญี่ปุน
เมือ่ วันที่ ๘ ธันวาคม ค.ศ.๑๙๔๑
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กองทัพญีป่ นุ ยกพลขึ้นบกที่สงขลา ภายหลังการรบระหวางไทยกับญี่ปุนเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๑๙๔๑
ยุติลง
แมวา ฝายไทยจักไดตานทานอยางเหนียวแนนตามพื้นที่ตาง ๆ ทีญ
่ ป่ี นุ ยกพลขึน้ บก แตญี่ปุนมีกําลังเหนือกวาไทยหลายเทา
ในทุก ๆ ดานรัฐบาลไทยภายใตการนําของ จอมพล ป. พิบลู สงคราม จึงยอมทําขอตกลงใหญี่ปุนเดินทัพผานไทยและมีคําสั่ง
ใหทหารไทยยุตกิ ารตอตานในตอนเชาวันเดียวกัน จากนั้นภายในเวลาไมกี่ชั่วโมง ทหารญี่ปุนก็ไดเขายึดครองพื้นที่ตาง ๆ
ของไทยอยางรวดเร็ว
สามวันตอมา จอมพล ป. พิบลู สงคราม แจงตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวาญี่ปุนไดเสนอใหไทยทําสัญญารวมเปนพันธมิตร
กับญีป่ นุ ซึง่ คณะรัฐมนตรีสวนใหญเห็นวาไทยไมอาจหลีกเลี่ยงได ไทยกับญี่ปุนจึงไดลงนามในกติกาสัญญาพันธไมตรี
รวมรบรวมรุกในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๑๙๔๑
ขณะเดียวกัน คณะรัฐมนตรีเสียงขางนอยนําโดยนายปรีดี พนมยงค รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไมเห็นดวยที่ไทย
จะเปนพันธมิตรกับญีป่ นุ ผูร กุ ราน นายปรีดี พนมยงค มัน่ ใจวาญี่ปุนจะตองเปนฝายแพสงครามในที่สุด เพราะฐาน
และศักยภาพในทางเศรษฐกิจ หรือขีดความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาเหนือ กวาญี่ปุนอยาง
เปรียบเทียบกันไมได
นายปรีดี พนมยงค กับมิตรสหายทีม่ ีความคิดเห็นตรงกันและมีอุดมการณเดียวกัน ไดกอตั้งองคการตอตานญี่ปุนขึ้นในคืน
ทีญ
่ ป่ี นุ บุกไทย ตอมาองคการนี้ไดรับการรับรองจากฝายสัมพันธมิตร และรูจ กั กันในนาม “ขบวนการเสรีไทย” ซึ่งไดใหความ
รวมมือและสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของฝายสัมพันธมิตรอยางใกลชิดในชวงปลายสงคราม
วันที่ ๒๕ มกราคม ๑๙๔๒ รัฐบาลจอมพล ป.พิบลู สงคราม ไดประกาศสงครามตออังกฤษและสหรัฐอเมริกา ซึ่งอังกฤษได
ประกาศสงครามตอบ แตสหรัฐฯ ไมนําพาตอการประกาศสงครามของไทย เพราะถือวาประเทศไทยเปนดินแดนที่ตกอยูใน
การยึดครองของญี่ปุน และรัฐบาลทีก่ รุงเทพฯ เปนรัฐบาล “หุน ” ของญี่ปุน ความจริงนั้น รัฐบาลจอมพล ป.พิบลู สงคราม

- ๖๓ -ปรุไข

ญีป่ นุ เคลื่อนกําลังเขาอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

กองทัพญี่ปุนในพระนคร

หลังจากรัฐบาลไทยยอมใหญป่ี นุ เดินทัพผานประเทศ
ไทยไดเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๑๙๔๑ ไดมีพิธีลงนาม
กติกาสัญญาไมตรีระหวางไทยกับญี่ปุน ณ พระอุโบสถ
วัดพระศรีรตั นศาสดาราม เมื่อ ๒๑ ธันวาคม ปเดียวกัน
โดยมี จอมพล ป. พิบลู สงคราม นายกรัฐมนตรี เปน
ผูแ ทนฝายไทย

มิไดเปน “รัฐบาลหุน ” ของญี่ปุนแตประการใด ยังคงเปนรัฐบาลภายใตรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและมีความเปน
อิสระเสรีภายใตขอจํากัดเฉพาะในแงที่ไดตกลงทําสัญญาเปนพันธมิตรทางทหาร ทางเศรษฐกิจ และทางการเมืองกับญี่ปุน
จอมพล ป. พิบลู สงคราม ยอมทําสัญญาเปนพันธมิตรกับญี่ปุน เพราะเห็นวาเปนทางที่จะรักษาบานเมืองและประชาชนให
อยูร อดปลอดภัย ดวยในขณะนั้นไมเห็นทางที่จะตอตานญี่ปุนซึ่งมีกําลังเหนือกวาไดเลยและที่ไดตกลงใจประกาศสงคราม
ตออังกฤษและอเมริกา ก็เพราะตองการใหญี่ปุนไววางใจมากขึ้น อีกทั้งในชวงปลายเดือนมกราคม ๑๙๔๒ ญีป่ นุ ยังมีสทิ ธิท่ี
จะทําใหฝายสัมพันธมิตรยอมทําสัญญาสงบศึกได ซึ่งหากญี่ปุนชนะไทยก็จะเปนฝายมีชัยไปดวย
จอมพล ป. พิบลู สงคราม ไดเคลือ่ นกําลังทหารของไทยสวนใหญ ไปอยูในภาคเหนือสุดเพื่อใหพนจากการถูกญี่ปุนปลด
อาวุธหากญีป่ นุ เกิดความระแวงขึ้นมา ญี่ปุนเองก็พอใจเชนนั้นเพราะเมื่อกองทัพไทยสวนใหญออกไปอยูในปาทําใหไมมี
อะไรจะตองกังวล นอกจากนั้นญี่ปุนยังมอบให “กองทัพพายัพ” ของไทยทําหนาที่ปองกันปกขวาของกองทัพญี่ปุนในการ
รุกเขาไปในพมา จากการโจมตีของกองทัพจีน กองทัพพายัพยึดครองเชียงตุงในสหภาพไทยใหญไดเมื่อเดือนพฤษภาคม
๑๙๔๒ ชวงเวลาเดียวกับที่เกิดยุทธนาวีมิดเวย
กองทัพญีป่ นุ ทําการรุกรานไดอยางรวดเร็วเฉพาะในชวงครึ่งแรกของป หลังจากนั้นก็ไมสามารถที่จะรุกตอไปได เพราะฝาย
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พระยาพหลพลพยุหเสนาและคณะทูตพิเศษของไทยกับ
นายกรัฐมนตรีญป่ี นุ ขณะเดินทางไปเยือนประเทศญีป่ นุ
เมื่อเดือนกันยายน ๑๙๔๒

จอมพล ป. พิบลู สงคราม นายกรัฐมนตรี ตอนรับ พณ ฯ
พลเอก ฮิเคกิ โตโจ นายกรัฐมนตรีญี่ปุนขณะเดินทางมา
เยือนประเทศไทยเมือ่ เดือนกรกฎาคม ๑๙๔๓

กองทัพพายัพรับมอบนครเชียงตุง
จากเจาบุญวาศ เข็มรัฐ
ผูครองนครเชียงตุง
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๑๙๔๒
สัมพันธมิตรสามารถระดมสรรพกําลังตอตานและหยุดยัง้ ไวได ปตอมาญี่ปน ก็ออนกําลังลงตามลําดับ จอมพล ป. พิบลู
สงครามไดพยายามติดตอกับกองทัพจีนที่เผชิญหนากันอยูตรงพรมแดนเควนยูนนาน และไดวางแผนการตอตานญี่ปุน
ซึง่ กําลังจะถอยมาจากพมา โดยใชเพชรบูรณเปนฐานทัพ
ทางกองบัญชาการเสรีไทยในกรุงเทพฯ ซึ่งนายปรีดี พนมยงค เปนหัวหนาสามารถติดตอกับกองบัญชาการทหารสูงสุด
สัมพันธมิตรในภาคพื้นเอเชียอาคเนียท เี่ มืองแคนดี บนเกาะลังกาไดใชวงหลังของป ๑๙๔๔ และประสานงานกับสถานทูต
ไทย ณ กรุงวอชิงตัน ใหทําหนาที่ติดตอกับรัฐบาลสหรัฐฯ นายทหารเสรีไทยทั้งสายอังกฤษและสายอเมริกาเริ่มทยอยเขามา
ปฏิบตั ิการในประเทศไทยตั้งแตตนป ๑๙๔๔
ทัง้ อังกฤษและอเมริกนั ไดเขามาตัง้ ศูนยประสานงานกับกองบัญชาการเสรีไทยในกรุงเทพฯ และนายทหารสัมพันธมิตรได
เขามาฝกพลพรรคเสรีไทยตามคายตาง ๆ โดยไดรับอาวุธนานาชนิดจากสัมพันธมิตร
จอม ป. พิบลู สงคราม ลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีปลายเดือนกรกฎาคม ๒๔๘๗ นายปรีดี พนมยงค ในฐานะ

- ๖๕ -ปรุไข
ผูส าเร็
ํ จราชการแทนพระองครชั กาลที่ ๘ ไดแตงตั้ง พ.ต.ควง อภัยวงศ เปนนายกรัฐมนตรี คณะรัฐบาลชุดใหม ประกอบ
ดวยสมาชิกขบวนการเสรีไทยเปนสวนใหญ ทําใหปฏิบตั กิ ารเสรีไทยในการชวยเหลือกองทัพสัมพันธมิตรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิง่ ขึน้
ตนเดือนสิงหาคม ๑๙๔๕ สัมพันธมิตรไดทิ้งระเบิดปรมาณูลงสูนครฮิโรชิมาและนครนางาซากิ ทําใหญี่ปุนยอมจํานนโดย
ปราศจากเงื่อนไข ฝายสัมพันธมิตรซึง่ เห็นคุณคาของปฏิบตั กิ ารเสรีไทย และมีความเชื่อถือนายปรีดี พนมยงค หัวหนาขบวน
การเสรีไทย ไดแนะนําใหนายปรีดปี ระกาศ “สันติภาพ” เพื่อยืนยันวาการประกาศสงครามตออังกฤษและอเมริกา
เมือ่ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๔๘๕ นั้นขัดตอเจตนารมณของประชาชนชาวไทย และขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
เมือ่ ฝายสัมพันธมิตรไมถอื วาประเทศไทยเปนประเทศผูแ พสงคราม รัฐบาลไทยจึงไมตองยอมจํานน กองทัพไทยไมตองวาง
อาวุธ และดินแดนไทยไมตองถูกยึดครอง ไทยยังคงความเปนประเทศเอกราชและมีอธิปไตยโดยสมบูรณตอไป
เนือ่ งจากไทยกับอังกฤษไดประกาศสงครามตอกัน ดังนั้นจึงตองเจรจาตกลงยกเลิกสถานะสงครามซึ่งอังกฤษมีขอเรียกรอง
หลายประการเพราะเปนผูเ สียหาย การเจรจายืดเยื้ออยู ๔ เดือน จึงตกลงยกเลิกสถานะสงครามเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๑๙๔๖
ในวันที่ ๑๙ เดือนเดียวกันจอมพลเรือลอรดเมานแบทเตนผูบัญชาการทหารสูงสุดสัมพันธมิตร ไดนํากองทหารสัมพันธมิตร
ทีเ่ ขามาปลดอาวุธทหารญีป่ นุ ในประเทศไทย ทําพิธีสวนสนามหนาพระที่นั่งรัชกาลที่ ๘ องคจอมทัพไทยเปนการถวายความ
เคารพกอนอําลาจากประเทศไทย

การสวนสนามของทหารอังกฤษ
และอินเดียเพื่ออําลาประเทศไทย
ตอพระพักตรสมเด็จพระเจาอยูหัว
อานันทมหิดล จอมทัพไทย
วันที่ ๑๙ มกราคม ๑๙๔๖

นายปรีดี พนมยงค ลงนามกับ
ประเทศสัมพันธมิตร
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
ยุติลง

- ๖๖ -ปรุไข

รัชกาลที่ ๘ และ พลเรือเอก
ลอรด หลุยส เมานแบทเตน
ตรวจ พล
สวนสนามทหารอังกฤษ
และทหารในเครือจักรภพ

นายปรีดใี นฐานะหัวหนาขบวนการเสรีไทยกําลังตรวจและสวนสนามของกองกําลังเสรีไทย เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๑๙๔๕
การสวนสนามของกองกําลังบางสวนแหงพลพรรคเสรีไทย ณ ถนนราชดําเนิน

- ๖๗ -ปรุไข

(บน) คนงานและทหารจีนชวยกันใชถงั ใสน้ํามันขนาด ๕ แกลลอนเติมนํ้ามันใหเครื่องบินทิ้งระเบิดบี-๒๙ ของฝาย
สัมพันธมิตร ซึง่ บินลงฉุกเฉินทีส่ นามบินหางไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองจุ งกิง ประเทศจีน เครื่องบินทิ้ง
ระเบิดระยะไกลบี-๒๙ เดินทางมาถึงฐานทัพในประเทศอินเดียเมื่อฤดูใบไมผลิ ๑๙๔๔ และปฏิบัติการทิ้งระเบิดเขต
ยึดครองของญี่ปุนในพระนครกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๑๙๔๔ และอีก ๑๐ วันใหหลังฝูงบินบี-๒๙ จากฐาน
ปฏิบตั กิ ารในประเทศจีนบินไปทิง้ ระเบิดแผนดินญีป่ นุ เปนครัง้ แรก (ลาง) ฝูงบินทิ้งระเบิดของฝายสัมพันธมิตรบิน
เหนือแผนดินประเทศไทย กอนเขาทิ้งระเบิดยุทธยุทธศาสตรสําคัญ

- ๖๘ -ปรุไข

เครื่องบินของฝายสัมพันธมิตร ทิง้ ระเบิดสะพานพระรามหก เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๑๙๔๕

- ๖๙ -ปรุไข

บริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพฯ ถูกโจมตีทิ้งระเบิด ระหวาง พระพุทธรัตนสถาน ภายในพระบรมมหาราชวัง ถูกทิ้ง
เหตุการณสงครามโลกครั้งที่สอง
ระเบิดไดรับความเสียหาย ระหวางวันที่ ๑๙– ๒๐
กุมภาพันธ ๑๙๔๔
วันอาทิตยที่ ๑๙ ธันวาคม ๑๙๔๓ เวลา ๒๒ น.เศษ ซึ่งเปนคืนเดือนมืด เครื่องบินสัมพันธมิตรไดเขาโจมตีกรุงเทพฯ อยาง
ดุเดือด หลังจากวางเวนมาหนึ่งปเต็ม ๆ เครือ่ งบินสัมพันธมิตรทิง้ รมสองแสง ทําใหกรุงเทพฯ สวางไสวราวกับตอนกลางวัน
แลวหยอนระเบิดขนาด ๒๕๐ ก.ก.ลงมาเปนชุดๆ เสียงระเบิดกึกกองกัมปนาทและสะเทือนเลือ่ นลัน่ ไปทัว่ บริเวณ ซึ่งสวน
ใหญอยูในยานบางซื่อ
สีว่ นั ตอมาในเวลาเดียวกัน เครื่องบินสัมพันธมิตรกวา ๓๐ ลํา ทยอยกันเขาถลมกรุงเทพฯ ดวยระเบิดทําลายและระเบิด
เพลิงทําใหเกิดไฟลุกไหมในหลายพืน้ ที่ เชน แถววัดตรีทศเทพ, วัดสามพระยา, ถนนวิสุทธิกษัตริย, ตรอกพระยาสุนทร
พิมล, ถนนจรัสเมือง, ถนนจารุเมือง, สะพานเหลือง, สะพานสวาง และแถบถนนสีพ่ ระยา, สุรวงศ, สาทร, สีลมซึง่ เปนแหลง
ทีอ่ ยูข องญีป่ นุ
กรุงเทพฯ ถูกโจมตีทางอากาศอยางรุนแรงและตอเนื่องตลอดป ๑๙๔๔ คราวหลัง ๆ สัมพันธมิตรมักจะเขามาโจมตีในตอน
กลางวัน แตละครัง้ เห็นเครื่องบินทิ้งระเบิดเต็มทองฟาราว ๕๐ ลํา นอกจากนั้นอีกหลายจังหวัดก็ถูกโจมตีดวยเชนกัน
เดือนมกราคม ๑๙๔๔ เครื่องบินสัมพันธมิตรจํานวนมากทิ้งระเบิดกรุงเทพฯ ทําความเสียหายอยางหนักเกือบทัว่ นครหลวง
รวมทั้งพระที่นั่งอัมพรสถานและพระที่นั่งอนันตสมาคม, สวนจิตรลดา และสถานีรถไฟหัวลําโพง เดือนมีนาคม เครื่องบิน
สัมพันธมิตรมาทิง้ ระเบิดกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ๕ ครั้ง เดือนเมษายน ๕ ครั้ง และเดือนพฤษภาคมอีก ๑๒ ครั้ง
เดือนตอมา เครื่องบินสัมพันธมิตรมาทิ้งระเบิด ๙ ครั้ง ครั้งที่รุนแรงที่สุดคือการโจมตีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ตั้งแตเวลา
๑๑.๑๑–๑๓.๐๐ น. โดยเครื่องบิน บี.๒๙ (ปอมบิน) และ บี.๒๔ (ลิเบอเรเตอร) ๕๐ ลํา ซึ่งเปนเวลาใกลเคียงกับการยกพล
ขึ้นบกของสัมพันธมิตรที่ชายหาดนอรมังดีเพื่อเผด็จศึกฮิตเลอร ลูกระเบิดตกลงที่ทําเนียบรัฐบาล, วังสวนกุหลาบ, วังกรม
หลวงชุมพรฯ, บานหมอ, โรงเรียนสวนกุหลาบ, โรงเรียนเพาะชาง, บริเวณรอบโรงภาพยนตรเฉลิมกรุง, โรงเรียนมัธยมวัด
เบ็ญจมบพิตร, สะพานเฉลิมวันชาติ, โรงงานมักกะสัน, สะพานผานฟา, วัดราชนัดดา, อาคารราชดําเนิน, ซอยอารี, ถนน
พหลโยธินและบริเวณรอบๆ ฯลฯ มีผูเสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บเปนจํานวนมาก
การโจมตีกรุงเทพฯ ทางอากาศกระทําไดอยางสะดวกสบาย เพราะไมมเี ครือ่ งบินขับไลไมวา ของไทยหรือของญีป่ นุ บินขึน้ ไป
ขัดขวาง ปนตอสูอ ากาศยานอันทันสมัย ๔ กระบอก ซึ่งตั้งอยูแถบถนนประดิพทั ธ ไดยิงเครื่องบินไปบาง แตเมื่อถูกทิ้งระเบิด
ลงมาในบริเวณใกลเคียงก็เลยหยุดยิง

- ๗๐ -ปรุไข
ตัง้ แตเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๑๙๔๔ ไมมีการทิ้งระเบิดกรุงเทพฯ แตมีการโจมตีขบวนรถไฟในภาคเหนือ เดือนกันยายน
กรุงเทพฯ และตางจังหวัดถูกโจมตีทางอากาศ ๙ ครั้ง คายทหารญี่ปุนและคายเชลยศึกสัมพันธมิตรที่หนองปลาดุกถูกโจมตี
ไดรับความเสียหายอยางหนัก
เดือนตุลาคม เมือ่ ฤดูฝนผานไปแลว เครื่องบินสัมพันธมิตรไดมาทิ้งระเบิดกรุงเทพฯ และตางจังหวัดรวม ๑๖ ครั้ง ตอมา
ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายนมีการทิ้งระเบิดกรุงเทพฯ แบบ “ปูพรม” โดยเฉพาะที่ยานบางซื่อตลอดจนสรางความเสียหายไปถึง
ยานเทเวศร, ดอนเมือง และมักกะสัน มีผูเสียชีวิตจากการทิ้งระเบิดครั้งนี้เปนจํานวนมาก สําหรับในเดือนสุดทายของป
๑๙๔๔ มีการโจมตีกรุงเทพฯ และหัวเมืองทางอากาศรวมทั้งสิ้น ๑๒ ครั้ง
พุทธศักราช ๑๙๔๕ ซึ่งเปนปสุดทายของสงคราม เครื่องบินสัมพันธมิตรไดโจมตีทิ้งระเบิดกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ใน
เดือนมกราคม ๑๔ ครั้ง เดือนกุมภาพันธ ๙ ครั้ง เดือนมีนาคม ๑๕ ครั้ง และ ๑๑ ครั้งในเดือนตอมา
วันที่ ๙ เมษายน เวลา ๑๑.๔๕ น. เครือ่ งบินขับไลอเมริกนั แบบ พี.๕๑ มัสแตง และแบบ พี.๓๘ ลอคฮีท ๔๐ ลํา บินตํ่าตาม
ทางรถไฟตัง้ แตสถานีตาคลีไปจนพนสถานีเชียงรากนอย จึงทะยานขึ้นสูงแลวจิกหัวลงโจมตีสนามบินดอนเมืองสรางความ
เสียหายใหแกสนามบินและเครื่องบินเปนอยางมาก
หาวันตอมา เครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ บี.๒๔ จํานวน ๔๐ ลํา ไดมาทิ้งระเบิดโรงไฟฟาวัดเลียบและโรงไฟฟาสามเสน ทําให
กรุงเทพฯ ไมมไี ฟฟาและนํ้าประปาใชโดยสิ้นเชิง
วันที่ ๑๘ มิถุนายน เครือ่ งบินสัมพันธมิตรแบบ บี.๒๔ สามลํา และเครือ่ งบินขับไลแบบ พี.๓๘ ลอคฮีท ไลทน ง่ิ อีก ๙ ลํา
บินมาโปรยใบปลิว (มีขอความวา “เยอรมนีจานน-ญี
ํ
ป่ นุ จนทา”) และทิ้งถุงบรรจุเวชภัณฑจํานวนหนึ่งลงที่สนามหลวง
โดยมีเจาหนาทีฝ่ า ยไทย ซึ่งทราบลวงหนาอยูแลว ไปเก็บถึงเวชภัณฑทั้งหมดกอนที่ทหารญี่ปุนจะมาถึง ชวงเวลานัน้ ปนจาก
เรือดํานํ้า วิรฬุ ซึง่ จอดอยูที่ทาราชวรดิฐ ไดยิงเครื่องบินอเมริกันทําให พี.๓๘ ลอคฮีทยิงตอบโตลงมา ถูกตึกมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรและเรือดํานํ้า มีผูเสียชีวิตหลายคน
สภาพของบานเรือนที่ถูกฝายสัมพันธมิตรโจมตีทางอากาศ

เครื่องบินฝายสัมพันธมิตร ติดธงชาติไทยเพื่อ
ใหญี่ปุนเขาใจวาเปนเครื่องบินไทย

โรงปูนซิเมนตทบ่ี างซือ่ ถูกทิง้ ระเบิดเมือ่ พฤศจิกายน ๑๙๔๔

การขนสงอาวุธยุทโธปกรณของฝายสัมพันธมิตรที่จังหวัดเลย

- ๗๑ -ปรุไข
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๑๙๔๕ ประเทศไทยไดประกาศสันติภาพ เปนพระบรมราชโองการ โดยนายปรีดี พนมยงค ในพระ
ปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวใหถือวาการประกาศสงครามตอ อังกฤษ และสหรัฐฯ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๑๙๔๒ เปน
โมฆะ ไมผกู พันกับประชาชนชาวไทย
สมเด็จพระเจาอยูห วั รัชกาลที่ ๘ เสด็จนิวัติประเทศไทยเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ปเดียวกัน ทามกลางความปติยินดีของ
ประชาชาวไทย
อังกฤษกับไทยไดลงนามยกเลิกสถานะสงคราม เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๘๙ และวันที่ ๑๘ เดือนเดียวกัน กองกําลังทหาร
ของอังกฤษเดินสวนสนามตอหนาพระทีน่ ง่ั ตามถนนราชดําเนิน โดยมีจอมพลเรือ ลอรดหลุยส เมานแบทเตน ผูบัญชาการ
ทหารสูงสุดสัมพันธมิตรและนายทหารทั้งสามเหลาทัพของอังกฤษเฝารับเสด็จ
พิธตี รวจพลสวนสนามวันนัน้ เปนการอําลาประเทศไทยของทหารอังกฤษจํานวน ๑๗,๐๐๐ นายที่เขามาปลดอาวุธทหาร
ญีป่ นุ ๑๒๐ นายเมื่อตนเดือนกันยายน ๑๙๔๕
ประชาชนชาวไทยถือเอาวันที่ ๑๘ มกราคม ๑๙๔๖ เปน “วันฉลองสันติภาพ” และเปนการสิ้นสุดของบรรยากาศสงคราม
ในสังคมไทยทีด่ ําเนินอยางตอเนื่องมานานป
ทหารญี่ปุนกําลังจะขึ้นรถไฟเดินทางไปกาญจนบุรี เมื่อวันที่
๑๑ มกราคม ๑๙๔๒

สะพานขามแมนํ้าแคว ถูกเครือ่ งบินสัมพันธมิตรทิง้ ระเบิด
ทําลาย

เชลยศึกกําลังเดินฝาปาทึบไปยังคายซึ่งอยูลึกเขาไป

เชลยศึกออสเตรเลียกําลังตอรางรถไฟ

- ๗๒ -ปรุไข

แผนทีท่ างรถไฟ
สายไทย-พมา
ในสมัยสงคราม
มหาเอเชียบูรพา

กลาวไดวา ในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ จุดที่มีการสูญเสียเลือดเนื้อ, ชีวิต และเต็มไปดวยความทุกขทรมานมากที่สุด
บนผืนแผนดินประเทศไทย อยูที่จังหวัดกาญจนบุรีและบริเวณซึ่งมีการกอสรางทางรถไฟสายไทย-พมา นอกเหนือไปจาก
ชีวติ ของทหารพันธมิตรซึ่งตกเปนเชลยศึกของญี่ปุนและถูกนํามาใชเปนแรงงานแลว กรรมกรชาวไทยและกรรมกรชาวจีน
โพนทะเลตองเสียชีวิตลงเปนจํานวนมาก ในยุคกอนและระหวางสงครามโลกครั้งที่ ๒ จากสภาพความอดอยาก,สงคราม
กลางเมือง และภัยจากความโหดรายของกองทัพญี่ปุนที่รุกรานประเทศจีน ทําใหชาวจีนจํานวนมากอพยพออกนอกประเทศ
และสวนหนึง่ เดินทางมายังประเทศไทย โดยมีเรือเมลวิ่งจากเมืองซัวเถา มณฑลกวางตุง ทางตอนใตของประเทศจีน วิ่งตรง
มายังทานํ้าทรงวาด, ราชวงศ ยานเยาวราชของพระนครกรุงเทพ ทําใหมีกรรมกรชาวจีนโพนทะเลเปนจํานวนมาก และถูก
เกณฑไปสรางทางรถไฟสายไทย-พมา
หลังจากญีป่ นุ ยึดพมาไดเปนที่เรียบรอยในเดือนเมษายน ค.ศ.๑๙๔๒ พอถึงเดือนตุลาคม ญี่ปุนเริ่มลงมือสรางเสนทางรถไฟ
สายมรณะ เริม่ ตนจากสถานีหนองปลาดุก จังหวัดราชบุรี มุงเขาจังหวัดกาญจนบุรี ลัดเลาะไปตามแควนอย ผานอําเภอทอง
ผาภูมิ ผานอําเภอสังขละบุรี เขาประเทศพมาไปสุดปลายทางที่เมืองทาบีอซายัท เมืองทาริมฝงทะเลอันดามันทางใตเมือง
เมาะตะมะ ซึ่งอยูในระดับเดียวกับอําเภออุมผาง จังหวัดตาก
เสนทางรถไฟสายมรณะใชเวลากอสราง ๑ ป แลวเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ.๑๙๔๓ มีระยะทางรวมทั้งสิ้น ๔๑๕ กม. อยูใน
เขตแดนประเทศไทย ๓๐๓.๙๕ กม. อยูในดินแดนประเทศพมา ๑๑๑.๐๕ กม. เสนทางรถไฟสายนี้สรางขึ้นเพื่อสงกําลังบํารุง
ใหกบั ทหารญีป่ นุ ทีท่ ําการรบอยูในพมา ลัดเสนทางที่ตองสงทางเรือออมแหลมมลายู
ญีป่ นุ ถือวาเสนทางรถไฟสายนี้ถือเปนความลับระดับสุดยอดเพราะไดละเมิดสนธิสญ
ั ญาระหวางประเทศนําเอาเชลยศึก
สงครามทัง้ ทีเ่ ปนทหารและไมใชทหารรวมทัง้ กรรมกรประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คนมาเปนแรงงานในการสรางทางรถไฟ อัยการ
ของศาลอาชญากรสงครามกรณีทางรถไฟสายไทย-พมา ระบุวาเชลยศึกเสียชีวิต ๑๓,๐๐๐ คน และกรรมกรเสียชีวิต
๓๓,๐๐๐ คน ศาลอาชญากรสงครามตัดสินประหารชีวิตทหารญี่ปุนจํานวน ๓๖ นาย

- ๗๓ -ปรุไข

กรรมการชาวเอเชียถูกสงไปสูบริเวณ
กอสรางทางรถไฟ โดยใชรถทางรถไฟ
สายไทย-พมาที่เพิ่งสรางเสร็จมุงตรงไป
ยังคายพักที่อยูลึกเขาไป ทางขวาคือ
หนาผาชันที่ถูกกระเทาะออก

ชีวติ ในคายกักกันเชลยศึกทามกลางปาดงดิบ
รางกายนุงผาเตี่ยวผืนเดียว เทาเปลือยเปลา
กรรมกรชาวเอเชียกําลังแบกไมหมอน
คนทางซายมือแบกกระสอบขาว เทา
ซายเปนแผล มีผา พันแผลพันไว

เชลยศึกสัมพันธมิตรที่เสียชีวิตในการสรางรถไฟสายไทย-พมา
กองทหาร
กองทหาร “F” “H”
กองทหารอืน่
รวม

อังกฤษ
4,224
2,680
6,904

ออสเตรเลีย
?
1,206
?

อเมริกัน
?
3
?

ฮอลันดา
?
41
?

(หนวย : คน)
รวม
8,469
3,930
12,399

จํานวนผูเ สียชีวติ และอัตราการเสียชีวติ ของเชลยศึกทหารญีป่ นุ และกรรมกร
จํานวนทั้งหมด
เชลยศึก
ทหารญีป่ นุ
กรรมกรทั่วไป

ประมาณ 50,000
ประมาณ 15,000
ประมาณ 100,000

จํานวนผูเสียชีวิตคราวๆ
ประมาณ 10,000
ประมาณ 1,000
ประมาณ 30,000

ที่มา : (คณะกรรมการกลางตรวจสอบเรื่องเชลยศึก)

(หนวย : คน)
อัตราการเสียชีวิต
(รอยละ)
20
7
30 (รวมคนทีห่ นี)

- ๗๔ จํานวนทหารญีป่ นุ เชลยศึก และกรรมกรตามที่ฮเิ ดกุมา อิชดิ ะระบุไว (กันยายน 1942)
(หนวย : คน)
1.
2.
3.
4.

ทหารญีป่ นุ
เชลยศึก
กรรมกรมลายู จีน ไทย
กรรมกรชาวพมา
รวม

10,000
60,000
40,000
3,000
113,000
จํานวนคนที่เสียชีวิตเนื่องจากปวย
(หนวย : คน)

คนญีป่ นุ
เชลยศึก
กรรมกร

จํานวนที่อชิ ิดะระบุ
1,000
7,000-8,000
10,000

จํานวนที่อัยการระบุ
13,000
33,000

จํานวนทหารและประชาชนที่ญี่ปุนถูกขังอยูในประเทศไทย (เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 1946)
(หนวย : คน)
ทหารและประชาชนญี่ปุนที่ถูกขัง
ทหาร
ประชาชนญี่ปุน
ผูท จ่ี ะถูกสงตัวกลับญีป่ นุ
อืน่ ๆ
ชาวเกาหลี
ชาวไตหวัน
ผูท ไี่ มถูกกองทัพอังกฤษกักขัง
ผูท ี่หนีหลังสงครามแตไมถูกจับ
ผูท ส่ี ญ
ู หายไปหลังสงคราม
ผูท ี่เสียชีวิตหลังสงคราม
รวม
รวมทั้งสิ้น

107,438
3,623
111,061
241
599
1,703
291
330
3,493
6,657
117,718

ที่มา : รวบรวมจาก “กองบัญชาการที่ 18”, “สถานการณในสยาม”

- ๗๖ -ปรุไข

ภาพในหนังสือหนา ๔๔๐,๔๔๑ และ ๔๔๒ มาจากหนังสือ “สิ่งพิมพสยาม” รวบรวมโดย อเนก นาวิกมูล

-

๗๘ -ปรุไข
สงครามเวียดนาม
๑. ความเปนมา
กอนสงครามโลกครั้งที่สองในชวงยุคลาอาณานิคม
ฝรั่งเศสไดยึดครองดินแดนของญวนไวหลายแหง ตอมาใน
รัชกาลพระเจา ตือดึก ฝรัง่ เศสกับสเปน ไดรวมมือกันตีเมือง
ไซงอ น ในป ค.ศ.๑๘๕๙ ไดมีการลงนามในสัญญาสันติภาพ
ระหวางญวนกับฝรั่งเศส ญวนยกดินแดนซึ่งเปนอาณาเขต
มณฑลภาคใตใหแกฝรั่งเศสพรอมกับเสียคาปรับใหแกฝรั่งเศส
เปนจํานวนมาก ตอมาในป ค.ศ.๑๘๖๓ ฝรั่งเศสเขายึดครอง
กัมพูชา และไดขยายอํานาจเขาไปในญวน ในป ค.ศ.๑๘๘๒
ฝรั่งเศสไดครอบครองเมืองฮานอย และดินแดงบริเวณปากแมนํ้าแดง ตอมาในป ค.ศ.๑๘๘๓ ฝรั่งเศสเขายึดกรุง “เว” ไวได
ตอจากนัน้ ฝรัง่ เศสก็เขาครอบครองดินแดนบริเวณทีเ่ ปนอาณาเขตของญวนไวทง้ั หมด กษัตริยญวนถูกฝรั่งเศสจับตัวสงไปไว
ที่แอลจีเรียในอาฟริกา
เมื่อฝรั่งเศสไดปกครองบริเวณที่เปนเขตเวียดนามและกัมพูชาแลว ตอมาอีก ๖ ปฝรัง่ เศสก็เขาครอบครองบริเวณที่
เปนเขตประเทศลาว ซึง่ สมัยนัน้ เปนสวนหนึง่ ของประเทศไทย ตอมาในป ค.ศ.๑๘๘๗ ฝรัง่ เศสรวมดินแดนที่ยึดไดทั้งหมด
เปนเขตปกครองเดียวกัน เรียกวา อินโดจีน (Indochian)
ฝรัง่ เศสแบงการปกครองอินโดจีน ออกเปน
๕ เขต คือ ลาว กัมพูชา สวนทีเ่ หลือ ไดแบงเวียดนาม
ออกเปน สามเขต คือ
ภาคใต เรียกวา โคชินไชนา (COCHIN
CHINA) เปนอาณานิคมโดยตรง
ภาคกลาง เรียกวา อันนัม (ANNAM)
ปกครองในฐานะเปนรัฐอารักขา (มีเจานายของตนเอง
ปกครอง)
ภาคเหนือ เรียกวา ตังเกี๋ย (TOKIN) ปกครอง
ในฐานะเปนรัฐอารักขา เชนเดียวกับ อันนัม (ตามรูป)

- ๗๙ นโยบายการปกครองดังกลาว เปนเหตุใหเวียดนามแบงแยกกัน ดินแดนในโคชินไชนา
ไดรบั อิทธิพลทางการเมือง และการปกครองตามแบบฝรัง่ เศสมากกวาเขตอืน่ ๆ ดังนัน้ เมื่อชาวเวียด
นามไดเอกราชแลวจึงไมสามารถรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได เนื่องจากอุดมการณทางการเมือง และ
การปกครองทีแ่ ตกตางกัน วิธกี ารปกครองอาณานิคมของฝรัง่ เศสในเวียดนามทําใหโครงสรางทางการ
เมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของเวียดนามถูกทําลายลงหมด ดังนัน้ ชาว
เวียดนามจึงลุกขึน้ ตอตาน
ตอมาเกิดสงครามระหวางญีป่ นุ และรัสเซีย ใน ค.ศ.๑๙๐๕ ผลรัสเซียเปนฝายพายแพ
จึงเปนเหตุจงู ใจใหชาวเวียดนามมีกําลังใจ และเห็นวาชาติยโุ รปไมไดมอี ํานาจหรือความสามารถเหนือ
กวาชาติเอเชีย พวกนักศึกษาเวียดนามจึงไดกอ การกบฎขึน้ ในป ค.ศ.๑๙๐๗ แตถกู ฝรัง่ เศสตอบโต โดย
การทําลายลางอยางทารุณ
ตอนตนคริสตศตวรรษที่ ๒๐ ชาวเวียดนามพยายามรวมตัวกันเปนกลุม ตาง ๆ ทํานอง
พรรคการเมือง โดยมีนโยบายกูช าติ ซึง่ มีขบวนการชาตินยิ มทีส่ ําคัญ คือ
๑. ขบวนการกษัตริยน ยิ ม
๒. ขบวนการโรงเรียนราษฎร
๓. พรรคนิยมรัฐธรรมนูญ
๔. พรรคกาวหนาของประชาชนเวียดนาม
๕. องคการเกาได
๖. พรรคชาตินิยมเวียดนาม
๗. พรรคคอมมิวนิสตอินโดจีน (ผูนําคือ โฮ จิ มินห ;๑๘๙๐)

- ๘๐ เวียดนามภายใตการยึดครองของญี่ปุน
เมือ่ ฮิตเลอรสามารถยึดฝรัง่ เศส ไดในป ค.ศ.๑๙๔๐ ญีป่ นุ ซึง่ เปนพันธมิตรฝายอักษะจึง
เริม่ แผนการทีจ่ ะยึดครองเวียดนาม และเอเชียอาคเนย เพื่อปดลอมจีน โดยหวังผลจากทรัพยากรที่
สําคัญ คือ ขาว และแร เพื่อประโยชนในการทําสงคราม จึงไดเจรจากับฝรัง่ เศสเรือ่ งสิทธิในอินโดจีน
หลังจากทีเ่ วียดนามตกอยูใ ตอทิ ธิพลของญีป่ นุ แลวขบวนการชาตินยิ มในเวียดนามแพรหลายขึ้น การ
ยึดครองของญีป่ นุ กอใหเกิดความทุกขยากลําบากทัง้ ดานเศรษฐกิจและชีวติ ทรัพยสนิ เหลือคณานับ
จุดนีเ้ องขบวนการชาตินยิ มทีห่ ลบหนีอยูใ นดินแดนภาคใตของจีน ไดรับการสนับสนุนเกี่ยวกับเสบียง
การฝกวิธีการบอนทําลายจากหนวย โอ เอส เอส ของสหรัฐอเมริกา ไดปฏิบตั กิ ารตอตานญีป่ นุ ใน
ดินแดนเวียดนาม
เมือ่ สงครามยุติลงแลว ฝรัง่ เศสเขามาปกครองอินโดจีนตามเดิม ปรากฏวามีขบวนการกู
อิสรภาพของชาวพื้นเมืองเหลานี้ ซึง่ มีอํานาจเขมแข็ง ก็คอื ขบวนการกูช าติของชาวญวนซึง่ อยูใ นเวียด
นาม มีหัวหนาคนสําคัญคือ โฮ จิ มินห ซึง่ เคยไดรบั การศึกษาในมหาวิทยาลัยทีก่ รุงมอสโก และได
ศึกษาลัทธิมารกซิสม – เลนิน และกลยุทธของพวก บอลเชวิก เคยเปนเด็กลางชามในภัตตาคารทีก่ รุง
ปารีส เคยเดินทางไปประเทศตาง ๆ และสามารถพูดไดถึง ๑๒ ภาษา ไดกอ ตัง้ พรรคแนวรวมชือ่ วา
“เวียด นาม ด็อก แลป ดอง มินห ฮอย” หมายถึง สันนิบาตเพื่อเอกราชของเวียดนาม (LEAGUR FOR
THE INDEPENDENCE OF VIETNAM) หรือเรียกกันงาย ๆ วา ขบวนการเวียดมินห ซึง่ เปนกลุม การ
เมือง มีจุดมุงหมายเพื่อกอบกูเอกราชของเวียดนามโดยรวมกลุมชาตินิยมตา ง ๆ เขาดวยกัน และ
ปฏิบตั งิ านอยูท างแถบชายแดนจีน กับเวียดนาม

โฮ จิ มินห (ซาย) สนทนาอยูกับนาย ฟาม วัน ดง นายกรัฐมนตรี

- ๘๑ ฝรัง่ เศสตองการกลับเขาครอบครองอาณานิคมของตนโดยไมใหมกี ารใชกําลังทหาร
จึงใหคํามัน่ สัญญาวาจะใหเวียดนามมีสิทธิปกครองตนเองมากขึน้ โดยมีรฐั สภา ซึง่ ประกอบดวยสภา
ผูแ ทนราษฎร ซึง่ เปนชาวฝรัง่ เศสและญวน แตในทางปฏิบตั ไิ มไดผล ดังนัน้ ตอมาในเดือน กันยายน
ค.ศ.๑๙๔๕ เวียดนามจึงประกาศตนเปนอิสระ เรียกวา สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม
โฮ จิ มินห ไดรบั เลือกตัง้ เปนประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐใหม เขาเรียกรองใหฝรั่งเศส
ถอนทหารออกไปโดยทันทีและใหอาณานิคมอินโดจีนเปนเอกราช เนือ่ งจาก โฮ จิ มินห มัน่ ใจวาจะได
รับการสนับสนุนจากจีน และสหรัฐอเมริกา ซึง่ รบเคียงบาเคียงไหลกนั มาในการตอตานญีป่ นุ สมัย
สงครามโลก
ตอมาในป ค.ศ.๑๙๔๖ ฝรัง่ เศสตกลงยอมรับรองสาธารณรัฐฯ แตมเี งือ่ นไขวาจะตองคง
เปนสวนหนึง่ ของฝรัง่ เศสและยังไดแถลงวาถาในอนาคตพลเมืองในประเทศตองการที่จะรวมกัน
นายวิลเวี่ยม พี.รอเจอร
รัฐมนตรีตางประเทศสหรัฐ
นายทรัน วันลัม
รัฐมนตรีตา งประเทศเวียดตามใต
นายเหงียน ตุย ทรินห
รัฐมนตรีตางประเทศเวียดนามเหนือ
นายเหงียน ทิบนิ ห
รัฐมนตรีตา งประเทศรัฐบาลปฏิวตั เิ ฉพาะกาล ทําการ
ลงนามใน “สนธิสัญญาปารีสเพือ่ ยุติสงคราม และฟน ฟูสนั ติภาพในเวียดนาม”
สงครามเวียดนามยุคที่สาม (ค.ศ.๑๙๗๓ - ๑๙๗๕)
หลังจากทําสนธิสัญญาสันติภาพไดไมนาน ทหารเวียดนามใตกับฝายคอมมิวนิสตสูรบ
กันอีก ซึง่ ตางฝายตางกลาวหาวาอีกฝายหนึง่ ละเมิดการหยุดยิง จึงมีการสูรบกันตอไป สงครามครัง้ นี้
จึงเปนสงครามทองถิน่ ภายใน โดยคูก รณีคอื เวียดนามเหนือและเวียดกงฝายหนึ่ง กับเวียนามใตอกี
ฝายหนึ่ง
จุดสุดยอดของสงครามเวียดนามเกิดขึน้ ใน ๒ ป ตอมา การรุกของเวียดนามเหนือและ
เวียดกง แถบเมืองดานัง และเมืองเว ในเดือนมกราคม ค.ศ.๑๙๗๕ ไดสรางความตระหนกใจใหแกกอง
ทัพเวียดนามใต ซึ่งไรสมรรถภาพแมจะมีกําลังทหาร และอาวุธมากกวาก็ตาม ดินแดน ๒ ใน ๓ ตกอยู
ในกํามือของคอมมิวนิสต ประชาชนแตกตืน่ หนีภยั สงครามทัง้ ทางเรือและทางอากาศ อยางมโหฬาร

- ๘๒ ปลายเดือนเมษายน ค.ศ.๑๙๗๕ ประธานาธิบดี เดือง วัน มินห แหงเวียดนามใต ซึง่
นิยมสายกลางก็ไดประกาศยอมแพ แกฝายคอมมิวนิสต โดยไมมีเงื่อนไข เมื่อ ๓๐ เมษายน
ค.ศ.๑๙๗๕ นับเปนการสิ้นสุดสงครามเวียดนาม
๒. การวิเคราะหสาเหตุของสงคราม
โดยพิจารณาผลประโยชนแหงชาติทส่ี ําคัญ (Vital Interests) ของแตละฝายทีข่ ดั แยงกัน
จนตองใชสงครามเปนเครือ่ งตัดสิน
๒.๑ ความหมายของผลประโยชนแหงชาติทส่ี ําคัญ (Vital Interests) Neuchterlein
กลาววาเปนสถานการณทจ่ี ะมีภยั อยางรายแรงเกิดขึน้ กับประเทศชาติ ถาไมใชมาตรการรุนแรงซึง่ รวม
ถึงการใชกําลังทหารเขาปกปองผลประโยชนนน้ั
จากความหมายดังกลาว สัมมนาที่ ๑ ไดวเิ คราะหหาสาเหตุของสงครามโดยพิจารณาวา
ผลประโยชนแหงชาติสําคัญ (Vital Interests) ของแตละฝายทีข่ ดั แยงกัน ดังนี้

- ๘๓ - ปรุไข
ผลประโยชนแหงชาติสําคัญ (Vital Interests)
เวียดนามเหนือ
๑. ตองการรวมประเทศตามสนธิสัญญา
เจนีวาเปนเวียดนามเดียว
๒. ปกครองดวยระบอบลัทธิคอมมิวนิสต
๓. ตองการแผขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสต
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
โดยมีรสั เซียสนับนนุน

๔. เวียดนามเหนือระแวงประเทศมหาอํานาจ
๕. จีนซึ่งสนับสนุนนเวียดนามเหนือ
ตองการเปดทางลงทางใต (คาบสมุทรอินโดจีน)

เวียดนามใต (สหรัฐอเมริกา)
๑. ไมตอ งการรวมประเทศกับเวียดนาม
เหนือตามสนธิสัญญาเจนีวา
๒. ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย
๓. ตองการยับยั้งการแผขยายอิทธิพลของ
คอมมิวนิสตในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต โดยมี สหรัฐอเมริกา สนับสนุน
ซึง่ สหรัฐอเมริกามีความเชือ่ ในทฤษฎี
โดมิโนของประธานาธิบดี ไอเซน เฮาว
ผูน าสหรั
ํ ฐอเมริกา ในขณะนัน้
๔. สหรัฐอเมริกาตองการเปนผูนําคาย
โลกเสรี จึงจําเปนตองเขาแทนทีฝ่ รัง่ เศส
๕. สหรัฐอเมริกามองการณไกลถึงดินแดน
ทีอ่ ดุ มสมบูรณและยังนับเปนยุทธศาสตร
ปดลอมจีนอีกกรณีหนึ่ง
ดังนัน้ จึงวิเคราะหสาเหตุของสงครามได ดังนี้
๑. เวียดนามเหนือ ตองการรวบรวมประเทศ
ตามสนธิสัญญาเจนีวาเปนเวียดนามเดียว
๒. รัฐบาลเวียดนามใต ยังตองการผล
ประโยชน และหวงอํานาจไมยอมเปลี่ยนแปลง
๓. เวียดนามเหนือ และเวียดนามใตมีระบอบ
การปกครองทีแ่ ตกตางกัน ฝายหนึ่งนิยม
คอมมิวนิสต อีกฝายหนึ่งนิยมประชาธิปไตย

- ๘๔ - ปรุไข
- การปฏิบตั ทิ างจิตวิทยาดวยการใชสอ่ื มวลชน หนังสือพิมพ ฯลฯ ในการโฆษณาชวน
เชือ่ ใหทว่ั โลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประชาชนชาวอเมริกนั ไดเห็นความทารุณโหดราย, การสูญเสียของ
ทหารอเมริกัน ในขณะเดียวกันก็ไดผลในทางปลุกใจ ใหชาวเวียดนามเหนือฮึกเหิมตองการมีชยั ชนะ
มากยิง่ ขึน้

ภาพจากสํานักขาวที่เผยแพรโดยเวียดนามเหนือแสดงถึงนักบินสหรัฐที่ถูกจับได
แผนการรบ
- ใชหลักการออมกําลัง โดยดําเนินการตามแบบกองโจร
เวียดนามใต
หลักนิยม - ใชการรบตามแบบเปนหลัก
ยุทธศาสตร
- สกัดกั้นการขยาย เผยแพร
ไมใหคอมมิวนิสตเขามาในอินโดจีน
แผนการรบ
- ใชหลักจูโ จม โดยทําใหศตั รู
ไมรูตัว เพื่อทําลายใหหมดไป
การลาดตระเวนของทหารอเมริกันในเวียดนามใต

- ๘๕ - ปรุไข
บทเรียนที่นาสนใจ
เวียดนามเหนือ
(จีน รัสเซีย ใหการสนับสนุน)
การเมือง
- รบดวยอุดมการณ มีวตั ถุประสงคทแ่ี นนอน
- รบนอกแบบ
- ทําใหเกิดศักยภาพการทําสงครามสูง สามารถทําการรบไดตอเนื่อง และยาวนาน มีการ
กระจายกําลังไปอยูที่หลายแหง
สังคมจิตวิทยา
มีความตัง้ ใจแนวแนทจ่ี ะเอาชนะสงคราม
กําหนดจุดศูนยดลุ ยของการรบอยูท จ่ี ติ ใจประชาชนอเมริกนั

เศรษฐกิจ
มีการใชจา ยตํ่า แตไดผลตอบแทนคุม คา
มีการแสวงหาวัตถุดบิ จาก
ธรรมชาติเขาชวยรบ
เทคโนโลยี
ใชภมู ปิ ญ
 ญาชาวบานพัฒนา
ดัดแปลงชวยในการรบ
PUNGI STAKES

- ๘๖ การเยยหยันออกมา แตชาวพุทธไดเรียกรองความสนใจจากผูสื่อขาวหนังสือพิมพ ซึง่ เดียมจะนิง่ เฉยอยู
ไมไดอกี ตอไป ผูสื่อขาวหนังสือพิมพที่บันทึกภาพเหตุการณการกระทําอัตวินบิ าตกรรมของพระสงฆถกู
เซ็นเซอร เดียมไมตอ งการทีจ่ ะใหผสู อ่ื ขาวเขาไปในเขตทีย่ งุ ยาก บางครัง้ ก็ยดึ อุปกรณสง่ิ พิมพ และบาง
ทีถกู ทํารายก็มี ผูสื่อขาวบางคนลักลอบสงฟลมไปกับลูกเรืออเมริกันที่รูสึกไมพอใจในสิง่ ทีเ่ ขาพบเห็นใน
เวียดนาม
ในระหวางนีเ้ องรายงานตาง ๆ มักจะผิดไปจากความจริงและมักจะกลาวหาเดียมในดาน
รายและทําใหประชาชนอเมริกนั สนใจเปนครัง้ แรกวาสถานการณในเอเชียตะวันออกเฉียงใตดําเนินไป
ไมสจู ะดีนัก ผูส อ่ื ขาวไมเพียงแตตอ งการทีจ่ ะรายงานเหตุการณในเวียดนามใหโลกทราบเทานั้น แตมี
เรือ่ งทีจ่ ะตองจัดการกับเดียมทีก่ ําลังจะทําใหเวียดนามตองประสบกับอันตรายอยางใหญหลวง
ทําเนียบขาวไมสามารถทีท่ นนิง่ ดูดายอยูไ ด ประการแรกเคนเนดีตดั สินใจทีส่ ง เฮนรี
คาบอต ลอดจ ไปแทนโนลติงเอกอัครราชทูตอเมริกนั ประจําเวียดนามใตและนายพลปอล ฮารกินส
เปนผูบ ญ
ั ชาการคนใหมรวมทัง้ มองหาผูน ําคนใหมของเวียดนามใตดว ย ในตอนตนลอดจพยายามทีจ่ ะ
ทํางานรวมมือกับเดียมแตไมนานเขาก็ตระหนักวาเจตคติของเดียมนั้นเปลี่ยนแปลงไป สวนนายพลฮาร
กินสเชือ่ วาจะตองมีรฐั ประหารเกิดขึน้ อยางแนนอน โดยนายพลของกองทัพบกเวียดนาม แตเหตุการณ
จะเลวรายลงอีกจึงเห็นไดชดั วาสหรัฐฯ มีทางเลือก เพียงทางเดียวคือเดียม หรือไมมีอะไรเลย
พอมาถึงจุดนีข้ อ เท็จจริงก็ไมมอี ะไรแนนอน แมวา จะเห็นไดชดั วาการรัฐประหารจะเกิด
ขึน้ แตกย็ งั ไมมีฝายใดเตรียมการที่จะเตรียมรับหนาที่เชนนั้น ปญหาเกิดขึน้ เมือ่ นโยบายไมเขาไปแทรก
แซงตามทางการของลอดจไดรว่ั ไหลไปถึงหูของพวกทีค่ ดิ จะกอการรัฐประหาร สิ่งที่รัฐบาลสามารถ
สนับสนุนไดกค็ อื ผูท จ่ี ะทํารัฐประหารจะตองเปนผูที่ประชาชนสวนใหญสนับสนุนและเปนผูที่เต็มใจที่
จะตอตานคอมมิวนิสตอยางจริงจัง
ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ค.ศ.๑๙๖๓ ทําเนียบประธานาธิบดีในไซงอนถูกลอมดวยบรรดา
นายพลกบฎ มีนายพลเดือน วัน มินหเปนผูนํา พวกเขาเรียกรองใหเดียมและนองชายมอบตัวโดยทันที
หลังจากทีไ่ ดเผชิญหนากันในระยะเวลาอันสั้น เดียมกับนองชายก็หลบหนีออกทางอุโมงคลบั เขาไปใน
เมืองไปออกในบริเวณทีอ่ าศัยของชาวจีน เดียมยังคงติดตอกับนายพลกบฎ และเขาจะไดรบั ใบผาน
ทางเพือ่ ลีภ้ ยั ไปตางประเทศได เมื่อเห็นวาไมมีทางที่จะแกไขสถานการณไดแลว เดียมกับนองชายก็
ยอมมอบตัวกับนายพลของเขาตามเงือ่ นไขดังกลาว เมือ่ นายทหารไปจับตัวเขาในเวลาตอมา ทั้งสอง
คนถูกฆาตาย แมวา ในตอนตนจะไดประกาศวา พี่นองทั้งสองกระทําอัตวินบิ าตกรรม โดย “อุบตั เิ หตุ”
ไมมใี ครเชือ่ เรื่องนี้เลย ที่เหลือของครอบครัวเดียมที่มีสวนในการปกครองประเทศที่เต็มไปดวยคอรัปชัน่

- ๘๗ ตองแตกฉานซานเซ็นไปทัว่ โลก เวนแตนองชายคนหนึ่งที่ขอลี้ภัยในสถานกงสุลอเมริกันในเมืองเว
ตอมาเขาถูกสงมอบใหเจาหนาทีเ่ วียดนามและถูกประหารชีวติ
บัดนีเ้ ปนทีย่ อมรับกันอยางกวางขวางวามีรฐั ประหาร แมวาอเมริกันมิไดใหการสนับสนุน
เปนทางการ แตซีไอเอก็ชักใยอยูเบื้องหลัง และอีกสามสัปดาหตอ มาในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
ค.ศ.๑๙๖๓ ประธานาธิบดีจอหน เอฟ เคนเนดีกถ็ กู ลอบยิงเสียชีวติ ความตายของเขาทําใหทว่ั โลกตก
ตะลึงและมีการไวทกุ ขกนั ในหลายวงการ แตเปนทีแ่ นนอนวาครอบครัวเดียมทีอ่ ยูใ นตางประเทศไมอยู
ในกลุมที่ไวอาลัยอยางแนนอน
นายพลเดือง วัน มินห ไดรบั แตงตัง้ เปนหัวหนารัฐบาล โดยรองประธานาธิบดีคนเดิมของ
เดียม คือ เหงียน งก โธ การแตงตัง้ ไดประกาศเปนทางการ และเมื่อ “มินหใหญ” เปนผูนําของประเทศ
แลวรัฐบาลสหรัฐฯ ก็คาดวานโยบายของเวียดนามคงจะมีการเปลีย่ นแปลงบาง แตโชครายทีไ่ มมสี ง่ิ ใด
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยางแทจริง ลูกนองของเดียมหมดอํานาจไป ลูกสมุนของมินหใหญเขามาสวมอํานาจ
แทน
เวียดกงฉวยโอกาสอยางเต็มทีใ่ นขณะทีเ่ กิดความวุน วายในการเปลีย่ นแปลงรัฐบาล เพิ่ม
การรุกในชนบทมากขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ ตอทีต่ ง้ั ทางทหารของรัฐบาลทีท่ ําการของรัฐบาลและหมู
บานยุทธศาสตรในเดือนมกราคม ค.ศ.๑๙๖๔ นักศึกษากอการวุน วายตามทองถนนในไซงอน ความไม
สงบเรียบรอยเกิดขึน้ โดยทัว่ ไป และยังมีขา วลือทีว่ า มินหใหญขายตัวใหคอมมิวนิสต ความวุน วายและ
ความตองการสงบเรียบรอยจําเปนที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ ๓๐ มกราคม
ค.ศ.๑๙๖๔ พลโทเหงียน คานหกท็ าการรั
ํ
ฐประหารโดยปราศจากการนองเลือดไดสําเร็จ ปลดมินห
ใหญออกจากตําแหนง
รัฐบาลสหรัฐฯ รูสึกเปนกังวลในเหตุการณครั้งนี้มาก ความวุน วายเกิดขึน้ ทัว่ เวียดนาม
และในทีส่ ดุ จะนําไปสูการลมลางรัฐบาลและอเมริกันก็จะตองลมเหลวอีกครั้งหนึ่ง ประธานาธิบดี
ลินคอน จอหนสัน ประกาศออกอยางเปดเผยวารัฐบาลอเมริกันจะสนับสนุนรัฐบาลเวียดนามของ
นายพลเหงียน คานห อยางเต็มที่
จอหนสัน ออกคําสัง่ ใหสง ความชวยเหลือเพิม่ เติมแกรฐั บาลเวียดนามใต แตในเดือน
มีนาคม ค.ศ.๑๙๖๔ นายแมคนามารา รัฐมนตรีกลาโหมไดไปเยือนเวียดนามและเห็นวาสถานการณ
ของเวียดนามเลวรายลงอยางรวดเร็วรัฐบาลไมมคี วามมัน่ คงและมีขา วลือวาอาจจะมีการทํารัฐ
ประหารอีกครั้งหนึ่ง รัฐบาลสหรัฐฯ ตองดําเนินนโยบายอยางแนวแนทจ่ี ะชวยรักษาความัน่ คงของรัฐ
บาลเวียดนามใตไวใหได เมือ่ ไดรบั รายงานจากนายแมคนามาราแลว ประธานาธิบดีจอหนสันก็ตกลง

- ๘๘ ใจรับโครงการชวยเหลือเวียดนาม โดยใหเงินเพิ่มมากขึ้นอีก ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ จากงบประมาณทีจ่ ดั ให
เวียดนามใตอยูแ ลว เขาสัญญาวาจะปรับปรุงอาวุธยุทธภัณฑใหทนั สมัย โดยเฉพาะอยางยิง่ อากาศ
ยานและยานเกราะรวมทัง้ คาใชจา ยทีต่ อ งเพิม่ จํานวนทหารบกเวียดนามอีก ๕๐,๐๐๐ คน
แมวา การชวยเหลือครัง้ นีเ้ ปนแตเพียงการเพิม่ ขอบเขตของนโยบายเดิมขึ้นไปเทานั้นเอง
จอหนสัน ไดลงมือทิง้ ระเบิดเวียดนามเหนือเปนการตอบโตอยางรุนแรง จอหนสันและทีป่ รึกษาของเขา
มีความเห็นวาการโจมตีเวียดนามเหนือทางอากาศจะเปนการชวยเหลือความกดดันที่เวียดนามเหนือ
กระทําตอเวียดนามใตลงไดและเปนการแสดงใหเห็นวาสหรัฐฯ ปฏิบตั ติ ามพันธกรณีทใ่ี หไวแกเวียด
นามใต และเปนการพิสูจนใหเวียดนามเหนือเห็นวาสหรัฐฯ จะไมยอมปลอยใหเวียดนามใตแตกอยาง
เด็ดขาด แมจอหนสันกับทีป่ รึกษาของเขาไดวางแผนการทิง้ ระเบิดเวียดนามเหนื อดวยตัวเอง ทัง้ รัฐสภา
และประชาชนอเมริกันยังมิไดเห็นชอบดวยกับการตัดสินใจเชนนั้น ในฐานะทีเ่ ปนประมุขของชาติ
และเปนผูบัญชาการทหารสูงสุด ประธานาธิบดีจอหนสันเห็นวาเปนสิทธิของเขาทีจ่ ะวางแผนทิง้ ระเบิด
เวียดนามเหนือเพราะวาเปนวิธีที่เร็วที่สุดที่จะทําใหแกความออนแอในนโยบายตางประเทศกลับคืนมา
จังหวะเวลานับวาเปนเรือ่ งทีอ่ อ นไหวมาก ถาจอหนสันลงมือทิ้งระเบิดทันทีก็จะแสดงให
เห็นวาเขาเปนฝายกอใหเกิดสงครามในเวียดนาม เขาไมตองการที่จะทาทายใหเกิดสงครามในเมื่อการ
เลือกตัง้ กําลังใกลเขามาเต็มทีแลว ถาเขาสามารถถวงเวลาไวไดโดยที่ไมกระทบกระเทือนตอความเสีย
หนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตจนกระทั่งหลังการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน เขาก็แสดงไดอยางเต็ม
ทีท่ ไี่ มใชฐานะผูกระหายสงคราม แตเปนผูป กปองเสรีภาพและประชาธิปไตยทัว่ โลก
ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.๑๙๖๔ สถานการณในเวียดนามใตรา ยแรงลงไปอีก นายพล
คานหกา วราวมากขึ้นในการเรียกรองสหรัฐฯ เขาทราบถึงแผนการทิง้ ระเบิดเวียดนามของสหรัฐฯ จึงรู
สึกวาไมควรที่จะรีรอตอไปอีก เขาไดแถลงแกหนังสือพิมพวาสหรัฐฯ มิไดสนใจตอความเดือดรอนของ
เวียดนามใต และมิไดใหความสนับสนุนอยางจริงจัง เขาพูดซํ้าซากอยูแ ตวา เวียดนามใตตอ งทํา
สงครามตอตานคอมมิวนิสตตามลําพัง เขาเนนวาวิธเี ดียวทีจ่ ะทําใหสงครามสิ้นสุดลงก็คือบุกใหถึงรัง
คอมมิวนิสตเทานั้น
รัฐมนตรีในรัฐบาลของคานหและบรรดานายทหารซึง่ เปนสมุนของเขาก็เรีย กรองตามไป
ดวย นายพลเหงียน เกา กี ผูบ ญ
ั ชาการทหารอากาศเวียดนามใตประกาศกองวากองทัพอากาศของเขา
พรอม และเต็มใจทีจ่ ะทิง้ ระเบิดเวียดนามเหนือและตอตานการคุกคามของกองโจรคอมมิวนิสตอยาง
เต็มที่ แตในขณะนัน้ ทัง้ สหรัฐฯ และเวียดนามใตกไ็ มมหี ลักฐานใด ๆ ทีจ่ ะอางวาทหารเวียดนามเหนือ
เขามาปฏิบตั กิ ารอยูใ นเวียดนามใต แตเปนทีป่ ระจักษชดั วาเวียดนามเหนือสงอาวุธและสัมภาระมา

- ๘๙ สนับสนุนการกอการรายในเวียดนามใตโดยผานทางสายโฮจิมนิ ห ทางประเทศลาวและกัมพูชา และ
ตามชายฝง ทะเลของเวียดนามใต แตการสนับสนุนมีเพียงแตอาวุธและอุปกรณทเ่ี วียดกงตองการใน
การสูรบเทานั้น
จอหนสันตัดสินใจวาการแกปญ
 หาทีเ่ รงดวนทีส่ ดุ และสําคัญที่สุดก็คือการสงแมกชเวลล
เทเลอร ไปแทนเอกอัครราชทูตคาบอต ลอดจ และสงนายพลวิเวียม เวสตมอรแลนดเปนผูบ ญ
ั ชาการ
ทหารในเวียดนามใต ดูแตเพียงภายนอกดูเหมือนวาเวียดนามใตตอ งการทําสงครามขนาดใหญ แต
ความจริงแลวตองการทีจ่ ะปฏิบตั กิ ารเพิม่ ขึน้ จากทีด่ ําเนินการอยูแลวเทานั้น ปฏิบตั กิ ารทีค่ นสวนใหญ
ยังไมทราบก็คือตามที่นายพลก็ไดแยงกับหนังสือพิมพ คือ ไดมกี ารโจมตีทางอากาศตอเวียดนามเหนือ
เปนบางครัง้ บางคราวและปฏิบตั กิ ารทัง้ ทางบก และทางเรือกันอยูแลว สิ่งที่นายพลก็ตองการก็คือ
ปฏิบตั กิ ารตามแผน OPLAN ๓๔ A ปฏิบัติการรวมระหวางสหรัฐฯ กับเวียดนามใต แผนยุทธการนี้เปน
แผนทําลายลางและกอการรายในเวียดนามเหนือวิธีเดียวกันกับเวียดกงกํ าลังดําเนินการอยูในเวียด
นามใต เปนวิธกี ารใช “ไฟดับไฟ” หรือ “หนามยอกเอาหนามบง” นั่นเอง เพื่อยุแหยใหเวียดนามเหนือ
ปฏิบตั กิ ารโตตอบ ยุทธวิธีที่ใชมีตั้งแตการลักพาเจาหนาที่และทหารเวียดนามเหนือเพือ่ สอบถามความ
ลับ โจมตีดวยหนวยคอมมานโดตอที่ตั้งสําคัญ และใชหนวยจิตวิทยาเพือ่ ขัดขวางการใชถนน สะพาน
และทาเรือ และกอความวุน วายใหกบั ฝายปกครองทองถิน่ และประชาชนเวียดนามเหนื อ การโจมตีของ
หนวยคอมมานโด ดําเนินการโดยอาสาสมัครเวียดนามใตและจีนคณะชาติ สวนยู-๒ ซึง่ เปนเครือ่ งบิน
ตรวจการณของกองทัพอากาศสหรัฐฯ บินเขาไปในดินแดนเวียดนามเหนือเพือ่ ถายภาพทางอากาศ
สวนทีส่ องของแผน OPLAN ๓๔ A เตรียมเครือ่ งบินทิง้ ระเบิด ๒๕–๔๐ เครื่องติดเครื่อง
หมายกองทัพอากาศลาว ใชนักบินอเมริกันและนักบินไทย บินขึน้ จากสนามบินในลาว เพื่อโจมตีเปา
หมายในเวียดนามเหนือ ตอนทีส่ ามของแผนนีก้ ค็ อื สงเรือพิฆาตอเมริกนั ไปทีอ่ า วตังเกีย๋ นอกฝง
เวียดนามเหนือ
ตอนทีส่ ามของแผนนีเ้ องทีท่ ําใหรฐั บาลจอหนสันมีขอ แกตวั ในการทีส่ หรัฐอเมริกาเขารวม
ในสงครามไดอยางเปดเผย ในวันที่ ๒ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๖๔ เรือพิฆาตยูเอสเอส แมดด็อกซ ถูกเรือ
ยนตปนตรวจการณสามลําของเวียดนามเหนือโจมตี แมวา การโจมตีมไิ ดทําความเสียหายใหแกเรือ
พิฆาตอเมริกัน เรือตรวจการณของเวียดนามเหนือก็ถกู ขับไลถอยไปอยางงายดาย หนวยนาวิกโยธิน
เวียดนามใตโจมตีตอบเหนือเขตปลอดทหารขึน้ ไปถึง ๒๐๐ ไมล สองวันตอมา เรือรบเวียดนามเหนือ

- ๙๐ โจมตีเรือพิฆาต ยูเอสเอส แมดด็อกซ และยูเอสเอส เทอรนเนอร จอย เรือพิฆาตมิไดรับความเสียหาย
แตอยางใด หลังจากตอสูกันเปนเวลาสี่ชั่วโมงเรือรบเวียดนามเหนือสองลําก็ถกู ยิงจม อีกสองลําไดรบั
ความเสียหายอยางหนัก
ในวันที่ ๕ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๖๔ เครื่องบินอเมริกันจากเรือบรรทุกเครื่องบินคอนสเตล
เลชัน่ และติคอนเด โรกา ตอบโตโดยการทิง้ ระเบิดทีต่ ง้ั ฐานทัพเรือเวียดนามเหนือ ทําลายเรือมากกวา
๒๕ ลํา คลังเก็บเชือ้ เพลิงขนาดใหญกต็ กเปนเปาโจมตีดว ยอากาศยานสองเครื่ องหายไปรวมทัง้ ปฏิบตั ิ
การตามแผนยุทธการมิไดเปนความลับอีกตอไป ในวันที่ ๗ สิงหาคม กองทัพแหงประชาชนเวียดนาม
เหนือก็ยาตราทัพลงมาทางใตตรงมายังเขตปลอดทหาร การปฏิบัติการและรายงานเรื่องเรือพิฆาตถูก
เรือรบเวียดนามเหนือโจมตีทําใหฝายบริหารจอหนสันสามารถที่จะนําเอามติเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ออกมาใช ดังทีเ่ รียกกันโดยทัว่ ไปวา มติอา วตังเกีย๋
มติดงั กลาวใหคํารับรองวาจะสนับสนุนเวียดนามอยางเต็มที่ ไมเพียงแตความชวยเหลือ
ดานอาวุธและเงินเทานั้น แตรวมทั้งทหารอเมริกันที่ทําการรบดวย เอกสารฉบับนี้ไดลงนามเปน
กฎหมายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๖๔ ทําใหประธานาธิบดีจอหนสันมีเสรีที่จะดําเนินมาตรการ
ตามความจําเปนที่จะสนับสนุนเวียดนามใตในการทําสงคราม มติอาวตังเกี๋ยไดเรียบเรียงถอยคําอยาง
รัดกุมทีส่ ุดจึงไมเปนการประกาศสงคราม ซึง่ อาจจะทําใหสาธารณรัฐประชาชนจีน และสหภาพโซเวียต
เขาสูส งครามดวย เปนเรือ่ งทีน่ า พิจารณาวาขอความทีเ่ รียบเรียงเปนคําพูดที่เหมาะสมนั้น ไมสามารถ
เขียนขึน้ ไดในคืนเดียว อาจจะมีการเตรียมการกันไวลว งหนาเปนเวลานานแลว รอแตเวลาที่เหมาะสมที่
จะนําออกมาใชเทานัน้
มติอา วตังเกีย๋ ทีเ่ สนอตอรัฐสภานัน้ มีใจความวาสหรัฐฯ ถูกเวียดนามเหนือโจมตีและ
คอมมิวนิสตเวียดนามเหนือกําลังขยายเขตสงครามออกไป สหรัฐฯ จําเปนที่จะตองชวยเหลือประเทศที่
เปนพันธมิตร แตบดั นีเ้ ปนทีเ่ ปดเผยแลววาสหรัฐฯ เปนผูท า ทายเวียดนามเหนือใหโจมตีในอาวตังเกีย๋
เรือพิฆาตสองลําเปนตัวการทีเ่ ขาปฏิบตั กิ ารในนานนํ้าเวียดนามเหนือในเขต ๑๕ ไมล ตามที่ไดกําหนด
ไวแลว เมือ่ กลายเปนศัตรูกบั เวียดนามเหนือแลว จอหนสันก็สามารถที่จะสงทหารอเมริกันเขาไปปฏิบัติ
การในเวียดนามใตตามที่เห็นสมควร
ในเวลาสิบสัปดาหตอมากอนการเลือกตั้ง จอหนสันระวังตัวมาก แมวา เขาจะสงความ
ชวยเหลือไปใหเวียดนามแลวก็ตาม แตเขาก็ไมตอ งการใหเห็นทีโ่ จงแจงวาเขากระตือรือรน ทีจ่ ะนํา
สหรัฐฯ เขาสูสงคราม ความจริงจอหนสันไดใหคํามัน่ สัญญากับประชาชนชาวอเมริกนั วาจะไมสงชาย

- ๙๑ หนุม อเมริกันเขาทําการรบในเวียดนาม แตในขณะเดียวกันก็นําคํากลาวหาของวุฒสิ มาชิกโกลด
วอเตอร ทีก่ ลาวหาเวียดนามเหนือนัน้ เองโจมตีเขา
เมื่อบารรี โกลดวอเตอร พายแพในการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน จอหนสัน ก็มีเสรีที่
จะดําเนินการตามที่เขาตองการอยูเสมอได แมวาประชาชนอเมริกันมิไดกระหายที่จะเขารวมใน
สงครามเวียดนาม แตจากการหยัง่ เสียงแสดงใหเห็นวาชาวอเมริกนั มีความเชือ่ มัน่ วา สหรัฐฯ สามารถ
ทีจ่ ะมีชยั เหนือคอมมิวนิสตผูรุกรานในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดอยางงายดาย เวทีไดถกู จัดขึน้ ตาม
หลักจิตวิทยาและตามวิธกี ารทางทหารเพือ่ การรวมรบเต็มทีใ่ นเวียดนาม
๓. ขีดจํากัดของกําลังทางอากาศ
๓.๑ การเลือกเปาหมายในการทิ้งระเบิด (bombing target) ในเวียตนามเหนือถูกกําหนดใน
วอชิงตันโดยประธานาธิบดีจอหนสัน หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม โรเบิรต แม็กนามารา
แทนที่จะเปนผูบัญชาการทางทหารในพื้นที่การรบ
การทิ้งระเบิดในยุทธการ Rolling Thunder เมือ่ มี.ค.๑๙๖๕ เดิมประธานาธิบดีและ รมว.
กห.เปนผูอ นุมตั เิ ปาหมายวันตอวัน บางครัง้ ยังกําหนดวันเวลาในการโจมตีใหดว ย ตอมาการอนุมัติ
เปาหมายเปลี่ยนเปนรายสัปดาหและใหผูบัญชาการในสนามรบเปนผูกําหนดเวลาในการโจมตีแตละ
ครั้งเอง
(จากบทความของ น.อ.ปรีชา ศรีวาลัย ในหนังสือขาวทหารอากาศ เดือน ส.ค.๓๓)
๓.๒ การทิ้งระเบิดในยุทธการ Rolling Thunder ทีด่ าเนิ
ํ นการตอไปในป ๑๙๖๖ มีจุดมุงหมายที่จะ
หยุดยัง้ การแทรกซึมของเวียดนามเหนือและเปนพื้นฐานในการเจรจาสงบศึ ก ดังนัน้ ประธานาธิบดี
จอหนสันจึงตั้งกฎเกณฑที่หามไมใหทิ้งระเบิดรอบ ๆ ไอฟอง ฮานอย และตามแนวพรมแดนจีน
คอมมิวนิสต แตการทีจ่ ะทิง้ ระเบิดตอไปได กองทัพอากาศสหรัฐฯ จําเปนตองครองอากาศในพืน้ ทีท่ จ่ี ะ
ทําการทิง้ ระเบิดเสียกอน อยางไรก็ตาม กฎขอบังคับในการโจมตีทําใหไมสามารถที่จะนําหลักนิยมทาง
ทหารทีเ่ หมาะสมมาใชได เปาหมายสําคัญ ๆ ก็ไมสามารถที่จะโจมตีได เพราะภารกิจ คือ ทําลาย หยุด
ยัง้ หรือทําใหลาชาตอการลําเลียงสัมภาระของเวียดนามเหนือลงไปทางใต โดยไมตอ งทําลายสวน
ประกอบของระบบปองกันภัยทางอากาศของขาศึก
(จากบทความของ น.อ.ปรีชา ศรีวาลัย ในหนังสือขาวทหารอากาศ เดือน ก.ย.๓๓)
๓.๓ สหรัฐฯ ตองระวังปญหาดานการเมืองกับประเทศคอมมิวนิสตอน่ื ๆ เชน โซเวียต และจีน ทํา
ใหไมสามารถเลือกโจมตีเปาหมายสําคัญทางยุทธศาสตรไดตามหลักนิยม
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- ๙๒ ๔. ผลกระทบของหลักนิยมหรือยุทธศาสตรตอสงครามทางอากาศ
ในสงครามเวียดนามกําลังทางอากาศไมไดรวมการควบคุม แยกการปฏิบตั ดิ งั เชนในปจจุบนั นี้
โดยทีแ่ ตละหนวยจะควบคุมกําลังทางอากาศของตนเองไว ทบ.ควบคุมกําลัง ฮ.เปนหลักของกําลังทาง
อากาศทีใ่ ชปฏิบตั กิ าร นย.ก็ปฏิบตั ติ ามแบบแผนการจัดหนวยกําลังทางอากาศของหนวย กลาวคือ ให
มีกาลั
ํ งทางอากาศประจํา กองพลนาวิกโยธิน แตละกองพล สวน ทร.จะควบคุมกําลังทางอากาศเอง
พล.ร.อ.SHARY ผูบ ญ
ั ชาการกองบัญชาการภาคพืน้ แปซิฟก (CINCPAC) ไดนําระบบรวมเสนทางการ
บิน (ROUTE PACK SYSTEM) มาใชในการปฏิบตั กิ ารทางอากาศตอเวียดนามเหนือ และ พล.อ.อ.
CLAY ผูบ ญ
ั ชาการทหารอากาศภาคพืน้ แปซิฟก (PACAF) ไดรบั การแตงตัง้ ใหมอี ํานาจในการ
ประสานการปฏิบตั เิ มือ่ มีขอ ขัดแยงในการปฏิบตั กิ ารทางอากาศและ พล.อ.อ.CLAY รูส กึ วาการบังคับ
บัญชาเฉพาะการรวมเสนทางบินและอํานาจในการประสานการปฏิบตั ไิ มเหมาะสม สําหรับการควบ
คุมกําลังทางอากาศทัง้ หมดไดอยางมีประสิทธิภาพ เนือ่ งจากการใชกําลังทางอากาศขาดวัตถุประสงค
ทีช่ ดั เจน อีกทัง้ แนวความคิดในการปฏิบตั กิ ารตางคนตางปฏิบตั ิ ไมบรรลุวัตถุประสงคที่เห็นเดนชัด ทํา
ใหการปฏิบัติการทางอากาศไมคอยจะประสบผลสําเร็จมากเทาใดนัก และอีกประการหนึ่งเนื่องจากผู
สัง่ การใชกําลังทางอากาศไมใชประโยชนของคุณลักษณะของกําลังทางอากาศ อันไดแก พิสัยบิน,
ความเร็ว, ความคลองตัว, ความออนตัว, การจูโ จม และคุณสมบัติในการทะลุทะลวง ใหไดเปรียบใน
การทําสงคราม ในชวงแรกของการเริม่ ทําสงคราม ทําใหสงครามยืดเยื้อ เกิดการสูญเสียอยางมาก
ตลอดเวลา ๑๓ ป ของสงครามเวียดนาม กําลังทางอากาศของสหรัฐฯ สูญเสียเครื่องบินไปทั้งสิ้น
๒,๑๑๘ นาย บาดเจ็บ ๓,๔๖๐ นาย ถูกจับเปนเชลย และสูญหาย ๕๘๖ นาย
หลักนิยมของกําลังทางอากาศ นํามาใชอยางไดผลก็ตอเมื่อ ประธานาธิบดีนกิ สัน ตัดสินใจใชกําลัง
ทางอากาศอยางเด็ดขาด โจมตีทําลายโครงสรางทางทหาร ทางเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา ตอเวียด
นามเหนือ เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๑๙๗๒ และใชเวลาเพียง ๑๐ วัน เทานั้น เวียดนามเหนือก็ยอมจํานนตอเงือ่ น
ไขในการเจรจาหยุดยิงของสหรัฐฯ และสหรัฐฯ สามารถยุตกิ ารทิง้ ระเบิดเวียดนามเหนือไดใน ๒๘
ธ.ค.๑๙๗๒ ซึง่ แสดงใหเห็นวากําลังทางอากาศยังเปนเครือ่ งมือแหงกําลังอํานาจของชาติทม่ี ปี ระสิทธิภาพอยู หากผูสั่งสามารถใชกําลังทางอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ
จากสงครามเวียดนามทําใหสหรัฐฯ ไดบทเรียนที่สําคัญวา หากไมมีอิสระที่จะใชกําลังทางอากาศ
ตามหลักนิยมแลวการรบจะไมไดผล ซึ่งตอมาก็ไดพัฒนาหลักนิยมของกําลังทางอากาศขึน้ มา และนํา
ไปใชอยางไดผลในสงครามอาวเปอรเซีย

- ๙๓ ๖. บทบาทและความสําคัญของการสงกําลังบํารุง
๖.๑ การโจมตีทง้ิ ระเบิดในยุทธการ Line Becker II สหรัฐฯ ใช บ.B-52G และ B-52D จาก
สนามบิน Anderson เกาะกวม และ บ. B-52D จากอูต ะเภา การบินเดินทางจากเกาะกวมไปยังเปา
หมาย ใชเวลา ๑๒ ชัว่ โมง จึงตองมีการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ สหรัฐฯ ใช บ.KC-135 เปน บ.เติม
เชือ้ เพลิงกลางอากาศ จึงทําให บ.จากสนามบิน Anderson มาทิง้ ระเบิดในเวียดนามเหนือได
(จากเอกสารประกอบการบรรยายวิชาประวัตศิ าสตรสงครามทางอากาศ รร.สธ.ทอ.รุนที่ ๔๓
โดย พล.อ.ต.มานิต พิสษิ ฐเจริญทัต)
๖.๒ สหรัฐฯ เลือกที่ตั้งกองพล ทบ.อยูตามชายฝงทะเลแถบเมืองดานัง (Da Nang) ฟูบาย (Phu
Bai) ซูยลาย (Chui Lai) กิ-นอน (Qui Non) และคัมราน (Cam Ranh) เพือ่ ใหสามารถสงกําลังบํารุงได
งาย และยากทีข่ า ศึกจะตัดใหขาดได
(จากเอกสารประกอบการบรรยายวิชา สธ๓๑๐๑ ประวัตศิ าสตรทางการทหาร รร.สธ.ทอ.รุนที่
๓๗ โดย พล.อ.ท.ชัยศาสตร ชาครีรัตน, หนา ๒๙)
๖.๓ เวียดนามเหนือสงอาวุธและสัมภาระมาสนับสนุนการกอการรายในเวียดนามใตโดยผาน
ทางเสนทางโฮชิมนิ ห ทางประเทศลาวและกัมพูชา และตามชายฝง ทะเลของเวียดนามใต
(จากหนังสือ “สงครามสมัยปจจุบัน” โดย น.อ.ปรีชา ศรีวาลัย, หนา ๓๒)
๗. อิทธิพลของเทคโนโลยีทางอาวุธ, ยุทธวิธแี ละยุทธการ
- ในยุทธการ Rolling Thunder บ.F-4 ถูก SAM ยิงตก ทําใหไดเรียนรูวาการที่จะหลบ SAM ให
พนตองใชทาบินที่รุนแรงและเฉียบพลันและบทเรียนอีกอยางหนึ่งคือ ไมควรทีจ่ ะบินเปนขบวนในพืน้ ที่
ที่มี SAM คุกคาม
- บ.แบบแรกทีไ่ ดรบั การดัดแปลงใหตดิ ตัง้ อุปกรณตรวจจับเรดารอาวุธปลอยเปนพิเศษไดแก
บ.F-100F ซึง่ เรียกวาไวลด วีเซล ๑ (Wild Weasel I) บ.นีส้ ามารถตรวจจับความถีค่ ลืน่ เรดารทใ่ี ชใน
การนําวิถจี รวดแซมและสัญญาณทีไ่ ดรบั จะนํา บ.สูเปาหมายและทําการโจมตีทต่ี ง้ั จรวดแซม
- บ.สหรัฐฯ บินอยูใ นดินแดนเวียดนามเหนือทีม่ เี รดารซง่ึ สามารถนํา บ.เขาโจมตี บ.สหรัฐฯ ได
ทุกเมื่อ ดังนัน้ สหรัฐฯ จึงใช บ.EC-121 เพือ่ พิสจู นทราบ บ.เวียดนามเหนือที่กําลังบินอยูแ ละแจงเตือน
ให บ.สหรัฐฯ ทราบถึงภัยคุกคามจาก บ.ขาศึก
- ในการตอตานทางอิเล็กทรอนิกสกับระบบเรดารของ SAM สหรัฐฯ ไดตดิ ตัง้ กระเปาะมาตร
การตอตานอิเล็กทรอนิกส (ECM POD) เขากับระบบอาวุธของ F-105 ซึง่ ติดตัง้ กระเปาะสามารถเขา
โจมตีทต่ี ง้ั SAM และปนตอสูอากาศยานที่นําวิถดี ว ยเรดารไดสําเร็จและปลอดภัย

- ๙๔ - วิวฒ
ั นาการของยุทธวิธหี ลบหลีกจรวดแซมไดดําเนินมาเปนเวลายาวนาน แตเดิมใชวธิ บี นิ ใน
ระยะตํามากเพื
่
่อหลบหลีกจรวดแซม แตกลับตองสูญเสียเพราะปนตอสูอากาศยานและอาวุธขนาดเล็ก
จนไมสามารถยอมรับได ยุทธวิธตี อ มาเปลีย่ นความสูงมาเปน ๔,๕๐๐ - ๖,๐๐๐ ฟุต และคุมกันกอง
กําลังโจมตีดว ย บ.ไวลด ซีเซล ยุทธวิธนี ท้ี ําให บ.โจมตีพน จากการตอตานจากปนตอสูอ ากาศยานและ
ปนขนาดเล็ก แตก็ตกอยูในรัศมีทําการของจรวดแซมอีก เมื่อไดนําเอา ECM POD มาติดตัง้ กับ บ.ทํา
ใหสหรัฐฯ ปฏิบตั กิ ารเหนือนานฟาของเวียดนามเหนือไดอยางเสรีบา ง แตกย็ งั ไมพน จากการคุกคาม
ของ บ.MIG
- อาวุธทีไ่ ดรบั การพัฒนาขึน้ มาในชวงสงครามเวียดนาม คือ PGM (Precision Guided
Munition) ในชวงยุทธการ Line Becker กองบินทางยุทธวิธขี องสหรัฐฯ ไดนําเอาอาวุธ PGM มาใช
เพือ่ ชวยลดปญหาการใชอาวุธขณะมีสภาพอากาศเลวในเวียดนามเหนือ พลอากาศเอก John W.
Vogt Jr. ไดคํานวณอัตราความไดผลของอาวุธ PGM ไวดงั นี้ อาวุธ PGM ๑ นัดไดผลเทากับ ระเบิดโง
(dumb bomb) ทีป่ ลดทิง้ ดวยแรงโนมถวง ๑๐๐ ลูก
- ในยุทธการไลนแบคเกอร ๒ ยุทธวิธตี อ ตานเครือ่ งบินทิง้ ระเบิดของเวียดนามเหนือเปลีย่ น
แปลงไป มิกจะบินขนานไปกับ บี-๕๒ แลวแจงความสูงลงไปทีฐ่ านจรวด การระดมยิงอยางแมนยําหลัง
จากมิกหลบออกไปแลวบงชีก้ ารใชกลวิธนี อ้ี ยางชัดแจง
๘. การวางแผนและการประสานงานการยุทธรวม/ผสม
๘.๑ หลักการของ JFACC ยังไมปรากฏชัดในสงครามเวียดนาม แตละเหลาทัพของสหรัฐฯ มีกอง
กําลังทางอากาศเปนของตนเอง โดยมีการประสานงานกันบางระหวางแตละกองกําลัง ทบ.มีหนวยบิน
เฮลิคอปเตอรขนาดใหญเปนหลัก นาวิกโยธิน (Marine) มีกองบิน (Air Wing) ประจําหนวยนาวิกโยธิน
(Marine Division) สวน ทร.และ ทอ.นั้นมีกองกําลังทางอากาศในการควบคุมของตนเอง
๘.๒ ในการปฏิบตั ภิ ารกิจทัง้ หมดของกองบินทางยุทธวิธี กองทัพเรือและกองทัพนอยนาวิกโยธิน
ไดใหการสนับสนุนตลอดเวลา ซึง่ เปนการปฏิบตั กิ ารรวม ในยุทธการ Linebacker II เครือ่ งบินของกอง
ทัพเรือและนาวิกโยธินไดบินสนับสนุนการปฏิบัติการของ บ.F-4 ทัง้ ในการลาดตระเวนติดอาวุธและ
การปองกันเครื่องบินมิก
๙. ความสามารถของผูนําหรือผูบังคับบัญชา
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เปนผูบ งั คับบัญชาสัง่ การในการทําสงคราม ในชวงตนของสงคราม
ประธานาธิบดีเปนผูมีสวนรวมและกําหนดเปาหมายทีจ่ ะโจมตีดว ย

- ๙๕ ในป ๑๙๖๖ ประธานาธิบดีจอหนสันไมเห็นดวยที่จะใชกําลังทางอากาศโจมตีจดุ ยุทธศาสตรท่ี
สําคัญของเวียดนามเหนือ ทําใหสงครามนัน้ ตองยืดเยือ้ ตอมาอีกหลายป
ในเดือน ธ.ค.๑๙๗๒ ประธานาธิบดีนิกสัน ตัดสินใจใชกําลังทางอากาศอยางเด็ดขาด โจมตี
ทําลายโครงสรางทางทหาร ทางเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา ตอเวียดนามเหนือ และใชเวลาเพียง ๑๐
วันเทานั้น เวียดนามเหนือก็ยอมจํานนตอเงือ่ นไขในการเจรจาหยุดยิงของสหรัฐฯ และสหรัฐฯ สามารถ
ยุตกิ ารทิง้ ระเบิดเวียดนามเหนือไดใน ๒๘ ธ.ค.๑๙๗๒ ซึง่ แสดงใหเห็นวาประธานาธิบดีเปนผูม สี ว นให
สามารถใชกําลังทางอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ
เรือ ต.๑๒ เมือ่ เดินทางไปถึงสาธารณรัฐเวียดนามแลว ไดเขาสมทบกับกองเรือเฉพาะกิจที่ ๑๑๕
(Task Force 115) ของอเมริกา และไดปฏิบตั กิ ารตามภารกิจในการลาดตระเวนตามชายฝง เฝาตรวจ
คนหา โจมตี ยิงทําลายเปาหมายบนฝง และตามแนวลํานํ้าซึง่ เปนพืน้ ทีจ่ ํากัดยากแกการดําเนินการ
ทางยุทธวิธี เสี่ยงอันตรายตอการถูกทุนระเบิด โดยมีเขตปฏิบตั กิ ารตัง้ แตเสนขนานที่ ๑๗ องศาเหนือ
ลงมาจนถึงแนวชายแดนระหวางสาธารณรัฐเวียดนามกับกัมพูชา เรือ ต. ๑๒ ไดอยูป ฏิบตั กิ ารตามภาร
กิจ มีระยะเวลานานประมาณ ๔ ป เมื่อหมดภารกิจแลวไดเดินทางกลับถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๔ โดยสวัสดิภาพ
การปฏิบตั ิการของทหารอากาศ
กองทัพอากาศจัดกําลังสวนหนึง่ ประกอบดวยนักบินและชาง จํานวน ๑๗ นาย สงไปชวยเหลือ
กําลังสวนนีไ้ ดเดินทางไปถึงสาธารณรัฐเวียดนาม เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๐๗ และไดทําการบินรวม
กับฝูงบินลําเลียงที่ ๔๑๓ กองบิน ๓๓ ของกองทัพอากาศเวียดนามใตแลวภายหลังไดยา ยไปรวมกับ
ฝูงบินลําเลียงที่๔๑๕ ตอมารัฐบาลไทยไดอนุมัติใหสงกําลังซึง่ ประกอบดวยเครือ่ งบินแบบ ล.๔ จํานวน
๒ เครือ่ ง และเจาหนาที่อีก ๒๘ นาย ไปชวยเหลือเพิ่มเติม ทําการบินรวมกับฝูงบินแอรคอมมานโดที่
๑๙ ของสหรัฐอเมริกา รวมเปนกําลังทัง้ สิน้ ๔๕ นาย
หนวยบินวิคตอรีข่ องไทยนีเ้ ปนหนวยหนึง่ ในบรรดาหนวยกําลังที่พันธมิตรฝายโลกเสรีสงเขาไป
ชวยเหลือสาธารณรัฐเวียดนาม บรรดาพันธมิตรเหลานี้ไดแก สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด
เกาหลีใต ฟลิปปนส สเปน และจีนชาติ หนวยบินนีต้ ง้ั ประจําอยูที่สนามบินตันซอนนุต มีหนาทีป่ ฏิบตั ิ
การรวมกับชาติพนั ธมิตรฝายโลกเสรี เพื่อยุติการรุกรานของคอมมิวนิสตที่รุกรานเวียดนามใต ซึง่ การ
ปฏิบตั กิ ารครัง้ นีป้ ระเทศไทยพิจารณาวา จะเปนผลในการยับยั้งมิใหภัยคอมมิวนิสตลุกลามเขามาสู
แผนดินไทยดวย ภารกิจทีห่ นวยบินนีต้ อ งปฏิบตั ไิ ดแก การบินลําเลียงขนสงทหาร ยานพาหนะ อาวุธ

- ๙๖ กระสุน นํ้ามันเชื้อเพลิง อาหาร พัสดุ ไปรษณียภัณฑ ทหารเจ็บปวย และพลเรือนที่อพยพลี้ภัย นอก
จากนัน้ ยังมีหนาทีบ่ นิ ทิง้ พลุสอ งสวางใหแกหนวยทหารทางพืน้ ดิน ของฝายเดียวกัน
หนวยบินวิคตอรีไ่ ดรับการผลัดเปลี่ยนกําลังพลทุกป ภารกิจของหนวยบินนีไ้ ดยตุ ลิ ง และไดเดิน
ทางกลับประเทศไทยตัง้ แตวนั ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๔
นอกจากนั้น ประเทศไทยไดอนุญาตใหสหรัฐฯ ใชฐานทัพในประเทศเปนฐานทีต่ ง้ั ทางทหาร
เชน ทีอ่ บุ ลราชธานี, อุดรธานี, นครราชสีมา, ตาคลี, นครพนม และดอนเมือง และยังมีเรดารปอ งกันภัย
ทางอากาศติดตัง้ ที่ อุบลราชธานี, อุดรธานี และนครพนม
ผลทีไ่ ดรับจากการที่ไทยเขารวมสงครามเวียดนาม
๑. การฝกอบรม รวมทั้งการปฏิบัติการรบจริงในสมรภูมิ ทําใหทหารไทยไดรบั ความรูค วาม
เขาใจ มีประสบการณ รูย ทุ ธวิธแี ละแนวความคิดใหม ๆ เกีย่ วกับการรบตามแบบ นอกแบบ การรบรวม
และการประสานการปฏิบัติชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อเพิ่มพูนอํานาจกําลังรบใหไดผล
สมบูรณ ตลอดจนไดรบั ความชํานาญในการใชอาวุธยุทโธปกรณทนั สมัยอืน่ ๆ ซึง่ ประโยชนทไ่ี ดรบั ดัง
กลาว มีสวนชวยใหการปรับปรุง สมรรถภาพของทหารไทยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะมีผลสืบเนื่อง
ไปถึงการปองกันประเทศจากศัตรูผูรุกรานดวย
๒. การตัดสินใจของรัฐบาลสงกําลังทหารไปรวมรบในประเทศเวียดนามนัน้ ทําใหกองทัพไทย
ไดรบั อาวุธยุทโธปกรณทใ่ี ชปฏิบตั กิ ารอยูท ง้ั หมด นํามาใชปอ งกันประเทศ ซึ่งเปนสวนสําคัญในการ
ประหยัดและแบงเบาภาระของประเทศไปไดอยางมาก
๓. การสูญเสียและบาดเจ็บพิการของทหาร ไทยในสงครามเวียดนาม สงผลกระทบตอสภาพ
ทางสังคมจิตวิทยา ทั้งตอทหารเอง ตอญาติมติ รและผูเ กีย่ วของตาง ๆ
๔. พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยและแนวรวมไดอางการที่ไทยเขารวมในสงครามเปน
สาเหตุในการกอความไมสงบขึน้ ภายในประเทศ เชน กลุมนิสิตนักศึกษาหัวรุนแรง กลุมกรรมกรและ
ผูใ ชแรงงานตาง ๆ

- ๙๕ (ซาย) ในสํานักงานกองบัญชาการอิมพีเรียล เจาหนาที่ระดับสูงของ
กองทัพเรือ, เจาหนาที่รัฐบาล และผูสื่อขาว กําลังฟงอยางสนใจใน
ขณะที่โฆษกของกองทัพเรือประกาศวา “ญี่ปุนไดเขาสูภาวะสงคราม
กับอเมริกา” (ขวา) กองทหารของนายพลโทโซจิโร ลิดา ยกปนขึ้น
แสดงความเคารพดาบปลายปนสองประกายแวววาว กอนกรีธาทัพ
ขามชายแดนไทย-พมา สี่เดือนตามมาพมาลมสลาย ญี่ปุนใชเวลา
๖ เดือนกวาดลางเอเชียตะวันออกเฉียงใตจนราบคาบ ทําใหพื้นที่
กวาหนึ่งลานตารางไมลและผูคนกวา ๑๕๐ ลานคนอยูภายใตการ
ปกครองของโตเกียว

จอมพล ป. พิบูลสงคราม
(แปลก ขีดตะสังคะ)
(๑๘๙๗–๑๙๖๔)
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
ของประเทศไทย ๘ สมัย
รวมทัง้ ในยุคสมัย
สงครามโลกครั้งที่สอง

(ซายและลาง) กองทัพญี่ปุนบุกขาม ชายแดนไทยเขาโจมตีพมา
(รูปราง) เชลยสงครามอังกฤษ เชลยศึกพันธมิตร ๖๑,๐๐๐ คนถูกบังคับใหสรางทางรถไฟเชื่อม
ตอฐานทัพญี่ปุนในไทยกับพมา เชลยถูกใชเยี่ยงทาสในปาทึบเขตรอน การขาดแคลนอุปกรณ
วิศวดานจักรกลและการไรความปรานีจากทหารญี่ปุนผูควบคุม เชลยจึงไดสรางทางรถไฟยาว
๒๕๐ ไมล เกือบจะทั้งหมดสําเร็จลงโดยใชมือในเวลาเกินกวาหนึ่งปเล็กนอยเทานั้น แตคาใชจาย
ทีน่ าตื่นตะลึงคือชีวิตของพวกเชลยครึ่งหนึ่งของบรรดา
เชลยนั้นหิวโหย, รางกายทรุดโทรมดวยโรคมาลาเรียที่
ไมไดรับการรักษา ปวยเปนโรคบิด และลําไสเปนแผล
อันเกิดจากโรคที่เกิดในปา และโรคเหลานั้นลุกลามเกิน
กวาที่มนุษยจะทนทานไดประมาณวาหนึ่งในหาของเชลย
เสียชีวิต

- ๙๘ -

เขตสงครามจีน-พมา-อินเดีย ยืดออกมามากกวา ๔,๐๐๐ ไมลจากแมนจูเรียในประเทศจีนลงมาทางพมาและอินเดียมาถึง
ศรีลงั กา ในตอนปลายฤดูใบไมผลิแหงป ๑๙๔๒, การถอนตัวของฝายพันธมิตรจากพมากําลังอยูในระหวางดําเนินการ ญี่ปุน
ไดยึดดินแดนในอาณัติซึ่งกําหนดโดยเสนทแยงมุม ซึง่ ทีถ่ กู ยึดมาอยางตอเนือ่ ง รวมถึงดินแดนในพมา ทัง้ หมด ถูกกําหนด
โดยเสนแนวนอน ในฤดูใบไมผลิ ๑๙๔๕ ฝายพันธมิตรไดบังคับใหญี่ปุนออกไปจากพมา ซึง่ ณ ที่พมานี้การตอสูอยางหนัก
หนวงทีส่ ุดของเขตแดนที่มีการตอสูกันไดเกิดขึ้นและไดเปดเสนทางภาคพื้นดินไปยังประเทศจีน ชื่อเสนทาง ลีโด-เบอรมา
(ซาย) ทหารอังกฤษยกมือยอมแพถูกญี่ปุนจับกุมตัวที่สิงคโปรในเดือนกุมภาพันธ
๑๙๔๒ ทหารญี่ปุนบุกคาบสมุทรมาลายาอยางรวดเร็วดวยรถจักรยาน แนวปอง
กันทีค่ ดิ วาขาศึกตีไมแตกของจักรวรรดิอังกฤษในตะวันออกไกลก็ลมสลาย ทหาร
ญีป่ นุ ลิงโลดไมเชื่อวาพวกเขาจะเจาะลึกเขามาโดยมีการตอตานเพี ยงเล็กนอย
พวกญี่ปุนมีอาหาร, เชือ้ เพลิง และกระสุนนอยกวาผูปองกันมาก มีเพียงแตการ
โหมบุกอยางรวดเร็วยิ่ง

รถถังญี่ปุนบุกเขาสิงคโปร

- ๑๐๐ -

(บน) เรือบรรทุกเครือ่ งบินเอน
เตอรไพรซ นําหนาขบวนเรือรบ
เขาสูยุทธนาวีแหงทะเลคอรัล
(ซาย) เรือบรรทุกเครือ่ งบินเลกซิง
ตันของสหรัฐฯ ขณะเติมนํ้ามัน
กลางทะเลลึก ไมนานกอนถูกจม
(บนขวา) เลกซิงตันถูกตอรปโ ด
ญีป่ นุ บาดเจ็บแตยังสูตอ (ขวา)
เลกซิงตันถูกยิงอีกครั้งใสเครื่องบิน
ทีจ่ อดอยูท า ยเรือ ตอนบายแกลูกเรือ
ไดสละเรือ เรือพิฆาตแลนเขาไปรับ
ลูกเรือ พวกทหารเรือยังมีขวัญกําลังใจดีและหวังที่จะกลับ
มาสูรบอีก (ลางขวา) สวนใหญของผูรอดชีวิตจากเรือเลกซิง
ตันอยูกับเรือมาตั้งแตเริ่มปฏิบัติการในป ๑๙๒๗ ทหารเรือ
เสียชีวิต ๒๑๖ คน ผูรอดชีวิต ๒,๗๓๕ และสุนัขของ
กัปตันเรืออีกหนึ่งตัว (ลางซาย) นักบินบนเรือบรรทุกเครื่อง
บินเอนเตอรไพรซ กอนจมเรือบรรทุกเครือ่ งบินโซโฮและ
ทําใหเรือบรรทุกเครื่องบินโชกากุเสียหายอยางหนัก

- ๑๐๒ -

(บน) ฐานทัพเรือสหรัฐฯ ที่มิดเวย เรือใตน้ํากําลัง
แลนออกสูท ะเล แมจะไมสะดวกสบายเทาฐานทัพ
เพิรล ฮารเบอร แตก็ใกลกวากันมาก เพียง ๑,๒๐๐
ไมลก็เขาสูสมรภูมิ (ซาย) เครื่องบินขับไลเอฟ ๖
เอฟ รอนลงจอดบนเรือบรรทุกเครือ่ งบินยอรค
ทาวนภายหลังเสร็จภารกิจ ยอรคทาวนเสียหาย
หนักจากยุทธนาวีแหงทะเลคอรัล

วันที่ ๖ มิถุนายน ๑๙๔๒ กองทัพญี่ปุนพบกับความปราชัยในการรบทางทะเลครั้งยิ่งใหญ
“ยุทธการแหงมิดเวย” นับเปนจุดเปลี่ยนสงครามในแปซิฟก กองเรือรบสหรัฐฯ สามารถ
จมเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญของญี่ปุน ๔ ลําจนหมดสิ้น รวมทั้งสูญเสียนักบินฝมือดี
ไปเกือบหมด (ภาพลางซาย) ฝูงบินอเมริกันถลมเรือบรรทุกเครื่องบินญี่ปุน
(ขวาบน) เรือบรรทุกเครือ่ งบินยอรค
ทาวนถูกตอรปโดญี่ปุนยิงจมในยุทธ
การแหงมิดเวย (ขวาลาง) เรือลาด
ตระเวนขนาดใหญของญี่ปุนถูกจม

- ๑๐๔ -

(บน) เครื่องบินบี-๒๕ ทะยานขึ้น
จากเรือบรรทุกเครือ่ งบิน ยู.เอส.
เอส.ฮารเนต (ลาง) ชาวจีนที่หมู
บานชายฝงทะเลเลี้ยงอําลาใหนัก
บินอเมริกนั ทีก่ ําลังจะเดินทางไป
จุงกิง ญี่ปุนตอบโตที่ชาวจีนชวย
ชีวติ และที่หลบซอนแกนักบิน
อเมริกนั โดยเขนฆาชาวจีนนับ
พัน ๆ คน และทําลายหมูบาน
ชุมชนจนยอยยับ รวมทัง้ ใชมาตร
การปกครองที่โหดเหี้ยมสุดขีดเปน
เวลานานสามเดือน

(บนซาย) เจาหนาที่กําลังบรรจุลูกกระสุนปน .๕๐ คาลิเบอรเขากับเครื่องบินทิ้งระเบิด
กอนออกปฏิบัติการเหนือนานฟาญี่ปุน (บนขวา) ภายหลังจากถายภาพฐานทัพเรือ
โยโกซูกะในอาวโตเกียวแลว นักบินริสชารด เอ. นอบบลอค ก็เฝามองลูกระเบิดขนาด
๕๐๐ ปอนดพุงลงจากเครื่องบินบี-๒๕ ระเบิดสี่ลูกทําลายโรงงานและอูเรือแหงลอยนํ้า
ซึง่ กําลังดัดแปลงใหทําการผลิตเรือบรรทุกเครื่องบิน (ลาง) รอยโทโรเบิรต ไฮท หนึ่ง
ในแปดนักบินอเมริกันถูกทหารญี่ปุนจับกุมในประเทศจีน เขาถูกผูกตานําขึ้นเครื่องบิน
ไปโตเกียว นักบินสามในแปดคนถูกประหารชีวิต อีกคนตายในคุก ไฮท และเพื่อน
นักบินถูกจองจําอยางโดดเดี่ยวนาน ๔๐ เดือนจนสงครามยุติ

Back
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การโจมตีเพิรล ฮารเบอร และการขยายตัวของญี่ปุน
ถึงกรกฎาคม ค.ศ.๑๙๔๒
วันที่ ๗ ธันวาคม ค.ศ.๑๙๔๑ ญีป่ นุ โจมตีเพิรล ฮารเบอรตามแผนการที่กําหนดไว ขณะ
นัน้ ฐานทัพเรือของสหรัฐฯ ที่เพิรล ฮารเบอรเปนทีจ่ อดของเรือรบ ๗๐ ลํา เรือบรรทุกเครื่องบิน
สํารอง ๒๔ ลํา กับเครือ่ งบินอีก ๓๐๐ ลํา เรือประจัญบานทัง้ หมด ๘ ลําทีจ่ อดอยูใ นเวลาดังกลาว
ถูกโจมตีจมลงสูกนทะเล ๕ ลํานอกนั้นเสียหายหนัก เรือพิฆาต ๒ ลําถูกระเบิดจากเครือ่ งบิน
ญีป่ นุ จมลงสูใตทะเล อีก ๙ ลําไดรบั ความเสียหาย เครือ่ งบิน ๑๔๐ ลําถูกทําลายพินาศ อีกมาก
กวา ๘๐ ลําไดรับความเสียหาย ลูกเรือเสียชีวิต ๒,๓๓๐ คน บาดเจ็บ ๑,๑๔๕ คน พลเรือนบาด
เจ็บลมตาย ๑๐๐ คน แตเรือบรรทุกเครื่องบิน ๓ ลําของกองเรือแปซิฟก ของสหรัฐฯ มิไดจอดอยูที่
เพิรล ฮาเบอร ขณะทีญ
่ ป่ี นุ เขาโจมตีจงึ รอดพนอันตรายไปได
ในวันเดียวกัน (๘ ธันวาคม ตามเวลาทองถิ่น) เครือ่ งบินทิง้ ระเบิดของญีป่ นุ จากฐานทัพ
ในไตหวันบินมาโจมตีสนามบินคลารคและอิบาในฟลปิ ปนส ทําลายเครือ่ งบินประจําภาคตะวัน
ออกไกลของกองทัพสหรัฐฯ ไดมากกวาครึง่ หนึง่ ของจํานวนเครือ่ งบินทัง้ หมดทีป่ ระจําการอยูที่
นัน่ อีก ๒ วันตอมาเครือ่ งบินญีป่ นุ บินมาโจมตีฐานทัพของสหรัฐฯ ในฟลปิ ปนส คราวนีท้ ําลาย
เครือ่ งบินขับไลของสหรัฐฯ เปนจํานวนมาก อยางไรก็ดีสวนหนึ่งของกองทัพเรือสหรัฐฯ รวมทั้ง
เรือรบและเครือ่ งบินทิง้ ระเบิดในเอเชีย ไดถอนตัวไปจากฟลปิ ปนสมงุ หนาไปทางใตตง้ั แตเดือน
พฤศจิกายน เพราะขณะนั้นสหรัฐฯ ไมมีเครื่องบินขับไลไวคุมกัน สหรัฐฯ จึงถอนกําลังดังกลาว
ไปตัง้ อยูใ นฐานทัพทีม่ คี วามปลอดภัยมากกวาคือในแปซิฟก ตอนใต จึงเหลือกองทัพภาคพืน้ ดิน
เครือ่ งบินขับไล ๒-๓ ลํา เรือใตนํ้าประมาณ ๓๐ ลํา และเรือขนาดเล็กอีก ๒-๓ ลําไวคอยปองกัน
ฟลิปปนส
วันที่ ๑๐ ธันวาคมกองทัพญี่ปุนยกพลขึ้นบกที่เกาะลูซอน จุดทีม่ กี ารสูร บขนาดใหญอยู
ทีบ่ ริเวณอาวลินกาเยน ซึง่ ตัง้ อยูห า งจากกรุงมนิลาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๐๐ ไมล วันที่
๒๒ ธันวาคมญี่ปุนยกพลขึ้นที่ฟล ปิ ปนสเปนครั้งที่ ๒ คราวนีย้ กพลขึน้ ตรงบริเวณดานใตของกรุง
มนิลา หลังจากนัน้ กรุงมนิลาถูกญีป่ นุ ตีแตกในวันที่ ๒ มกราคม ค.ศ.๑๙๔๒ ขณะนัน้ กองทัพ
สหรัฐฯ และ กองทัพฟลปิ ปนสภายใตบงั คับบัญชาของนายพลดักลาส แมคอาเธอร มีกองทัพ
ตอตานญีป่ นุ อยูท ค่ี าบสมุทรบาตานและเกาะคอรรจี ดิ อร ตอนแรกกองทัพสหรัฐฯ สามารถหยุด
ยัง้ การโจมตีคาบสมุทรบาตานของญีป่ นุ ได แตเมือ่ ญีป่ นุ สงกําลังหนุนมาเพิม่ ในชวงเวลาอีก ๘

- ๙๙ สัปดาห ตอมาการตอสูกับญี่ปุนจึงกลายเปนเรื่องสุดวิสัย นายพลแมคอาเธอรไดรบั คําสัง่ ใหเดิน
ทางไปออสเตรเลีย ในวันที่ ๑๑ มีนาคม จึงทิง้ การปองกันบาตานใหเปนหนาทีข่ องนายพลโท
โจนาธาน เอ็ม เวนไรท วันที่ ๙ เมษายน นายพลเวนไรทกบั กองทหารของเขายอมแพญป่ี นุ ตอ
มากลางคืนของวันที่ ๕-๖ พฤษภาคม เกาะคอรรจี ดิ อรถกู ญีป่ นุ ตีแตก ๓ วันตอมาทหารทีป่ อ งกัน
ฟลปิ ปนสในภาคใตกย็ อมแพ ความเสียหายจากการรบในฟลิปปนสของทั้งสองฝายไมเปนที่
ทราบโดยแนชัด แตประมาณวาแตละฝายสูญเสียทหารไปไมเกินกวาฝายละ ๕,๐๐๐ คน
เครื่องบินทิ้งระเบิดของญี่ปุนบินไปโจมตีทํ าลายกําลังทางอากาศของอังกฤษทีฮ่ อ งกงตัง้
แต วันที่ ๘ ธันวาคม ค.ศ.๑๙๔๑ พอถึงวันคริสตมาสทัง้ กองทหารอังกฤษและแคนาดาทีร่ กั ษา
ฮองกงยอมแพตอกองทัพภาคพื้นดินของญี่ปุนซึ่งบุกมาจากคาบสมุทรกวางตุงเขาไปในฮองกง
เพื่อเปนการปองกันแนวรบของตนใหมีความปลอดภัยในขณะเคลื่อนทัพลงไปทางใตเพือ่ เขายึด
ครองมาลายา (มาเลเซียในปจจุบนั ) กองทัพญีป่ นุ จึงเขายึดกรุงเทพฯ ไวในวันที่ ๙ ธันวาคม
ค.ศ.๑๙๔๑ (พ.ศ.๒๔๘๔) ในสมัยรัฐบาล ป.พิบูลสงคราม และทําการยึดวิกตอเรีย พอยททางใต
สุดของพมาไวในวันที่ ๑๖ ธันวาคม การบุกเขาไปในมาลายาตัง้ แตวนั ที่ ๘ ธันวาคมเปนตนไป
ญี่ปุนใชกํ าลังทางอากาศโจมตีกองทัพออสเตรเลียและอินเดียซึ่งปองกันมาลายาอย างเขมแข็ง
เรือประจัญบานเจาชายแหงเวลสของอังกฤษและเรือลาดตระเวนประจัญบานรีพัลสเดินทางมา
จากสิงคโปรเพือ่ ตัดเสนทางคมนาคมของญีป่ นุ แตถูกเครื่องบินญี่ปุนถลมจนจมทะเลไปในวันที่
๑๐ ธันวาคม พอถึงปลายเดือนมกราคม ค.ศ.๑๙๔๒ กองทัพญีป่ นุ ๒ กองพลพรอมกับการ
สนับสนุนจากเครือ่ งบิน และรถถังเขายึดครองมาลายาไวไดทง้ั หมด (ยกเวนสิงคโปร) ขณะเดียว
กันกองทหารญี่ปุนหนวยอื่น ๆ บุกพมาแลวเขายึดเมืองมะละแหมงไวได ตอจากนั้นก็เขายึดเมือง
ยางกุงและเมืองมัณฑะเลย
ทางดานตะวันออกของเขตสงครามของญีป่ นุ นัน้ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ญีป่ นุ สงเครือ่ งบิน
ทิง้ ระเบิดเกาะเวกแลวยกพลขึน้ บกสําเร็จในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ญีป่ นุ เอาชนะกองทหารของพันธ
มิตรบนเกาะเวกไดอยางรวดเร็วแตสญ
ู เสียหนัก อีกดานหนึง่ ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม หลังจากญีป่ นุ
เขายึดเกาะมาสคินและเกาะตาราวาในหมูเ กาะกิลเบอรตไวไดในวันแรกทีเ่ ขาโจมตี แลวเกาะ
กวมก็ตกอยูใ นมือของญีป่ นุ
หลังจากนั้นญี่ปุนประสบความสําเร็จในการบุกลาบวนซึง่ เปนจุด
ยุทธศาสตรสําคัญในการปองกันเกาะนิวบริเตน โดยเขายึดไดในวันที่ ๒๓ มกราคม ค.ศ.๑๙๔๒
ตอมาวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ กองทัพญี่ปุนยึดกาเรียงบนเกาะนิวไอรแลนด และกาสมาตาบนเกาะ
นิวบริเตนตะวันตก

- ๑๐๐ เมือ่ ถูกญีป่ นุ บุกโจมตีอยางรวดเร็วในบริเวณแปซิฟก เชนนี้ พันธมิตรจึงจัดตัง้ กองทัพ
ผสม อเมริกา-อังกฤษ-ดัชท-ออสเตรเลีย เรียกยอ ๆ วา แอบดาคอม (ABDACOM) ใหอยูภ าย
ใตการบังคับบัญชาของนายพลวาเวลล กองทัพผสมนี้เริ่มปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่ ๑๕ มกราคม
ค.ศ.๑๙๔๒ เปนตนไป หนาที่สําคัญของแอบดาคอมคือ เขายึดครองและปองกันสุมาตรา ชวา
และหมูเ กาะตรงทางเขาสูออสเตรเลียใหพนอันตรายจากการโจมตีของญี ป่ นุ แตขณะนัน้ ญีป่ นุ
เขายึดครองคูชงิ ไดตง้ั แตวนั ที่ ๑๗ ธันวาคม ญีป่ นุ เขาครอบครองอาวบรูไนไวไดในวันที่ ๖
มกราคม เขาครอบครองเจสเซลตันบนฝงทะเลดานเหนือของเกาะบอรเนียวในวันที ่ ๑๑ มกราคม
ญีป่ นุ ยึดเกาะตารากานซึง่ อยูท างตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะบอรเนียว ยึดเซลีเบสและมาลิก
ปาปานทางฝงทะเลดานตะวันออกของเกาะบอรเนียว ยึดเเกนดาริซง่ึ อยูท างใตของเซลีเบส
บริเวณตาง ๆ ทีก่ ลาวมานีต้ กอยูใ นมือญีป่ นุ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ค.ศ.๑๙๔๒ แอมโบอินาถูก
ญีป่ นุ ยึดครองในวันที่ ๔ กุมภาพันธ มาคาซาร ซิตซ้ี ง่ึ ตัง้ อยูท างตะวันตกเฉียงใตของหมูเ กาะเซลี
เบสถูกญีป่ นุ ยึดไดในวันที่ ๘ กุมภาพันธ บันดจารมาสินในบอรเนียวภาคใตถกู ญีป่ นุ ยึดไดในวันที่
๑๖ กุมภาพันธ เกาะบาหลีถกู ญีป่ นุ บุกและยึดไดในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ตอมาในวันที่ ๒๔
กุมภาพันธ เกาะบาหลีถกู ญีป่ นุ บุกและยึดไดในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ตอมาในวันที่ ๒๔
กุมภาพันธ ญีป่ นุ เขายึดครองเกาะติมอร
วันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ ค.ศ.๑๙๔๒ กองทหารญีป่ นุ ๓ กองพลยกพลขึ้นบกที่สิงคโปร พอ
ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ กองทัพญีป่ นุ ทีบ่ กุ เขาไปในสิงคโปรบบี และกดดันใหกองทหารอังกฤษ
ออสเตรเลีย และอินเดียจํานวน ๙๐,๐๐๐ คนทีร่ กั ษาสิงคโปรยอมจํานน วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ
ทหารพลรมญีป่ นุ กระโดดลงไปยึดเมืองปาเลมบังในเกาะสุมาตรา ๓ วันตอมาเมืองนีถ้ กู ญีป่ นุ ตี
แตก แอบดาคอมสลายตัวไปในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ค.ศ.๑๙๔๒ ขณะนั้นเหลือชวาอยูอีกเพียง
แหงเดียวทีญ
่ ป่ี นุ ตองยึดครองตามแผนปฏิบตั กิ ารบุกลงญีป่ นุ ฝายพันธมิตรพยายามถึงแมจะ
หมดหวังในการสกัดกั้นกองเรือญี่ปุนที่มุงหนายกพลขึ้นบกที่ชวาจึ งเกิด “ยุทธนาวีแหงทะเลชวา”
ขึน้ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ยุทธนาวีระหวางญีป่ นุ กับฝายพันธมิตรครัง้ นีร้ บกันทางทะเลนาน ๗
ชัว่ โมง ฝายพันธมิตรสูญเสียเรือรบไป ๕ ลํา ญี่ปุนเสียเรือพิฆาตไปเพียงลําเดียววันที่ ๙ มีนาคม
ทหารพันธมิตรบนเกาะชวาจํานวน ๒๐,๐๐๐ คน ยอมจํานนตอกองทัพญีป่ นุ

- ๑๐๒ ในบริเวณมหาสมุทรอินเดีย กองทัพญีป่ นุ เขายึดหมูเ กาะอันดามันไวไดในวันที่ ๒๓
มีนาคม ค.ศ.๑๙๔๒ หลังจากนั้นเริ่มโจมตีเรือตาง ๆ ของอังกฤษในบริเวณนัน้ หลังจากทีแ่ อบดา
คอมประสบความลมเหลวไปแลวพันธมิตรจึงจัดตัง้ กองกําลังผสมระหวางอเมริกัน-อังกฤษขึ้นมา
เพือ่ รักษาและปองกันประเทศตาง ๆ ทีอ่ ยูใ นแปซิฟก แลวใหอยูภ ายใตบงั คับบัญชาของกอง
บัญชาการผสม แมคอาเธอรไดรบั แตงตัง้ ใหเปนผูบ ญ
ั ชาการสูงสุดในบริเวณแปซิฟก ตะวันตก
เฉียงใต คลุมพื้นที่รับผิดชอบถึงหมูเกาะอีสต อินดิส ฟลิปปนส ออสเตรเลีย หมูเกาะบิสมารค
และหมูเกาะโซโลมอน นายพลเรือเชสเตอร ดับเบิลยู นิมติ ซ เปนผูบ ญ
ั ชาการสูงสุดในบริเวณ
มหาสมุทรแปซิฟกกลาง คลุมพืน้ ทีท่ กุ แหงทีไ่ มไดอยูใ นความรับผิดชอบของนายพลแมคอาเธอร
มีหนาทีร่ บั ผิดชอบเสนทางคมนาคมระหวางสหรัฐ-ออสเตรเลียสกัดกัน้ ญีป่ นุ ไวในบริเวณแปซิฟก
ปองกันอเมริกาเหนือและเตรียมแผนยกพลขึ้นบกเพื่อตีโตกองทัพญี่ปุ นในหมูเกาะตาง ๆ ทีญ
่ ป่ี นุ
เขามายึดไว
แผนปฏิบตั กิ ารของญีป่ นุ ขณะนัน้ ตองการยึดชวาเพียงอีกแหงเดียวเท านัน้ แลวจะยุตกิ าร
ขยายแนวรบ แตกองเรือรบในนานนํ้าแปซิฟก ของสหรัฐฯ ทําการตอบโตญป่ี นุ ดวยการเขายึดหมู
เกาะมารแชลไวในวันที่ ๑ กุมภาพันธ ค.ศ.๑๙๔๒ โจมตีเกาะเวกวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ โจมตีเกาะ
มารคสั ซึง่ เปนเกาะตัง้ อยูร ะหวางเกาะเวกกับหมูเ กาะญีป่ นุ ในวันที่ ๑ มีนาคม ทิ้งระเบิดที่เกาะ
ลาบวนในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ หลังจากนั้นตั้งฐานทัพที่ออสเตรเลียแลวสรางเสนทางคมนาคม
ขามแปซิฟกใต เมื่อเปนเชนนี้จึงทําใหญป่ี นุ ตัดสินใจขยายการบุกใหกวางออกไปอีกเพือ่ ตัดเสน
ทางคมนาคมทางเรือระหวางสหรัฐฯ กับออสเตรเลีย ดังนัน้ ญีป่ นุ จึงตองเขายึดครองหมูเ กาะ
นิวคาลิโดเนีย หมูเกาะฟจิ หมูเกาะซามัว แลวเขายึดนิวกินีตะวันออกไวเพื่อคุกคามออสเตรเลีย
เมือ่ ญีป่ นุ ถูกโจมตีทางอากาศจึงจําเปนตองสรางฐานทัพอากาศขึน้ ทีป่ อรต มอรสบี ญีป่ นุ ยังมี
แผนยึดเกาะมิดเวยในแปซิฟก เหนือและจะสรางฐานทัพอากาศทีห่ มูเ กาะอาลิวเชียนเพื่อใหบรรลุ
ถึงแผนการใหมดงั กลาวญีป่ นุ จึงสงกองทหารเขายึดแล ซาลาเมาในนิวกินี และบูกาในหมูเ กาะ
โซโลมอนไวในเดือนมีนาคม ค.ศ.๑๙๔๒ หลังจากนัน้ ญีป่ นุ จึงยึดบูแกงวิลในหมูเ กาะโซโลมอน
และยึดหมูเ กาะแอดมิรลั ตีซง่ึ อยูท างเหนือของนิวกินไี วในตอนตนเดือนเมษายนปเดียวกัน
ฝายพันธมิตรเริ่มมีกําลังใจขึน้ บางหลังจากประสบความสําเร็จในวันที่ ๑๘ เมษายน
ค.ศ.๑๙๔๒ กลาวคือ วันนัน้ เครือ่ งบินทิง้ ระเบิดของสหรัฐฯ ๑๖ ลํามุงหนาเขาไปถลมกรุงโตเกียว
ถึงแมวา ญีป่ นุ ไมไดรบั ความเสียหายมากนักแตทําใหรัฐบาลญี่ปุนเริ่มเสียขวัญ สิ่งที่สําคัญยิง่ คือ

- ๑๐๔ ฝายพันธมิตรทราบแผนการของญีป่ นุ ทีจ่ ะเขาไปยึดปอรต มารสบี และตูลาไกในภาคใตของหมู
เกาะโซโลมอน ถาหากทัง้ สองแหงนีย้ อ มเปนภัยเหนือบริเวณทะเลคอรัลเปนอยางมาก สหรัฐฯ จึง
ตัดสินใจเขาขัดขวาง ภายหลังทีเ่ ครือ่ งบินสหรัฐฯ โจมตีการยกพลขึน้ บกของทหารญีป่ นุ ทีต่ ลู าไก
ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ค.ศ.๑๙๔๒ แลว ตอมาในวันที่ ๕ พฤษภาคม กองเรือรบสหรัฐฯ พรอม
ดวยเครือ่ งบินออกทําการตอสูก บั กองเรือรบญีป่ นุ ซึง่ แลนมาจากเกาะลาบวนตรงไปยังฟอรต
มอรสบี เกิด “ยุทธนาวีแหงทะเลคอรัล” เปนเวลา ๔ วัน ๗ พฤษภาคม เครือ่ งบินญีป่ นุ จากเรือ
บรรทุกเครือ่ งบินจมเรือบรรทุกนํ้ามันและเรือพิฆาตสหรัฐฯ ไดอยางละลํา ในเวลาเดียวกันเครื่อง
บินของสหรัฐฯ จมเรือบรรทุกเครือ่ งบินโซโฮของญีป่ นุ ได ๑ ลําและยังจมเรือลาดตระเวนญี่ปุนได
อีก ๑ ลํา วันตอมาถึงแมวา เครือ่ งบินของญีป่ นุ จะจมเรือบรรทุกเครือ่ งบินแลกชิงตันของสหรัฐฯ
ไดและทําใหเรือบรรทุกเครื่องบินยอรคทาวนของสหรัฐฯ ไดรับความเสียหายมาก แตเรือบรรทุก
เครือ่ งบินขนาดใหญของญีป่ นุ ชือ่ โชกากุตอ งแลนหนีจากสมรภูมกิ ารสูรบเพราะไดรับความเสีย
หายหนัก ยุทธนาวีครั้งนี้ญี่ปุนสูญเสียเครื่องบินไปหลายลํา ผลกระทบที่สําคัญมากคือญีป่ นุ ตอง
เลิกลมแผนการเขายึดปอรต มอรสบี
แผนการรบในแปซิฟก เหนือครัง้ ตอไป ญีป่ นุ ชุมนุมเรือบรรทุกเครือ่ งบินขนาดใหญ ๔ ลํา
ขนาดเล็ก ๓ ลํา เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล ๒ ลํา เรือประจัญบาน ๑๑ ลํา เรือลาดตระเวน ๑๕
ลํา เรือพิฆาต ๔๔ ลํา เรือใตนํ้า ๑๕ ลํา และเรือขนาดเล็กอีกจํานวนหนึง่ ขณะนัน้ กองเรือรบใน
ยานแปซิฟก ของสหรัฐฯ มีเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญอยูเพียง ๓ ลํา เรือลาดตระเวน ๘ ลํา
เรือพิฆาต ๑๘ ลํา เรือใตนํ้า ๑๙ ลํา แตมเี ครือ่ งบิน ๑๑๕ ลําสนับสนุนการรบทางทะเล วันที่ ๓
มิถนุ ายน กองเรือรบของญีป่ นุ มุง หนาเดินทางเขาไปยึดเกาะมิดเวย ขณะทีอ่ ยูห า งจากเปาหมาย
ประมาณ ๕๐๐ ไมล (๘๐๐ กิโลเมตร) ถูกถลมจากฝูงบินของกองเรือรบสหรัฐฯ แตเครือ่ งบิน
ญีป่ นุ จากเรือบรรทุกเครือ่ งบินยังคงบินเหนือทองฟาแลวบายหนาไปถลมเกาะมิดเวยในตอนเชา
ตรูข องวันที่ ๔ มิถุนายน ไดอยางไรก็ดกี ารสูร บทางภาคพืน้ ทะเลในเวลาตอมาในตอนกลางคืน
ของระหวางวันที่ ๔-๕ มิถุนายน กองเรือรบสหรัฐฯ สามารถจมเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญทั้ง
๔ ลําของญีป่ นุ ไดหมดสิน้ และจมเรือลาดตระเวนขนาดใหญของญีป่ นุ ไดอกี ๑ ลํา กองเรือรบ
ญีป่ นุ จึงเริ่มถอย นับวาเปนฉากสุดทายของ “ยุทธนาวีแหงมิดเวย” แมวา สหรัฐฯ จะตองสูญเสีย
เรือบรรทุกเครือ่ งบินยอรคทาวนซง่ึ ไดรบั ความเสียหายมากอนแลวและถูกตอรปโ ดของญีป่ นุ ยิง
จมในวันที่ ๖ มิถุนายน แตเกาะมิดเวยรอดพนจากการครอบครองของญีป่ นุ ที่หมูเกาะอาลิว-

- ๑๐๖ เซียนในวันที่ ๗ มิถุนายน เครือ่ งบินญีป่ นุ ทิง้ ระเบิดทีด่ ชั ท ฮารเบอรอยางหหนัก แอตตู และ
กิสกาถูกญี่ปุนยึดครอง
“ยุทธนาวีแหงมิดเวย” เปนจุดเปลีย่ นสงครามในแปซิฟก เปนครัง้ แรกทีญ
่ ป่ี นุ ตองสูญ
เสียกําลังไปมาก โดยเฉพาะสูญเสียเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นหนึ่งไปจนหมด รวมทั้งนักบินฝมือดีก็
เสียชีวติ ไปเกือบหมดดวย ตัง้ แตนน้ั มากําลังทางนาวีญป่ี นุ กับของฝายพันธมิตรเหลืออยูใ นระดับ
เทา ๆ กัน เมื่อญี่ปุนไมสามารถยึดเกาะมิดเวยซึ่งเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญได จึงยกเลิกแผนการ
โจมตีนวิ คาลิโดเนีย ฟจิ และซามัว
การทีญ
่ ปี่ นุ ทําสงครามกับพันธมิตรตะวันตกยอมมีผลกระทบถึงการทําสงครามกับจีน ซึง่
ขณะนัน้ ญีป่ นุ ยังไมสามารถเอาชนะไดอยางเด็ดขาด วันที่ ๙ ธันวาคม ค.ศ.๑๙๔๑ รัฐบาลเจียง
ไคเชคประกาศสงครามกับญีป่ นุ อยางเปนทางการ ทั้ง ๆ ที่ทําสงครามกับญี่ปุนกอนหนานั้นมา
นานแลว นอกจากนั้นจีนยังประกาศสงครามกับเยอรมนีและอิตาลี ซึง่ เปนการประกาศสงคราม
เนือ่ งจากเหตุผลทางการเมืองมากกวาที่จะสงทหารไปสูรบ หลังจากประกาศสงครามอยางเปน
ทางการกับกลุมอักษะเรียบรอยแลว กองทัพจีนเคลื่อนทัพไปทางชายแดนพมาทันที เพราะวา
ถนนพมาเปนเสนทางบนบกเพียงสายเดียวเทานั้นที่ฝายพันธมิตรสามารถใชเปนเสนทางจัดสง
เสบียงสัมภาระไปใหจนี ได วันที่ ๓ มกราคม ค.ศ.๑๙๔๒ เจียงไคเชคไดรบั แตงตัง้ ใหเปนผูบ ญ
ั ชา
การสูงสุดของกองทัพพันธมิตรในสมรภูมิที่ประเทศจีน ฝายพันธมิตรสงนายพลสติลเวลลจาก
สหรัฐฯ มาเปนผูบ ญ
ั ชาการกองทัพบกของจีน นับตัง้ แตญป่ี นุ โจมตีเพิรล ฮารเบอรได ๘ สัปดาห
จีนประสบความสําเร็จในการรบครัง้ ใหญ กองทหารจีนสามารถขับไลกองทหารญี่ปุนออกไปได
เมือ่ ญีป่ นุ บุกเขาโจมตีเสนทางรถไฟสายกวางตุง -ฮานโกวในวันที่ ๑๕ มกราคม ค.ศ.๑๙๔๒
หลังจากนัน้ มาเจียงไคเชคและสติลเวลลคอยสกัดกั้นญี่ปุนในพมาเรื่อยมา ในตอนกลาง
เดือนมีนาคม ค.ศ.๑๙๔๒ ทหารจีน ๒ กองทัพภายใตบงั คับบัญชาของนายพลสติลเวลล ขาม
ชายแดนประเทศพมาเขาไปคุม กันเมืองตองอูในพมาภาคกลางระหวางยางกุงกับมัณฑะเลย
กอนทีจ่ ะถึงสิ้นเดือนมีนาคมกองทัพจีนที่เขาไปตั้งอยูในเมืองนั้นถูกกองทัพญี่ปุนในพมาบุกเขา
ทําลายจนเกือบหมด มีเพียงสวนนอยหนีรอดมาไดเพราะไดรับการชวยเหลือจากทหารของสติล
เวลลซง่ึ บุกมาจากทางเหนือ กองทหารอังกฤษและอินเดียถึงแมจะตอสูก บั ญีป่ นุ อยางดุเดือดใน
พมาก็ตองลาถอยเพราะญี่ปุนมีกําลังทัง้ ทางภาคพืน้ ดินและทางอากาศเหนือกวามาก ในชวง
กลางเดือนเมษายนกองทหารจีนอีกหนวยหนึ่งเขามาชวยกองทหารอังกฤษรบปองกันเมืองยีนัง-

- ๑๐๘ ยองบนฝง แมน้ําอิรวดีไวทัน และสามารถผลักดันกองทัพญี่ปุนใหถอยกลับไป แตในวันที่ ๒๙
เมษายนญีป่ นุ เดินทัพเขามายึดลาชิโอซึง่ เปนจุดรวมทางใตของถนนพมา เพื่อตัดเสนทางขนสง
ของฝายพันธมิตรไปยังประเทศจีน ตอจากนัน้ ญีป่ นุ เพิม่ ความกดดันอยางหนักจนกระทัง่ ในเดือน
ตอมากองทหารอังกฤษและอินเดียตองถอยทัพผานกาเลวา เขาไปยังอิมฟาลตรงเลยชายแดน
อินเดียเขาไป ในขณะทีก่ องทหารอังกฤษ-อินเดียถอยทัพหนีญี่ปุนเขาไปในพรมแดนอินเดีย กอง
ทหารจีนสวนใหญหนีขา มแมน้ําสาละวินกลับเขาไปยังประเทศจีน มีทหารจีนบางหนวยถอยทัพ
เขาไปยังเลโดในอินเดีย
เมือ่ เครือ่ งบินสหรัฐฯ บินไปทิง้ ระเบิดกรุงโตเกียวในวันที่ ๑๘ เมษายน ค.ศ.๑๙๔๒ แลว
มาจอดทีส่ นามบินของจีนทีจ่ เี กียงในบริเวณริมฝง ทะเลตอนใตของเซี่ ยงไฮ ญีป่ นุ จึงตอบโตดว ย
การโจมตีสนามบินแหงนีอ้ ยางดุเดือด พอถึงปลายเดือนกรกฎาคมญีป่ นุ เขายึดสนามบินดังกลาว
ไวได
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