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คนเวียดนามและคนไทยอาศัยอยูริมแมน้ําสายเดียวกัน (แมน้ําโขง) ด่ืมน้ําจากแมน้ําสาย

เดียวกัน แมวันหนึ่งน้ําจะแหง ภูเขาจะสึกกรอน แตความรูสึกของคนเวียดนามและคนไทย

จะมั่นคงตลอดไป เพราะพวกเราเปนเพื่อนบานกัน --- โฮจิมินห 

 
บทนํา 
 งานวิจัยชิ้นนี้มุงศึกษาภาพของไทยในการรับรูและความเขาใจของเวียดนาม โดยคําวา “ไทย” ใน

ที่นี้มีความหมายกวางและครอบคลุมถึงดินแดน รัฐ ผูคน และวัฒนธรรมในแงมุมตางๆ ที่ปรากฏและ

สะทอนผานมุมมองและความรูสึกนึกคิดของเวียดนามหลายภาคสวนทั้งภาครัฐ นักวิชาการ ส่ือมวลชน 

และประชาชนทั่วไป ในกระบวนการศึกษาคนควานั้น ผูวิจัยพยายามศึกษามุมมอง การรับรู และความ

เขาใจของเวียดนามตอไทยจากเอกสารภาษาเวียดนามซึ่งประกอบดวยงานเขียนประเภทตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

กับ “ไทย” เชน เอกสารทางประวัติศาสตร บทความวิชาการ งานวรรณกรรม บันทึกการเดินทาง และส่ือ

ประเภทตางๆ โดยหวังวางานเขียนเหลานี้จะสามารถเติมเต็มองคความรูเกี่ยวกับมุมมองของเวียดนามตอ

ไทยไดอยางสมบูรณมากยิ่งข้ึน  
ในเบ้ืองตน ผูวิจัยพบวาความขัดแยงในอดีตระหวางไทยและเวียดนามและความขัดแยงในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยรวมนั้นเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการรับรูและความเขาใจระหวางไทยและ

เวียดนามทั้งในสวนของการเขาถึงขอมูลขอเท็จจริงและการทําความเขาใจกับเหตุการณตางๆ ที่เกิดข้ึน 

หากแตนโยบายการเปดประเทศของเวียดนามในยุคหลังสงครามและการปฏิรูปทางเศรษฐกิจตามนโยบาย 

“โดย เหมย” (Đổi Mới) สงผลใหการลงทุนของธุรกิจไทยในเวียดนามเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วและตอเนื่อง

ในชวงหลายปที่ผานมา ตลอดจนการตระหนักถึงความสําคัญและกระแสสํานึกของความเปนภูมิภาคและ

ความพยายามของภาครัฐและเอกชนของท้ังสองประเทศในการสงเสริมความรูความเขาใจระหวางกัน

โดยเฉพาะอยางยิ่งในมิติทางวัฒนธรรมไดสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีตอความสัมพันธไทย-เวียดนาม 

และทัศนคติในเชิงบวกตอกันในภาคประชาชนมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ีแลว ในการศึกษาประวัติศาสตร

ความสัมพันธของทั้งสองประเทศนั้นชี้ใหเห็นวาความสัมพันธระหวางภาคประชาชนอยูในระดับดีเสมอมา 

โดยเฉพาะอยางยิ่งภาพของไทยจากบันทึกของชาวเวียดนามที่เคยเคล่ือนไหวหรือใชชีวิตอยูในประเทศไทย

ในบางชวงเวลานั้นบงบอกถึงมิตรภาพระหวางประชาชนไดอยางชัดเจน 
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งานวิจัยช้ินนี้มุงศึกษาและวิเคราะหมุมมองและความเขาใจของเวียดนามตอไทย  ในการศึกษาช้ิน

นี้ ผูวิจัยใหความสําคัญกับการรับรู ทาที น้ําเสียง และความรูสึกของทางฝายเวียดนามซึ่งอาจจะไม

สอดคลองกับขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรหรือเหตุการณที่เกิดข้ึนจริง ในบางเหตุการณอาจขัดแยงกับการ

รับรูและความเขาใจของฝายไทยโดยทั่วไป กรอบของระยะเวลาของการศึกษากวางและครอบคลุม

ระยะเวลาต้ังแตมีการปรากฏหลักฐานช่ือของ เซียม หรือ สยาม ในประวัติศาสตรของเวียดนามจนถึงยุค

ปจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อใหเห็นถึงพลวัตและการเปล่ียนแปลงในการรับรูและความเขาใจของเวียดนาม อีกทั้ง 

เงื่อนไขของเวลาและเหตุการณทางประวัติศาสตรในแตละยุคสมัยนั้นยังเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอทัศนคติ

และทาทีของเวียดนามตอไทยอีกดวย 

นอกจากนี้ ผูวิจัยพยายามหยิบยกและแปลขอความบางสวนจากภาษาเวียดนามประกอบการวิจัย

เพื่อใหผูอานไดรับรูถึงมุมมองที่เวียดนามมีตอไทยจากขอมูลโดยตรง อยางไรก็ตาม ในการแปลและการถอด

เสียงภาษาเวียดนามเปนภาษาไทยนั้นมีความยุงยากอยูบางเนื่องจากยังไมมีระบบการถายเสียงภาษา

เวียดนามสูภาษาไทยที่เปนมาตรฐาน และในภาษาเวียดนามเองมิไดกําหนดสําเนียงมาตรฐาน กลาวคือ

ผูคนในภาคเหนือ กลาง และใต มีสําเนียงพูดตางกัน แตในงานวิจัยช้ินนี้ ผูวิจัยพยายามถายเสียงให

ใกลเคียงกับสําเนียงฮานอย (เมืองหลวง) ใหมากที่สุด 

 
สยาม (ไทย) ในเอกสารทางประวัติศาสตรของเวียดนาม 

ในเอกสารทางประวัติศาสตรของเวียดนามไดมีการบันทึกไววาไทยและเวียดนามน้ันมีการติดตอ

ทางการทูตและการคาขายกันต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 121  เล วัน ฮึว (Lê Văn Hưu) ไดเรียบเรียงพงศาวดาร

ของอาณาจักร ดาย เหวียด (ชื่ออาณาจักรของเวียดนามต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 11 – 15) ใชชื่อวา ดาย  

เหวียด สือ กี๋ (Đại Việt Sử Ký) ซึ่งเปนพงศาวดารฉบับแรกของเวียดนามข้ึนในป ค.ศ. 1272 มีเนื้อหา

ครอบคลุมประวัติศาสตรของเวียดนามต้ังแตสมัย เจี่ยว ดา (Triệu Đà) จนถึงสมัยของจักรพรรดิ ล้ี เจียว 

หวาง (Lý Chiêu Hoàng) แตตนฉบับของพงศาวดารฉบับนี้สูญหายไป ตอมาในสมัยราชวงศเล (Lê) โง สี 

เลียน (Ngô Sĩ Liên) ไดเรียบเรียง ดาย เหวียด สือ กี๋ ตวาน ทือ (Đại Việt Sử Ký toàn thư) หรือ

พงศาวดารของดาย เหวียด ฉบับสมบูรณตอจาก ดาย เหวียด สือ กี๋ ของเล วัน ฮึว ในพงศาวดารฉบับนี้มี

สวนที่กลาวถึง “เซียม” (Xiêm) คือชื่อที่เวียดนามใหเรียกไทย (หรือบางแหงใช เซียม ลา หรือ เตียม ลา)  ซึ่ง

แสดงใหเห็นวาในพงศาวดารของดาย เหวียด ฉบับแรกโดย เล วัน ฮึว นั้นนาจะมีการกลาวถึงไทยแลว  

นอกจากนี้ ในเอกสาร ซือ เด่ีย จี๋ (Dư Địa Chí) ซึ่งวาดวยภูมิศาสตร เปนผลงานที่วีรบุรุษและ

ปญญาชนคนสําคัญของเวียดนามคือ เหงวียน จาย (Nguyễn Trãi) ไดเรียบเรียงไวในป ค.ศ. 1438 

กลาวถึง “เซียม” ดวยเชนกัน มีเนื้อหาดังนี้ 

 

                                                 
1 Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam, Ban Đông Nam Á. Thư tịch cổ Việt Nam viết về Đông Nam Á phần Xiêm. 
Hanoi, 1977. P. 1. 
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ประเทศเซียมอยูทางทะเลใต มีพื้นที่กวางกวาหนึ่งพันไมล เดิมเปนสองประเทศคือ เซียม 

และ ลา ห็อก (ละโว?) ตอมาประเทศเซียมเขายึดครอง ลา ห็อก และรวมเปนประเทศ

เดียวกันคือ เซียมลา ... ดินของประเทศลาอุดมสมบูรณ ขาวพันธุดี ผลิตข้ีผ้ึงสีเหลือง สวน

ดินของประเทศเซียมแย เคร่ืองบรรณาการประกอบดวย กระดองเตา งาชางสีขาว...คน

เมืองลาใชผาพันมือและหัวเขาเหมือนการหอศพคนตาย ... คนในประเทศเรา (เวียดนาม) 

หามไมใหเลียนแบบภาษาและเคร่ืองแตงกายของของจีน จาม ลาว เซียม เขมร เพราะจะ

ทําใหประเพณีของเราเสียหาย2 

 

 อยางไรก็ตาม หากพิจารณาจากขอมูลทางประวัติศาสตรและการจดบันทึกของเวียดนามแลว ไทย

ปรากฏในการรับรูหรือในเอกสารบันทึกของเวียดนามชากวากัมพูชาและลาวซ่ึงมีอาณาเขตติดตอกับ

เวียดนามโดยตรง ในเอกสารของเวียดนามมีการระบุวาเวียดนามและกัมพูชานั้นมีความสัมพันธกันต้ังแตใน

คริสตศตวรรษที่ 8 (หรือป ค.ศ. 722) และมีการสถาปนาความสัมพันธอยางเปนทางการในสมัยของราชวงศ

ล้ี (Lý) ดังที่มีการระบุไวใน ดาย เหวียด สือ กี๋ ตวาน ทือ (Đại Việt Sử Ký toàn thư) วา กัมพูชาสงคณะ

ทูตมายัง ทังลอง (Thăng Long) ชื่อเดิมของฮานอยในขณะน้ัน และราชสํานักของเวียดนามใหการรับรอง

เปนอยางดี3 และเมื่อเปรียบเทียบกับลาวแลว จะเห็นวาเวียดนามและลาวนั้นมีความสัมพันธอยางใกลชิด

มาชานาน ในบันทึกของเวียดนามกลาววา ในป ค.ศ. 545 สมัยหวาน ซวน (Vạn Xuân) แมทัพล้ี นาม เด   

(Lý Nam Đế) หลบหนีการไลลาของกองทัพจีนเขาไปในเขตพื้นที่ของประเทศลาวในปจจุบัน และไดรับ

ความชวยเหลือจากชาวลาวเปนอยางดี และในยุคตอมากองกําลังของลาวและเวียดนามไดรวมกันตอสูกับ

การรุกรานของกองทัพจีน จนกระทั่ง เล เหลย (Lê Lợi) รบชนะจีนในตนคริสตศตวรรษที่ 15 ความสัมพันธ

เวียดนาม-ลาว จึงไดขยายครอบคลุมความสัมพันธดานอ่ืนๆ ดวยโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการคาขาย4  

ภาพของ “เซียม” ชัดเจนข้ึนในพงศาวดารชุด ดาย นาม ถึก หลุก (Đại Nam Thực Lục) ซึ่งเปน

การชําระประวัติศาสตรของขุนนางในสมัยราชวงศเหงวียนซ่ึงเปนชวงเวลาที่ราชสํานักของไทยและ

เวียดนามมีความสัมพันธใกลชิดกันมากข้ึน พงศาวดารฉบับนี้กลาวถึงภาพของสัมพันธและความขัดแยง

ระหวาง “เซียม” และ “ดาย นาม” ในชวงเวลาสามศตวรรษ ต้ังแตศตวรรษที่ 17 ถึง 19 นอกจากพงศาวดาร

ชุด    ดาย นาม ถึก หลุก แลว เอกสารอีกหลายช้ินที่เรียบเรียงในสมัยราชวงศเหงวียนยังไดกลาวถึง “เซียม” 

หรือ “เซียมลา” ดวยเชนกัน เชน ในเอกสารช่ือ  ดาย นาม จิ๋ง เบียน เหลียด เจวียน (Đại Nam chính biên 

liệt truyên) ซึ่งเรียบเรียงโดย เหงวียน วัน ซุง (Nguyễn Văn Xung) ในป ค.ศ. 1839 ตามคําส่ังของ

จักรพรรดิ มิง เหมง (Minh Mệnh) เหงวียน วัน ซุง เปนชาวเมืองบันทายมาศ หรือในภาษาเวียดนามคือ หา 

เตียน (Hà Tiên) และเคยอาศัยอยูในไทยเปนเวลา 30 ป  

                                                 
2 อางแลว หนา 3. 
3 Khoa Chính trị quốc tế và ngoại giao Việt Nam, Bộ môn chính sách đối ngoại Việt Nam. Ngoại giao Việt Nam 
từ thuở dựng nước đến trước cách mạng tháng tám 1945. Hanoi: Học Viện Quan Hệ Quốc Tế, 2001. P. 203. 
4 อางแลวหนา 207 -208. 
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ใน ดาย นาม จิ๋ง เบียน เหลียด เจวียน ระบุวาประเทศ “เตียม ลา” เดิมเรียกวาประเทศ ซิก โถ 

(Xích Thổ) ตอมาแบงเปนสองสวนคือ “เตียม” (Tiêm) และ “ลา ห็อก” (La Học) พื้นที่ของเตียมแหงแลง

ไมเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว สวนพื้นที่ของ ลา ห็อก นั้นมีความอุดมสมบูรณ ชุมชื้น การเก็บเกี่ยว

ไดผลดี และในตอนหน่ึงไดกลาวถึงลักษณะนิสัยของชาวเซียม ดังนี้ 

 

นิสัยของชาวเซียมโหดราย ชอบโกหก ชอบทําสงครามทางเรือ นับถือพุทธ ตัวอักษรเขียน

แนวขวาง ทั้งผูหญิง ผูชาย สวนใหญแลวเปนพระและชี  แตผูชายเทานั้นที่ออกบวช คนที่

รํ่ารวยกลับยิ่งนับถือพุทธศาสนา ทรัพยสินและทองก่ึงหนึ่งยกใหวัด อากาศไมดี เปนพิษ 

หรือไมก็รอน ดินเปยกช้ืน ทุกคนอยูบานใตถุนสูง ไมมีเตียง เกาอ้ี ผูชายตัดผมส้ัน ผูหญิง

ไวผมมวยและมีปนปกผมเหมือนกับลูกตุม งานทุกอยางผูหญิงเปนคนตัดสินใจ ใชเปลือก

หอยแทนเงิน หามไมใหเก็บเงิน (แร) ไวใชสวนตัว สินคาที่มีไดแก หินมีคา เพชร พริกไทย

ดํา ถั่ว กานพลู เหล็ก5 

 

การที่เวียดนามมอง “เซียม” และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาควาดอยอารยะกวาตนนี้เปนอิทธิพลของจีน

หรือ หาน (Hán) ที่มองวาตนเปนศูนยกลางของโลกและมีอารยธรรมสูงสงกวาชาติอ่ืนๆ เวียดนามอยูภายใต

การปกครองของจีนเปนเวลานานและมีความใกลชิดกับวัฒนธรรมจีน รวมทั้งยึดถือจีนเปนแบบอยางในการ

พัฒนาประเทศของตนในหลายๆ ดาน จึงมักเปรียบเทียบตัวเองกับจีนและคิดวาตนเองนั้นเจริญกวาประเทศ

รอบขาง6 แมแตในตนคริสตศตวรรษที่ 20 แนวคิดนี้ยังคงปรากฏใหเห็นอยู เชน ในบันทึกการเดินทางเรื่อง 

หาน หมาน ซู กี๋ (Hạn Mạn Du Ký) ของเหงวียน บา จาก (Nguyễn Bá Trác) ที่กลาวถึงการเดินทางจาก

ทาเรือในเมืองไซงอนไปยัง สยาม โตว (จีน) และ เหญิด บาน (ญ่ีปุน) ระหวางป ค.ศ. 1908 – 1914 ซึ่งใน

การเดินทางคร้ังนี้ ผูเขียนไดมีโอกาสมาพักที่กรุงเทพฯ เปนเวลาประมาณ 10 วัน และบรรยายถึงสภาพ

ความเปนอยูของกรุงเทพฯ ต้ังแตเรือไดเทียบทาวาเปนเมืองที่ผูคนเดินทางเขาออกไดตามใจ 

 

เรือจากเกาะโกนโลนใชเวลาสองวันก็เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศสยาม 

ขาพเจาจําไดวาเปนเวลา 7 โมงเชา ของวันที่ 6 เดือนเมษายน (1908) เรือเขาเทียบทา 

ผูโดยสารข้ึนลงไดตามใจ ไมมีใครถามอะไรทั้งนั้น7 

 

 จากนั้น ผูเขียนไดพักอยูกับบานคนรูจักซ่ึงเปนชาวอานนาม (เวียดนาม) ซึ่งไดหนีการจับกุมรัฐบาล

อาณานิคมในเวียดนามมาอยูที่กรุงเทพฯ เปนเวลากวา 7 ปแลว โดยทําอาชีพขายยา ในขณะนั้นมีชาวอาน
                                                 
5 Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam, Ban Đông Nam Á. Thư tịch cổ Việt Nam viết về Đông Nam Á phần Xiêm. P. 
5. 
6 Đặng Văn Chương, “Quan hệ Xiêm với các nước láng giềng phía đông dưới thời Taksin (1767 – 1782)”. 
Nghiên Cứu Đông Nam Á. Số 5 (50), 2001. P. 52. 
7 Nguyễn Bá Trác. Hạn – Mạn  Du Ký: Xiêm – Tầu – Nhật Bản (1908-1914). Hanoi, 1921, P. 9. 
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นามจํานวนมากเขามาพํานักในกรุงเทพฯ และสวนใหญประกอบอาชีพเกี่ยวกับยาสมุนไพร ทําสวน ทํานา 

ชางไม และชางตัดเย็บ ผูเขียนไดใหขอมูลวาชาวอานนามในกรุงเทพฯ ขณะนั้นแบงออกเปนสองกลุม ไดแก 

ชาวอานนามเกา (Cựu Annam) อยูบริเวณสําเพ็ง สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ และชาวอานนามใหม   

(Tân Annam) ซึ่งเปนกลุมชาวคริสตที่ล้ีภัยเขามาในสยามดวยเหตุผลทางศาสนา และต้ังถิ่นฐานอยูบริเวณ

สามเสน 

ในชวงระยะเวลาประมาณ 10 วันที่พํานักอยูในกรุงเทพฯ นั้น เหงวียน บา จาก ไดต้ังขอสังเกต

เกี่ยวกับชาวสยามวาเปนผูเล่ือมใสในพุทธศาสนาและส่ิงศักด์ิสิทธมากจนอาจกลาวไดวาถึงข้ัน งมงายเช่ือ

เร่ืองผีและเทพเจา (mê tín quỉ thần) วัดวาอารามมีใหเห็นอยูทั่วไป แตกระน้ันในทัศนะของ เหงวียน บา จาก 

พุทธศาสนาในสยามยังไมพัฒนามากนักเนื่องจากผูคนสวนใหญใหความสําคัญกับการทําบุญใสบาตรมาก

วาศึกษาคําสอนอยางจริงจัง เหงวียน บา จาก ไดเปรียบเทียบวาราชสํานักของสยามนั้นมีความศรัทธาใน

พุทธศาสนามากกวาในสมัยราชวงศล้ี-เจิ่น ซึ่งไดชื่อวาเปนยุคที่พุทธศาสนาเจริญสูงสุดในเวียดนามเสียอีก 

นอกจากนี้ ผูเขียนไดแสดงความเห็นวา ชาวสยามน้ันมีนิสัย เกียจคราน (biếng nhác) และชอบเลนการ

พนัน ดังที่สะทอนในตอนหนึ่งของบันทึกวา 

 

พื้นที่อุดมสมบูรณ งายตอการเพาะปลูก แตเปนเพราะนิสัยของชาวสยามนั้นมกัเกยีจคราน 

ทําใหประชาชนอดอยากอยูมาก ผูคนมักอยูบานใตถุนสูง ไมทําสวนหรือรูจักปลูกสมุนไพร

ใดๆ ทั้งส้ิน มีนิสัยชอบเลนการพนัน รัฐบาลหามปรามแตไมสําเร็จ ทําใหพระมหากษัตริย

ตองออกมาตรการเก็บภาษีบอน ดวยเห็นวานอกจากประชาชนช่ืนชอบแลวยังเปนการเพิ่ม

รายไดใหกับรัฐบาลดวย8 

 

 นอกจากนี้ ผูเขียนยังไดถายทอดภาพของกรุงเทพฯ ไวอยางนาสนใจวาเปนเมืองที่มีถนนหนทาง

กวางขวาง จํานวนประชากรหนาแนน อาคารบานเรือนออกแบบตามตะวันตก มีทางรถไฟฟาและทางรถไฟ 

ซึ่งเรียกไดวาเปน มหานคร (nơi đại đô hội) นอกจากนี้แลว กรุงเทพฯ ยังเปนชุมชนการคาขนาดใหญที่

ประกอบดวยพอคาจากอังกฤษ ฝร่ังเศส และจีนอยูเปนจํานวนมาก อีกทั้งยังมีการพิมพหนังสือและ

หนังสือพิมพตางๆ อยางแพรหลาย แตถึงกระนั้นเมื่อเทียบกับคนอานนามแลว ผูเขียนยังเห็นวาระดับ

การศึกษาของชาวสยามยังดอยกวามาก สวนกิจการตางๆ นั้นตองอาศัยผูนําหรือชนช้ันสูงเสียเปนสวนใหญ 

 

กลาวโดยสรุป ระดับความรูของคนสยามยังดอยกวาคนอานนาม ชะตากรรมของ

บานเมืองตองอาศัยการบริหารงานของสมาชิกราชวงศเพียงไมกี่คน แตอันที่จริงแลว 

                                                 
8 อางแลว หนา 12 – 13. 
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ความรู ความสามารถ การศึกษา และความคิดของคนชั้นสูงเหลานั้นก็สูงกวาประชาชน

ทั่วไปอยูหลายเทา9 

 

 ผูเขียนนอกจากถายทอดเร่ืองราวของผูคนและสภาพบานเมืองที่พบเห็นจากการเดินทางแลว ยัง

อธิบายถึงเกร็ดความรูตางๆ เกี่ยวกับสยามจากเอกสารของจีนดวย เชน ผูเขียนกลาววา ตามตํานานการ

สรางเมืองนั้น ประเทศสยามกอต้ังข้ึนในป ค.ศ. 573 โดยวีรบุรุษที่ชื่อวา เฝด ลา ฟู อาน (Phật La Phu An) 

หลังจากที่ขับไลกองกําลังของชาติตางๆ ไดสําเร็จ จึงต้ังเมืองที่ ลา บาน (La Bản) และเรียกช่ือประเทศวา 

ไท ซึ่งแปลวา อิสระ ตอมาชาวโปรตุเกสไดเดินทางมาถึงและเรียกผูคนในเขตนี้วา กยามา (Gyama) 

หมายถึง ผูมีผิวสีเขียวและดํา ซึ่งไดกลายเปนคําวา สยาม ในเวลาตอมา  

 เมื่อพิจารณาแลว ภาพของไทยในการรับรูของเวียดนามจากเอกสารทางประวัติศาสตรและบันทึก

การเดินทางในยุคตน ๆ คอนขางคลุมเครือและไมเดนชัดนัก แมเวียดนามตระหนักถึงการมีอยูของไทยใน

ฐานะเพื่อนบานที่มีอาณาเขตไมหางกัน หากแตไมมีการปฏิสัมพันธหรือการติดตอกันมากนัก อีกทัง้ การรับรู

และความเขาใจเกี่ยวกับไทยของเวียดนามนั้นคอนขางจํากัดและเปนความเขาใจที่ผานจากเอกสารของจีน

อีกช้ันหนึ่งซึ่งสวนใหญแลวเรียบเรียงข้ึนจากขอสังเกตมากกวาการศึกษาขอเท็จจริง การที่เวียดนามรับ

อิทธิพลแนวคิดจากจีนและแยกตัวหางจากเพื่อนบานในบริเวณใกลเคียงยังสงผลตอมุมมองของเวียดนาม

ตอไทยและประเทศรอบๆ เวียดนามวาเปนชาติที่ดอยอารยะกวาตนเอง 

 อยางไรก็ตาม ประเทศเวียดนามนั้นมีการแบงดินแดนเปน 2 สวน คือ เขตเหนือ (Đàng Ngoài) 

และเขตใต (Đàng Trong) มาชานาน ดวยขอจํากัดทางดานภูมิศาสตร ไทยและทางเหนือของเวียดนามนั้น

ไมไดมีความสัมพันธที่ใกลชิดกันมากนัก แตไทยกลับมีความสัมพันธที่ใกลชิดกับตระกูลเหงวียนซ่ึงอยูทาง

ใตของเวียดนามมาชานาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงคริสตศตวรรษที่ 18 – 19 ที่ไทยเขาไปมีสวนรวมกับ

การสถาปนาราชวงศเหงวียนของจักรพรรดิซาลอง (Gia Long) หรือ องเชียงสือ ที่สามารถเอาชนะกลุมเตย

เซิน (Tây Sơn) และผนวกดินแดนของเวียดนามไดเปนปกแผน แตกระนั้นในยุคของราชวงศเหงวียนซ่ึงเปน

ราชวงศสุดทายและครองราชยยาวนานที่สุดนี้เองท่ีเวียดนามตกเปนอาณานิคมของฝร่ังเศสเปนเหตุให

ราชวงศเหงวียนตกเปนจําเลยและถูกมองเปนผูรายในประวัติศาสตรของเวียดนาม ในขณะเดียวกันกับที่

กลุมเตยเซินนั้นไดรับการยกยองวาเปนวีรบุรุษ ดังนั้น การศึกษาความสัมพันธของราชวงศจักรีและราชวงศ

เหงวียนนั้นจึงมีความนาสนใจไมเพียงเพราะเปนยุคสมัยที่ไทยและเวียดนามมีความใกลชิดกันมากข้ึน แต

การประเมินหรือตีความประวัติศาสตรยุคเหงวียนและความสัมพันธระหวางไทยและเวียดนามในยุคนั้นของ

นักวิชาการเวียดนามยังสงผลตอทัศนคติของเวียดนามตอไทยในยุคตอๆ มาดวย 

  

 

 

                                                 
9 อางแลว หนา 13. 
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มุมมองท่ีแตกตางกันระหวางไทยและเวียดนามในกรณีขององเชียงสือ 
นับต้ังแตที่มีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรในเอกสารของเวียดนามต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 12 

ความสัมพันธไทย-เวียดนามนั้นเปนไปอยางราบร่ืนโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานของการคา โดยไทยใชเมอืงทา 

เวิน โดน  (Vân Đồn) ต้ังอยูในพื้นที่ของจังหวัด กวาง นิง (Quảng Ninh) ซึ่งอยูในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ

เปนตลาดหรือศูนยกลางการคาขายกับพอคาจากประเทศตางๆ เชน จีน และในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 

14 สยามพยายามยกระดับความสัมพันธกับจีนและเวียดนามใหแนนแฟนมากยิ่งข้ึนทั้งนี้ อาจจะกลาวไดวา

ความสัมพันธระหวางราชสํานักของไทยกับตระกูลเหงวียนซ่ึงอยูทางใตของเวียดนามเปนไปดวยดี สังเกตได

จากการที่สยามสงหนังสือไปเจรจากับเจาตระกูลเหงวียนในเร่ืองของการยกเวนการเก็บภาษีอากรหรือให

ชวยเหลือพอคาชาวไทยที่ถูกทหารเวียดนามยึดสินคาในระหวางที่เดินทางไปและกลับจากประเทศจีน10 

นอกจากนี้ เวลาที่เรือนําเคร่ืองบรรณาการของไทยไปเมืองจีนนั้นมักพักจอดเรือในเวียดนามเพื่อสะสม

เสบียงหรือซอมแซมเรือ ในเวลาตอมายังเปนแบบอยางใหเจาตระกูลเหงวียนไดปฏิบัติตามในการนําสง

เคร่ืองราชบรรณาการใหกับจีนดวย เนื่องจากแตเดิมตระกูลเหงวียนซ่ึงอยูทางใตนั้นไมไดมีการติดตอกับจีน

มากนัก ซึ่งตางกับเวียดนามในเขตภาคเหนือที่มีพรมแดนติดกับจีนจึงมีความใกลชิดกับจีนมากกวา

เวียดนามทางใตซึ่งมีพื้นที่อยูหางไกล เชน ในตอนหนึ่งของจดหมายที่เจาชายเหงวียน ฟุก จู (Nguyễn 

Phúc Chu) เขียนถึง  ราชสํานักของจีนนั้นในป ค.ศ. 1702 ไดระบุวา  

  

วันที่ 2 เดือน 9 ปที่แลว ไดตอนรับเคร่ืองบรรณาการจากประเทศ เซียม ลา ซึ่งไดเดิน

ทางผานชายแดนประเทศของขาพเจา และไดทราบวาเรือดังกลาวกําลังจะนําเคร่ืองราช

บรรณาการไปมอบใหราชสํานักจีน ก็ไดบังเกิดความรูสึกซาบซ้ึงใจและไดชวยเหลือการ

นําสงเคร่ืองราชบรรณาการ ชวยซอมแซมเรือเล็ก และมอบเสบียงอาหารสําหรับการ

เดินทางไปกวางตุง11 

  

ต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 17 ประเทศเวียดนามประสบกับปญหาความขัดแยงภายใน กลาวคือ

ประเทศไดแบงออกเปนสองสวนคือเหนือและใต ตอนเหนืออยูภายใตอิทธิพลของตระกูลจิ่ง (Trịnh) และ

ตอนใตอยูภายใตอํานาจของตระกูลเหงวียน (Nguyễn) แมวาทั้งสองตระกูลประกาศความภักดีตอราชวงศ

เล (Lê) ซึ่งปกครองประเทศอยูในขณะนั้น แตพวกเขาไดตอสูชวงชิงอํานาจกันอยางยาวนานจนบานเมือง

ระสํ่าระสาย อยูในภาวะยากลําบาก ประชาชนประสบกับภัยธรรมชาติและความอดอยากจนเกิดการลุกฮือ

ของกบฏชาวนาในเกือบทั่วทุกพื้นที่ในประเทศ เชน กลุมของเตยเซิน (Tây Sơn) ประกอบดวยสามพี่นอง

จากหมูบานเตยเซิน  ไดปลุกระดมและรวมกําลังชาวบานซ่ึงประกอบดวยชาวนาและพอคาใหลุกข้ึนมาตอสู

                                                 
10 Khoa Chính trị quốc tế và ngoại giao Việt Nam, Bộ môn chính sách đối ngoại Việt Nam. Ngoại giao Việt Nam 
từ thuở dựng nước đến trước cách mạng tháng tám 1945. Hanoi: Học Viện Quan Hệ Quốc Tế, 2001. P. 212 - 
213. 
11 อางใน Nguyễn Lương Bích. Lược sử ngoại giao Việt Nam các thời trước. Hanoi: NXB Quân Đội Nhân Dân, 
1996. P. 179. 
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กับตระกูลที่มีอํานาจทั้งสองเพื่อยุติปญหาความขัดแยงและการแบงแยกอํานาจกันในขณะนั้น จนกระทั่งใน

ป ค.ศ. 1776 กลุมเตยเซินสามารถยึดไซงอนหรือที่เรียกวา ซา ด่ิง (Gia Định) ในขณะนั้นไดสําเร็จ เหงวียน 

ฟุก แอง (Nguyễn Phúc Ánh) ไดพาร้ีพลจํานวนหนึ่งหนีเขามายังประเทศไทยและรูจักกันในประวัติศาสตร

ไทยในนามของ องเชียงสือ ตอมาในป ค.ศ. 1786 พวกเตยเซินสามารถเอาชนะตระกูลจิ่งในตอนเหนือของ

ประเทศไดและเขายึดเมืองหลวงฮานอย กลุมเตยเซินพยายามบริหารประเทศ ปฏิรูปนโยบายทางดาน

จัดเก็บภาษีและแกปญหาที่ดินใหกับประชาชน รวมทั้งร้ือฟนราชวงคเลข้ึนมาใหม แตกลุมเตยเซินสามารถ

ปกครองประเทศไดในระยะเวลาส้ันๆ เทานั้น เพราะในเวลาตอมาพวกเขาตองพายแพใหแกกองกําลังของ

เหงวียน ฟุก แอง    ซึ่งไดรับความชวยเหลือจากกองกําลังของฝร่ังเศสและสยาม เมื่อปราบพวกเตยเซินได

แลว เหงวียน ฟุก แอง สถาปนาตนเองเปนจักรพรรดิซาลอง (Gia Long) ผูสถาปนาราชวงศเหงวียนแหง

เวียดนามในป ค.ศ. 1802 จากนั้นพระองคไดยายราชธานีจากฮานอยลงมาที่เว (ตอนกลางของประเทศ) ซึ่ง

เปนคร้ังแรกในประวัติศาสตรเวียดนามที่สามารถรวมกันเปนหนึ่งเดียวไดโดยไมไดแบงเปนเหนือหรือใต 

 นักวิชาการเวียดนามต้ังขอสันนิษฐานวาเหตุผลที่ เหงวียน ฟุก แอง ตัดสินใจหนีมาเขายังสยามนั้น

เปนเพราะตําแหนงที่ต้ังของสยามนั้นไมไดอยูใกลเมือง ซา ด่ิง มากเกินไปจนทําใหกองกําลังของเตยเซิน

ติดตามไดงาย แตในขณะเดียวกันก็ไมไดอยูไกลจนเกินไปสําหรับการรวบรวมกําลังเพื่อกลับมากูอํานาจคืน

จากกลุมเตยเซินในภายหลัง นอกจากนี้ อีกเหตุผลหนึ่งที่เหงวียน ฟุก แอง ไมเลือกประเทศอ่ืนๆ ในใกลเคียง

คือราชสํานักของสยามในขณะนั้นมีความเขมแข็งมากที่สุดในภูมิภาค อีกทั้งยังแสดงความเต็มใจใน

ชวยเหลือเจาชายตกยากผูนี้ ดังที่กลาวในเอกสารของเวียดนามวา เหงวียน ฟุก แอง “ไดรับการตอนรับเปน

อยางดีและอบอุนราวกับเปนเจาชายที่กําลังไดข้ึนครองราชยสมบัติ”12 ทั้งนี้ เราอาจต้ังขอสันนิษฐานได

ประการหนึ่ง การที่สยามใหการตอนรับเหงวียน ฟุก แอง นั้นเปนปฏิกิริยาที่สยามแสดงความไมพอใจตอ

ทาทีของกวางจุงที่พยายามชักชวนใหลาวแข็งขอตอสยามดังที่เห็นไดจากในป ค.ศ. 1787 กวางจุงสงคณะ

ทูตไปยังเมืองเจ๋ิน นิง    (Trấn Ninh) จิ่ง กาว (Trịnh Cao) กวี เหิบ (Quy Hợp) และเวียงจันทน หากแต

กษัตริยของลาวกลับจับคณะทูตของเตยเซินสงใหกับสยาม ตอมาสยามไดมอบตัวคณะทูตเหลานี้ใหกับ 

เหงวียน ฟุก แอง เมื่อทราบเร่ือง กวางจุงส่ังใหแมทัพเจ่ิน กวาง เส่ียว (Trần Quang Diệu) และ บุย ถวิ 

ซวน (Bùi Thị Xuân) นํากองกําลังจํานวนสามหมื่นคนไปต้ังมั่นทางเขตตะวันตกเพื่อระวังภัยจากสยามใน

เขตพื้นที่ของลาว อยางไรก็ตาม ในประวัติศาสตรเวียดนาม การกระทําดังกลาวของกวางจุงไดรับการยก

ยองวาเปนการมองการไกลในการระวังการคุกคามจากสยาม สวนการกระทําของเหงวียน ฟุก แอง นั้นถูก

มองวาเปนการทรยศหรือตอตาน “กองกําลังที่กาวหนา” (lực lượng tiến bộ) ของเตยเซิน13 

ความชวยเหลือของราชสํานักไทยตอเหงวียน ฟุก แอง ไดสงผลตอความสัมพันธอันดีและการติดตอ

ทางการทูตระหวางไทยและเวียดนาม ในรัชสมัยของพระองคเวียดนามไดสงคณะทูตมาเยือนไทย 4 คร้ัง 

                                                 
12 Lại Bích Ngọc, “Về việc vua Xiêm RAMA I cưu mang, giúp đỡ Nguyễn Ánh”. Nghiên Cứu Đông Nam Á. Số 
1 (58), 2003. P. 59. 
13 Nguyễn Lê Thi, “Mỗi quan hệ giữa Việt Nam với các nước trong khu vực Đông Nam Á qua thư tịch cổ Việt 
Nam”. Về lịch sử Đông Nam Á thời cổ. Hanoi: Viện Đông Nam Á, 1983. Pp. 229 – 232. 
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ไดแก (1) กุมภาพันธ 1803 (2) กุมภาพันธ 1807 (3) พฤษภาคม 1809 และ (4) ธันวาคม 1809 และรัชกาล

ที่ 1 ไดสงคณะทูตไปเวียดนาม 8 คร้ัง ไดแก  (1) สิงหาคม 1802 (2) ธันวาคม 1803 (3) มีนาคม 1806 (4) 

สิงหาคม 1806 (5) ตุลาคม 1806 (6) กุมภาพันธ 1807 (7) ธันวาคม 1809 และ (8) กรกฎาคม 1810 อีกทั้ง

จักรพรรดิซาลองยังสงของขวัญมีคาตางๆ มาถวายรัชกาลที่ 1 ดวย นอกจากนี้ ในป ค.ศ. 1789 สยาม

ประสบกับภัยแลง จึงไดสงสารมาขอความชวยเหลือจากเวียดนาม ซึ่งเวียดนามไดสงขาวสารมาชวยจํานวน 

200 เกวียน ในเอกสารของเวียดนาม เจาตระกูลเหงวียนไดกลาวถึงการใหความชวยเหลือดังกลาววาเปน

การใหความชวยเหลือแกเพื่อนบาน (láng giềng) โดยกลาววา “ประเทศของเรากับเซียมเปนเพื่อนบานที่ดี

ตอกันมาแตเดิม ดังนั้น ประชาชนของเซียมก็เหมือนกับประชาชนของเรา เมื่อเปนเชนนี้แลว เมื่อเห็นผูคน

อดอยากจะไมใหรูสึกสงสารไดอยางไร”14  ในปลายปเดียวกันนั้น ทางเหงียน ฟุง แอง ไดแจงใหกรุงเทพฯ รู

ขาวเกี่ยวกับหัวเมืองปตตานีกําลังเตรียมการกบฏ และในเวลาตอมาไดอาสายกทัพชวยไทยปราบกบฏหัว

เมืองปตตานีอีกดวย เหตุการณไดสรางความไววางใจใหแกราชสํานักสยามตอเวียดนามใตมากข้ึน15 

สะทอนใหเห็นถึงความพยายามของทั้งสองฝายในการสรางความสัมพันธอันดีตอกัน  

อยางไรก็ตาม ซาลองไดพยายามแสดงใหสยามเห็นอยูตลอดเวลาวาแมตนอยูในสถานะที่ดอยกวา

แตไมไดข้ึนกับสยามโดยตรง เชน การสงของขวัญจากตะวันตกใหแกสยามแทนที่เปนของที่หาไดทั่วไปใน

เวียดนาม เพื่อแสดงใหเห็นวาตนมีความสัมพันธกวางขวางกับตางประเทศรวมทั้งกับตะวันตกดวย 

นอกจากนี้ ซาลองยังไดสงหนังสือขอใหสยามสงขาวสารไปให โดยอางวาทางไซงอนกําลังประสบกับภัยแลง

เชนกัน ซึ่งอาจมองไดวาเปนการแกเผ็ดหรือทวงขาวที่เวียดนามที่เคยสงมาชวยเหลือคืนจากสยามบาง16 

ความบาดหมางระหวางสยามกับซาลองนั้นเร่ิมเห็นชัดยิ่งข้ึนเมื่อองคจันของกัมพูชาไดขอเขาสวามิภักด์ิตอ

ราชสํานักเวียดนามในเดือนกันยายน 1807 ราชสํานักแหงกรุงเวไดตอบรับคําขอนั้นโดยไมลังเล เนื่องดวย

เห็นวาเปนโอกาสที่เวียดนามจะไดถวงดุลอํานาจกับไทยในกัมพูชา หลังจากที่รัชกาลที่ 1 สวรรคตในป 

1809 และจักรพรรดิซาลองตัดสินใจสงกองกําลังทหารเขาไปในกัมพูชาในเดือนพฤศจิกายน 1810 ความ

ขัดแยงระหวางไทย เวียดนามและกัมพูชาเขาสูภาวะที่ตึงเครียดมากข้ึน17  

ความสัมพันธอันดีระหวางราชสํานักสยามและราชสํานักเวียดนามที่กรุงเวผานความสัมพันธของ

รัชกาลที่ 1 และจักรพรรดิซาลองนั้นตองชะงักลงเนื่องจากความขัดแยงและการสูรบที่ยาวนานเกือบ 10 ป 

ในดินแดนของกัมพูชาโดยที่ทั้งไทยและเวียดนามนั้นตองการที่จะเขาไปมีอํานาจเหนือกัมพูชาหรืออีกนัย

หนึ่งเพื่อถวงดุลอํานาจซ่ึงกันและกันในภูมิภาคนี้นั่นเอง ซึ่งในทัศนะของเวียดนามมองวาไทยในขณะนั้นแม

เปนประเทศที่กําเนิดใหมแตพัฒนาอยางรวดเร็วจนกลายเปนอาณาจักรที่เขมแข็งที่สุดในภูมิภาค เวียดนาม

                                                 
14 Khoa Chính trị quốc tế và ngoại giao Việt Nam, Bộ môn chính sách đối ngoại Việt Nam. Ngoại giao Việt Nam 
từ thuở dựng nước đến trước cách mạng tháng tám 1945. P. 213. 
15 Nguyễn Duy Chính, “Tương quan Xiêm – Việt cuối thế kỷ 18 (tiếp theo)”. Tạp Chí Nghiên Cứu và Phát Triển, 
số 2 (67), 2007. P. 76 - 77. 
16 อางแลว หนา 78. 
17 Dương Duy Bằng, “Quan hệ giữa Việt Nam – Campuchia – Xiêm giai đoạn 1802 – 1834”. Nghiên Cứu Đông 
Nam Á. Số 4 (79), 2006. Pp. 18 – 19. 
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มองวาสยามพยายามที่จะขยายดินแดนทางดานตะวันออกเขาไปในดินแดนของลาวและกัมพูชาต้ังแตสมัย

ของสมเด็จพระเจาตากสิน และนโยบาย “มุงตะวันออก” (มุงขยายดินแดนทางดานตะวันออก) หรือ ดง 

เต๋ียน (Đông Tiến) ดังกลาวยังดําเนินตอไปอยางตอเนื่องในสมัยรัตนโกสินทร18 ดังนั้น ภาพของสยามใน

เอกสารทางประวัติศาสตรของเวียดนามนั้นจึงเปนเสมือนประเทศลาดินแดนและเปนภัยคุกคามตอประเทศ

เพื่อนบานที่ออนแอกวา เชน ลาว กัมพูชา ซึ่งเวียดนามเองแมประเมินตนเองวาไมไดมีกําลังนอยกวาสยาม 

แตเวียดนามสมควรตองระมัดระวังตนเปนอยางยิ่งเพราะหากสยามสามารถครอบครองดินแดนของลาว

และกัมพูชาไดสําเร็จยอมเปนผลรายตอเวียดนามมากกวาผลดี จึงไมนาแปลกใจที่เวียดนามพยายามเขาไป

มีบทบาทในกัมพูชา และกัมพูชาในฐานะประเทศที่เล็กกวาไดอาศัยการทานอํานาจ ระหวางสยามและ

เวียดนามหรือพึ่งพาทั้งสองฝายซ่ึงเปนประเทศใหญในภูมิภาคเปนทางรอดของตน  

ในขณะเดียวกัน เวียดนามยังเห็นวาลาวเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญตอความมั่นคงของเวียดนาม 

เชนกัน แมแตจักรพรรดิซาลองยังไดกลาววา เวียงจันทรนั้นเปรียบเสมือนร้ัวของเวียดนาม (phên dậu miền 

thượng đạo)19 ในระหวางป ค.ศ. 1805 – 1824 เจาอนุของลาวไดสงคณะทูตมายังราชสํานักเวียดนามถึง

แปดคร้ังเพื่อหารือและขอความชวยเหลือในการตอตานสยาม ในป ค.ศ. 1827 เจาอนุพรอมกับผูติดตาม

จํานวนหนึ่งหนีเขามายังเขต ตาม ดง (Tam Động) ปจจุบันเปนสวนหนึ่งของจังหวัดเหงะ อาน (Nghệ An) 

เพื่อขอความชวยเหลือจากเวียดนาม ราชสํานักของเวียดนามไดพิจารณาวาควรชวยเหลือเจาอนุรบกับ

สยามหรือไม ซึ่งในบันทึกของราชวงศเหงวียนระบุวาราชสํานักใชเวลานานมากในการพิจารณากรณี

ดังกลาว ความเห็นแตกออกเปนสองฝาย ฝายแรกประกอบดวยแมทัพคนสําคัญเชน เล วัน เสวียด (Lê Văn 

Duyệt) ขุนนาง เจ่ิน กิม หวาน (Trần Kim Hoán) เห็นวาเวียดนามควรใชโอกาสนี้รวมมือกับลาวตอตาน

สยามเพื่อกําจัดภัยคุกคามทางดานตะวันตก เพราะถาลาวตองพายแพแกสยาม เวียดนามกค็งยากทีส่งบสขุ

ได สวนอีกฝายประกอบดวยพระญาติของจักรพรรดิมิง หมาง (Minh Mạng) ไมเห็นดวยที่จะปะทะกับ

สยาม ซึ่งนักประวัติเวียดนามในยุคตอมามองวาเปนการตัดสินใจที่ผิดพลาดของราชสํานักเวียดนาม และ

ทําใหเวียดนามพลาดโอกาสที่จะรวมมือกับลาวตอตานสยามซ่ึงเปนภัยคุกคามทางดานตะวันตกของ

เวียดนาม20 

อยางไรก็ตาม สายสัมพันธอันดีของสยามและเวียดนามที่สรางข้ึนในสมัยของซาลองและรัชกาลที ่1 

นั้นยังไมขาดสะบ้ันเสียทีเดียว ทั้งสองฝายพยายามรักษาความสัมพันธอันดีตอกันไว เชน ในเดือนมิถุนายน 

ป ค.ศ. 1812 ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 2 สยามไดสงทูตไปเวเพื่อรวมพิธีศพของพระมารดาของจักรพรรดิซา

ลองและไดใชโอกาสนี้ชี้แจงเร่ืองที่สยามสงกําลังทหารเขาไปในกัมพูชา ซึ่งทางเวียดนามมองวาที่สยามทํา

เชนนี้เพราะสยามไมอยากเพ่ิมความขัดแยงกับเวียดนามในเวลาเดียวกันกับที่กําลังมีศึกทางดานพมา และ

                                                 
18 Đặng Văn Chương, “Quan hệ Xiêm với các nước láng giềng phía đông dưới thời Taksin (1767 – 1782)”. 
Nghiên Cứu Đông Nam Á, số 5 (50), 2001. Pp. 47 – 52. 
19 Khoa Chính trị quốc tế và ngoại giao Việt Nam, Bộ môn chính sách đối ngoại Việt Nam. Ngoại giao Việt Nam 
từ thuở dựng nước đến trước cách mạng tháng tám 1945. P. 227. 
20 Nguyễn Lê Thi, “Mỗi quan hệ giữa Việt Nam với các nước trong khu vực Đông Nam Á qua thư tịch cổ Việt 
Nam”. Về lịch sử Đông Nam Á thời cổ. Hanoi: Viện Đông Nam Á, 1983. Pp. 245 – 248. 
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เพื่อลดความบาดหมางกับสยาม จักรพรรดิซาลองไดขอใหองคจันสงทูตไปกรุงเทพฯ ตามเดิม เมื่อจักรพรรดิ

มิง หมาง (Minh Mạng) ข้ึนครองราชยตอจากจักรพรรดิซาลอง พมาไดสงทูตมาขอเจริญไมตรีกับราช

สํานักเวียดนามและขอใหเวียดนามยุติความสัมพันธทางการทูตกับทางสยาม จักรพรรดิมิง หมาง ไดตอบ

ปฏิเสธ ทั้งนี้เพื่อรักษาความสัมพันธกับสยามแมวาขุนนางในราชสํานักหลายคนตองการใหเวียดนาม

รวมมือกับพมาก็ตาม21 อีกตัวอยางหนึ่งของความสัมพันธอันดีระหวางสยามและเวียดนามคือการที่

จักรพรรดิมิง หมาง ประกาศไวอาลัยในราชสํานักเวียดนามเปนเวลาสามวันเมื่อทราบขาวการส้ินพระชนม

ของรัชกาลที่ 2 ในป ค.ศ. 1824 ซ ึ่งเปนคร้ังแรกในประวัติศาสตรเวียดนามที่มีการแสดงไมตรีจิตตอประเทศ

เพื่อนบานถึงเพียงนี้ และเปนการประกาศถึงความเปนมิตรประเทศกับสยามอยางชัดเจน22 

แตดวยเหตุที่กัมพูชาดําเนินนโยบายพึ่งพึงทั้งฝายสยามและเวียดนามจนเปนเหตุใหสยามและ

เวียดนามเกิดความขัดแยงและหวาดระแวงตอกัน จนนําไปสูสงครามความขัดแยงระหวางสยามกับ

เวียดนามในสรมภูมิกัมพูชาหรือที่รูจักกันในช่ือของอนามสยามยุทธ ต้ังแตปลายป ค.ศ. 1833 จนถึงตนป 

ค.ศ. 1847 ดวยไทยและเวียดนามตางมองวากัมพูชาเปนเสมือน “ร้ัว” หรือ “รัฐกันชน” ของตนจากอีกฝาย

หนึ่ง การเผชิญหนากันดังกลาวไดสรางความเสียหายทั้งไพรพลและทรัพยสินใหกับสยาม เวียดนาม และ

กัมพูชา และที่ผลพวงรายแรงกวานั้นคือนับแตนั้นมาสยามและเวียดนามไมมีความสัมพันธทางการทูตกัน

อีกเปนระยะเวลายาวนาน ทิ้งไวแตความหวาดระแวงและการเฝาระวังตอกัน ในขณะเดียวกันนั้น เวียดนาม

เขาไปมีบทบาทในกัมพูชาอยางเต็มรูปแบบ เชน ดานการปกครองและการบริหารราชการ หรือแมแตการ

แตงต้ังคณะทูตมายังสยาม นอกจากนี้แลว ราชสํานักของเวียดนามมีความพยายามที่ลดทอนอิทธิพลของ

สยามในกัมพูชาในทุกๆ ดาน23  

กัมพูชาเปนปจจัยหรือเงื่อนไขที่สําคัญในความสัมพันธของไทยและเวียดนาม เนื่องจากพิจารณา

จากสภาพทางภูมิศาสตรกัมพูชาเปนประเทศกันชนระหวางไทยและเวียดนาม ทั้งนี้ เวียดนามเห็นวา

นโยบายของสยามที่มุงสนิทกับจีนและขยายดินแดนทางดานตะวันออก หรือที่เวียดนามเรียกวานโยบาย   

ดงเต๋ียน นั้นคุกคามเสถียรภาพของเวียดนาม ความขัดแยงระหวางไทยและเวียดนามในประวัติศาสตร

หลายตอหลายคร้ังเกิดจากปญหาที่ทั้งสองประเทศพยายามเขาไปมีบทบาทในกัมพูชา เชน ในป ค.ศ. 1750 

เจาตระกูลเหงวียนคือ เหงวียน ฟุก ควาด (Nguyễn Phúc Khoát) ไดสงหนังสือมายังราชสํานักของสยาม

เพื่อตอวากรณีที่สยามเขาไปแทรกแซงกิจการภายในของกัมพูชา24 

 จากเหตุการณในประวัติศาสตรชวงที่องเชียงสือเดินทางเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของรัชกาล  

ที่ 1 นั้นทางไทยมองวาเปนการใหความชวยเหลือตอเช้ือพระวงศของเวียดนามและตอมาเปนผูกอต้ัง

                                                 
21 Dương Duy Bằng, “Quan hệ giữa Việt Nam – Campuchia – Xiêm giai đoạn 1802 – 1834”. Pp. 20 -22. 
22 Đăng Văn Chương, “Những bước thăng trầm trong quan hệ Việt – Xiêm nửa đầu thế kỷ XIX”. Nghiên Cứu 
Đông Nam Á, số 5 (74), 2005. P. 22. 
23 Dương Duy Bằng, “Quan hệ giữa Việt Nam – Campuchia – Xiêm giai đoạn 1834 – 1848”. Nghiên Cứu Đông 
Nam Á, số 3 (96), 2008. Pp. 20 – 30. 
24 Khoa Chính trị quốc tế và ngoại giao Việt Nam, Bộ môn chính sách đối ngoại Việt Nam. Ngoại giao Việt Nam 
từ thuở dựng nước đến trước cách mạng tháng tám 1945. P. 211. 
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ราชวงศเหงวียนซ่ึงเปนราชวงศสุดทายและครองราชยยาวนานที่สุดในเวียดนาม หากแตสถานการณ

ทางการเมืองในประเทศของเวียดนามและสถานภาพของซาลองในประวัติศาสตรเวียดนามน้ันอาจทําให

การรับรูและความเขาใจของเวียดนามและไทยตอเหตุการณในประวัติศาสตรชวงนี้แตกตางกัน กลาวคือใน

ประวัติศาสตรเวียดนามยุคสังคมนิยมนั้นประเมินซาลองวาเปน “กษัตริยขายชาติ” (ông vua bán nước) 

หรือการที่พระองคอาศัยกองกําลังและความชวยหลือจากตางชาตินั้นเปน “การชักศึกเขาบาน” (rước voi về 

giày mã tổ) เพื่อโจมตีวาการที่ซาลองอาศัยความชวยเหลือจากตางชาติคือสยามและฝร่ังเศสเปนสาเหตุที่

ทําใหฝร่ังเศสมีโอกาสเขามายึดครองเวียดนามเปนอาณานิคมและปกครองเวียดนามอยูเกือบ 100 ป ดังนั้น

ซาลองจึงไดชื่อวาเปนผูรายในประวัติศาสตรผูอาศัยตางชาติเพื่ออํานาจของตนเอง  

ในขณะเดียวกัน จักรพรรดิกวางจุง (Quang Trung) มีชื่อเดิมวา เหงวียน เหวะ (Nguyễn Huệ) ซึ่ง

เปนผูนํากบฏเตยเซินนั้นกลับไดรับการยกยองวาเปนวีรบุรุษผูกลาหาญเพราะไดลุกข้ึนตอสูกับชนช้ัน

ผูปกครองและสามารถขับไลกองทัพจีนจนเวียดนามไดเอกราชคืนจากจีนสําเร็จในป ค.ศ. 1789 ในชวง

ระหวางป ค.ศ. 1778 – 1792 ที่กวางจุงปกครองประเทศน้ันพระองคไดพยายามปฏิรูประบบการจัดเก็บ 

ภาษีที่ดิน แตความพยายามดังกลาวก็ไมเปนผลสําเร็จเพราะกวางจุงไดส้ินพระชนมลงกอนในป ค.ศ. 1792 

อีกเหตุผลหนึ่งที่นักปฏิวัติและนักประวัติศาสตรสกุลมารกซิสตในเวียดนามพยามยามยกยองใหกวางจุง 

เปนวีรบุรุษของชาติเพราะกวางจุงเปนเพียงสามัญชนแตกลับสามารถรบชนะกองทัพของจีนไดสําเร็จ กลุม

กบฎเตยเซินจึงไดรับการยกยองวาเปนแบบอยางของการรบแบบกองโจร นักปฏิวัติของเวียดนามไดใช

เร่ืองราวการตอสูและความกลาหาญของกลุมชาวนาที่รวมรบในกบฏเตยเซินในการปลุกระดมกองกําลัง

ชาวนาข้ึนมาตอสูกับระบบศักดินาและรัฐบาลอาณานิคม นอกจากนี้ การที่กลุมเตยเซินเขามาบทบาท

สําคัญในหนาประวัติศาสตรเวียดนามนั้นสวนหนึ่งก็คงเปนผลมาจากความพยายามในการสราง

ประวัติศาสตรของผูผลิต (histories of producers) และประวัติศาสตรประชาชน (histories of the 

people)25 กลาวคือในความสําคัญกับชาวนาซ่ึงเปนประชาชนสวนใหญของประเทศ 

 ไมเพียงเฉพาะแตจักรพรรดิซาลองเทานั้นที่ถูกมองวาเปนผูรายในประวัติศาสตรเวียดนามฉบับ

มารกซิสต แมแตจักรพรรดิองคตอๆ มาของราชวงศเหงวียนลวนแตถูกวิพากษวิจารณวาดําเนินนโยบาย

บริหารประเทศและการตางประเทศลมเหลว เชน การที่จักรพรรดิ ตึ ด๊ึก (Tự Đức) ตอตานบาทหลวงนิกาย

โรมันคาทอลิกอยางรุนแรงจนนําไปสูความขัดแยงกับชาติตะวันตกนั้นเปรียบเสมือนกับ “ไลปลาไปหานาก” 

(đuổi cá cho rái) กลาวคือทําใหผูนับถือคริสตศาสนาในเวียดนามหันไปเขากับอาณานิคมฝร่ังเศสมากข้ึน
26 ดังนั้น ภาพของซาลองและราชวงศเหงวียนในสายตาของนักประวัติศาสตรเวียดนามสายมารกซิสตนั้นจึง

อยูในฐานะจําเลยผูเปนสาเหตุของการที่เวียดนามตกเปนอาณานิคมฝร่ังเศส อีกทั้งการที่ราชวงศเหงวียนไม

สามารถรักษาประเทศไวไดนั้นเปนสัญลักษณของความลมเหลวของราชสํานักและขุนนางและสราง

                                                 
25 Pelly, Patricia M. Postcolonial Vietnam: New Histories of the National Past. Durham and London: Duke 
University Press, 2002. P. 11. 
26 Đông Tùng, “Việt Kiều tại Thái Lan”. Sử Địa, 1969. P. 7. 
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ความชอบธรรมใหกับการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสตที่ใหความสําคัญกับบทบาทของชาวนาและชนช้ัน

ลางในยุคตอมานั่นเอง 

นอกจากนี้แลว จากมุมมองของนักประวัติศาสตรเวียดนาม การที่เหงวียน ฟุก แอง เขาสวามิภักด์ิ

ตอราชสํานักสยามน้ันทําใหดุลยภาพแหงความสัมพันธเวียดนาม-สยามเปล่ียนไปจากเดิมที่เคยอยูใน

สถานภาพที่เทาเทียมกันไปสูความสัมพันธแบบพึ่งพาของผูที่ใหความชวยเหลือกับผูที่ขอรับความชวยเหลือ 

ซึ่งเหงวียน ฟุก แอง คงไดตระหนักถึงประด็นนี้เชนกัน ดังเห็นไดจากจดหมายโตตอบของตระกูลเหงวียนกับ

ราชสํานักของไทยที่แมวาตระกูลเหงวียนแสดงความขอบคุณที่ราชสํานักไทยยอมปลอยชาวประมงของ

เวียดนามจํานวนหนึ่ง แตขณะเดียวกันพยายามแสดงถึงความเขมแข็งของเวียดนามโดยกลาววาไทยและ

เวียดนามนั้นเปน “ประเทศที่อยูในระดับเดียวกัน” (nước bằng hàng với nhau)27 แตถึงกระนั้น 

นักวิชาการเวียดนามในยุคตอมามองวา การที่เหงวียน ฟุก แอง เขามาพึ่งราชสํานกัสยามนัน้ทาํใหเวยีดนาม

ตองเปนหนี้บุญคุณตอสยาม อีกทั้งเหตุที่รัชกาลที่ 1 ทรงเต็มใจชวยเหลือเหงวียน ฟุก แอง นั้นเปนเพราะ

ตองการรักษาอิทธิพลของตนเองในลาวและกัมพูชา รวมทั้งยังตองการคานอํานาจกับกลุมเตยเซินทางเหนือ

ของเวียดนามดวยการเลือกเขาขางตระกูลเหงวียนซ่ึงอยูทางใต28 ดังนั้น เมื่อรับความชวยเหลือจากสยาม

แลว ความสัมพันธระหวางสยามและเวียดนามท่ีเคยอยูในระดับเทาเทียมกันไดกลายสภาพเปน

ความสัมพันธในลักษณะของ “เถื่อง กวก” (thượng quốc) หรือประเทศที่เหนือกวา กับ “หะ กวก” (hạ 

quốc) หรือประเทศที่ตํ่ากวา หรืออีกนัยหนึ่งในสายตาของนักชาตินิยมเวียดนามบางคนมองวา เหงวียน ฟุก 

แอง ทําใหเวียดนามกลายเปนประเทศบริวาร (chư hầu) ของสยาม 29 เห็นไดจากการที่เหงวียน ฟุก แอง 

ตองสงตนไมเงินตนไมทองใหแกราชสํานักสยามทุกๆ สามป แมหลังจากที่ไดสถาปนาราชวงศเหงวียนและ

ต้ังตนเปนจักรพรรดิซาลองแลวก็ตาม30  

 
ภาพลักษณของไทยในเอกสารของเวียดนามยุคสงครามเย็น 
 ความขัดแยงทางอุดมการณทางการเมืองและนโยบายการตางประเทศของไทยและเวียดนามในยุค

สงครามเย็นไดสงผลกระทบตอความสัมพันธไทย-เวียดนามอยางไมอาจหลีกเล่ียงได กาเร็ท พอรเตอร 

(Gareth Porter) วิเคราะหวาในระหวางป ค.ศ. 1945 – 1949 ขณะที่เวียดนามพยายามตอตานอาณานิคม

ฝร่ังเศสทุกวิถีทางนั้น เวียดนามไมไดมองไทยวาเปนศัตรูหรือคูแขงแตอยางใด นอกจากนี้ ไทยยังเปนฐานใน

การปฏิบัติกูชาติและเปนประตูสูการติดตอกับโลกภายนอกของเวียดนามดวย แตทัศนคติของเวียดนามใน

ทศวรรษที่ 1950 – 1960 เปล่ียนไป กลาวคือเวียดนามมองวาไทยเปน ตัวอยางของลัทธิการลาอาณานิคม

                                                 
27 อางแลว หนา 188 
28 Lại Bích Ngọc, “Về việc vua Xiêm RAMA I cưu mang, giúp đỡ Nguyễn Ánh”. Nghiên Cứu Đông Nam Á. Số 
1 (58), 2003. P. 61. 
29 Nguyễn Duy Chính, “Tương quan Xiêm – Việt cuối thế kỷ 18”. Tạp Chí Nghiên Cứu và Phát Triển, số 6 (65), 
2007. P. 58. 
30 Nguyễn Duy Chính, “Tương quan Xiêm – Việt cuối thế kỷ 18 (tiếp theo)”. Tạp Chí Nghiên Cứu và Phát Triển, 
số 1 (65), 2008. P. 64. 
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ใหมของอเมริกา (typical example of American neocolonialism)31 สวนหนึ่งเปนผลมาจากนโยบายการ

ตางประเทศของรัฐบาลไทยที่ใกลชิดสหรัฐอเมริกาและใหการยอมรับรัฐบาลของจักรพรรดิบาว ได        

(Bảo Đại) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 1950 (ในสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม) นั้นไดสรางความไมพอใจ

ใหกับรัฐบาลคอมมิวนิสตของเวียดนาม 

การศึกษาเอกสารของเวียดนามในชวงทศวรรษที่ 1960 และ 1970 แสดงใหเห็นวาภาพของไทย

และการรับรูของเวียดนามเกี่ยวกับไทยนั้นมีความเกี่ยวพันกับความขัดแยงในภูมิภาคอยางไมอาจที่จะแยก

ออกจากกันได เชน เอกสารของทางการเวียดนามเร่ือง ความจริงเกี่ยวกับความสัมพันธไทย-กัมพูชาและ

ไทย-ลาว (Sự thật về quan hệ Thái Lan – Cam – Pu – Chia Thái Lan – Lào)32 ซึ่งพยายามตอกย้ํา

ภาพของไทยในฐานะของผูคุกคามแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยเฉพาะตอประเทศกัมพูชาและลาว สวน

งานเขียนที่เกี่ยวของอ่ืนๆ ไดแก บทความเร่ือง “ประเทศไทย อาณานิคมตัวอยางของลัทธิการลาอาณานิคม

ของอเมริกาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต” (Thái Lan, một thuộc địa kiểu mẫu của chủ nghĩa thực dân 

mới của đế quốc Mỹ ở Đông Nam Á) ของ หวิ่ญ เหลือ (Huỳnh-Lửa)33 และบทความเร่ือง “คณะ

ทหารของถนอม-ประภาส เคร่ืองมือของลัทธิการลาอาณานิคมใหมของอเมริกาในประเทศไทย” (Tập đoàn 
quân phiệt Tha-Nom – Pra-Phạt – công cụ của các chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ ở Thái-
Lan) ของ เจ่ิน หง็อก ด่ิง (Trần Ngọc Định)34 ลวนแลวแตตอกยํ้าภาพลักษณของไทยในฐานะที่เปน 

“อาณานิคม” ของอเมริกาและแสดงใหเห็นวาไทยอยูฝายตรงขามกับเวียดนาม แตกระนั้นผูเขียนบทความ

ทั้งสองช้ินนี้ไดพยายามแยกแยะความเปน “รัฐไทย” ภายใตการนําของรัฐบาลที่เลือกฝายอเมริกา และ 

“ประชาชนไทย” ออกจากกัน โดยผูเขียนมองวาประชาชนไทยเองไดรับความยากลําบากการปกครองของ

รัฐบาลทหารที่เลือกฝกใฝสหรัฐอเมริกาเชนกัน แตอยางไรก็ตาม ความขัดแยงทางอุดมการณทางการเมือง

ของทั้งสองประเทศไดสงผลตอทัศนคติของเวียดนามตอไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งมุมมอง “ที่เปนทางการ” ดัง

จะเห็นไดจากเอกสารของคณะกรรมการดานสังคมศาสตรของเวียดนามที่มีทัศนะตอการพัฒนาของไทยวา

มีลักษณะคอยเปนคอยไป ไมเคยมีการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน โดยไทยเปล่ียนจากประเทศที่มีการ

ปกครองแบบศักดินาและรวมอํานาจไวที่ศูนยกลางสูประเทศทุนนิยมที่ตองพึ่งพิงมหาอํานาจ สวนนโยบาย

การตางประเทศของไทยน้ัน ใชวิธีการสมดุลอํานาจของประเทศมหาอํานาจตางๆ เพื่อความอยูรอดของ

ตนเอง แตทายที่สุดแลว ไทยก็ไมอาจพนจากการถูกประเทศมหาอํานาจเหลานั้นใชเปนเคร่ืองมือในการ

แสวงหาดินแดน35 
                                                 
31 Porter, Gareth. “The Vietnamese Perspective on Thailand”. Paper presented at the workshop on Future 
ASEAN – Vietnam Relations. Institute of Security and International Studies, Chulalongkorn University, 7-9 
February 1983. Pp. 4 - 5. 
32 Sự thật về quan hệ Thái Lan – Cam – Pu – Chia Thái Lan – Lào. Hanoi: NXB Sự Thật, 1985. 122 p. 
33 Huỳnh-Lửa, “Thái- Lan, một thuộc địa kiểu mẫu của chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ ở Đông Nam Á” 
Lịch Sử. 55 (10), 1963. Pp. 21 – 32. 
34 Trần Ngọc Định, “Tập đoàn quân phiệt Tha-Nom – Pra-Phạt – công cụ của các chủ nghĩa thực dân mới của 
Mỹ ở Thái-Lan”. Nghiên Cứu Lịch Sử. 157, 1974. Pp. 61 – 70. 
35 Department of South East Asian Studies, Social Science Committee of Vietnam. History and Culture of South 
East Asia: Studies on Thai, 1981. Pp. 5 – 6. 
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สวนในกรณีของความขัดแยงระหวางเวียดนามและกัมพูชานั้น เวียดนามมองวาไทยฝกใฝจีน ทั้งนี้

เวียดนามประเมินวาที่ต้ังของไทยน้ันสําคัญมากและเปนตัวแปรที่สําคัญตอนโยบายของจีนในการตอตาน

อิทธิพลของสหภาพโซเวียตในอินโดจีน เชน  

 

ประเทศไทยตางจากประเทศอ่ืนๆ ในกลุมอาเซียน ดวยเหตุที่ไทยสูญเสียความเปนกลาง

และเอียงไปดานอเมริกาอยางชัดเจนในการสงกองกําลังรุกรานอินโดจีน แมวาตอนนั้นไมมี

การคุกคามจากประเทศเพื่อนบานดานตะวันออกเลยแมแตนอย หากแตทฤษฎีโดมิโนทํา

ใหกรุงเทพฯ คิดวาตนกําลังอยูในภาวะอันตราย36 

 

ในชวงเวลาเดียวกันกับที่เวียดนามตอตานนโยบายการตางประเทศของไทยนั้น นโยบายการ

ตอตานคอมมิวนิสตของไทยสงผลตอทัศนคติเชิงลบของประชาชนชาวไทยตอเวียดนามเชนกัน เชน 

งานวิจัยของเฉลิมชัย ผิวเรืองนนท แสดงใหเห็นถึงความหวาดระแวงของคนไทยตอคนเวียดนามอพยพใน

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มักมองวาคนเวียดนามอพยพมีความสัมพันธอยางใกลชิดและสนับสนุนการ

ดําเนินการของเวียดนามเหนือที่ตอสูกับสหรัฐอเมริกาและขยายอุดมการณคอมมิวนิสตในประเทศไทย ทั้งนี้ 

ผูวิจัยไดแสดงความคิดเห็นไววาปญหาของคนเวียดนามอพยพสวนหน่ึงเกิดจากความรูสึกชาตินิยมของ

พวกเขาเอง 

   

ปญหาที่เกิดจากความรูสึกชาตินิยมในหมูคนญวนเอง ในแงที่วาความรูสึกรักชาติ ความ

จงรักภักดี ความรูสึกผูกพันกับประเทศบานเกิดเมืองนอนของชาวญวนอพยพ ทําใหคน

ญวนเหลานี้สามารถรวมกลุมกันไดอยางเหนียวแนน แยกตัวออกจากสังคมไทย ในสภาพ

เชนนี้ ความไมเขาใจกันระหวางชน 2 เชื้อชาติที่มีตอกันเปนไปในลักษณะที่ขัดแยงกันมาก

ยิ่งข้ึน คนไทยอาจมองภาพพจนคนญวนมีลักษณะนิสัยคดโกง ไวใจไมได ฯลฯ ใน

ขณะเดียวกันคนญวนก็อาจจะมองภาพพจนคนไทยเปนศัตรูที่ ใหการสนับสนุน

สหรัฐอเมริกาทําสงครามทําลายชาติเวียดนาม เปนตน37 

 

นักวิชาการคนสําคัญของเวียดนามคือ เหงวียน คัก เหวี่ยน (Nguyễn Khắc Viện) ซึ่งมีชีวิตอยู

ในชวงป ค.ศ. 1913 – 1997 ไดเลาไวในตอนหนึ่งของบันทึก คุณธรรมและชีวิต (Đạo và Đời)38 ถึงการ

เดินทางมาประเทศไทยในป ค.ศ. 1981 เพื่อบรรยายเกี่ยวกับประเทศเวียดนามที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

                                                 
36 Nguyễn Khánh Vân, “Mỗi quan hệ giữa Mỹ và Thái Lan trước những diễn biến ở Đông Dương từ năm 1975 
đến nay”. Về Lịch sử – văn hoá  ba nước Đông Dương. Hanoi: Viện Đông Nam Á, 1983. P. 209. 
37 เฉลิมชัย ผิวเรืองนนท. ทัศนคติคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอเวียดนาม  : ศึกษาเปรียบเทียบระหวางจังหวัดท่ี
มีและไมมีชาวเวียดนามอพยพอาศัยอยู. กรุงเทพฯ  : สถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2524. หนา 91. 
38 Nguyễm Khắc Viện. Đạo và Đời. Hanoi: NXB Khoa Học Xã Hội, 2007. 
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และมหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาพของไทยที่สะทอนผานมุมมองและการเลาเร่ืองของ เหงวียน คัก เหวี่ยน ไม

แตกตางจากมุมมองของรัฐบาลเวียดนามตอไทยในชวงนั้น นั่นคือ ไทยเปนเหยื่อของลัทธิจักรวรรดินิยมใหม 

และผลที่ไทยไดรับจากการเปนลูกไลของจักรวรรดินิยมอเมริกาที่เห็นไดอยางชัดเจนคือความเส่ือมทรามทาง

ศีลธรรมและปญหาสังคมอันเนื่องมากจากความไมเทาเทียมกันของการพัฒนาในสังคม ดังที่จะเห็นไดจาก

ตอนหนึ่งของบันทึก 

 

เมื่อมาถึงกรุงเทพฯ ส่ิงที่ผมสะดุดตาคงไมตางจากส่ิงที่ไดหลายคนคงไดเห็นเมื่อไดมาเมือง

นี้ นั่นคือ ถนนกวางใหญ รานคามากมาย โรงแรม ธนาคารขนาดใหญไมตางจากปารีส แต

ใกลๆ กันนั้น มีสลัมขนาดใหญ ผูคนที่อาศัยอยูที่นี่สวนหนึ่งทํางานอยูในโรงงานที่ทันสมัย

ขนาดใหญ แตก็มีผูคนอีกจํานวนไมนอยที่ไมมีงานทําเปนหลักแหลง แนนอนวากรุงเทพฯ 

ไมมีโรงงานเพียงพอไวรองรับผูคนจํานวนกวา 6 ลานคน ที่ไหลทะลักเขามาในเมืองนี้ ผม

พูดวา “ไหลทะลัก” เพราะในแตละวัน ตามสถานีรถไฟขนาดใหญที่วิ่งมาจากเมืองตางๆ 

นั้นไดนําพาผูคนจํานวนเปนรอยเปนพันคนที่มาหางานทําในเมืองหลวง (หนา 125) 

 

 ผูเขียนไดวิเคราะหวาปญหาตางๆ ในสังคมไทย เชน ชุมชนแออัด โสเภณี หรือ ความเส่ือมทราม

ทางศีลธรรมตางๆ นั้น เร่ิมข้ึนในสมัยสงครามเวียดนามพรอมกับการเขามาของทหารอเมริกันและ

นักทองเที่ยวชาวตะวันตกที่เพิ่มมากข้ึน 

 

ประเทศไทยในยุคที่อเมริกาเขาโจมตีอินโดจีนนั้นไดกลายเปนสถานบันเทิงสําหรับทหาร

อเมริกัน และหลังจากที่สงครามยุติลง ไดมีการพัฒนาสถานที่เหลานั้นเปนแหลงทองเที่ยว 

ดังนั้น จากที่เคยรองรับผูคนเฉพาะกลุม สถานที่เหลานี้เปดกวางมากข้ึน มีผูมาใชบริการ

เปนจํานวนมาก และมีเงินสกุลตางชาติไหลเขามามากบางนอยบาง แตในขณะเดียวกันได

สรางแบบอยางการใชชีวิตที่หรูหรา ฟุมเฟอย เสเพล ส่ิงที่ตามรอยเทาของนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติเหลานี้เขามาดวยคือ บุหร่ีที่มีกล่ินหอม เหลาที่มีรสชาติแรง เส้ือผาแบบ

ประหลาด ภาพยนตรที่มีเนื้อหาทางเพศ และโสเภณี ดังนั้น ราคาที่ตองจายใหกับเงิน

จํานวนสิบหรือรอยลานเหรียญสหรัฐนี้คอนขางแพงทีเดียว (หนา 27) 

 

 จากน้ัน ผูเขียนไดกลาววิจารณเสนทางการพัฒนาประเทศไทยตามแบบทุนนิยมนั้นไดสรางความ

เสียหายใหแกประเทศชาติอยางไรบาง ดังที่ปรากฏในตอนหนึ่งของเร่ืองวา 

   

ในระดับนานาชาติ ตองมีการประทวงประเทศไทยท่ีตามหางอเมริกา เอาประเทศของตน

เปนฐานใหประเทศจักรวรรดินิยมเพื่อทําลายการปฏิวัติและกองกําลังกาวหนาแหงอินโด

จีน ป ค.ศ. 1940 ไทยเขากับญ่ีปุนและเขายึดครองสองจังหวัดของกัมพูชา และตอมาได
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ยอมใหกองกําลังของสหรัฐอเมริกาต้ังฐานทัพเพื่อโจมตีประเทศอินโดจีนสามประเทศ 

กลาวโดยสรุปก็คือเสนทางการพัฒนาแบบทุนนิยมของไทยเขาขายเปนเมืองข้ึนแบบใหม 

เพราะเพียงแคเอ้ือผลประโยชนใหกับผูคนเพียงไมกี่คนในประเทศเทานั้นแตกลับตองผลัก

ใหประเทศชาติเขาสูสภาวะวิกฤตของความขัดแยงระหวางคนจนกับคนรวย ดังนั้น 

ประเทศไทยจึงเส่ียงที่จะตกเปนเหยื่อของประเทศมหาอํานาจและศัตรูและนําไปสูสงคราม

กลางเมือง (หนา 129) 

 

ป ค.ศ. 1975 เปนปที่สงครามเวียดนามยุติลงดวยชัยชนะของเวียดนามเหนือตอกองกําลังของ

รัฐบาลเวียดนามใตและอเมริกา หลังจากนั้น ประเทศเวียดนามที่เคยตองแบงเปนสองประเทศคือเวียดนาม

เหนือและเวียดนามใตตามขอตกลงในสนธิสัญญาเจนีวา ป ค.ศ. 1954 นั้น ไดรวมเปนประเทศเดียวกันอีก

คร้ังอยางเปนทางการในการประชุมระดับประเทศของพรรคคอมมิวนิสต คร้ังที่ 4 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 

ค.ศ. 1976 ภายใตชื่อประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีจุดมุงหมายที่พัฒนาประเทศตาม

แนวทางของสังคมนิยมทั้งในภาคเหนือและภาคใต อยางไรก็ตาม ผูคนในประเทศเวียดนามไมสามารถเฉลิม

ฉลองชัยชนะจากสงครามเวียดนามไดนานนักเนื่องจากสถานการณในประเทศยุคหลังสงครามคอนขาง

ยากลําบาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อประเทศสหภาพโซเวียตและจีนไดลดความชวยเหลือทางดานการเงินลง

และยังตองประสบกับการปญหาภัยธรรมชาติในป ค.ศ. 1978 ที่สงผลใหผลผลิตทางการเกษตรจํานวนสาม

พันลานตันเสียหาย นอกจากนี้ เวียดนามยังประสบปญหาความขัดแยงกับประเทศกัมพูชาและจีนในป ค.ศ. 

1979 ส งผลใหประเทศอยูในภาวะที่ขาดแคลนอาหารอยางหนัก อาจจะกลาวไดวาภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศอยูในภาวะวิกฤตจนผูคนในทุกสาขาอาชีพเร่ิมหมดกําลังใจและส้ินหวังกับอนาคตของประเทศ ผูคน

ในสาขาอาชีพตางๆ เร่ิมละทิ้งงานและหนาที่ประจําของตนเอง39 เศรษฐกิจของเวียดนามอยูในสภาวะที่

วิกฤตจนเกิดคําถามเกี่ยวกับแนวคิดสังคมนิยมวาเปนส่ิงที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาประเทศหรือไม  

ในป ค.ศ. 1980 ปญหาของประเทศเวียดนามเพิ่มความรุนแรงข้ึน ไมวาจะเปนปญหาความยากจน

ที่นําไปสูภาวะขาดแคลนอาหารภายในประเทศ ปญหาการเมืองระหวางประเทศกับประเทศจีนและกัมพูชา

ยังคงตึงเครียดอยู นอกจากนี้ รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสตยังถูกมองวาขาดนโยบายที่ชัดเจนในการบริหาร

ประเทศ แตอยางไรก็ตามปญหาตางๆ เหลานี้ก็ยังไมวิกฤตเทากับปญหาดานเศรษฐกิจ ประเทศเวียดนาม

ประสบกับปญหาเงินเฟอและขาดแคลนส่ิงของเคร่ืองใชเกือบทุกประเภทแมแตโลงศพ 40 ประเทศอยูใน

ภาวะที่ขาดแคลนอาหาร เชน ประชาชนทั่วไปเคยไดรับปนสวนขาวสารลดลงจาก 15 เปน 8 – 10 ก ิโลกรัม

ตอเดือน สวนกองทัพลดลงจาก 21 เปน 18 กิโลกรัมตอเดือน41 ปญหาทางเศรษฐกิจสวนหนึ่งเปนผลพวงมา

จากยุคสงครามที่ใหความสําคัญกับการทหารมากกวาเศรษฐกิจ แตอีกสวนหนึ่งถูกมองวาเปนผลมาจาก

                                                 
39

 Nguyễn Khắc Viện. Vietnam: A Long History. Revised edition. Hanoi: NXB Thế Giới, 1999.  Pp. 390-396. 
40 Pike, Douglas. “Vietnam in 1980: The Gathering Storm?”.  Asian Survey, Vol. 21, No. 1 (Jan 1981). P. 85.  
41 อางแลว หนา 86. 
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ความลมเหลวในการบริหารบานเมืองของรัฐบาล ซึ่งนําไปสูกระแสความไมพอใจและส้ินหวังตอรัฐบาล

พรรคคอมมิวนิสตและกระแสการตอตานระบบสังคมนิยมในหมูประชาชนโดยรวมซ่ึงเห็นไดชัดข้ึนต้ังแตป 

ค.ศ. 198042 เปนตนมา แตกระนั้น เหงวียน คัก เหวี่ยน เชนเดียวกันกับเจาหนาที่ของรัฐและนักวิชาการสาย

มารกซิสต พยายามยืนยันและแสดงความเช่ือมั่นตออุดมการณสังคมนิยม และในหนังสือคุณธรรมและชีวิต 

– ตัวเร่ือง  เขาไดหยิบยกประเทศไทยข้ึนเปนกรณีศึกษาสําหรับการพัฒนาประเทศตามแนวทางของทุนนิยม 

 

เพื่อนผูอานอยางเพิ่งรอนใจที่เห็นผมพูดมากเกี่ยวกับประเทศไทย มองดูประเทศไทยและ

มองยอนกลับมาดูประเทศเรา พูดถึงไทยมามากแลว สุดทายก็ตองยอนกลับมาพูดถึง

ประเทศเราบาง ประเทศไทยมีความคลายคลึงกับประเทศเวียดนามมากในดานภูมิศาสตร 

ทุงนาท่ีรายลอมอยูรอบนอกของกรุงเทพฯ นั้นไมไดตางไปจากภาพที่เราเห็นในภาคใตเลย 

ปาเขาที่อยูลอมรอบเชียงใหมนั้นก็ไมตางอะไรกับพื้นที่ทางเหนือและทางตะวันตกเฉียง

เหนือของเรา มองผูคนที่เดินไปมาบนถนนนั้นก็แทบแยกไมออกใครเปนคนไทย ใครเปนคน

เวียดนาม แตที่ตางจากเราก็คือจํานวนประชากรที่นอยกวาเราถึงสิบลานคน ใน

ขณะเดียวกันพื้นที่ในการเพาะปลูกก็มากกวาถึงสองเทาคร่ึง อีกทั้ง พวกเขายังไมตองอยู

ในภาวะสงครามสามสิบถึงส่ีสิบปอยางเรา ดวยภูมิหลังเชนนั้น หากพวกเราจะพัฒนากวา

เราก็คงไมมีอะไรตองแปลกใจ แตจริงหรือที่พวกเขาเหนือกวาเราในทุกๆ ดาน? (หนา 130) 

 

 จากนั้น ผูเขียนยืนยันวาเสนทางการพัฒนาแบบทุนนิยมของไทยน้ันไมไดทําใหประเทศไทย

เหนือกวาประเทศสังคมนิยมแบบเวียดนาม โดยหยิบยกปญหาสังคมที่พบในประเทศไทยเปนตัวอยาง

ประกอบ เชน ปญหาการละทิ้งถิ่นฐานบานเกิด ปญหาโสเภณี เปนตน 

 

และผมก็อยากเพิ่มเติมวาอยางนอยประเทศของเราก็ยังไมมีเด็กผูหญิงจํานวนหลักหมื่นที่

ตองทิ้งหมูบานไปเปนโสเภณีในเมืองใหญเหมือนในประเทศไทย และเมื่อถึงตรงนี้ ผมก็คง

สามารถตอบคําถามที่ผูคนจํานวนหนึ่งไดต้ังไว นั่นคือ หลังจากที่ประเทศไดรับอิสรภาพ

แลว เราควรกาวไปสูทุนนิยมหรือไม จริงอยูที่พวกเรากําลังอยูในสภาวะที่ยากลําบาก แตนี่

คงไมใชเหตุผลที่เราตองเปล่ียนเสนทางเดินและกาวตามทุนนิยม (หนา 131 – 132) 

 

อยางไรก็ตามในหนังสือเร่ือง ประเทศไทย: ลักษณะบางประการดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

วัฒนธรรม และประวัติศาสตร ซึ่งเหงวียน คัก เหวี่ยน (Nguyễn Khắc Viện) เรียบเรียงข้ึนหลังจากการ

เดินทางมาเยี่ยมชมและบรรยายพิเศษที่มหาวิทยาลัยหลายแหงในประเทศไทย ซึ่งไดรับการตีพมิพในป ค.ศ. 

1988 ผูเขียนไดระบุในบทนําของหนังสือวา “ประเทศไทยเปนกุญแจสูอาเซียน และอาเซียนเปนกุญแจของ

                                                 
42 อางแลว หนา 87. 
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ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต” 43  เนื่องจากที่ต้ังของประเทศไทยอยูในศูนยกลางของเอเชียตะวันออก

เฉียงใตภาคพื้นทวีป หนังสือเลมนี้เปนสะทอนใหเห็นถึงความสนใจของเวียดนามตอเหตุการณและความ

เคล่ือนไหวในประเทศไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับขอมูลและการพัฒนาดานเศรษฐกิจซึ่งอาจ

มองไดวาเปนความพยายามท่ีจะเพิ่มองคความรูเกี่ยวกับประเทศไทยนอกเหนือไปจากรายงานเกี่ยวกับ

ประเทศไทยประจําปของสถาบันวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 ความสัมพันธไทย-เวียดนามในยุคสงครามเย็นนั้นอาจจะดูเปราะบางและเวียดนามแสดงทัศนคติ

เชิงลบตอไทยอยางเปดเผย หากแตทาทีของเวียดนามที่แสดงตอไทยนั้นไมไดมุงรายหรือมุงตรงสูประเทศ

ไทยและคนไทยโดยตรง เพียงแตตองการตอบโตอุดมการณทางการเมืองและนโยบายทางการตางประเทศ

ของไทยที่แตกตางจากเวียดนาม ความพยายามในการโจมตีไทยดังกลาวพบเห็นในเอกสารของทางราชการ 

งานเขียนของนักวิชาการที่พยายามตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลซ่ึงมีผลอยูในวงจํากัด หากแต

ความสัมพันธในระดับภาคประชาชนน้ันยังคงดําเนินไปไดดวยดี โดยเฉพาะอยางยิ่งจากบันทึกและคําบอก

เลาของชาวเหวียดเกี่ยวหรือชาวเวียดนามอพยพที่เคยพํานักอยูในไทย เคยใชชีวิตอยูรวมกับไทย และไดรับ

ความชวยเหลือจากคนไทย แมวาในยุคของสงครามเย็นรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสตผูกขาดการกําหนด

มุมมองหรือทาทีตอไทย หากแตในยุคหลังสงครามและโดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคหลังนโยบายโดยเหมย 

(Đổi Mới) ที่เวียดนามมีนโยบายเปดประเทศและพัฒนาเศรษฐกิจตามระบบตลาดเสรี ซึ่งสงผลตอการเปด

กวางทางความคิดและมุมมองทําใหเราไดเห็นมุมมองที่แตกตางกันในแงมุมตางๆ รวมทั้งการประเมิน

เหตุการณในประวัติศาสตร เชน มีการประเมินสถานการณในยุคราชวงศเหงวียนอยางเปนธรรมมากข้ึนและ

เห็นวาคุณูปการที่สําคัญของเหงวียน ฟุก แอง คือสามารถรวมประเทศเวียดนามใหเปนหนึ่งเดียวกันไดและ

ริเร่ิมความสัมพันธกับชาติตะวันตก เชนเดียวกันมุมมองของเวียดนามที่มีตอไทยนั้นเปดกวางมากข้ึนจาก

แงมุมและประสบการณของปจเจกบุคคลที่ไดมีโอกาสพบปะและปฏิสัมพันธกับคนไทย รวมทั้งผูที่เดินทาง

มาเมืองไทยเพื่อทํางานหรือทองเที่ยวก็ตาม ทัศนะที่หลากหลายเหลานี้ไดทําใหภาพของไทยในการรับรูและ

ความเขาใจของเวียดนามในยุคปจจุบันเดนชัดและมีนัยเชิงบวกมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิง่จากความทรง

จําของชาวเหวียดเกี่ยวที่เคยอยูในประเทศไทย  

  
ไทยในความทรงจําของเหวียดเกี่ยว 
 เหวียดเกี่ยว เปนคําที่ใชเรียกชาวเวียดนามที่อาศัยอยูตางประเทศหรือโพนทะเล จากบทความของ

โจว ลอง (Châu Long) ทางการเวียดนามสรุปการอพยพของชาวเวียดนามเขาสูประเทศไทยวา

ประกอบดวยกลุมญวนเกาและญวนใหม กลาวคือ ญวนเกา คือกลุมที่ติดตามเหงวียน ฟุก แอง เขามายัง

สยามต้ังแตป ค.ศ. 1783 สวนใหญนับถือพุทธศาสนา และในระยะเวลาตอมา ไดมีกลุมของผูนับถือศาสนา

คริสตที่ไมพอใจนโยบายกีดกันคริสตศาสนาของราชสํานักเวโดยเฉพาะในรัชสมัยของจักรพรรดิมิง หมาง 

                                                 
43 Nguyễn Khắc Viện. Thái Lan: Một số nét về chính trị, kinh tế – xã hội, văn hoá và lịch sử.  Hanoi: NXB 
Thông Tin Lý Luận, 1988. P. 5. 
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(Minh Mạng) และจักรพรรดิตึ ด๊ึก (Tự Đức) เดินทางเขามาในประเทศไทยอีกจํานวนหนึ่งดวย ญวนเกา

เหลานี้ต้ังถิ่นฐานอยูในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย เชน กรุงเทพฯ จันทบุรี  

สวนกลุมญวนใหม คือกลุมผูคนที่อพยพหนีการปราบปรามของรัฐบาลอาณานิคมฝร่ังเศสเขามา

จากฝงลาวในป ค.ศ. 1946 ซึ่งเปนชาวเวียดนามที่อาศัยอยูในลาวและกัมพูชา ญวนใหมมักต้ังถิ่นฐานใน

แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย บางสวนอยูในเขตจังหวัดปราจีนบุรีและอรัญประเทศซ่ึงติดกับ

ชายแดนของประเทศกัมพูชา สถานภาพของเหวียดเกี่ยวในไทยแตกตางกันไปตามนโยบายของรัฐบาลแต

ละยุคสมัย กลาวคือ ต้ังแตป ค.ศ. 1946 – 1948 ภายใตรัฐบาลของปรีดี พนมยงค จนถึงนายควง อภัยวงศ 

การดําเนินการดานตางๆ ของเหวียดเกี่ยวเปนไปอยางราบร่ืน แตมาถึงรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

องคกรตางๆ ของเหวียดเก่ียวตองเปนไปอยางระมัดระวังมากยิ่งข้ึน จากนั้นรัฐบาลไทยมีนโยบายเพิ่มความ

เขมงวดตอการเคล่ือนไหวของเหวียดเกี่ยวในไทยมากยิ่งข้ึน และนโยบายตอตานคอมมิวนิสตของจอม

พลสฤษด์ิ ธนะรัชต นั้นมีผลกระทบตอเหวียดเกี่ยวโดยตรงเพราะเหวียดเกี่ยวถูกมองวามีความใกลชิดกับ

กลุมคอมมิวนิสตเวียดนาม  

ดวยเหตุผลดานความมั่นคงรัฐบาลไทยจึงตองการสงเหวียดเกี่ยวกลับประเทศ การดําเนินการเพื่อ

สงเหวียดเกี่ยวกลับเวียดนามเร่ิมข้ึนหลังจากที่บรรลุขอตกลงเมืองรางกุงในป ค.ศ. 1959 แตกระนั้นทาง 

เวียดนามเหนือยังคงมีแผนการที่จะรักษาฐานปฏิบัติการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และตองการ

ใหแกนนําคนสําคัญหลายคนอยูในประเทศไทยตอไป แตหลังจากกองกําลังของอเมริกาโจมตีภาคเหนือของ

เวียดนามอยางหนัก เหวียดเกี่ยวในไทยเร่ิมกังวลและลังเลที่จะกลับเวียดนามเนื่องจากไมแนใจเร่ืองความ

ปลอดภัย ขอมูลที่นาสนใจประการหนึ่งจากบทความของ โจว ลอง คือ ผลจากสนธิสัญญากรุงเจนีวา ป 

ค.ศ. 1954 ที่กําหนดใหแบงเวียดนามออกเปนสองสวนคือเหนือและใตนั้น ทําใหชาวคริสตจํานวนหนึ่งเร่ิมตี

ตัวออกหางจากขบวนการกูชาติในไทยซ่ึงมีกลุมคอมมิวนิสตเปนแกนนํา และกอต้ังกลุมเหวียดเก่ียวคริสต

ข้ึนแทน ดังนั้น จึงอาจต้ังขอสังเกตไดวาขบวนการกูชาติของเวียดนามที่เคล่ือนไหวในไทยนั้นไมไดเกี่ยวของ

โดยตรงกับขบวนการคอมมิวนิสตทั้งหมด หากแตเปนความพยายามที่เรียกรองเอกราชตามแนวคิด

ชาตินิยมของคนเวียดนามที่รักชาติซึ่งประกอบดวยผูคนจากหลายกลุมดวยกัน แมแกนนําสวนใหญเปน

สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตแตก็มีกลุมอ่ืนๆ รวมอยูดวย เชน กลุมชาวคริสต เปนตน44 

หลังจากที่สังคมเวียดนามกลับเขาสูภาวะปกติในยุคหลังสงครามเย็นและหลังจากที่ไดดําเนิน

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ หรือ โดยเหมย แลว ทัศนคติและมุมมองของเวียดนามของไทยก็

เปล่ียนไปดวย ภาพลักษณของไทยจึงไมไดมีแตภาพเชิงลบจากยุคของสงครามเย็นเทานั้น  ภาพของการ

เปนมิตรประเทศและความชวยเหลือของไทยท่ีมีตอเวียดนามในการรณรงคเพื่อเรียกรองเอกราชในดินแดน

ของไทยนั้นเร่ิมกลับเขามาสูการรับรูของเวียดนามอีกคร้ังดวยเชนกัน เชน ในบทความของ เหงวียน จอง โหะ 

(Nguyễn Trọng Hậu) ไดกลาวถึงบทบาทความสําคัญของไทยในฐานะที่เปน “ประตูสูโลกภายนอกเพียง

ทางเดียว” (cửa ngõ duy nhất) ของเวียดนามในยุคตอตานอาณานิคมฝรั่งเศส เนื่องจากในขณะนั้น (ป 

                                                 
44 Châu Long, “Việt Kiều tại Thái Lan”. Sử Địa, 1969. Pp. 137 – 140. 
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ค.ศ. 1946) ในประเทศไทยไดมีจํานวนคนเหวียดเกี่ยวอยูเกือบหนึ่งแสนคน ชาวเวียดนามจํานวนมากไหล

ทะลักเขามาจากทางฝงลาวเขาสูไทยหลังจากที่ฝร่ังเศสปราบปรามขบวนการกูชาติอยางหนักทําใหชาว

เวียดนามอพยพหนีการปราบปรามเขามายังฝงไทยจํานวนมาก อีกทั้งรัฐบาลของปรีดี พนมยงค ยังแสดง

ความเห็นใจและใหความชวยเหลือตอชาวเวียดนามที่ไดเขามาเคล่ือนไหวในไทย ซึ่งผูเขียนไดระบุวา “การ

ชวยเหลือของรัฐบาลที่มีความกาวหนาภายใตปรีดี พนมยงค สมควรแกการไดรับการเคารพและบันทึกไว” 

(sự giúp đỡ của Chính phủ tiến bộ Thái Lan thật đáng trân trọng và ghi ơn) ประเทศไทยนอกจาก

เปนฐานปฏิบัติการของกลุมชาวเวียดนามที่เขามาเคลื่อนไหวเพื่อเตรียมการกูชาติแลว ยังเปนที่พบปะของ

กลุมผูรักชาติชาวเวียดนามจากภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ซึ่งไมสามารถทําไดในเวียดนามเนื่องจาก

นโยบายการปราบปรามอยางเขมงวดของรัฐบาลอาณานิคมฝร่ังเศส ประเทศไทยยังเปนประตูทางออกที่

ขบวนการกูชาติเวียดนามสามารถติดตอกับโลกภายนอกไดรวมทั้งเปนสถานที่คณะผูแทนของเวียดนาม

เหนือนั้นไดพบปะกับคณะผูแทนจากชาติตางๆ รวมทั้งเปนทางออกของคณะผูแทนเวียดนามในการเดินทาง

ไปตางประเทศดวย แมแตการจัดทําหนังสือเดินทางก็ตองทําในเมืองไทย45 นักประวัติศาสตร เหงวียน กง 

แคง (Nguyễn Công Khanh) ไดกลาววา “ในชวงยี่สิบปแรกของคริสตศตวรรษที่ 20 เซียม เปนโซขอตอที่

สําคัญของเสนทางการปฏิวัติระหวางเวียดนาม ลาว เซียม และกวางโจว” 46 

เหงวียน ถวิ ลวาน (Nguyễn Thị Loan) ระบุวา “เสนทางตะวันตก” (con đường xuyên tây) นั้น

มีความสําคัญในการลําเลียงอาวุธจากไทย (ซึ่งอยูทางตะวันตกของเวียดนาม) สูสมรภูมิรบในภาคใตของ

เวียดนาม คร้ังหนึ่งนักวิชาการและนักปฏิวัติคนสําคัญ เจิ่น วัน เสา (Trần Văn Giàu) ไดเขามาเจรจาขอ

ความชวยเหลือดานอาวุธจากปรีดี พนมยงค เพื่อนําไปสนับสนุนการสูรบในภาคใตของเวียดนาม บุคคลทั้ง

สองไดรูจักกันต้ังแตสมัยเรียนที่ฝร่ังเศส นอกจากอาวุธที่ไดจากการชวยเหลือของไทยแลว อาวุธอีกสวนหนึ่ง

ไดมาจากการรวบรวมเงินที่ชาวเหวียดเกี่ยวรวมกันสมทบเพื่อซื้อหาเพิ่มเติม ทั้งนี้ อาวุธที่รวบรวมไดเก็บ

รักษาไวที่วัดญวน สะพานขาว ซึ่งเจาอาวาสในสมัยนั้นคือ พระอาจารย บาว เอิน (Bảo Ân) ซึ่งเปนชาว

เวียดนามเชนกัน จากนั้น ไดมีการนําอาวุธสงตอไปยังเกาะกง ในกัมพูชา และนําเขาไปในภาคใตของ

เวียดนามตามลําดับ จากการสัมภาษณผูที่เคยรวมขบวนการผูหนึ่งเลาวา การหาซ้ืออาวุธในประเทศนั้นทํา

ไดงายมาก สวนใหญชาวเวียดนามซื้ออาวุธตอจากทหารไทย ปญหาที่สําคัญกวาการจัดซื้ออาวุธคือการหา

ที่เก็บอาวุธ ซึ่งทางแกนนําแกปญหาโดยนําไปฝากไวที่วัดญวนสะพานขาวทั้งหมด47 

 เหงวียน วัน ควาน (Nguyễn Văn Khoan) ศึกษาการเขามาของชาวเวียดนามในไทยไวอยาง

นาสนใจวา บาทหลวงชาวฝร่ังเศสคือ Lambert de la Motte เขามาในสยามในเดือนเมษายน ป ค.ศ. 1660 

                                                 
45 Nguyễn Trọng Hậu, “Vị trí địa bàn Thái Lan trong các hoạt động đối ngoại của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng 
Hòa những năm 1947 – 1949”. Nghiên Cứu Lịch Sử. 3 (312) (IX – X), 2000. Pp. 80 – 84. 
46 Nguyễn Công Khanh, “Hoạt động của các nhà yêu nước Việt Nam ở Xiêm (Thái Lan) đầu thế kỷ XX sau khi 
phong trào Đông Du thất bại”. Quan hệ văn hoá, giáo dục Việt Nam – Nhật Bản và 100 năm phong trào Đông 
Du. Hanoi: NXN Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 1996. P. 359. 
47 Nguyễn Thị Loan, “Con đường xuyên tây đưa vũ khí từ Thái Lan về Nam Bộ”. Có Một Trận Tuyển Thầm 
Lặng. Hanoi: NXB Chính Trị Quốc Gia, 1995. P. 37 – 38. 
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จากนั้นเดินทางตอไปยังเวียดนามและไดเดินทางกลับมายังสยามอีกคร้ัง บุคคลผูนี้ตอมาไดชวยใหคน

เวียดนามเดินทางเขามาคาขายในสยามไดในปลายคริสตศตวรรษที่ 17 และในตนคริสตศตวรรษที่ 18 ไดมี

การติดตอกันมากข้ึนระหวางราชสํานักสยามกับเจาตระกูลเหงวียนที่อยูทางภาคใตของเวียดนาม ในปลาย

คริสตศตวรรษที่ 19 บาทหลวงและชาวเวียดนามที่นับถือคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกไดอพยพมายัง

สยามมากข้ึนเนื่องจากในเวียดนามมีนโยบายกีดกันทางศาสนา ชาวเวียดนามเหลานี้อาศัยอยูในเขตจงัหวดั

เชียงใหม นครพนม และอุบลราชธานี เปนตน ประกอบกับสนธิสัญญาระหวางฝร่ังเศสกับสยามในป ค.ศ. 

1893 ทำใหไทยเสียสิทธินอกอาณาเขตและตองยอมใหพลเมืองของประเทศอาณานิคมของฝร่ังเศสในอินโด

จีนเขามาคาขาย โดยสามารถกินแดนลึกเขามาในพื้นที่ไทยไดในเขต 25 กิโลเมตรจากชายแดน ทําใหคน

เวียดนามจํานวนหนึ่งเขามาคาขายตลอดจนต้ังรกรากในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายและขอนแกน  

 หลังจากที่ขบวนการเกิ่นเวือง (Cần Vương) หรือ “ชวยกษัตริย” ของกลุมขุนนางรักชาติที่ตองการ

เรียกรองเอกราชจากอาณานิคมฝร่ังเศสและคืนอํานาจใหกับจักรพรรดิของเวียดนามไมประสบความสําเร็จ 

นักปฏิวัติหลายคนตองหลบหนีเขามาในไทย เชน ปญญาชนและผูนําคนสําคัญของขบวนการกูชาติ คือ 

ฟาน โบย โจว (Phan Bội Châu) ไดเขามาในไทยสามคร้ังคือในชวงฤดูรอน ป ค.ศ. 1908  เดือนมิถุนายน 

ป ค.ศ. 1909 และเดือนกันยายน ป ค.ศ. 1910 และในเวลาตอมาไดมีนักปฏิวัติรุนหลังเขามาอีกเปนจํานวน

มาก เชน ด่ัง ทุก เหือ (Đặng Thúc Hứa) ดัง กวิ่ง แอง (Đặng Quỳnh Anh) เหงวียน แถง เหียน (Nguyễn 

Thành Hiến) หวาง ฮึง (Hoàng Hưng) เปนตน พวกเขาเหลานั้นไดใชพื้นที่ในเขตประเทศไทยเปนที่อยู

อาศัยและหลบภัยเพื่อเตรียมหาโอกาสกลับไปกูชาติคืนจากฝร่ังเศสอีกคร้ัง สยามกลายเปนฐานปฏิบัติการที่

คอนขางสะดวกและมั่นคงสําหรับกลุมชาวเวียดนามผูรักชาติและในเวลาตอมาเปนฐานสําหรับการ

เคล่ือนไหวของของกลุมนักปฏิวัติสายคอมมิวนิสตจากเวียดนาม ดังที่เห็นไดจากจดหมายที่โฮจิมินหสงไป

ยังองคการคอมมิวนิสตสากลในป ค.ศ. 1925 นั้นไดแนบแผนที่และรายละเอียดของที่ต้ังของหนวย

ปฏิบัติการในสยามไปดวยและระบุวาฐานปฏิบัติการที่คอนขางมั่นคง จํานวนผูปฏิบัติการมีประมาณหาสิบ

คน มีแผนการทํางานที่รัดกุม และยังมีแผนการทํานาเพื่อเปนเสบียงในระหวางชวงเวลาที่ปฏิบัติงานดวย 

ฐานดังกลาวสามารถพัฒนาใหเขมแข็งข้ึนไดหากไดรับความชวยเหลือเพิ่มเติมดานการปลูกฝงอุดมการณ

ทางการเมืองและดานทุนทรัพย โดยเฉพาะอยางยิ่งที่จังหวัดอุดรธานี มีการกอต้ังสมาคมเหวียดเกี่ยวข้ึน

หลายกลุมดวยกัน นอกจากนี้ โฮจิมินหยังไดระบุวา การปฏิบัติการดังกลาวไดรับการสนับสนุนจาก

ประชาชนชาวไทยที่ยินดีใหความชวยเหลือ คนไทยมีความเมตตาซ่ึงเปนอิทธิพลของพุทธศาสนาและยัง

เปยมไปดวยความเห็นอกเห็นใจตอชะตากรรมของผูคนที่ประเทศตกเปนเมืองข้ึน48  

 เหงวียน วัน ควาน  ไดอธิบายเพิ่มเติมวา การพบปะหรือรวมกลุมกันของชาวเหวียดเกี่ยวนั้นทําข้ึน

ตามงานบุญตางๆ ที่แสรงจัดข้ึนเพื่อปองกันทางการไทยสงสัย ในเดือนสิงหาคม ป ค.ศ. 1928 โฮจิมินหหรือ

ที่เรียกตามนามแฝงวา “โถว จิ๋น” (Thầu Chín) ไดเดินทางมายังจังหวัดพิจิตร กอนที่จะเดินทางตอไปยัง

                                                 
48 Nguyễn Văn Khoan, “Thái Lan – Địa bản liên lạc của các mạng Việt Nam”. Nguyễn Văn Khoan (ed.). Người 
Việt ở Thái Lan 1910 – 1960. Ho Chi Minh: NXB Công An Nhân Dân, 2008. Pp. 31 - 37. 
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พื้นที่สวนอ่ืนๆ ที่มีชาวเหวียดเกี่ยวอาศัยอยู เชน อุดรธานี สกลนคร ผูเขียนเลาวาการเดินทางของลุงโฮใน

เมืองไทยนั้นไมลําบากนัก สวนอาหารการกินนั้นสามารถขอไดจากพระสงฆตามวัดตางๆ ซึ่งยินดีแบงปนให

ไมเพียงแตใหรับประทานจนอ่ิมทองเทานั้นแตยังมอบอาหารใหเปนจํานวนมากเพื่อใชเปนเสบียงระหวาง

ทางดวย ซึ่งประสบการณเหลานี้ไดสรางความประทับใจใหแกชาวเวียดนามอพยพไมนอยเพราะ “ไมใชแค

รัฐบาล พระสงฆ แตประชาชนชาวไทยทั้งคนแกและเด็กตางเต็มใจชวยเหลือชาวเหวียดเกี่ยว”49 แตการ

เคล่ือนไหวของชาวเหวียดเกี่ยวในไทยเปนไปดวยความยากลําบากมากข้ึนหลังจากที่รัฐบาลไทยไดเพิ่ม

ความเขมงวดตอชาวเหวียดเก่ียวตามขอเรียกรองของรัฐบาลอาณานิคมฝร่ังเศส โดยเฉพาะอยางยิ่งต้ังแตป 

ค.ศ. 1933 หรือหลังจากที่รัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงครามข้ึนปกครองประเทศ แตถึงกระนั้นผูเขียนได

ระบุถึงความซาบซึ้งใจตอความชวยเหลือของไทยตอการเคล่ือนไหวของขบวนการกูชาติของเวียดนาม ดังนี้ 

 

เพื่อนรวมชาติชาวเวียดนามในสยามไมมีวันลืมความชวยเหลือของราชสํานักสยาม 

รัฐบาล และประชาชนสยามที่ไดชวยเหลือชาวเหวียดเกี่ยว ใหที่พักพิงแกชาวเหวียดเกี่ยว

ใหไดมีที่อยู ที่เรียน สามารถสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีของตนและรักษาไวซึ่งความ

ภักดีของพวกเขาตอลุงโฮ50 

 

 เร่ืองราวที่เหงวียน วัน ควาน ถายทอดไวนั้นไมตางจากการบอกเลาของ หง ซุง (Hồng Dung) ที่

เลาถึงสถานการณของเหวียดเกี่ยวในสยามกอนป ค.ศ. 1945 หง ซุง ไดเลาวาประเทศไทยเปนประเทศท่ี

อุดมสมบูรณและมีความหลากหลายทางชาติพันธุ เชน ไทย เขมร มาเลย ซึ่งพิจารณาโดยรวมแลวคนไทยมี

ลักษณะนิสัยคลายคนเวียดนาม กลาวคือ  

   

 

 

คนไทยเปนคนข้ีสงสาร มีน้ําใจโอบออมอารี และพรอมที่จะใหอภัย นักเดินทางท่ีเขามาใน

เมืองไทย เมื่อหิวขาวสามารถเดินเขาไปในวัดใดก็ได ยืนรอจนกระทั่งพระฉันเสร็จ จากนั้น

จะไดรับขาวและอาหารอ่ืนๆ ซึ่งมากพอที่จะทําใหอ่ิมทอง และยังเหลือไวสําหรับมื้ออ่ืนๆ 

ดวย และดวยน้ําใจไมตรีของชาวไทยที่คอยชวยเหลือ ชาวเหวียดเก่ียวในไทยถึงสามารถ

ทํามาหากินและชวยเหลืองานของบานเมืองได51 

 

                                                 
49 อางแลว หนา 39. 
50 อางแลว หนา 43. 
51 Hồng Dung, “Tình hình hai nước Việt – Xiêm đến trước năm 1945”. Nguyễn Văn Khoan (ed.). Người Việt ở 
Thái Lan 1910 – 1960. Ho Chi Minh: NXB Công An Nhân Dân, 2008. Pp. 98 – 99. 
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ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาความสัมพันธในระดับของภาครัฐแมมีบางชวงเวลาที่ไมราบร่ืนนัก แต

ความสัมพันธระหวางภาคประชาชนนั้นเปนไปดวยดีเสมอ ความรูสึกที่ดีตอกันนั้นไดสะทอนออกมาอยาง

ชัดเจนผานการบอกเลา ขอเขียน หรือบันทึกความทรงจําของชาวเวียดนามที่เคยอาศัยอยูในเมืองไทยและ

ไดกลับมาตุภูมิในเวลาตอมา หรือที่เรียกวา เหวียดเกี่ยว โหย เฮือง (Việt Kiều Hồi Hương) ในหนังสือ 

การรณรงคเพื่อการกูชาติของ เหวียดเกี่ยว ในประเทศไทย (Cuộc vận động cứu quốc của Việt Kiều ở 

Thái - Lan) ของ เล แหมง จิง (Lê Mạnh Trinh) ซึ่งตีพิมพในป ค.ศ. 196152 แสดงใหเห็นวาในชวงตน

ขบวนการกูชาติในไทยนั้น โฮจิมินหหวังวาจะไดรับความชวยเหลือจากไทย ดังที่สะทอนในตอนหนึ่งวา 

 

ลุงโฮมักเตือนชาวเหวียดเกี่ยวใหขยันขันแข็ง ซื่อสัตย รักชาติ ปฏิบัติตามกฎหมายและ

ธรรมเนียมปฏิบัติของคนไทย ลุงมักพูดถึงความเห็นอกเห็นใจกันระหวางคนไทยและคน

เวียดนาม ลุงบอกวา เวียดนามเปนประเทศอาณานิคม สวนไทยก็ตกเปนอาณานิคมไป

คร่ึงหนึ่ง เวียดนามถูกฝร่ังเศสกดข่ี สวนไทยก็ถูกฝร่ังเศสบังคับใหลงนามในสนธิสัญญาที่

ไมเปนธรรม คนเวียดนามเกลียดฝร่ังเศส คนไทยก็ไมไดชื่นชมฝร่ังเศสแตอยางใด ไทยและ

เวียดนามเปนประเทศเพื่อนบาน และแนนอนวาคนไทยมีความเห็นใจตอขบวนการตอตาน

ฝร่ังเศสในเวียดนาม (หนา 36) 

 

 แมวาในชวงเวลาตอมา สถานการณทางการเมืองภายในประเทศและในระดับนานาชาติไมเอ้ือให

รัฐบาลไทยสนับสนุนการเคล่ือนไหวเพื่อเรียกรองเอกราชของเวียดนามไดมากนัก รวมทั้งไทยและเวียดนาม

มีทาทีที่หางเหินตอกันต้ังแตระดับนโยบายการตางประเทศจนถึงความสัมพันธทางการทูต แตความสัมพันธ

ในภาคประชาชนนั้นพัฒนาไปอยางตอเนื่อง ดังเห็นไดจากในตอนหน่ึงที่ เล แหมง จิง บันทึกไว กลาวคือ 

เมื่อชาวเหวียดเกี่ยวกําลังเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศ ทั้งชาวเหวียดเกี่ยวและชาวไทยตางแสดงความ

อาลัยที่ตองแยกจากกันซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงไมตรีจิตและความผูกพันที่พวกเขามีตอกัน 

 

 

 

ในชวงเวลาหลายสิบปที่ไดอยูรวมกับชาวไทย ชาวเหวียดเก่ียว ไดปฏิบัติตามคําสอนของ

ลุงโฮที่ใหสรางมิตรภาพและรวมกิจกรรมตางๆ กับคนไทย มีสวนรวมในงานสาธารณะและ

ทําตัวเปนประโยชนตอชุมชน เคารพขนบธรรมเนียม ศาสนาและความเช่ือ รวมทั้งปฏิบัติ

ตามกฎหมายของไทย  ดังนั้น ทุกคร้ังที่เกิดเร่ืองไมดีกับคนเวียดนาม คนไทยโดยทั่วไปได

ใหความชวยเหลืออยางเต็มที่ และเมื่อรูวาคนเวียดนามกําลังจะกลับประเทศ พวกเขาตาง

แสดงความยินดีที่เห็นวาเพื่อนไดรับชัยชนะ แตในขณะเดียวกันก็รูสึกอาลัยที่ตองแยกจาก

                                                 
52 Lê Mạnh Trinh. Cuộc vận động cứu quốc của Việt kiều ở Thá – Lan. Hanoi: NXB Sự  Thật, 1961. 
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เพื่อนที่ขยันและซ่ือสัตยของตน กอนที่จะออกเดินทางกลับประเทศ เหวียดเกี่ยว ไดรวม

แรงรวมใจทําประโยชนและมอบส่ิงปลูกสรางเพื่อเปนอนุสรณไวบนแผนดินไทย เชน ทํา

ถนน หอระฆัง สถานีอนามัย หองคลอด สวนเพื่อนคนไทยก็ไดมอบส่ิงของ ทองและ

เคร่ืองประดับ รูปถาย เจาหนาที่ในพื้นที่เขาเยี่ยมตามบาน ที่วัดจัดใหมีพิธีทําบุญและสวด

มนตใหเหวียดเกี่ยวเดินทางกลับบานโดยสวัสดิภาพ ความรูสึกของทั้งสองฝายไมตางอะไร

กับความรูสึกของพี่นองที่ตองแยกจากกัน (หนา 83 – 84) 

 

 อีกตัวอยางหนึ่งของความสัมพันธไทย-เวียดนามในระดับภาคประชาชนสะทอนผานการบอกเลา

ของ เล กวก สาน (Lê Quốc Sản) ผูเคยมาปฏิบัติการเคลื่อนไหวในประเทศไทย ผูเขียนเลาถึงบรรยากาศ

และความเปนอยูของเหวียดเก่ียวในประเทศไทยในชวงป ค.ศ. 1928 – 1929  ซึ่งกระจายอยูตามจังหวัด

ตางๆ เชน ในกรุงเทพฯ พิจิตร พิษณุโลก และหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย รายละเอียด

ดังนี้ 

 

ชุมชนคนเวียดนามในประเทศไทยตอนนั้นมีประมาณสองหมื่นคน ไดอยูรวมกับคนไทย

และเคารพกฎหมายของไทย จึงเปนที่รักของคนไทย สวนสภาพความเปนอยูและกิจกรรม

ของเหวียดเกี่ยว มีลักษณะดังนี้ ในบริเวณภาคกลางของประเทศ ต้ังถิ่นฐานอยูใกลแมน้ํา

เจาพระยา มีอาชีพทํานาและคาขาย เพราะฉะนั้นบางคนก็ไถนา ปลูกเผือกมัน สวนบาง

คนก็ขายไมขีด ผา ยา และอ่ืนๆ พวกเขามีโรงเรียนสอนภาษาไทยและภาษาเวียดนาม

สําหรับลูกหลาน ตรงกลางหองมีภาพถายของกษัตริยไทย ตํ่าลงมาเล็กนอยเปนรูปของ ฝาม 

หง ไท  ชาวเหวียดเกี่ยว เหลานี้ลวนแลวแตเปนผูรักชาติ พวกเขาใหความเคารพตอ

เยาวชนรักชาติผูไดพลีชีพเพื่อประเทศชาติ53 

 

เชนเดียวกันในเร่ืองราวจากความทรงจําของ ด่ัง กวิ่ง แอง (Đặng Quỳnh Anh) ผูเคยมาทํางาน

เคล่ือนไหวและใชชีวิตอยูในเมืองไทยเปนเวลานาน บันทึกเลมนี้เรียบเรียงโดยนักเขียน เซิน ตุง (Sơn 

Tùng)54  โดยรวบรวมและรอยเรียงเร่ืองราวของคําบอกเลาของ ด่ัง กวิ่ง แอง ซึ่งบันทึกเลมนี้ไดบอกเลาถึง

ความประทับใจที่มีตอน้ําใจและความชวยเหลือของคนไทยที่บานดง (พิจิตร) ที่ใหทั้งเงินทอง ส่ิงของ และ

พื้นที่สําหรับเพาะปลูกเพื่อเล้ียงดูครอบครัว ดังนั้นในยามที่ตองแยกจากกัน สมาชิกที่อาศัยอยูในชุมชนบาน

ดงตางแสดงออกถึงความอาลัยอาวรณที่มีตอมิตรโดยไมแบงแยกวาเปนคนไทย คนเวียดนาม คนลาว หรือ

คนจีน ดังที่ปรากฏในตอนหนึ่งของเร่ือง 

 

                                                 
53 Lê Quốc Sản. Chi Đội Hải Ngoại IV (Chi Đội Trần Phú). NXB Tổng Hợp Đồng Tháp, 1989. Pp. 11 – 12. 
54 Sơn Tùng. Con Ngườ i và Con Đường. Hanoi: NXB Văn Hoá – Thông Tin, 1993. 
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หลังจากการประชุม พวกเราชวยกันเก็บขาวของเพื่อเตรียมเดินทาง ชวงนี้ บานดงวุนวาย

เหมือนกับมีโจรเขาบาน ฉันรีบรวบรวมขาวของเงินทอง เสบียงอาหาร และเส้ือผาใหพวก

นองๆ ที่จะออกเดินทางไปเมืองจีนกับพี่ตู หลังจากที่พี่ตูไปแลว ปูถุ ปูซวน พี่ดาด และตัว

ฉันมองหนากันน้ําตาคลอเบา ฉันเสียใจที่รูวาเราตองละทิ้งไรนาที่เราทํามากับมือใหกับพี่

นองคนไทยและคนลาว ที่จริงแลว คนไทยและคนลาวที่บานดงไมมีใครอยากไดขาวของ

ของเราหรอก พวกเขาอยากใหพวกเราอยูดวยกันมากกวา จะไดชวยเหลือกันในยามทุกข

ยาก โดยเฉพาะครอบครัวของแมกิมลวน คนไทยที่อยูใกลกับคายของพวกเรา ผูกพันกับ

พวกเราเหมือนกับพี่นองคลานตามกันมาต้ังแตสมัยที่พวกเรามาอยูบานดงใหมๆ  วันที่

พวกเราตองออกเดินทาง คนไทย คนลาว คนจีน ออกมาสงกันพรอมหนา อาลัยอาวรณไม

อยากใหพวกเราไป ทั้งบานของแมกิมลวนเดินมาสงพวกเราเปนระยะทางไกลมาก พวกเรา

ไดสัญญากับครอบครัวของแมกิมลวนวาวันหนึ่งขางหนาพวกเราจะตองกลับมาที่บานดง 

(หนา 78 -79)  

 

และในอีกตอนหนึ่ง ด่ัง กวิ่ง แอง ไดเลาถึงความชวยเหลือและความมีน้ําใจของคนไทยที่ทาตะโกไว

อยางนาประทับใจ ดังนี้ 

 

ฉันไดกลับมาที่ทาตะโก ครอบครัวแมกิมลวนที่พิจิตร รับฉันเปน “พี่นองรวมสาบาน” และ

แนะนําใหรูจักกับกํานันที่ตําบลหาดตะกู ชื่อวากํานันคุด ที่คอยใหความชวยเหลือ เมื่อมี

เจาหนาที่ทองถิ่นใหการรับรอง ฉันทํางานไดอยางสบายใจและหาทางประสานกับสมาชิก

ที่ยังมีใจทํางานเคล่ือนไหว... ฉันยังไดผูกมิตรกับครอบครัวคนไทยจํานวนหนึ่งเพื่อเปนที่พึ่ง

ในยามยากลําบาก พี่นองคนไทยมีความเห็นอกเห็นใจและมีจิตใจกวางขวาง แตพวกเขาก็

เกลียดพวกชอบโกหก  ฉันอยูที่ทาตะกูไดไมนานก็มีพี่นองและเพื่อนมากข้ึน เชน นาเลียบ 

พี่ทิดพัด...นาเลียบกับพี่ทิดพัดคิดวาฉันอยูตัวคนเดียวเลยพยายามแนะนําฉันใหกับเศรษฐี

ของทาตะกู แนนอนวาฉันไมสามารถเลือกเสนทางนี้ได (หนา 84) 

 

 และในอีกตอนหนึ่งของเร่ือง ด่ัง กวิ่ง แอง ไดเลาถึงการอยูรวมกันของชุมชนที่ประกอบไปดวยผูคน

หลากหลายชาติพันธุ ซึ่งเปนไปดวยความเอ้ือเฟอเผ่ือแผตอกัน 

 

พี่นองคนไทยที่อยูขางเคียง เห็นฉันยกบานชองและที่ทางใหคนอ่ืนก็คิดวาฉันติดหนี้หรือมี

เหตุจําเปนตองขายบานชอง แตเมื่อรูวาฉันตองอดออมและยกสมบัติใหกับคนเวียดนามท่ี

เพิ่งมาใหม พวกเขาตางชมวา “คนญวนชางดีตอกันจริงๆ แมออดีกับคนญวน แลวยังดีกับ

คนไทยและคนจีนอีกดวย” เปนเพราะไดรับความชวยเหลือจากคนไทยและพี่นองเช้ือสาย

อ่ืนๆ ที่บานดงคอยชวยเหลือ ไมวาจะเปนเงินทอง ขาวของ ฉันถึงสามารถสรางฐานที่ต้ัง
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ใหมเพื่อเปนที่เล้ียงเด็กและสอนหนังสืออยูใกลๆ กับฐานการผลิตอาหารของคนอ่ืนๆ ได 

(หนา 112)  

 

 หรือในอีกตอนหนึ่งของเร่ืองที่ ด่ัง กวิ่ง แอง ประทับใจในความมีน้ําใจของเพื่อนบานชาวไทยที่เปน

ธุระดูแลบานชองในเธอในระหวางที่เธอเดินทางไปปฏิบัติที่อ่ืน 

 

บายวันเดียวกันนั้น ฉันไดเดินทางกลับบานดง กาวแรกที่กาวเทาเขาไปในบาน คอฉันแหง

ผาก และอยากรองไห บานเงียบเชียบราวกับเพิ่งมีงานศพ แตหัวใจของฉันก็อบอุนข้ึนมา

ทันทีที่เห็นเด็กสาวสองคนคือลา และผัน ลูกสาวของแมคมที่ชวยมาดูแลบานให ฉันโอบ

กอดเด็กสาวสองคนนั้นไวกับอก แตในหูกลับแววเสียงของพ่ีจิ๋น (โฮจิมินห) ที่เคยพูดไวที่

บานหลังนี้ “เราอาศัยอยูบนแผนดินของผูอ่ืน ถาเราครองหัวใจของพวกเขาไดกห็มายความ

วาเราไดมีบานเกิดเมืองนอนอีกแหงหนึ่งแลว” (หนา 170)  

 

 แตกระนั้น มีบางชวงบางตอนท่ีอาศัยอยูในผืนแผนดินไทยที่ผูเลาเร่ืองอดรูสึกถึงความเจ็บช้ําน้ําใจ

จากถอยคําของคนไทยไมได โดยเฉพาะคําเรียกวา “ญวน” หรือ “แกว” มีแฝงไวดวนนัยยะของการดูถูกดู

แคลนไมวาผูพูดเจตนาหรือไมก็ตาม  

 

พี่นองเราคงเจ็บปวดทุกคร้ังที่ไดยินถอยคํา เชน “แกวญวนนาสงสารมาอาศัยบานคนอ่ืน” 

ใชวาพวกเราไมรูจักทํามาหากิน พวกเราเสียเอกราช จึงตองเดินทางไปทั่วทิศเพื่อขอความ

ชวยเหลือ พวกเราเปนลูกหลานของคุณหญิงจึง คุณหญิงเจ่ียว ของกษัตริยราชวงศเจิ่น 

ของเล เหลย เหงวียน จาย กวางจุง และวีรบุรุษคนอ่ืนๆ แตกระนั้นก็ตองถูกตราหนาวา

เปน “แกว ญวน” ชางนาละอายตอบรรพบุรุษและลูกหลานในอนาคต (หนา 134)  

 

 นักวิชาการและผูนําพรรคคอมมิวนิสตคนสําคัญอยาง เจ่ิน วัน เสา (Trần Văn Giàu) ไดให

สัมภาษณไวตอนหนึ่งในป ค.ศ. 1992 วา ในขบวนการกูชาติของเวียดนามในผืนดินไทยนั้นไดรับความ

ชวยเหลือเปนอยางดีจากสมาชิกของราชวงศ พระสงฆ พอคาและประชาชน เจาหนาที่ของรัฐ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งนายปรีดี พนมยงค และนายเตียง ศิริขันธ สวนเจาหนาที่บานเมืองนั้นมีบางคร้ังที่มีแสดงทาทีขมขู 

แตขณะเดียวกันไดสงสัญญาณบอกทางหนีให55 เมื่อเปนเชนนี้แลว แมวาบางชวงเวลาที่อาศัยอยูใน

เมืองไทยชาวเหวียดเกี่ยวตองเผชิญกับการกดดันจากเจาหนาที่ของรัฐและนโยบายตอตานคอมมิวนิสต เชน 

การหามไมใหประดับรูปถายของโฮจิมินห แตกระนั้น พวกเขาไดแสดงใหเห็นถึงความเขาใจรวมถึงความเหน็

อกเห็นใจตอความจําเปนของรัฐไทยที่ถูกกดดันจากประเทศมหาอํานาจตะวันตก เชน ฝร่ังเศส หรือ อเมริกา 

                                                 
55 Nguyễn Hồng Dung, “Việt Kiều ở Thái Lan trong Những Năm 1947 – 1950 – 1954”. Nguyễn Văn Khoan 
(ed.). Người Việt ở Thái Lan 1910 – 1960. Ho Chi Minh: NXB Công An Nhân Dân, 2008. Pp. 282 – 283. 
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นอกจากนี้แลว จากบันทึกเร่ืองราวของชาวเหวียดเกี่ยวในไทยนั้นยังสะทอนใหเห็นวาพวกเขาสามารถ

แยกแยะระหวางความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลในระดับภาคประชาชนที่ไมจําเปนตองสอดคลองกันกัน 

ความสัมพันธในระดับของรัฐเสมอไป เชน เหงวียน หง ซุง ไดกลาววา 

 

ความรูสึกของพี่นองชาวไทยตอเหวียดเกี่ยวนั้นนับวันก็ยิ่งแนนแฟนมากข้ึน ดวยความเห็น

ใจตอสถานการณทางการเมือง พวกเขาจึงชวยเหลือพวกเรา หลายตอหลายคร้ังที่ทหาร

และเจาหนาที่ทองถิ่น ไดนําขาวมาเตือนพวกเรากอนที่จะมีการเขาจับกุม พวกเขาตองทํา

ตามหนาที่และคําส่ังของเบ้ืองบน แตบางคร้ังพวกเขายอมขัดคําส่ัง บางคร้ังมีเจาหนาที่ 

พระสงฆ มาถึงบานของเหวียดเกี่ยวเพื่อชวยเขียนหนังสือและทําเอกสารรองเรียนให พี่

นองชาวไทยบางคนถึงกับซอนแกนนําของกลุมเหวียดเกี่ยวไวที่บานของตนในระหวางที่

หลบหนีการจับกุม56 

  

 ชาวเหวียดเกี่ยวสวนหนึ่งไดแสดงความเขาใจตอการใชมาตรการที่รุนแรงของรัฐบาลไทยตอเหวียด

เกี่ยวดวยวาเปนเพราะสถานการณในขณะนั้นทําใหไทยไมมีทางเลือก ดังเห็นไดจากขอความที่สะทอนใน

บันทึกของ ดง ตุง (Đông Tùng) 

 

ดังที่ไดอธิบายไปแลวในขางตนถึงหนาที่ของเหวียดเกี่ยวในไทย ผูอานเองคงเขาใจวาทั้ง

ประชาชนและรัฐบาลไทยไมไดเปนศัตรูตอเราแตอยางใด หากแตยังไดใหความชวยเหลือ

อยางเต็มกําลัง แตคิดแลว นาลําบากใจแทน ฝร่ังเศสเปนประเทศมหาอํานาจจาก

ตะวันตก ตรงกันขามกับประเทศไทยซ่ึงเปนประเทศเล็ก และดวยการที่ฝร่ังเศสมีกําลัง

มากกวาไดบังคับใหประเทศไทยตองจับกุมแกนนําของกลุมปฏิวัติชาวเวียดนามที่

ปฏิบัติการอยูในประเทศไทย ซึ่งหลายตอหลายคร้ังทําใหรัฐบาลไทยลําบากใจไมนอย57 

  

 ดง ตุง เปนอดีตผูรวมขบวนการกูชาติที่เคล่ือนไหวในประเทศไทย ป ค.ศ. 1928 ตอมาถูกรัฐบาล

ไทยดําเนินการจับตัวสงใหกับรัฐบาลอาณานิคมฝร่ังเศสในป ค.ศ. 1933 แตในชวงหลังป ค.ศ. 1945 เขาได

เดินทางเขามาในไทยอีกคร้ังและครั้งนี้ปฏิบัติอยูในไทยจนกระทั่งป ค.ศ. 1953 ถึงไดเดินทางกลับประเทศ

เวียดนาม ขอความของ ดง ตุง ในสวนที่เกี่ยวกับไทยที่ไดกลาวไปแลวในตอนตนนั้นเต็มไปดวยความเขาใจ

ตอทาทีของรัฐไทยตอขบวนการกูชาติของเวียดนาม ซึ่งหากพิจารณาแลว จะเห็นวามีความแตกตางจาก

มุมมองที่เขาเคยแสดงไวในบทความที่ตีพิมพวารสาร สือ เดียะ (Sử Địa) ซึ่งเปนวารสารทางดาน

                                                 
56 Nguyễn Hồng Dung, “Việt Kiều ở Thái Lan trong Những Năm 1947 – 1950 – 1954”. Nguyễn Văn Khoan 
(ed.). Người Việt ở Thái Lan 1910 – 1960. Ho Chi Minh: NXB Công An Nhân Dân, 2008. P. 145. 
57 Đông Tùng, “Sự Nghiệp Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc của Việt Kiều tại Thái Lan”. Nguyễn Hồng Dung, 
“Việt Kiều ở Thái Lan trong Những Năm 1947 – 1950 – 1954”. Nguyễn Văn Khoan (ed.). Người Việt ở Thái 
Lan 1910 – 1960. Ho Chi Minh: NXB Công An Nhân Dân, 2008. Pp. 385 – 386. 
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ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร บทความของดง ตุง สวนใหญแลวมีเนื้อหาเกี่ยวของกับเร่ืองราวของชาวเห

วียดเกี่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะเนื้อหาของบทความตีพิมพในวารสารฉบับนี้ในชวง ป ค.ศ. 1969 นั้น 

แสดงใหเห็นถึงมุมมองในดานลบของผูเขียนตอไทยอยางชัดเจน เนื่องจากผูเขียนไดเนนถึงรายละเอียด

เกี่ยวกับการทํางานของเหวียดเกี่ยวในไทย โดยไมกลาวถึงความสัมพันธระหวางเหวียดเกี่ยวกับคนไทยมาก

เทาใดนัก ดังที่เห็นไดจากในตอนหนึ่งของขอเขียนของเขา ดง ตุง กลาววาสาเหตุหลักที่ทําใหเขาไมสามารถ

ประเมินจํานวนที่แนชัดของชาวเหวียดเกี่ยวในประเทศไทยเพราะเหวียดเกี่ยวตองปฏิบัติงานลับและหลบหนี

การติดตามและการควบคุมของรัฐบาลอาณานิคมฝรั่งเศส และเหวียดเกี่ยวไมตองการตั้งหลักปกฐานใน

ไทยเพราะพวกเขาไมตองการตองทนฟงคําพูดที่ทําใหเจ็บช้ําน้ําใจ เชน “เจาเมืองข้ึน” ซึ่งผูเขียนเองเมือ่ไดฟง

แลว รูสึกเหมือนเอามีดมากรีดที่หัวใจ58 

 อยางไรก็ตาม อาจต้ังสังเกตไดประการหนึ่งวาในบทความของดง ตุง ในวารสาร สือ เดียะ (Sử 

Địa) ตีพิมพในป ค.ศ. 1969 นั้นเปนชวงเวลาในยุคของสงครามเวียดนามที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เต็มไปดวยความขัดแยงทางอุดมการณทางการเมืองและสถานการณความสัมพันธไทยและเวียดนาม

โดยรวมอยูในภาวะตึงเครียด โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อรัฐบาลไทยเลือกที่สนับสนุนอเมริกา ดังนั้นจึงไมนา

แปลกใจที่ผูเขียนแสดงความคิดเหน็ที่มุงวิพากษวิจารณไทย เชน การที่คนไทยเหยียดหยามประเทศเมืองข้ึน

อยางเวียดนาม หรือคนไทยเรียนเกงนอยกวาคนเวียดนาม เชน 

 

เพื่อใหกลมกลืนกับคนพื้นเมืองและตบตาพวกสายลับฝร่ังเศสใหเลิกติดตามเสียที เหวียด

เกี่ยวในไทยพยายามทําตามคนพื้นเมืองทุกอยางไมวาจะเปนการกิน  การพูด 

ขนบธรรมเนียมตางๆ คนแปลกหนายากที่จะแยกไดออกวาพวกเขาเปนคนไทยหรือคน

เวียดนาม ดวยเหตุนี้เชนกันที่พวกเขาไมทําอาชีพใดอาชีพหนึ่งเฉพาะอยาง นอกจากการ

ทํานา เปนชาง คาขาย และเรียนภาษาเวียดนามแลว พวกเขายังเขาเรียนในโรงเรียนไทย

และจบออกมาเปนวิศวกร หมอ ทหาร ครู ตํารวจ ตามสํานักงานตางๆ เจาหนาที่ของไทย

มักพูดติดปากวา “คนญวนฉลาด” เพราะคนไทยสูไมได พวกเขาไมยอมรับไดอยางไรใน

เมื่อโรงเรียนใดที่มีนักเรียนเวียดนาม คนไทยไมมีทางที่จะไดเปนที่หนึ่งของหอง59 

 

 นอกจากนี้ ดง ตุง ยังแสดงใหเห็นถึงความคิดที่แยกไทยออกจากพวก คือกลุมมิตรประเทศของ

เวียดนามอีกดวย เชน โดยแสดงความเห็นใจประเทศลาวที่ผูเขียนมองวาถูกกระทําจากไทยอยางตอเนื่องใน

ประวัติศาสตร หรืออีกนัยหนึ่งคือความพยายามช้ีใหเห็นถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางเวียดนาม

และลาว เชน เลาถึงเหตุการณในป ค.ศ. 1828 ที่เวียดนามนํากําลังทหารไปชวยลาวขณะที่มีปญหา

เผชิญหนากับไทย ประณามไทยวา “ปลน” (cướp) พระแกวมรกตมาจากลาว ระบุวาพื้นที่เขตจังหวัดโคราช 

                                                 
58 Đông Tùng, “Việt Kiều tại Thái Lan”. Sử Địa, 1969. Pp. 3 – 4. 
59 อางแลว หนา 17. 
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(นครราชสีมา) และอุดรธานีเคยเปนของลาว ประชาชนในพ้ืนที่แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยพูด

ภาษา “ลาว” เชนเดียวกับกับกรณีของพุทธศาสนา ที่แมวาในยุคตอมาชาวเหวียดเก่ียวจํานวนหนึ่งลง

ความเห็นวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหคนไทยเปนดี มีน้ําใจ แตในกรณีของดง ตุง กลับมองวาประเทศไทยนั้น

งมงายเร่ืองพุทธศาสนามาก แตกระนั้นถือเปนโชคดีที่ไมมีเหวียดเก่ียวในประเทศไทยออกบวชในพุทธ

ศาสนาเลยแมแตคนเดียว60 กรณีนี้อาจมองไดวาเปนอิทธิพลของแนวคิดคอมมิวนิสตตอศาสนาในสังคม

เวียดนามในยุคกอนการประกาศนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจในป ค.ศ. 1986 นั่นเอง สําหรับประเทศไทยนั้น  

ดง ตุง วิเคราะหสภาพความเปนอยูของประชาชนไมเดือดรอนนัก อีกทั้งยังไมมีเจาของที่ดินขนาดใหญที่

คอยเอารัดเอาเปรียบชาวนา จึงเปนคําอธิบายวาเหตุใดลัทธิคอมมิวนิสตจึงไมสามารถขยายตัวและพัฒนา

ไดยากในพื้นที่ของประเทศไทย 

 นอกจากกรณีของ ดง ตุง แลว งานเขียนหรือบทความวิชาการที่เกี่ยวของกับความสัมพันธไทย-

เวียดนามในที่ ตีพิมพหลังป ค.ศ . 1986 นั้นสะทอนถึงมุมมองในเชิงบวกตอไทยและอนาคตของ

ความสัมพันธไทย-เวียดนามมากข้ึน เชน บทความของ ฟาน ถวิ หง ซวน (Phan Thị Hồng Xuân) ที่

นําเสนอในการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ป ความสัมพันธไทยเวียดนาม (1976 – 2006) ซึ่ง

จัดโดยสถาบันวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่เมืองฮานอย เนื้อหาตอนหนึ่งนั้นผูเขียนกลาวถึงบทบาทและ

ความสําคัญของเหวียดเกี่ยวในการสานสัมพันธไทย-เวียดนามใหแนนแฟนมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

 

เหวียดเก่ียวเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญในการรวมสงเสริมความสัมพันธระหวางภาค

ประชาชน ความรูและความเขาใจเบ้ืองตนของประชาชนไทยตอเวียดนามนั้นเร่ิมจากเห

วียดเกี่ยว และเหวียดเกี่ยวเปนแกนหลักในการประสานความสัมพันธที่ใกลชิดระหวาง

ผูคนจากทั้งสองประเทศ61 

 

 ขอเสนอแนะดังกลาวนาสนใจไมนอยเนื่องจาก เหวียดเกี่ยวโหยเฮือง จํานวนหนึ่งนั้นไมไดนําไปแต

ความทรงจําอันดีระหวางไทยและเวียดนามกลับไปยังบานเกิดของตนที่เวียดนามเทานั้น แตพวกเขายังได

นําวัฒนธรรมและคานิยมตางๆ จากสังคมไทยติดตัวกลับไปดวย เชน เจ่ิน ด่ิง ลิว (Trần Đình Lưu) 

สมาชิกคนหนึ่งของสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย ไดเลาวา เมื่อชาวเวียดนามที่กลับมาจากประเทศไทย

พบปะสังสรรคกัน   พวกเขาจัดใหมีรําวงและรองเพลงไทยที่แปลเนื้อมาจากเพลงในภาษาเวียดนามดวย62  

ซึ่งเปนบรรยากาศที่เขาจําลองมาจากประสบการณที่เคยไดรับในชวงเวลาที่เคยอยูในประเทศไทย  และ

สําหรับ เล ถิ กิม เลียน (Lê Thị Kim Liên) แมถูกจับขังคุกในกรุงเทพฯ เปนเวลากวาหนึ่งป (ในป ค.ศ. 

                                                 
60 อางแลว หนา 12 – 18. 
61 อางใน “Tọa đàm khoa học nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam – Thái Lan (1976-2006). Nghiên Cứu 
Đông Nam Á. Số 4 (79), 2006. P. 84. 
62 Trần Đình Lưu, “Việt Kiều ở Thái Lan từ Năm 1964 đến nay”. Nguyễn Hồng Dung, “Việt Kiều ở Thái Lan 
trong Những Năm 1947 – 1950 – 1954”. Nguyễn Văn Khoan (ed.). Người Việt ở Thái Lan 1910 – 1960. Ho Chi 
Minh: NXB Công An Nhân Dân, 2008. P. 178. 
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1958) ชาวเวียดนามในจังหวัดสกลนครถูกจับกุมกวา 300 คน) แตความประทับใจและความทรงจําตอ

ประเทศไทยนั้นไมไดจางหาย เธอถึงกับต้ังชื่อลูกสาวคนเดียวของตนวา วา หวู ไท ลาน (Vũ Thái Lan)63  

คําวา ไท ลาน เปนคําที่ชาวเวียดนามเรียกประเทศไทยนั่นเอง ทั้งนี้เพื่อเปนที่ระลึกถึงชวงเวลาที่เคยอาศัย

อยูในประเทศไทย 

 
การยอมรับในนโยบายการตางประเทศของไทย 
 ในยุคหลังสงครามเย็น ทัศนคติเชิงบวกตอไทยนั้นยังพบไดในผลงานวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับไทย

หรือเปรียบเทียบกรณีศึกษาระหวางไทยกับเวียดนาม ประเด็นหนึ่งที่นาสนใจเกี่ยวกับมุมมองของ

นักวิชาการเวียดนามตอประวัติศาสตรและพัฒนาการของสังคมไทยนั้นมักใหความสําคัญกับนโยบาย

ทางการทูตของไทยซึ่งถูกมองวาเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหไทยเปนประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใตที่รอดพนจากการตกเปนประเทศอาณานิคมของตะวันตก ในจํานวนนี้ นักประวัติศาสตร ฝาม หง ตุง 

(Phạm Hồng Tung) ศึกษาและวิจัยนโยบายการพัฒนาประเทศและนโยบายการตางประเทศของไทย

ในชวงรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 อยางละเอียด ทั้งนี้ เพื่อตอบคําถามวาเหตุใดราชสํานักของสยามนั้นจึง

สามารถรอดพนจากลัทธิการลาอาณานิคมของตะวันตกไดในขณะที่ประเทศเพื่อนบานรอบขางนั้นลวน

แลวแตตกเปนประเทศอาณานิคมทั้งส้ิน ซึ่งผูเขียนไดยกยองพระปรีชาญาณของกษัตริยไทยทั้งสองพระองค

ที่ทรงมองการณไกลและเตรียมพรอมที่จะรับมือการสถานการณอยางทันทวงที โดยเฉพาะอยางยิง่ในการสง

ลูกหลานและบุคลากรไปศึกษา ณ ตางประเทศ และเปดใจยอมรับแนวคิดใหมๆ จากโลกภายนอก ในขณะ

ที่ราชสํานักของเวียดนามนั้นยึดติดกับแนวคิดขงจ้ือ ที่เรียกวา “โหนย หะ หงวาย ซี” (Nội hạ ngoại di) นั่น

คือ ยึดถือวาตนเองเปนผูมีอารยะ สวนผูใดที่มีวิถีปฏิบัติตางจากตนนั้นไรอารยธรรม แนวคิดเชนนี้เปนปจจัย

สําคัญที่ขัดขวางการพัฒนาและการปฏิรูปประเทศจนเปนเหตุใหเวียดนามนั้นไมสามารถรับมือกับตะวันตก

ไดทันการณ64 

ผลงานที่นาสนใจอ่ืนๆ เชน บทความของ เหงวียน หงอ็ก ลาน (Nguyễn Ngọc Lan) นักวิจัย

ประจําสถาบันวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา (Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á) ไดประเมินวาไทย

มีบทบาทสําคัญในฐานะที่ เปนผูประสานและเช่ือมโยงระหวางเอเชียและยุโรป พรอมทั้งนําเสนอ

ความสามารถทางดานการตางประเทศไทย ดังที่ปรากฏในตอนหนึ่งของการศึกษาดังกลาว ดังนี้ 

 

                                                 
63 Lê Thị Kim Liên, “Gia Đình Tôi theo Cách Mạng theo Bác Hồ”. Nguyễn Hồng Dung, “Việt Kiều ở Thái Lan 
trong Những Năm 1947 – 1950 – 1954”. Nguyễn Văn Khoan (ed.). Người Việt ở Thái Lan 1910 – 1960. Ho Chi 
Minh: NXB Công An Nhân Dân, 2008. Pp. 190 – 191. 
64 Phạm Hồng Tùng, “Vài nhận định về cuộc cải cách ở Thái Lan (SIAM) dưới các triều vua Monhkut và 
chulalongkorn từ cái nhìn so sánh khu vực”. Nghiên Cứu Lịch Sử. 6 (331) (XI – XII), 2003. Pp. 53 – 62). 
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ในประวัติศาสตรการตางประเทศ ประเทศไทยไดดําเนินนโยบายการตางประเทศที่มีความ

ยืดหยุน สามารถใชประโยชนจากสถานการณตางๆ และสรางโอกาสใหแกประเทศของตน 

รวมทั้งสามารถปกปองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนของตน65 

 

 ด่ัง วัน เจือง (Đặng Văn Chương) วิเคราะหวา มีปจจัยสองประการที่ทําใหไทยรอดพนจากการ

เปนอาณานิคมของตะวันตกไดคือ (1) การใชประโยชนจากลักษณะทางภูมิศาสตรของการเปนประเทศที่อยู

ตรงกลางระหวางเขตอิทธิพลของมหาอํานาจชาติตางๆ และ (2) นโยบายการตางประเทศที่ประสบ

ความสําเร็จ ผูเขียนไดยกกรณีศึกษาของความสัมพันธไทย-ฝร่ังเศส และทาทีของราชสํานักกรุงศรีอยุธยาท่ี

มีตอการเขามาของศาสนาคริสตเปนตัวอยางของความสามารถดานการทูตของไทยในรัชสมัยของสมเด็จ

พระนารายณมหาราช ดังนี้ 

 

เมื่อกษัตริยฝร่ังเศสไดสงคนมาเกล้ียกลอมใหกษัตริยของเซียมหันมาเขารีตตามคริสต

ศาสนา สมเด็จพระนารายณไดออกประกาศ “ประชาชนคนใดก็ตาม ถาตองการก็สามารถ

หันไปนับถือคริสตศาสนาไดอยางเสรี (นั่นหมายความวากษัตริยไมหาม) กษัตริยเพียงแต

ฝากขอความไปยังพระเจาหลุยสที่ 14 ของฝร่ังเศสวา “การนับถือศาสนานั้นมิไดข้ึนอยูกับ

อํานาจของพระองคหากอยูที่จิตใจของคนผูนั้น” จากถอยคําที่ใชในการโตตอบของกษัตริย

เซียมนี้ เราเห็นไดกษัตริยคงจะมั่นใจวาสําหรับคนเซียมแลว พุทธศาสนาไดฝงรากลึกลงไป

เลือดเนื้อของผูคนจนไมมีทางที่จะหันไปนับถือศาสนาอ่ืนไดอีก แตส่ิงนี้ก็สะทอนใหเห็นถึง

ความสามารถในการจัดการอยางเฉลียวฉลาดและความสามารถในการทูตของสมเด็จพระ

นารายณที่ “ออนโยน” (mềm mại) ตามแบบ “วิธีการทูตของไทย” (kiểu ngoại giao 

Thái)66 

 

 นักวิชาการดานไทยศึกษาอยาง เหงวียน เตือง ลาย (Nguyễn Tương Lai) มองวา ความสําเร็จ

ดานการตางประเทศของไทยนั้นอยูที่ความสามารถในการใชโอกาสจากความขัดแยงของประเทศคูเจรจา 

เชน ในยุคการลาอาณานิคม และผันตนเองไปสูการเปนประเทศที่อยูตรงกลางระหวางมหาอํานาจอยาง

อังกฤษและฝร่ังเศสได67 เชนเดียวกัน ดาว มิง หง (Đào Minh Hồng) นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย

แหงชาติโฮจิมินหซิต้ี วิเคราะหในทํานองเดียวกันวา นโยบายการตางประเทศของไทยในชวงปลาย

คริสตศตวรรษที่ 19 ถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 มีความหลากหลาย (đa dạng hoá) ใชวิธีทางการทูตหลาย

                                                 
65 Nguyễn Ngọc Lan, “Vai trò của Thái Lan trong việc liên kết châu Á với châu Âu” Nghiên Cứu Đông Nam Á. 
Số 4 (67) 2004. P. 79.  
66 Đặng Văn Chương, “Quan hệ Pháp – Xiêm từ 1662 đến 1893”. Nghiên Cứu Đông Nam Á. Số 3 (48), 2001. P. 
35. 
67 Nguyễn Tương Lai, “Truyền thống đối ngoại của các vương triều Thái Lan”. Phương Đông Hợp Tác và Phát 
Triển. Hanoi: NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2004. P. 593. 
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ทาง (đa phương hoá) รวมถึงวิธีการเลือกขาง (lựa chiều) สมดุลอํานาจ (cân bằng lực lượng) และ

อาศัยความขัดแยงในหมูประเทศคูตรงขาม (lợi dụng mâu thuẫn giữa các kẻ thù)68 การวิเคราะห

ดังกลาวไมตางไปจากขอคิดเห็นของ กิม หงอ็ก ทู จาง (Nguyễn Thị Thu Trang) ซึ่งไดระบุไวในบทความ

ที่เกี่ยวกับอิทธิพลของตะวันตกตอนโยบายการปฏิรูปประเทศของไทยวา ประเทศไทยเปนประเทศเดียวใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีการดําเนินการปฏิรูปหรือปรับเปล่ียนนโยบายในการพัฒนาประเทศท่ี

ประสบความสําเร็จมากที่สุดในภูมิภาค69 

 
“ไทย” ในปริบทของการพัฒนาของเวียดนาม 

ความสัมพันธระหวางเวียดนามและอาเซียนดีข้ึนหลังจากที่เวียดนามถอนกําลังทหารออกจาก

กัมพูชาในป ค.ศ. 1991 ซึ่งสงผลใหสถานการณความตึงเครียดในภูมิภาคเร่ิมคล่ีคลายลง ทางฝาย

เวียดนามเองตองการที่ปรับความสัมพันธกับอาเซียนโดยหวังผลเศรษฐกิจและตองการดึงดูดนักลงทุนจาก

ตางประเทศเนื่องจากเวียดนามตองการลดระดับการพึ่งพิงตอสหภาพโซเวียต ดังที่สังเกตไดวาในป ค.ศ. 

1992 น ักวิชาการของสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดตีพิมพหนังสือเร่ือง ประเทศไทย การเดินทางสู

สมาคมของประเทศอุตสาหกรรมใหม (Thái Lan cuộc hành trình tới câu lạc bộ các nước công 

nghiệp mới)70   ซึ่งสะทอนใหเห็นวาเวียดนามเร่ิมใหความสนใจไทยในฐานะของรูปแบบหรือตัวอยางของ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ 

นอกจากนี้ เวียดนามเห็นวาอาเซียนยังเปนสะพานเช่ือมเวียดนามกับประเทศตะวันตกซึ่งหมายถึง

ตลาดในการสงออกของเวียดนาม ซึ่งในการนี้ ไทยเปนชาติแรกในกลุมอาเซียนที่ริเร่ิมการปรับความสัมพันธ

กับเวียดนามภายใตนโยบายเปล่ียนสนามรบใหเปนสนามการคาของอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชาย  

ชุณหะวัณ71 การเปลี่ยนแปลงทางดานนโยบายการบริหารประเทศและการปรับทาทีทางดานการ

ตางประเทศของเวียดนามนั้นไดสงผลดีตอสถานการณความรวมมือของภูมิภาคอาเซียนและความสัมพันธ

ระหวางไทยและเวียดนามดวย ดังนั้น ในการสํารวจทัศนคติของเวียดนามตอไทยในยุคปจจุบันนั้น

จําเปนตองศึกษาวาเวียดนามนั้นมองตนเองอยางไร เพื่อที่จะไดเห็นภาพของ “ไทย” ในการรับรูและความ

เขาใจของเวียดนามในยุคปจจุบันไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน 

กระทู “ประเทศเวียดนามเล็กหรือไม” (Nước Việt Nam nhỏ hay không nhỏ) ซึ่งเปนกระทูที่

ศาสตราจารย เซือง จุง กวก (Dương Trung Quốc) นักวิชาการดานประวัติศาสตรผูเคยดํารงตําแหนง

สมาชิกรัฐสภาของเวียดนามต้ังไวบนหนาหนังสือพิมพ แทง เนียน (Thanh Niên) ต้ังแตเดือนมีนาคม ค.ศ. 
                                                 
68 Đào Minh Hồng, “Vài nét về quan hệ đối ngoại của nước Xiêm thời kỳ 1851 – 1910”. Nghiên Cứu Đông Nam 
Á. Số 5 (44), 2000. Pp. 48 – 52. 
69 Kim Ngọc Thu Trang, “Ảnh hưởng của phương Tây đối với công cuộc cải cách ở Xiêm thế kỷ XX”. Nghiên 
Cứu Đông Nam Á, số 5 (98), 2008. P. 45. 
70 Nguyễn Thu Mỹ – Đặng Bích Hà. Thái Lan cuộc hành trình tới câu lạc bộ các nước công nghiệp mới. Hanoi: 
Sự Thật, 1992. 127 p. 
71 Jayanama, Pinsuda. Vietnam’s Economic Reforms and its International Implications. M.A. Paper. University 
of Chicago, 1994. Pp. 40-41. 
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2006 มีผูอานจํานวนมากใหความสนใจและรวมแสดงความคิดเห็นในกระทูนี้ ทั้งชาวเวียดนามท่ีอยูใน

ประเทศและชาวเหวียดเกี่ยวซ่ึงอาศัยอยูในตางประเทศดวย อีกทั้งผูที่รวมแสดงความคิดเห็นยังมาจากทุก

ระดับชั้นและทุกชวงอายุในสังคม ต้ังแตอดีตนักปฏิวัติอาวุโส นักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนผูใชแรงงาน

และเกษตรกร  จนกระทั่งในกลางป ค.ศ. 2007 สำนักพิมพ ทง เต๋ิน (Thông Tấn) ไดคัดเลือกและจัดพิมพ

ขอความที่ปรากฏในกระทูจํานวนหนึ่งโดยใชชื่อเดียวกันกับหัวขอกระทู72 ในการจัดพิมพมีการแยกหมวดหมู

ของเนื้อหาที่ปรากฏในกระทูนี้ออกเปนสามสวนดวยกัน ไดแก 1) สวนที่วาดวยขอคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศ

เวียดนามวาเปนประเทศเล็กหรือไม 2) ดวยสาเหตุใดบางที่ทําใหประเทศเวียดนามเปนประเทศเล็ก และ 3) 

ทําอยางไรประเทศเวียดนามจึงจะกาวไปสูการเปนประเทศที่มั่งค่ังและเขมแข็ง (giàu mạnh) 

 ศาสตราจารย เซือง จุง กวก ไดเปดประเด็นดวยการกลาวถึงประวัติศาสตรอันยิ่งใหญของประเทศ

เวียดนามที่ไดตอสูกับประเทศใหญอยางประเทศจีน อาณานิคมฝร่ังเศส กองกําลังของญ่ีปุน ตลอดจนไดชัย

ชนะในสงครามเวียดนาม แตกระนั้นเวียดนามคงยังตองเผชิญหนากับปญหาดานตางๆ ที่กําลังรุมเรา

ประเทศหลังจากที่เวียดนามเปดประเทศและดําเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจตามนโยบายโดยเหมย (Đổi Mới) 

ไดประมาณ 20 ป ี (2006) เชน ปญหาความยากจน ปญหาคอรัปชั่น ปญหายาเสพติด ปญหาโสเภณี 

ตลอดจนปญหาสังคมตางๆ ที่เกิดจากวิสัยทัศนที่คับแคบของผูคน เมื่อเปนเชนนี้แลว ศาสตราจารย เซือง 

จุง กวก ไดทิ้งทายไวในกระทูวาควรประเมินประเทศเวียดนามอยางไร เวียดนามเปนประเทศเล็กหรือไม ซึ่ง

ในทีนี้ คําวา “เล็ก” (nhỏ) มิไดหมายถึงขนาดของพื้นที่เทานั้นหากแตรวมถึงศักยภาพในการพัฒนาและ

ความมั่นคงของประเทศในดานตางๆ ดวย ดังนั้น หนังสือรวบรวมความคิดเห็นอันเนื่องดวยกระทูนี้นอกจาก

สะทอนความคิดและความรูสึกของคนเวียดนามเก่ียวกับเวียดนามในยุคปจจุบันและแนวทางการพัฒนา

ประเทศในอนาคตแลวยังสะทอนใหเห็นถึงทัศนคติและความรูสึกของเวียดนามตอประเทศตางๆ รวมทั้งไทย

ดวย เพราะแมวาไทยไมใชแบบอยางของการพัฒนาที่เวียดนามตองการลอกเลียนแบบเหมือนประเทศญ่ีปุน

หรือสิงคโปร73 แต “ไทย” ปรากฏบอยคร้ังในการรวมแสดงความคิดเห็นของคนเวียดนามตอแนวทางการ

พัฒนาประเทศของตน ทั้งนี้ ในฐานะที่ไทยเปน “ตัวเปรียบเทียบ” ของระดับของการพัฒนาที่เวียดนาม

จะตองไปใหถึง กาวใหทัน และแซงใหไดในทายสุด ดังที่เห็นไดจากในการประเมินศักยภาพในการพัฒนา

ของเวียดนามนั้นมักปรากฏช่ือของไทยอยูเสมอในฐานะที่เปนตัวเปรียบเทียบ โดยเฉพาะอยางยิง่การพฒันา

ในดานเศรษฐกิจ เชน มีการเปรียบเทียบสถิติตัวเลขตางๆ  

 

ประเทศของเรา (เวียดนาม) ยังเปนประเทศยากจน ลาหลัง เมื่อเทียบกับประเทศรอบขาง 

รายไดเฉล่ียตอคนของเวียดนามอยูที่ 600 เหรียญสหรัฐ ไทยอยูที่ 2,000 เหรียญสหรัฐ 

มาเลเซียอยูที่ 5,000 เหรียญสหรัฐ สวนประเทศเกาหลีใตในป ค.ศ. 1960 เพิ่งมีรายได

                                                 
72 Việt Nam nhỏ hay không nhỏ. Hanoi: NXB Thông Tấn, 2007. 359 p. 
73 เชน เจิ่น แข็ง (Trần Khánh) ไดมองวาไทยนั้นเปนตัวอยางของการพัฒนาท่ีขาดเสถียรภาพและขาดการวางแผนดาน
การพัฒนาบุคลากรในระยะยาว ดูเพ่ิมเติม ใน Trần Khánh, “Phát triển thiếu bền vững, trường hợp của Thái Lan”. 
Nghiên Cứu Đông Nam Á. Số 4 (49) 2001. Pp. 62 – 67. 
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เฉล่ียตอคน 100 เหรียญสหรัฐ แตปจจุบันไดเพิ่มข้ึนเปน 19,000 เหรียญสหรัฐ ใน

ขณะเดียวกันยังมีปญหาสังคมมากมาย แตที่รายแรงที่สุดคือปญหาเร่ืองคอรัปชั่นและการ

ใชทรัพยากรอยางส้ินเปลือง (หนา 18) 

 

 แมวาส่ือมวลชนของไทยมักนําเสนอขาวการพัฒนาอยางรวดเร็วของเวียดนามดวยความกังวลวา

เวียดนามอาจแซงหนาไทยในดานของเศรษฐกิจ ในกรณีเดียวกันนี้ ทางเวียดนามเองมีการประเมินถึงระดับ

การพัฒนาของเวียดนามและเปรียบเทียบกับกรณีของไทยเชนกัน ทั้งนี้มีการประเมินวาเวียดนามคงใชเวลา

ประมาณ 20 ป ในการพัฒนาใหทันไทยและใชเวลาถึง 40 ป ี ที่จะพัฒนาเทียบเทากับประเทศสิงคโปร 

 

เมื่อพิจารณาอยางรอบดานแลว ดวยอัตรา GDP ในขณะนี้ และดวยขอมูลของ GDP เมื่อ

หาปที่ผานมา หากตองการใหอัตรา GDP ของเวียดนามตามทันประเทศตางๆ แลว ตองใช

เวลาดังนี้ ตามทันประเทศอินโดนีเซีย 5 ป ฟลิปปนส 8 ป ี ประเทศไทย 20 ป มาเลเซีย 24 

ป ี บรูไน 38 ป และสิงคโปรคงตองใชเวลานานกวา 40 ป ี และน่ันตองหมายความวา

ประเทศเหลานี้ตองมีระดับการพัฒนาคงที่ (หนา 34) 

 

 หรือในอีกตอนหนึ่งมีผูแสดงความคิดเห็นไววาเวียดนามอาจตองใชเวลานานถึง 40 ป ี ถึงจะพัฒนา

ทันไทยได 

 

ประเทศเวียดนามเคยเปนประเทศแหงวีรบุรุษดังจะเห็นไดจากประวัติศาสตร แตวันนี้ คน

เวียดนามที่รักชาติคนไหนจะไมเจ็บปวดและอับอายเม่ือไดฟงนักวิชาการชาวตางชาติคน

หนึ่งประเมินวา ตองพัฒนา อีก 40 ป ี เวียดนามถึงจะเทียบกับประเทศไทยได (หนา 314) 

 

 ในความเห็นของผูตอบกระทูซึ่งใชนามแฝงวา หงอ็ก มินห (Ngọc Minh) นั้นไดอางอิงขอมูลจาก

ศูนยวิจัยกสิกรไทย และไดต้ังขอสังเกตวาการประเมินของไทยนั้นเปน การกังวลในเร่ืองไกลตัว (lo xa) สวน

การประเมินของเวียดนามนั้นเปน การกังวลในเร่ืองใกลตัว (lo gần) หรืออีกนัยหนึ่งคือไทยวิตกกังวลเกิน

เหตุ สวนเวียดนามนั้นมักประเมินสถานการณตํ่ากวาความเปนจริงหรือคิดเขาขางตัวเอง ดังที่ปรากฏใน

ขอความตอไปนี้ 

 

ศูนยวิจัยกสิกรไทยเพิ่งออกคําเตือนเร่ืองศักยภาพในการแขงขันของเวียดนาม โดยระบุวา

เวียดนามเปนคูแขงที่สําคัญของไทยในอนาคตอันใกลในวาจะเปนดานการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ การคา การลงทุน การทองเที่ยว แตบางทีพวกเขาอาจจะกังวลในเร่ืองไกลตัว 

สวนเราก็มัวแตมองถึงแตเร่ืองใกลตัว! ดานการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น ศูนยวิจัยแหงนี้

ระบุวา อัตราจีดีพีของไทยปนี้เพิ่มข้ึนแครอยละ 4 – 4.5 และไดทํานายวาของเวียดนามอยู
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ที่รอยละ 8 จริงอยูที่ระดับจีดีพีของเวียดนามปนี้สูงกวาประเทศไทยหนึ่งเทาตัว แต

ระยะหางทางเศรษฐกิจก็ยิ่งกวางกวาเดิม เมื่อเทียบกันในป 2005 อ ัตราจีดีพีของเวียดนาม

อยูที่ 53 พันลานเหรียญสหรัฐ สวนของไทยอยูที่ 173 พ ันลานเหรียญสหรัฐ หางกัน

ประมาณ 120 พ ันลานเหรียญสหรัฐ (หนา 114) 

 

 และในอีกตอนหน่ึงผูเขียนกลาวเปรียบเทียบถึงการพัฒนาดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และ

จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขาไปทองเที่ยวในไทยและเวียดนาม ดังนี้ 

 

สวนทางดานการทองเที่ยว ศูนยวิจัยนี้ไดแจงวาปริมาณนักทองเที่ยวชาวตางชาติทีเ่ดินทาง

มายังเวียดนามเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว แตหากเมื่อเราเปรียบเทียบจํานวนนักทองเที่ยวจาก

ตางประเทศมายังเวียดนามจนถึงป 2005 แลวก็ยังไมถึง 3.5 ลานคน เมื่อเทียบกับจํานวน

นักทองเที่ยวที่เดินทางเขาประเทศไทยจํานวน 11 ลานคนแลวก็คงเห็นวาอีกนานที่

เวียดนามจะตามทันประเทศไทย (หนา 115) 

 

 นอกจากนี้แลว ผูเขียนยังไดทิ้งทายไวอยางนาสนใจวา “ตัวเลข” นั้นไมอาจสะทอนความจริง

ทั้งหมดถาหากผูประเมินไมพิจารณาปจจัยดานอ่ืนๆ ประกอบดวย 

 

การเปรียบเทียบดานตัวเลขนั้นอาจทําใหผูคนเขาใจผิดพลาดไดในเร่ืองการคาดการณ 

และในขณะเดียวกันก็อาจทําใหเกิดความหลงตัวเองหากเปรียบเทียบเฉพาะอัตราการ

เติบโตแตไมพิจารณาขนาดของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของอัตราจีดีพี และ

การหลงตัวเองนั้นเปนศัตรูของการพัฒนา (หนา 116)  

 

 เปนที่ทราบกันดีวาในประเทศไทยนั้น ไมเพียงแตขอมูลจากศูนยวิจัยกสิกรไทยเทานั้น นักวิเคราะห 

นักลงทุน นักวิชาการ หรือแมแตส่ือมวลชนของไทยตางใหความสําคัญและเฝามองการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของเวียดนาม74 ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดระบุวา

เศรษฐกิจของเวียดนามขยายตัวและประสบความสําเร็จในทุกดาน และไดพยากรณวา “อัตราการขยายตัว

ของเวียดนามจะสามารถนําเศรษฐกิจของเวียดนามใหโตเทียบเทาของไทยไดระยะเวลา 6 ป และอาจจะ

แซงหนาไทยไดในอีก 10 ปขางหนา”75 อยางไรก็ตาม ในอนาคตอันใกลเราคงไดทราบวาการสันนิษฐาน
                                                 
74 เชน “เศรษฐกิจเวียดนาม : คูแขงที่ประชิดไทย” ในคอลัมน สองกลองเศรษฐกิจ โดย อาภรณ ชีวะเกรียงไกร  กรุงเทพ

ธุรกิจออนไลน  วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549, และ “เวียดนามเน้ือหอม....ธุรกิจขามชาติรุม” ในคอลัมน ตอม

จับกระแส โดย กนกนภา เพิ่มบุญพา  กรุงเทพธุรกิจออนไลน  วันศุกรที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
75 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. ยุทธศาสตรความรวมมือเพื่อความเปนหุนสวนทาง

เศรษฐกิจระหวางไทยและเวียดนาม. กันยายน 2549. หนา 6. 
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แบบ การกังวลในเร่ืองไกลตัว (lo xa) ของไทย หรือ การกังวลในเร่ืองใกลตัว (lo gần) ของเวียดนามจะ

เกิดข้ึนจริง 

 นอกจากเทียบเคียงกับไทยแลว ยังพบวาคนเวียดนามมักเปรียบเทียบตนเองกับประเทศสิงคโปร

ดวย ทั้งนี้เปนเพราะสิงคโปรเปนตัวอยางของประเทศที่ประสบความสําเร็จดานเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ ซึ่ง

เปนที่นาสังเกตวามุมมองของเวียดนามตอสิงคโปรนั้นไมตางจากมุมมองของไทยตอสิงคโปรมากนัก 

กลาวคือ ไทยมักมองสิงคโปรวาเปนประเทศขนาดเล็ก เชน เล็กกวาเมืองภูเก็ต เล็กกวากรุงเทพฯ หากแต

ขณะเดียวกันตองยอมรับความเหนือกวาทางดานเศรษฐกิจของประเทศนี้ เวียดนามเองมีความรูสึกไมตาง

ไปจากไทยนัก เชน  

 

จริงอยูที่วาประเทศสิงคโปรมีพื้นที่เล็กกวาเมืองโฮจิมินหซิต้ี แตในดานเศรษฐกิจแลว 

สิงคโปรไมเล็กเลย แตหากประเมินวาเวียดนามพัฒนาตามหลังสิงคโปรอยู 197 ป ี ก็ดู

สุดโตงเกินไป...การพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทยหรือสิงคโปรตางก็อาศัยเงินทุนจาก

ตางประเทศเปนหลัก (หนา 48 – 49) 

 

หลายความเห็นระบุวาความสําเร็จของสิงคโปรมาจากการรูจักเลือกใชคนที่มีความสามารถเขามา

ทํางานในแขนงตางๆ ประเทศเล็กอยางสิงคโปรจึงมีบทบาทสําคัญในเวทีโลกได นอกจากนี้ บางความเห็น

ไดเปรียบเทียบศักยภาพของการทองเที่ยวเวียดนามและการทองเที่ยวของสิงคโปร ซึ่งมองวาเวียดนามมีขอ

ไดเปรียบในดานสถานที่ทองเที่ยวมากกวา แตกระนั้นสิงคโปรกลับเขมแข็งกวาในดานของอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยว เชน  

 

ตัวอยางหน่ึงที่เห็นไดอยางชัดเจนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของเวียดนามและ

สิงคโปรคือในดานของสถานที่ทองเที่ยวแลว สิงคโปรไมมีอะไรเหนือกวาเราเลย หรือบางที

อาจจะดอยกวาเราดวยซํ้า แตสามารถพัฒนาการทองเที่ยวไดดีกวาเรามาก และยัง

สามารถสราง “แบรนดการทองเที่ยว” ที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก (หนา 

111) 

 

 นอกจากประเทศไทยถูกใชเปนตัวเปรียบเทียบทางดานการพัฒนาทางเศรษฐกิจแลว ยังถูกใชเปน

มาตรวัดดานของการพัฒนาประเทศใหมีอารยะและความทันสมัยดวย ทั้งนี้เพื่อเปนการกระตุนใหคน

เวียดนามปรับเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมในการใชชีวิตประจําวันมากข้ึน ซึ่งเปนที่นาสังเกตวา ผูแสดง

ความคิดเห็นสวนใหญเคยเดินทางมาประเทศไทยแลว ดังนั้น มุมมองที่มีตอไทยนั้นมาจากประสบการณ

ตรงที่เขาพวกเขาประสบพบเห็นดวยตนเอง เชน ผูตอบกระทูคนหนึ่งกลาววา 
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กอนที่จะไดเดินทางไปประเทศไทย ฉันเคยสงสัยวาทําไมถึงไมมีใครยอมขามสะพานลอย 

วัน แทง เลย ที่เมืองไทยและในบางประเทศ บริเวณสะพานลอยเต็มไปดวยผูคน สวนใน

ประเทศเรา มีสะพานลอยเหมือนกัน แตผูคนยังชอบขามถนนดานลางมากกวา (หนา 

112) 

   

 อีกตัวอยางหนึ่งเปนขอความที่ระบุวาสงมาจากแมบานคนหน่ึง เธอไดเลาถึงสินคาไทยในตลาด

เวียดนามซึ่งเปนส่ิงที่คนเวียดนามทั่วไปคุนตากันอยูแลว และความประทับใจจากการเดินทางไปเที่ยว

ประเทศไทย ดังนี้ 

 

เมื่อไปตลาด ไดเห็นวามะมวงเวียดนามสีเหลืองทอง หวานอรอย ก็ขายไดแคกิโลละ 

5,000 ด ง สวนมะมวงไทยสีเขียวๆ กลับขายไดต้ังกิโลละ 15,000 ดง แพงกวามะมวงเรา

ถึงสามเทา สวนทุเรียนเวียดนามก็ขายไดกิโลละ 11,000 – 12,000 บาท สวนทุเรียนไทย

ขายอยูกิโลละ 25,000 ด ง แตถึงกระนั้น ผูบริโภคยังนิยมซ้ือมะมวงและทุเรียนไทย

มากกวา ซึ่งสะทอนใหเห็นวาของเขาคุณภาพโดดเดนกวาเรา ถาไมเชนนั้นมะมวงหรือ

ทุเรียนจากไทยจะ “อยูรอด” ในตลาดเวียดนามไดอยางไร เชนเดียวกัน ไมวาเงาะ มะขาม 

หรือสินคาอ่ืนๆที่ข้ึนช่ือวาเปนของไทยทุกอยางขายราคาสูงกวาสินคาของเราทั้งนั้น ซึ่งอันที่

จริงแลว คนไทยไดนําเอามะขามพันธุเปร้ียวของเวียดนามนั่นแหละไปปรับปรุงพันธุเปน

มะขามหวาน ขาวสารไทยขายไดราคากวาขาวสารเวียดนาม ในตลาดสงออกก็เชนกัน 

ขาวไทยขายไดราคาสูงกวาขาวเวียดนามเพราะมีปริมาณขาวหักนอยกวา อะไรคือสาเหตุ

ที่แทจริง เปนเพราะพันธุพืชหรือเทคโนโลยีกันแน ในเม่ือสภาพแวดลอมในการเพาะปลูก

แทบไมตางกันเลย ไมรูวาบรรดาผูเชี่ยวชาญดานการเกษตรและเทคโนโลยทีัง้หลายไปอยูที่

ไหนกันหมด (หนา 123) 

 

 และในอีกตอนหนึ่ง แมบานคนเดียวกันนี้ไดเลาประสบการณการเดินทางทองเท่ียวเมืองไทยไว

อยางนาสนใจ ดังนี้ 

 

ในป 2005 ฉันไดมีโอกาสไปประเทศไทย ส่ิงหนึ่งที่ฉันสังเกตเห็นก็คือไมวาจะเขาไปตาม

ซอกซอยตางๆ ของเมืองหลวงกรุงเทพฯ หรือเมืองตากอากาศพัทยา เชียงใหม ผูคนไมคอย

ใชรถจักรยานยนต แตใชรถยนตและขามถนนบนสะพานลอย ตามตลาดสินคาไทยเปน

สินคาหลัก สินคาตางชาติแทบจะ “อยูไมได” เพราะสินคาไทยคุณภาพสูงและราคา

สมเหตุสมผล (หนา 124) 
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 ไมเพียงเทานั้น ไทยยังเปนตัวเปรียบเทียบในดานการพัฒนาดานการศึกษาของเวียดนามดวย ดังที่

เห็นไดจากหลายความเห็นในกระทูแสดงถึงความกังวลเกี่ยวกับปญหาการศึกษาของชาติ รวมถึงการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติดวย 

   

ประเทศเวียดนามเปนประเทศยากจน มีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยมากกวา 200 แหง แต

ไมสถานศึกษาแมแตแหงเดียวที่อยูในระดับเดียวกันกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงใน

ประเทศเขตอาเซียนเลย มหาวิทยาลัยระดับโลกนั้นทํางานวิจัยควบคูไปกับการผลิต

บัณฑิต รวมถึงการสรางสรรคนวัตกรรมใหม สวนในเวียดนาม มหาวิทยาลัยเปนแค

สถานที่ผลิตบัณฑิต (หนา 78) 

 

 ผูตอบกระทูบางคนไดยกตัวอยางเปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาของเวียดนามกับประเทศเพื่อน

บานอ่ืนๆ ในภูมิภาค รวมถึงไทยดวยโดยเฉพาะมาตรฐานการศึกษาและหลักเกณฑในการใชเอกสารอางอิง 

 

มหาวิทยาลัยสวนใหญในภูมิภาคเชนสิงคโปร ไทย ไตหวัน อินโดนีเซีย มักมีระบบที่ให

คําแนะนําเกี่ยวกับขอกําหนดในการอางอิงเอกสาร นักศึกษาทุกคนเมื่อนําผลการศึกษา

หรืองานวิจัยของผูอ่ืนมาใชจําเปนตองมีการอางอิงแหลงที่มาและระบุอยางชัดเจนวาสวน

ใดเปนความคิดเห็นหรือการคนพบของตน และสวนใดอางอิงมาจากงานของผูอ่ืน หาก

ผูใดละเมิดขอกําหนดนี้ก็จะถูกพิจารณาโทษใหยกเลิกหัวขอการวิจัยนั้นๆ หรือถูกใหพน

สภาพนักศึกษา แตที่เวียดนาม มหาวิทยาลัยตางๆ ยังไมมีระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับเร่ืองนี้ 

(หนา 93) 

 

 หากพิจารณาอยางรอบคอบแลว ผูอานยอมเห็นวาความเห็นบางอยางนั้นไมสอดคลองกับ

ขอเท็จจริง รวมถึงสถิติหรือขอมูลบางอยางที่มีการกลาวอางหรือหยิบยกข้ึนมาอางอิงดวย แตความคิดเห็น

เหลานี้ยอมสะทอนถึงความรูสึกและการรับรูในบางระดับของผูคนในเวียดนามที่สัมพันธกับไทย อีกประเด็น

หนึ่งซึ่งพบเห็นทั่วไปบนหนาหนังสือพิมพและส่ือแขนงตางๆ ของเวียดนามถือไทยเปนคูแขงที่สําคัญของ

เวียดนามในการแขงขันฟุตบอลในระดับภูมิภาค แฟนฟุตบอลชาวเวียดนามนั้นอึดอัดใจที่ทีมชาติเวียดนาม

ไมสามารถเอาชนะทีมชาติไทยในการแขงขันนัดสําคัญเกือบตลอดระยะเวลา 10 ป แตแลวการรอคอยของ

แฟนฟุตบอลชาวเวียดนามไดยุติลงในวันที่ 28 ธันวาคม 2551 ในการแขงขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศของ

ฟุตบอลอาเซียน ซูซูกิ คัพ (AFF CUP)  ซึ่งทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได ทันทีที่เสียงนกหวีด

ของผูตัดสินชาวสิงคโปรดังข้ึน ผูชมในสนามหมีด่ิงของเมืองฮานอยดังกระหึ่มข้ึนดวยเสียงโหรองแหงความ

ยินดี คํ่าคืนนั้นกลายเปนคํ่าคืนที่ไมหลับใหล ผูคนฉลองชัยตามทองถนนของเมืองใหญทั่วประเทศ ดวยการ

นั่งบนรถมอเตอรไซค โบกธงชาติเวียดนามไปมา พรอมรองตะโกน "เหวียด นาม โว ดิก"  (Việt Nam vô 
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địch) หรือเวียดนามแชมเปยน ประวัติศาสตรหนาใหมแหงวงการฟุตบอลเวียดนามไดเร่ิมข้ึนแลว ดวยการ

โคนแชมปหลายสมัยอยางทีมชาติไทย ซึ่งเวียดนามถือวาเปนทีมฟุตบอลที่แข็งแกรงที่สุดในภูมิภาค 

เชาวันถัดมาบนหนาหนังสือออนไลนและกระทูตามอินเทอรเน็ตตางพูดถึงชัยชนะคร้ังนี้ หลายคน

กลาววา ไมสามารถกลั้นน้ําตาแหงยินดีไวได และประโยคเชน "ทีมเวียดนามชนะทีมไทยไดแลว" และ "ทีม

ไทยแพแลว" มีใหเห็นในเกือบทุกกระทู เชน ผูตอบกระทูที่ใชชื่อวา ฝาม  หาย ลิงห (Phạm Hải Linh) กลาว

วา 

 

นี่คือชัยชนะที่มีความหมายสําหรับทีมชาติเวียดนาม เราคงคาดเดาอนาคตของทีมชาติ

ไมได แตวันนี้เราม่ันใจไดแลววา ทีมชาติเวียดนามสามารถเอาชนะทีมไทยได และเมื่อตอง

เผชิญหนากับทีมไทยอีกคร้ัง พวกเราจะมั่นใจมากข้ึน สวนทีมอ่ืนๆ ในภูมิภาค พวกเขาจะ

เกรงใจพวกเรามากข้ึนเมื่อตองแขงขันกัน คนไทยจะไมมองวาเราเปนทีมรองบอนอีกตอไป 

ขอแสดงความยินดีตอชัยชนะในวันนี้ของฟุตบอลเวียดนาม76 

 

ผูติดตามขาวชาวไทยอาจแปลกใจวา เหตุใดฟุตบอลถึงกลายเปนเสมือนวาระแหงชาติในเวียดนาม 

หรือทําไมชัยชนะคร้ังนี้จึงมีความหมายสําหรับชาวเวียดนามเหลือเกิน นักฟุตบอลทีมชาติไดรับเข็มรางวัล

และเงินอัดฉีดจํานวนมหาศาล มีการจัดงานกาลารดินเนอรเพื่อแสดงความยินดีใหแกนักเตะและทีมผู

ฝกสอน77 โดยเฉพาะอยางยิ่ง เอ็นริเก คาลิสโต โคชชาวโปรตุเกส หรือที่ชาวเวียดนามเรียกวา "ไถ โต" (thầy 

Tô) หรืออาจารยโต กลายเปนวีรบุรุษในเพียงคํ่าคืน เชน ในตอนหนึ่งของหนังสือพิมพออนไลน กลาววา “ทัง้

ประเทศเวียดนามยกยองคาลิสโตเปนวีรบุรุษ” (Cả dân tộc Việt Nam tôn vinh Calisto như một anh 

hùng)78 นอกจากนี้ ยังมีการแตงเพลงเพื่อสดุดีทีมผูฝกสอนและนักกีฬาอีกดวย79  

หากเรามองยอนกลับไปในประวัติศาสตรเวียดนาม เราอาจจะเขาใจความรูสึกและวิธีคิดของคน

เวียดนามมากข้ึน รวมทั้งเขาใจดวยวา ที่เวียดนามตองการชนะไทยนั้นไมไดเปนเพราะเวียดนามเกลียดชัง

ไทย แตส่ิงที่สะทอนผานการแขงขันฟุตบอล คือ อิทธิพลของแนวคิดจากยุคอดีตในเร่ืองของสงครามและ

ความเปนชาตินิยม ประวัติศาสตรเวียดนามเปนประวัติศาสตรที่มีชวงเวลาแหงสงครามมากกวาชวงเวลา

แหงสันติภาพ เวลานับพันปภายใตการปกครองของจีน อีกเกือบรอยปภายใตอาณานิคมฝร่ังเศส การปะทะ

กับมหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกา ความขัดแยงในปญหากัมพูชาจนนําไปสูการเผชิญหนากับจีน แมวา

หลังจากยุคสงครามเย็น เวียดนามเปนประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว แตกระน้ันวิธีคิด

จากยุคสงครามยังมีใหเห็นอยูโดยทั่วไป อาทิเชน การแบงแยกอยางชัดเจนระหวาง "ตา หวา ดิก" (ta và 
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 “Cùng chúc mừng kỳ tích Việt Nam” http:// vietnamnet.vn, 29/12/2008. 
77

 “Tuyển thủ Việt Nam thể hiện tài lẻ” http:// www.vnexpress.net, 08/01/2009. 
78

 “Sân Mỹ  Đình tối 28/12: Nghẹn ngào và bay bổng” http:// thethao.vietnamnet, 28/12/2008.  
79

 “Cùng chúc mừng kỳ tích Việt Nam” http:// vietnamnet.vn, 29/12/2008. 



 301 

địch) หรือ "มิตรกับศัตรู" "อาย ถัง อาย"  (ai thắng ai) หรือใครชนะใคร ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับหลาย

ชาติในภูมิภาคนี้ เวียดนามจึงเปนคนขยันขันแข็ง เอาจริงเอาจังไปกับทุกเร่ือง แมในเวียดนามเองยังมีคํา

กลาววา คนเวียดนามเปนพวกลัทธิใหคากับความสําเร็จ จนเกิดบรรยากาศแหงการแขงขันในเกือบทุกเร่ือง 

แมแตในชีวิตประจําวันในระหวางเพื่อนบานหรือญาติพี่นอง  แนวคิดชาตินิยมที่ รัฐบาลเวียดนาม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งจากพรรคคอมมิวนิสตไดพยายามปลูกฝงเพื่อปลุกระดมมวลชนในการตอสูกับกองกําลัง

ตางชาติในชวงสงครามนั้น กลับเพิ่มมากข้ึนหลังจากที่เวียดนามสามารถเอาชนะมหาอํานาจอยางอเมริกา

ได ทําใหสังคมเวียดนามรูสึกวาถาหากคนเรามีความพยายาม มีความต้ังใจ และไมยอมแพตอโชคชะตาเสีย

แลว ยอมประสบความสําเร็จเฉกเชนเดียวกันกับที่ประเทศเล็กๆ อยางเวียดนามสามารถเอาชนะอเมริกาได 

จากนี้ไปคงไมมีอะไรที่เปนไปไมไดอีกแลว 

ในการเสนอขาวกีฬาของเวียดนามนั้น ใหความรูสึกเหมือนการเขาสูสนามรบ สังเกตไดจากการใช

คํา อาทิเชน การตอสู หรือมองคูแขงเปนศัตรู ซึ่งเปนคําที่ใชแพรหลายในชวงสงครามเวียดนาม นายเหงวียน 

จอง ฮี (Nguyễn Trọng Hỷ) นายกสมาคมฟุตบอลแหงเวียดนาม กลาววา ชัยชนะนัดนี้ทําใหเขาต้ืนตันใจ

ไมตางจากคร้ังที่เขาเปนทหารรวมรบในสงครามเวียดนามจนถึงวันสุดทายที่เวียดนามไดรับชัยชนะเหนือ

อเมริกา80 เชนเดียวกัน ความรูสึกของคนเวียดนามทั่วไปจึงเออลนไดดวยความปติ การที่ฟุตบอลเวียดนาม

ไดกาวข้ึนเปนที่หนึ่งแหงภูมิภาคไดนําความภูมิใจและความมั่นใจกลับมาสูชาวเวียดนามอีกคร้ัง  เชน ผู

แสดงความคิดเห็นในอินเตอรเน็ตผูหนึ่งกลาวถึงความยินดีเกี่ยวกับชัยชนะในครั้งนี้วา 

 

วิเศษมาก! เราเปนผูชนะและไดตอสูอยางกลาหาญ ขอแสดงความยินดีกับผูฝกสอนคาลิส

โตและลูกศิษยของเขาที่ไดปฏิบัติภารกิจที่ประเทศชาติและประชาชนมอบใหสําเร็จ ใน

ฐานะที่เปนคนเวียดนาม ผมรูสึกภูมิใจอยางบอกไมถูก ขอรวมแบงปนความยินดีกับทีม

ชาติเวียดนามทุกคน ขอขอบคุณอาจารยโตที่ทําใหเวียดนามเปนแชมเปยนของภูมิภาค 

ขอบคุณนักเตะที่อุทิศตนเพื่อธงชาติของเรา นําความภาคภูมิใจมาสูภูมิภาค และเปน

ของขวัญปใหม 2009 ที่มีความหมายอยางยิ่ง พวกเขาไดเขียนหนาใหมของประวัติศาสตร

ฟุตบอลของชาติและยกระดับตัวเองข้ึนไปสูระดับทวีปและระดับโลก ยอดเยี่ยมมาก!81 

 

อยางไรก็ตาม แมวาเวียดนามมองไทยในฐานะของ “คูแขงขัน” หรือ “ตัวเปรียบเทียบ” แตการ

แขงขันดังกลาวหากต้ังอยูบนเปาหมายของการพัฒนาประเทศ ไมไดมีจุดมุงหมายเพื่อโจมตีหรือสรางความ

เสียหายซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ กระแสของแขงขันที่เกิดข้ึนในภูมิภาคยังอาจชวยสงผลใหประเทศไทยใน

ทุกภาคสวนมีความต่ืนตัวและปรับตัวใหทันกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคอีกดวย 

 

                                                 
80

 “Sân Mỹ  Đình tối 28/12: Nghẹn ngào và bay bổng” http:// thethao.vietnamnet. 28/12/2008.  
81

 “Sân Mỹ  Đình tối 28/12: Nghẹn ngào và bay bổng” http:// thethao.vietnamnet, 28/12/2008.  



 302 

ความสัมพันธดานวัฒนธรรม: มิติที่ถูกมองขาม 
 เมื่อทบทวนความสัมพันธระหวางไทยและเวียดนามตลอดระยะเวลาท่ีผานมาจะเห็นไดวาการรับรู

และความเขาใจของทั้งสองประเทศตอกันนั้นต้ังอยูบนพื้นฐานของความสัมพันธทางการเมืองและ

ความสัมพันธดานการตางประเทศ  หากแตมิติทางดานวัฒนธรรมนั้นกลับถูกมองขาม ทั้งที่ความสัมพันธ

ทางวัฒนธรรมนั้นเปนความสัมพันธที่สามารถสรางความเขาใจตอกันไดอยางลึกซึ้งและเขาถึงจิตใจของ

ผูคน เชนในกรณีของความประทับใจของผูอานชาวเวียดนามตอ นิราศภูเขาทอง ของสุนทรภู (2329 – 

2398) ซึ่งประพันธข้ึนในราวป พ.ศ. 2371 ขณะที่กวีอายุได 42 ป เนื้อหากลาวถึงการเดินทางไปนมัสการ

เจดียภูเขาทองที่พระนครศรีอยุธยา สุนทรภูแตงนิราศเร่ืองนี้ดวยกลอนแปด มีความยาวเพียง 89 คํากลอน 

แตนิราศเร่ืองนี้ไดชื่อวามีความไพเราะและมีคุณคาทางวรรณศิลปเนื่องจากกวีสามารถแสดงใหเห็นถึง

ความสามารถในการเลือกใชถอยคําในการประพันธ ในการเดินทางคร้ังนี้ สุนทรภูเดินทางลองเรือในแมน้ํา

เจาพระยาพรอมดวยลูกชายช่ือพัด และในชวงหนึ่งของการเดินทาง สุนทรภูเดินทางผานบางโพซ่ึงมีชุมชน

ชาวเวียดนามอาศัยอยู กวีไดบรรยายความรูสึกเมื่อเดินทางผาน “บานญวน” ดังนี้ 

 

   ถึงบางโพโอพระศรีมหาโพธ์ิ 

  รมนิโรธรุกขมูลใหพูนผล 

  ขอเดชะอานภุาพพระทศพล 

  ใหผองพนภัยพาลสําราญกาย 

   ถึงบานญวนลวนแตโรงแลสะพร่ัง 

  มีของขังกุงปลาไวคาขาย 

  ตรงหนาโรงโพงพางเขาวางราย 

  พวกหญิงชายพรอมเพรียงมาเมืองมอง 

  จะเหลียวกลับลับเขตประเทศสถาน 

  ทรมานหมนไหมฤทัยหมอง 

  ถึงเขมาอารามอรามทอง 

  พึ่งฉลองเลิกงานเมื่อวานซืน82 

 

 ดวยบทกวีเพียงไมบทนี้ไดสรางความประทับใจใหแก เซือง ซวน เกือง (Dương Xuân Cương) 

นักวิชาการชาวเวียดนามซ่ึงเคยพํานักอยูในประเทศไทยชวงเวลาหนึ่ง ดังที่สะทอนในบทความเร่ือง 

“ภาพลักษณของคนเวียดนามในนิราศภูเขาทองของกวีไทยสุนทรภู” (Hình ảnh người Việt Nam trong 

Nirat Phukhảu Thoong của nhà thơ Thá Lan Xủn thon Phu) บทความนี้ไดรับการตีพิมพในวารสาร

                                                 
82 สุนทรภู. นิราศภูเขาทอง. พิมพเปนท่ีระลึกในงานฌาปนกิจศพนางแกว ภวภูตานนท อัตถากร เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 
2498. พระนคร. ไมปรากฏปท่ีพิมพ. หนา 5 – 6. 
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เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา ป ค.ศ. 1991 เซือง ซวน เกือง กลาวถึงความประทับใจตอความเห็นอกเห็น

ใจของกวีที่มีตอชาวเวียดนามอพยพท่ีพลัดบานเมืองและจากญาติมิตรมาอยูตางถิ่นและมีสภาพจิตใจท่ี 

“ทรมานหมนไหมฤทัยหมอง” เซือง ซวน เกือง ไดกลาวถึงความประทับใจที่มีตอสุนทรภูและ นิราศภูเขาทอง 

ดังนี้ 

   

ในการศึกษาเบ้ืองตนพบวาบทกวีที่แตงข้ึนเพื่อบรรยายภาพทิวทัศนของกวีเอกของไทย

และบุคคลสําคัญของโลกอยางสุนทรภูนั้นทําใหเราสัมผัสไดถึงความคลายคลึงกันประการ

หนึ่งของวัฒนธรรมเวียดนามและไทย นั่นคือ คนเวียดนามและคนไทยตางนับถือพุทธ...

ปจจุบันนี้ เอกสารที่ใชในการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธดานวัฒนธรรมของสองประเทศ

นั้นมีจํานวนจํากัด ดวยเหตุนี้ เอกสารหรือขอมูลที่มีอยูนอยนิดนี้จึงมีคุณคา บทกวีที่ได

หยิบยกมาจากสุนทรภู กวีของไทยนั้น เปนหลักฐานที่เราอาจจะเรียกไดวา “การเร่ิมตน

ของความสัมพันธดานวรรณคดีของเวียดนามและของไทย” (sự khởi đầu của mối quan 

hệ văn học Việt Nam và Thái Lan)83 

  

ความหางเหินทางดานวัฒนธรรมและวรรณกรรมระหวางไทยและเวียดนามนั้นยังสะทอนผานงาน

เขียนและประสบการณของนักเขียนและนักหนังสือพิมพ เหงวียน หวาง เซิน (Nguyễn Hoàng Sơn) ซึ่งได

กลาวถึงการเดินทางมารวมประชุมดานการหนังสือพิมพที่กรุงเทพฯ ในเดือนตุลาคม ป ค.ศ. 1995 และใน

โอกาสนี้เขาไดเยี่ยมชมรานหนังสือของไทยดวย เหงวียน หวาง เซิน กลาววาเขารูสึกเสียดายที่ไมมีหนังสือ

เกี่ยวกับเวียดนามในรานหนังสือไทยเลย เชนเดียวกันกับที่คนเวียดนามเองรูเร่ืองเกี่ยวกับเมืองไทย

โดยเฉพาะอยางยิ่งดานวรรณกรรมนอยมาก ในตอนหนึ่ง ผูเขียนไดแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

 

บางทีแวดวงวรรณกรรมของไทยคงรูเร่ืองวรรณกรรมเวียดนามอยางคลุมเครือเหมือนกับที่

เราเองไมคอยรูเร่ืองวรรณกรรมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งวรรณกรรมรวมสมัย ทั้งที่เวลาที่ใช

ในการเดินทางไปมาระหวางกันแคชั่วโมงคร่ึงหากโดยสารเคร่ืองบินคนเวียดนามสามารถ

มาถึงกรุงเทพฯ แลว สวนคนไทยเองสามารถมาชมทะเลสาบคืนดาบไดเชนกัน (ทะเลสาบ

ใจกลางเมืองฮานอย – ผูวิจัย) ไมเพียงแตดานเศรษฐกิจ การเมือง แมแตดานวรรณกรรม

เอง ประเทศกําลังพัฒนาตางถูกคุกคามโดย “มหาอํานาจทางวรรณกรรม” (เชน อังกฤษ 

อเมริกา ฝร่ังเศส เยอรมัน รัสเซีย จีน) พวกเราอาน เรียน แปลงานของพวกเขา แตไมเคย

สนใจมากนักที่จะอานกันเอง เรียนรูหรือแปลผลงานของกันและกัน ชางเปนเร่ืองนา

เสียดายสําหรับคนอานเชนเดียวกันกับคนเขียน84 

                                                 
83 Dương Xuân Cương. “Hình ảnh người Việt Nam trong Nirat Phukhảu Thoong của nhà thơ Thá Lan Xủn thon 
Phu” trong  Nghiên Cứu Đông Nam Á (Southeast Asian Studies). Số 2 (3), 1991. P. 51. 
84 Nguyễn Hoàng Sơn. Tranh luận văn học. Hanoi: NXB Văn Học, 2000. Pp. 275 – 276. 
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 ความรูสึกดังกลาวไมตางไปจากส่ิงที่ โห แอง ไท (Hồ Anh Thái) นักการทูตและนักเขียนรุนใหม

ของเวียดนามไดสะทอนไวหลังจากการเขาประชุมนักเขียนเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในเดือนตุลาคม ป ค.ศ. 

2001 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย กลาวคือผูคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตตางศึกษาวรรณกรรม

ของกันและกันนอยมาก ในขณะที่วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดรับความสนใจมากข้ึนในประเทศ

อเมริกา อังกฤษ หรือฝร่ังเศส ที่มีการศึกษาวิจัยและแปลผลงานจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่ง

สวนหนึ่งนั้น โห แอง ไท วิเคราะหเปนเพราะผูคนในภูมิภาคและนักเขียนเองก็ไมไดกระตือรือรนทีจ่ะเปดตัวสู

โลกภายนอกมากนัก85 อยางไรก็ตาม ทางเวียดนามนั้นไดกาวหนากวาเราไปหน่ึงกาวแลว เพราะอยางนอย

นักวิชาการและนักเขียนเวียดนามไดตระหนักถึงความสําคัญวาการอานวรรณกรรมประเทศเพื่อนบานนั้นมี

บทบาทสําคัญในการสรางความเขาใจอันดีตอกัน ภาพวัฒนธรรม วิถีชีวิต วิธีคิด หรือแมแตอารมณ

ความรูสึกของมนุษยที่ถายทอดผานตัวบทวรรณกรรมนั้นไมเพียงชวยเติมเต็มมิติทางวัฒนธรรมเทานั้น 

หากแตชวยใหผูคนมีความใกลชิดและเกิดความเขาใจ หรือแมแตเห็นอกเห็นใจกันมากยิ่งข้ึน ดังเห็นไดจาก

ตัวอยางของ นิราศภูเขาทอง ตามที่ไดกลาวไวในตอนตนแลว 
 
มุมมองตอความสัมพันธไทย-เวียดนามในปจจุบันและในอนาคต 
 นโยบายการเปดประเทศและการปฏิรูปเศรษฐกิจในป ค.ศ. 1986 และนโยบายการพัฒนาประเทศ

ของเวียดนามในยุคตอๆ มา ไดมีผลตอการกําหนดทาทีและนโยบายการตางประเทศของเวียดนาม อีกทั้งยงั

สงผลความสัมพันธอันดีระหวางไทยและเวียดนาม ตัวอยางเชน เวียดนามดําเนินการแกไขเน้ือหาใน

รัฐธรรมนูญซ่ึงเดิมในป ค.ศ. 1980  กําหนดทาทีของเวียดนามในเวทีโลกวาตองอยูขางประเทศ “พี่นอง

สังคมนิยม” เทานั้น เชน สหภาพโซเวียต และเปนปรปกษกับประเทศมหาอํานาจทั้งหลายรวมทั้งจีนดวย แต

ตอมาในรัฐธรรมนูญ ป ค.ศ. 1992 มีการแกไขขอความเปน “เวียดนามตองการเปนมิตรกับทุกประเทศใน

ประชาคมโลก ตอสูเพื่อสันติภาพ อิสรภาพและการพัฒนาประเทศ” และอีกตัวอยางหนึ่งของการปรับทาที

ของเวียดนามในดานการตางประเทศ เชน ในการประชุมของพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม คร้ังที่ 9 เดือน

เมษายน ป ค.ศ. 2001 แนวนโยบายมีเนื้อหาสอดคลองกัน นั่นคือ “ เวียดนามพรอมที่จะเปนมิตร เปน

หุนสวนที่เชื่อถือไดของทุกประเทศในประชาคมโลก” ซึ่งที่ประชุมเห็นพองกันวาเปนไปตามแนวคิดของโฮจิ

มินหที่มุงนโยบาย “เพิ่มมิตร ลดศัตรู” (thêm bạn bớt thù)86 จึงเห็นไดวาหลังจากการปฏิรูปในป ค.ศ. 

1986 เปนตนมา เวียดนามใหความสําคัญกับความรวมมือระหวางกันของประเทศในภูมิภาคอาเซียนมาก

ข้ึนซ่ึงรวมถึงไทยดวย 

 นักวิชาการเวียดนามไดประเมินแนวโนมของความสัมพันธไทย-เวียดนามในอนาคตดวยมุมมองที่

เปนบวกมากขึ้น โดยประเมินจากความรวมมือของไทยและเวียดนามในชวงปที่ผานมาเกือบทุกดาน ไดแก

ดานเศรษฐกิจ การตางประเทศ การทองเที่ยว รวมทั้งดานสาธารณสุข เชน ความรวมมือในดานการปองกัน

                                                 
85 Hồ Anh Thái. Trở thành nhân vật của tôi. Hanoi: NXB Hội Nhà Văn, 2005. Pp. 313 – 326. 
86 Bùi Văn Hùng, “Vài nét chính sách đối ngoại của Việt Nam trong thời kỳ Đổi Mới (1986 - 2005)”. Nghiên 
Cứu Lịch Sử. 8 (364), 2006. Pp. 30 – 36.  
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การระบาดของไขหวัดนก นอกจากนี้ ยังเปนที่นาสังเกตวา ทั้งสองประเทศใหความสําคัญกับความรวมมือ

ทางดานวัฒนธรรมมากยิ่งข้ึน ผลงานวิชาการของนักวิชาการของเวียดนามสะทอนถึงการเห็นถึง

ความสําคัญของความเปนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากข้ึนตางจากเดิมที่เนนความเปนชาติตาม

แนวคิดชาตินิยมของยุคสงครามเปนหลัก นักวิชาการเวียดนามเร่ิมมองเห็นถึงลักษณะรวมกันทางดาน

วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาครวมทั้งไทยและเวียดนามมากกวาเนนความแตกตางทางความคิดหรือ

อุดมการณทางการเมือง เชน ศาสตราจารย ฝาม ด๊ึก เซือง (Phạm Đức Dương) อดีตผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา (Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á) เนนถึงลักษณะรวมกัน

ทางดานภาษาและวัฒนธรรมของพ้ืนที่ลุมแมน้ําโขง87 ศาสตราจารย ฟาน ฮุย เล (Phan Huy Lê) 

นักวิชาการประจํามหาวิทยาลัยแหงชาติฮานอย (Đại Học Quốc Gia Hà Nội) ศึกษาและวิเคราะห

อิทธิพลของวัฒนธรรมเอเชียใตหรืออินเดียตอวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่ง

กอใหเกิดลักษณะรวมกันของวัฒนธรรมซ่ึงปรากฏในแตละประเทศ ต้ังแตวัฒนธรรมยุคกอนประวัติศาสตร

จนถึงวัฒนธรรมรวมสมัย นอกเหนือไปจากความคลายคลึงกันทางดานภูมิศาสตรแลว ผูเขียนเสนอวา

พื้นฐานของวัฒนธรรมเวียดนามนั้นมีลักษณะรวมกันกับวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตกอนที่ประเทศเหลานี้เร่ิมรับอิทธิพลของจีนและอินเดีย88  เนื้อหาในบทความดังกลาว

สอดคลองกับการศึกษาของ เจิ่น ถวิ ล้ี (Trần Thị Lý) ซึ่งเสนอวาวัฒนธรรมไทยและเวียดนามโดยเฉพาะ

อยางยิ่งในเขตภาคใตของเวียดนามที่ไดรับอิทธิพลของพุทธศาสนานิกายเถรวาทนั้นมีความใกลเคียงกัน

มาก89 

เมื่อไมนานมานี้ สถาบันวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใตเสนอรายงานวิชาการมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ลักษณะนิสัยคนไทยและสังคมไทยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน (Viện Đông Nam Á. Thái Lan truyền 

thống và hiện đại. Hanoi: NXB Thanh Niên, 1999)  และที่นาสนใจคือเนื้อหาและแงมุมเกี่ยวกับไทย

ที่นําเสนอในเอกสารชิ้นนี้ตางไปจากการนําเสนอเกี่ยวกับประเทศไทยที่สถาบันเคยนําเสนอไวกอนนี้ 

กลาวคือ มีลักษณะที่เปนบวกมากข้ึน คณะผูวิจัยระบุไวในรายงานฉบับนี้วา ประเทศไทยเปนประเทศ

เกษตรกรรม มีวัฒนธรรมและประเพณีตางๆ ที่ผูกพันกับวิถีของสังคมเกษตรกรรม ผูคนมีวิถีชีวิตและวิธีคิดที่

เรียบงาย (giản dị) มีจิตใจดี (nhân từ) และอดทนอดกลั้น (khoan dung) นอกจากนี้แลว การไดรับ

อิทธิพลจากพุทธศาสนาซ่ึงสงผลใหคนไทยเปนผูมีน้ําใจและพรอมที่จะทําความดีเพื่อผูอ่ืน มีความสามัคคี

และพรอมที่จะชวยเหลือซึ่งกันและกัน แนวคิดเร่ือง “น้ําใจ” ทําใหคนไทยเปนผูที่มีจิตใจดี (hào hiệp)  

อบอุน (nồng hậu) และ สนุกสนาน (vui vẻ) สังคมไทยเปนสังคมที่มีลําดับชั้นและใหความสําคัญกับ

สถานภาพทางสังคม เชนใหความเคารพกับสมาชิกของราชวงศ พระสงฆ และผูอาวุโส ซึ่งคณะผูเขียนได

                                                 
87 Phạm Đức Dương, “Mékong – Sông  Mẹ – Dòng Sông Khoan Dung” Nghiên Cứu Đông Nam Á. Số  6 (69) 
2004. Pp. 3 – 10.  
88 Phan Huy Lê, “Việt Nam trong quan hệ với Đông Nam Á và Đông Á”.  Phương Đông Hợp Tác và Phát Triển. 
Hanoi: NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2004. Pp. 39 – 47. 
89 Trần Thị Lý, “Một số chứng cứ về mối quan hệ văn hoá Việt Nam – Thái Lan”. Nghiên Cứu Đông Nam Á. Số 
2 (31), 1998. Pp. 70 – 74.  
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กลาววาลักษณะดังกลาวเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหสังคมไทยมีความมั่นคงและรอดพนจากวิกฤตตางๆ มา

จนถึงทุกวันนี้ ดังที่ปรากฏในเนื้อหาตอนหนึ่งวา 

 

การใหความเคารพ (ผูมีสถานภาพสูงกวา – ผูวิจัย) เปนวัฒนธรรมที่มีมาแตอดีตซึ่งยากจะ

จางหายไปในหมูคนไทย ในทางปฏิบัติ การใหความเคารพน้ียังชวยใหพวกเขารอดพนจาก

ชวงเวลาแหงความยากลําบากหลายตอหลายคร้ังเมื่อตองเผชิญหนากับศัตรูเพื่อความอยู

รอดและศักด์ิศรีของประเทศ ในขณะเดียวกัน วัฒนธรรมการใหความเคารพน้ียังเปนปจจัย

สําคัญอยางยิ่งในการกระบวนการพัฒนาประเทศใหทันสมัย90 

 

ผลงานวิชาการอ่ืนๆ ที่นาสนใจไดแก บทความของเหงวียน ถวิ หวาน (Nguyễn Thị Hoàn) ที่ต้ัง

ขอสังเกตวาความรวมมือระหวางไทยและเวียดนามนั้นสามารถแบงตามขอบเขตความรวมมือไดดังนี้คือ (1) 

ดานการเมืองและความสัมพันธระหวางประเทศ (2) ความรวมมือดานเศรษฐกิจ (3) ความรวมมือดาน

วัฒนธรรมและการศึกษา (4) ความรวมมือดานเทคนิคและดานอ่ืนๆ ซึ่งไดสะทอนใหเห็นแลววานับต้ังแต

ประเทศไทยและเวียดนามไดสถาปนาความสัมพันธดานการทูตอยางเปนทางการในป ค.ศ. 1976 นั้น 

ความสัมพันธของท้ังสองประเทศสามารถ “กาวผานชวงเวลาอันยากลําบากและจะพัฒนาตอไปใน

อนาคต”91 นอกจากนี้ ผูเขียนยังต้ังสังเกตวาการใหความชวยเหลือของรัฐบาลไทยในการฝกอบรมและให

ทุนการศึกษาแกขาราชการและนักศึกษาของเวียดนามนั้นเปนปจจัยสําคัญในการสรางสัมพันธอันดีของทั้ง

สองประเทศ อีกทั้ง ขอบเขตการพัฒนาควรขยายตัวไปยังความรวมมือทางดานวัฒนธรรมดวย ดังที่ผูเขียน

บทความต้ังขอสังเกตเกี่ยวกับความรวมมือของไทยและเวียดนามไวดังนี้ 

 

เวียดนามและประเทศไทยเปนประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

วัฒนธรรมของท้ังประเทศแมจะไมไดเหมือนกันทุกอยาง แตมีความคลายคลึงกันอยูมาก 

ซึ่งงายตอการทําความเขาใจกันซ่ึงกันและกัน การแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมของเวียดนาม

และไทยนั้นแมจะมีมานานแลว แตเพิ่งพัฒนาอยางจริงจังในชวงไมกี่ปที่ผานมา หลังจากที่

มีการพัฒนาความสัมพันธทางการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งไมไดจํากัดอยูแคในระดับการ

แลกเปล่ียนเทานั้นแตยังพัฒนาไปสูความรวมมืออีกดวย92 

 

 

                                                 
90 Viện Đông Nam Á, “Người Thái Lan” Nguyễn Văn Khoan (ed.). Người Việt ở Thái Lan 1910 – 1960. Ho Chi 
Minh: NXB Công An Nhân Dân, 2008. Pp. 29 – 30. 
91 Nguyễn Thị Hoái, “30 năm quan hệ hợp tác Việt Nam – Thái Lan”. Nghiên Cứu Đông Nam Á. Số 5 (74), 2005. 
Pp. 68 – 72.  
92 Nguyễn Thị Hoàn, “Vài nét về quan hệ Việt Nam – Thái Lan những năm đầu thể kỳ XXI” Nghiên Cứu Đông 
Nam Á. Số 1 (70) 2005. P. 63.  
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 นอกจากนี้ เหงวียน เส่ียว หุง (Nguyễn Diều Hùng) ศึกษาและสํารวจสถานการณความรวมมือ

ระหวางประเทศของไทยและเวียดนามต้ังแตชวงทศวรรษที่ 90 (คริสตศตวรรษที่ 20) วาเปนไปอยางราบร่ืน

ในทุกดานโดยเฉพาะดานการลงทุนและการทองเที่ยว หากแตการลงทุนของไทยในเวียดนามนั้นยังไมมีการ

วางแผนที่ดีเนื่องจากไทยเปนประเทศในลําดับที่สองที่มีการถอนใบอนุญาตประกอบการมากที่สุดในจํานวน

ประเทศตางๆ ที่เขาไปลงทุนในเวียดนาม สวนหนึ่งเปนผลมาจากความลมเหลวของผลประกอบการ93 

อยางไรก็ตาม ความรูสึกเปนมิตรประเทศตอกันนั้นเห็นไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน 

 

ประเทศเวียดนามและไทยไดรวมกันกาวเขาสูคริสตศตวรรษที่ 21 ผลประโยชนที่ทั้งสอง

ประเทศไดรับในชวงหลายปที่ผานมาไดแสดงใหเห็นถึงการอยูรวมกันอยางสันติ ความ

รวมมือที่สงผลดีตอการพัฒนาในแตละประเทศนั้นยอมดีกวาการคงไวซึ่งความเปนอริตอ

กันหรือความขัดแยงซึ่งเกิดข้ึนในชวงกอนหนานั้น94 

 
บทสรุป 
 แมวาไทยและเวียดนามมิไดมีพรมแดนติดตอกัน หากแตสามารถนับไดวาเปนประเทศเพื่อนบาน

กันและตางมีบทบาทสําคัญในภูมิภาคนี้ ไทยและเวียดนามมีความสัมพันธติดตอกันมาอยางตอเนื่องและ

ยาวนานต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน แมวาในบางชวงเวลา สายความสัมพันธนี้อาจไมราบร่ืนและมีการ

กระทบกระทั่งกันอยูบาง แตความขัดแยงดังกลาวไมอาจทําใหสายสัมพันธดังกลาวขาดสะบ้ันลงได ดังที่นัก

ปฏิวัติคนสําคัญของเวียดนามคือฟาน โบย โจว (Phan Bội Châu) เคยเปรียบเทียบความสัมพันธระหวาง

ไทยและเวียดนามไววา “ความสัมพันธระหวางเซียมกับเวียดนามนั้นเหมือนล้ินกับฟน”95 และจากการศึกษา

เอกสารของทางเวียดนาม เราสามารถสรุปมุมมองของรับรูและความเขาใจของเวียดนามตอไทยวาต้ังอยูบน

เงื่อนไขและมีแนวโนม ดังตอไปนี้  

1) ความขัดแยงระหวางไทยและเวียดนามในอดีตไดเกิดจากการเผชิญหนากันโดยตรงของทั้ง

ประเทศ แตมักเกิดจากปจจัยหรือสาเหตุภายนอก เชน กระแสการตอตานการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต

ในชวงสงครามเย็น หรือความตึงเครียดที่เกิดจากปญหากัมพูชาในชวงป ค.ศ. 1979 – 1989 ซึ่งตางจาก

ความขัดแยงระหวางไทยกับประเทศอ่ืนๆ เชน ไทยกับกัมพูชา ไทยกับลาว หรือไทยกับพมา ซึ่งเปนการ

เผชิญหนากันโดยตรง จึงอาจมองไดวาการปรับทัศนคติและเสริมสรางความเขาใจอันดีตอกันในปจจุบัน

และอนาคตนั้นไมใชเร่ืองยากจนเกินไป เนื่องจากความขัดแยงหรือความบาดหมางในอดีตนั้นมิไดสรางรอย

ราวลึกหรือเปนอุปสรรคสําคัญในการทําความเขาใจกันอีกคร้ัง 

                                                 
93 Nguyễn Diệu Hùng, “Quan hệ Việt Nam – Thái Lan từ đầu thập kỷ 90 (thể kỳ 20) đến nay”. Nghiên Cứu 
Đông Nam Á. Số 4 (49) 2001. P. 60.  
94 อางแลว หนา 61. 
95 อางใน Nguyễn Công Khanh, “Hoạt động của các nhà yêu nước Việt Nam ở Xiêm (Thái Lan) đầu thế kỷ XX 
sau khi phong trào Đông Du thất bại”. Quan hệ văn hoá, giáo dục Việt Nam – Nhật Bản và 100 năm Phong Trào 
Đông Du. P. 355. 
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2) การรับรูและความเขาใจตอกันระหวางไทยและเวียดนามในอดีตนั้นมักต้ังอยูบนพื้นฐานของ

ความหวาดระแวงซ่ึงกันและกัน และความพยายามที่แขงขันกันมีอิทธิพลหรือมีบทบาทสําคัญในภูมิภาค

มากกวาที่จะรวมมือกันอยางแทจริง สังเกตไดจากพัฒนาการของรัฐไทยและเวียดนามในอดีตมีลักษณะ

คลายคลึงกันคือเมื่อสถาปนาหรือรวมเปนรัฐชาติไดแลวมักมุงขยายดินแดนไปในฝงของลาวและกัมพูชา

เชนเดียวกันจนนําไปสูความไมไววางใจตอกันเนื่องดวยไมสามารถประเมินความทะเยอทะยานของอีกฝาย

หนึ่งได และความรูสึกดังกลาวดําเนินเร่ือยมาและยังคงทิ้งรองรอยไวในยุคปจจุบันดวย 

3) ขอไดเปรียบประการหน่ึงของความสัมพันธระหวางไทยและเวียดนามคือไทยไมไดเปนคูตรงขาม

หลักของเวียดนามในการเขียนประวัติศาสตรและกระบวนการปลูกฝงชาตินิยมของเวียดนามซ่ึงตางจาก

คูกรณีของเวียดนาม เชน จีน ฝร่ังเศส หรือ อเมริกา แตในการประเมินสถานภาพหรือบทบาทของเวียดนาม

ในระดับภูมิภาคหรือระดับโลกนั้น เวียดนามมักเปรียบเทียบตนเองกับไทยเสมอโดยเฉพาะอยางยิ่งระดับ

ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือบทบาทของประเทศในเวทีอาเซียน ไทยจึงเปรียบเสมือนตัวเปรียบเทียบ

หรือคูแขงขันของเวียดนามมากกวาที่จะเปนเปาหมายของการเกลียดชังหรือโจมตี 

4) การศึกษาเอกสารของเวียดนามที่เขียนข้ึนในยุคหลังสงครามเย็นไดสะทอนใหเห็นอยางชัดเจน

วาเวียดนามตระหนักถึงความเปนจําเปนในการรวมกันของประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต รวมถึงความรวมมือกับไทยในดานตางๆ เชน การศึกษา การเกษตร การพัฒนาทางอุตสาหกรรม เปนตน 

การตระหนักถึงความจําเปนของการรวมมือกันดังกลาวทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคจะชวยใหเกิด

การปรับเปล่ียนทัศนคติและแนวโนมของการรวมมือกันอยางแทจริงไดในอนาคต 

5) พลวัตของมุมมองและทัศนคติของเวียดนามตอไทยนั้นสวนหนึ่งเปนผลมาจากการติดตอและ

ปฏิสัมพันธกันมากข้ึนในยุคหลังสงครามเย็น โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากที่เวียดนามเปดประเทศและปรับ

นโยบายทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเปนผลมาจากการยกเวนการลงตราวีซาที่ทําใหผูคนจากทั้งสองประเทศ

สามารถเดินทางไปมาระหวางกันไดสะดวกยิ่งข้ึน ดังนั้น การที่ประชาชนทั้งสองประเทศไดสัมผัสถึง

วัฒนธรรมและความเปนอยูของกันและกันยิ่งข้ึนยอมเกิดความเขาใจและการรับรูจากประสบการณตรง 

ดังที่เห็นไดจากความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวเวียดนามท่ีเคยเดินทางเขามาในประเทศไทยไดกลับไป

บอกเลาส่ิงพวกเขาพบเห็นและประทับใจ ซึ่งความรูสึกจากส่ิงที่พวกเขาไดสัมผัสและรับรูโดยตรงนั้นยอม

สงผลตอการเสริมสรางความเขาใจตอกันมากกวาความพยายามจากภาครัฐ ดังเชนที่เห็นไดจากกรณีของ

ความทรงจําของชาวเหวียดเกี่ยวที่เคยไดรับความชวยเหลือจากพี่นองชาวไทย 

 หากกลาวโดยสรุป ภาพรวมของการรับรูและความเขาใจของเวียดนามตอไทยมีความหลากหลาย

และมีพลวัต ทั้งนี้ข้ึนอยูกับผูมีสวนรวมและปริบททางสังคม ประวัติศาสตร และการเมือง ที่แปรเปล่ียนไป

ตามกาลเวลา หากแตอยางนอยส่ิงหนึ่งที่เราควรยินดีคือไทยมี “พื้นที่” อยูในประวัติศาสตรของเวียดนามมา

อยางตอเนื่องยาวนานต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 12 (ซึ่งตางจากบางประเทศ เชน พมา ซึ่งการรับรูของ

เวียดนามตอพมาจํากัดมากและเพิ่งเร่ิมปรากฏชัดเจนมากข้ึนในชวงหลังคริสตศตวรรษที่ 18) และแมวา

ภาพลักษณของไทยในประวัติศาสตรและขอเขียนตางๆ ของเวียดนามนั้นติดอยูกับภาพของการเปนประเทศ
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ที่มีใกลชิดกับจีนหรือสนิทกับอเมริกา (thân Mỹ) ซึ่งเปนคูกรณีของเวียดนาม แตโดยรวมแลวเวียดนามมอง

ไทยในฐานะมิตรประเทศและเพื่อนบานที่สําคัญในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังเห็นถึง ”ความจําเปน” ที่ตอง

รวมมือกับไทยในทุกดาน แมในประวัติศาสตรความสัมพันธของทั้งสองประเทศนั้นมีบางบางคร้ังที่เวียดนาม

แสดงความไมพอใจตอบทบาทและทาทีของไทยตอเวียดนาม แตจากการศึกษาขอมูลของเวียดนามแลว

พบวา ทายที่สุดแลว เวียดนามคอนขาง “เขาใจ” ไทย ยิ่งไปกวานั้น หากเรามองเฉพาะลงไปที่ความสัมพันธ

ทางดานการคาขายที่มีมานานและความสัมพันธของภาคประชาชนผานชาวเหวียดเกี่ยวในประเทศไทยซ่ึง

ปจจุบันไดกลายเปนสวนหนึ่งของพหุสังคมไทยที่กระจายกันอยูตามจังหวัดตางๆ แลว จะพบวา

ความสัมพันธดังกลาวสะทอนถึงความผูกพันกันอยางแนนแฟนของความพี่นองรวมภูมิภาคและมิตร

ประเทศตอกันอันเปนพื้นฐานที่สําคัญตอการสรางสายสัมพันธไทย-เวียดนามในปจจุบันและอนาคต 

 อยางไรก็ตาม ส่ิงที่นากังวลใจคือในสวนของไทยเองตางหาก แมวาในในปจจุบันสังคมไทยมีความ

ต่ืนตัวและใหความสนใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบานรวมทั้งประเทศเวียดนามมากข้ึน แตคําถามที่ชวนใหขบ

คิดตอไปคือ เรามีความเขาใจและการรับรูเกี่ยวกับประเทศเวียดนามมากนอยเพียงใด ส่ิงที่ตกคางจากความ

หวาดระแวงและความขัดแยงในอดีตยังคงเปนกําแพงขวางกั้นการรับรูและความเขาใจของไทยตอเวียดนาม

อยูอีกหรือไม และองคความรูของเราตอเพื่อนบานจะกาวทันกระแสของความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของ

โลกปจจุบันหรือไม 
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