
ประเทศเวียดนาม 

                                           

ประเทศเวยีดนาม (เวียดนาม: Việt Nam) มีชื�ออยา่งเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม (เวียดนาม: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ก่ง ฮหว่า สา โห่ย จู๋ เหงีย เหวียต นาม) เป็น

ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ตั6งอยูท่างดา้นตะวนัออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดกบั

ประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกมัพูชา ทางทิศตะวนัตก และอ่าวตงัเกี>ย ทะเลจีนใต ้ทางทิศ

ตะวนัออกและใต ้หรือในภาษาเวยีดนามเรียกเฉพาะทะเลทางทิศตะวนัออกว่า ทะเลตะวนัออก (เวียดนาม: Biển 

Đông, เบี>ยน ดง) เวียดนามมีประชากรมากกวา่ 89 ลา้นคน ถือเป็นประเทศที�มีประชากรมากที�สุดเป็นอนัดบั 13 

ของโลก 

ประวัติศาสตร์  

อารยธรรมก่อนประวติัศาสตร์ในเวียดนามมีชื�อเสียงมากโดยเฉพาะอารยธรรมยคุหินใหม่ ที�มีหลกัฐาน

คือกลองมโหระทึกสาํริด และชุมชนโบราณที�ดงเซิน เขตเมืองแทงหวา ทางใตข้องปากแม่นํ6าแดง สันนิษฐานวา่

บรรพบุรุษของชาวเวียดนามโบราณผสมผสานระหว่างชนเผา่มองโกลอยดเ์หนือจากจีนและใต ้ซึ�งเป็นชาวทะเล 

ดาํรงชีพดว้ยการปลูกขา้วแบบนาดาํและจบัปลา และอยูก่นัเป็นเผา่ บนัทึกประวติัศาสตร์ยคุหลงัของเวียดนาม

เรียกยคุนี6ว่าอาณาจกัรวนัลาง มีผูน้าํปกครองสืบต่อกนัหลายร้อยปีเรียกว่า กษตัริยหุ่์ง แต่ถือเป็นยคุก่อน

ประวติัศาสตร์ 

สมัยประวติัศาสตร์ 

เวียดนามเริ�มเขา้สู่ยคุประวติัศาสตร์หลงัจากตอนใตข้องจีนเขา้รุกรานและยดึครองดินแดนแถบลุ่มแม่นํ6า
แดง จากนั6นไม่นานจกัรพรรดิจิ>นซีซึ� งเริ�มรวมดินแดนจีนสร้างจกัรวรรดิให้เป็นหนึ�งเดียว โดยไดย้กทพัลงมา



และทาํลายอาณาจกัรของพวกถุกได ้ก่อนผนวกดินแดนลุ่มแม่นํ6าแดงทั6งหมด ให้ขึ6นตรงต่อศนูยก์ลางการ
ปกครองหนานไห่ ที�เมืองพานอวี�หรือกว่างโจวในมณฑลกวางตุง้ปัจจุบนั หลงัสิ6นสุดราชวงศฉิ์น ขา้หลวงหนาน
ไห่คือจา้วถวั ประกาศตั6งหนานไห่เป็นอาณาจกัรอิสระ ชื�อว่า หนานเยว่ หรือ นามเหวยีต ในสําเนียงเวยีดนามซึ� ง
เป็นที�มาของชื�อเวียดนามในปัจจุบนั ก่อนกองทพัฮั�นเขา้ยดึอาณาจกัรนามเหวียด ไดใ้นปี พ.ศ. 585 และผนวก
เป็นส่วนหนึ�งของจีน ใชชื้�อว่า เจียวจื�อ ขยายอาณาเขตลงใตถึ้งบริเวณเมืองดานงัในปัจจุบนั และส่งขา้หลวง
ปกครองระดบัสูงมาประจาํ เป็นช่วงเวลาที�ชาวจีนนาํวฒันธรรมจีนทางดา้นต่างๆ ไปเผยแพร่ที�ดินแดนแห่งนี6  
พร้อมเกบ็เกี�ยวผลประโยชน์ทรัพยากรจากชาวพื6นเมืองหรือชาวเวียดนามจนนาํไปสู่การต่อตา้นอยา่งรุนแรง
หลายครั6 งเช่น: 

• วีรสตรีในนาม ฮายบาจึง ไดน้าํกองกาํลงัต่อตา้นการปกครองของจีน แต่ปราชยัในอีก 3 ปีต่อมาและตก
เป็นส่วนหนึ�งของจีน 

• นกัโทษปัญญาชนชาวจีนนามวา่ หลีโบน ร่วมมือกบัปัญญาชนชาวเวยีดนามร่วมทาํการปฏิวติั ก่อตั6งราช
วงคห์ลี ขนานนามแควน้วา่ วนัซวน แต่พ่ายแพใ้นที�สุด 

การปกครองของจีนในเวียดนามขาดตอนเป็นระยะตามสถานการณ์ในจีนเอง ซึ�งเป็นโอกาสให้ชาว
พื6นเมืองในเวียดนามตั6งตนเป็นอิสระ ในช่วงเวลาที�เวียดนามอยูใ่ตก้ารปกครองของราชวงศถ์าง พุทธศาสนาเริ�ม
เขา้สู่เวียดนาม เมืองตา้หลอหรือฮานอย เป็นเมืองใหญ่ที�สุดเป็นศูนยก์ลางการคา้การเดินทางของชาวจีนและ
อินเดีย พระสงฆแ์ละนกับวชในลทัธิเต๋าจากจีนเดินทางเขา้มาอาศยัในดินแดนนี6  ต่อมาราชวงศถ์างไดเ้ปลี�ยนชื�อ
เขตปกครองนี6 ใหม่วา่ อนัหนาน (หรืออนันมั ในสาํเนียงเวยีดนาม) หลงัปราบกบฏชาวพื6นเมืองได ้แต่ถือเป็น
ช่วงเวลาสุดทา้ยที�จีนครอบครองดินแดนแห่งนี6  

• พ.ศ. 1498-1510 ราชวงศโ์ง--หลงัจากการล่มสลายของราชวงศถ์างของจีน นายพลโงเกวี�ยนผูน้าํทอ้งถิ�น
ในเขตเมืองฮวาลือ ทางใตข้องลุ่มแม่นํ6าแดง ขบัไล่ชาวจีนได ้แลว้จึงก่อตั6งราชวงศโ์งเปลี�ยนชื�อประเทศว่า 
ไดเวียด หลงัจากจกัรพรรดิสวรรคต อาณาจกัรแตกแยกออกเป็น 12 แควน้ มีผูน้าํของตนไม่ขึ6นตรงต่อกนั 

• พ.ศ. 1511-1523 ราชวงศดิ์งห์--ขนุศึกดิงห์โบะหลิง แม่ทพัของราชวงศโ์ง สามารถรวบรวมแควน้ต่างๆ
เขา้ดว้ยกนั เปลียนชื�อประเทศเป็น 

ไดโก่เวียด เริ�มสร้างระบบการปกครองแบบจีนมากกวา่ยคุก่อนหนา้ และตั6งตนเป็น จกัรพรรดิดิงห์เตียน 
หรือ ดิงห์เตียนหว่าง เสมือนจกัรพรรดิจิ>นซีผูร้วบรวมจีน ถือเป็นการเริ�มใชต้าํแหน่งจกัรพรรดิหรือ หว่างเด๋ ใน
เวียดนามเป็นครั6 งแรก 



• พ.ศ. 1524-1552 ราชวงศเ์ตี�ยนเลหรือเลยคุแรก--มเหสีของจกัรพรรดิดิงห์โบะหลิง ไดข้บัไล่รัชทายาท
ราชวงศดิ์งห์ สถาปนาพระสวามีใหม่คือขนุศึกเลหว่านเป็นจกัรพรรดิเลด่ายแห่ง โดยพยายามสร้างความ
มั�นคงดว้ยการฟื6 นฟูความสัมพนัธ์กบัราชวงศซ่์งของจีนและปราบปรามกบฏภายใน แต่กไ็ม่รอดพน้การ
รัฐประหาร สมยันี6พุทธศาสนาและลทัธิเต๋ารุ่งเรืองมากและไดรั้บความเลื�อมใสศรัทธาในหมู่ชนชั6นสูง
มาก 

ราชวงศ์ยุคใหม่ 

• พ.ศ. 1552-1768 ราชวงศ์หลี--หลี กง อ่วนมีอาํนาจในราชสาํนกัฮวาลือ เมื�อขึ6นครองราชย ์ทรงยา้ยเมือง
หลวงไปที� ทงัลอง(ฮานอย) ทรงสร้างวดัขึ6น 150 แห่ง ในปี 1070 นาํระบบการสอบจอหงวนมาใช ้ก่อตั6ง
มหาวิทยาลยัวนัเหมียว ให้ความรู้เกี�ยวกบัวรรณคดีขงจื6อ เพื�อสอบเขา้รับราชการในระบบจอหงวน แต่ขนุ
นางยงัมีจาํนวนนอ้ย ส่วนหนึ�งเป็นเชื6อสายผูมี้อิทธิพลในหัวเมือง ต่อมาทรงพระนามวา่ หลีไถโต๋ สมยัหลี
เป็นสมยัที�พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการเมืองการปกครองและสังคมมาก ที�ปรึกษาราชการในบาง
สมยัเป็นพระสงฆ ์จกัรพรรดิราชวงศห์ลีช่วงหลงัสร้างวดัขนาดใหญ่ขึ6นหลายแห่ง และสละราชสมบติั
ออกผนวช เป็นสาเหตุให้การบริหารราชการเริ�มตกอยูใ่นอาํนาจของเครือญาติพระชายามาจากตระกูลที�
มั�งคั�งในหัวเมือง ผูป้กครององคสุ์ดทา้ยเป็นเดก็หญิงที�ไดรั้บการตั6งเป็นจกัรพรรดินี พระนามว่าหลี
เจี�ยว การบริหารราชการตกอยูใ่นอาํนาจของญาติวงศพ์ระชนนีซึ� งเป็นขนุศึกมีกองกาํลงัทหารอยูใ่นมือ 
เช่นเจิ�นถูโดะ ซึ� งก่อรัฐประหารยดึอาํนาจจากราชวงศห์ลีในที�สุด 

• พ.ศ. 1768-1943 ราชวงศ์เจิ#น--เจิ�นถูโดะญาติของพระชายาจกัรพรรดิก่อรัฐประหาร ยดึอาํนาจท่ามกลาง
สถานการณ์กบฏและการรุกรานจากขา้ศึกต่างชาติ จากนั6นไดอ้ภิเษกสมรสกบัพระนางเจียว 
ฮวา่ง จกัรพรรดินีองศสุ์ดทา้ยของราชวงศห์ลีแลว้ยกหลานขึ6นเป็นจกัรพรรดิองคแ์รกของราชวงศเ์จิ�น 
สมยัเจิ�นเวียดนามตอ้งเผชิญกบัศึกสงครามโดยตลอด ที�ร้ายแรงที�สุดคือการรุกรานจากพวกมองโกล
และจมัปา สมยัเจิ�นก็เริ�มให้ความสาํคญักบัอารยธรรมจีนมากกว่ายคุก่อนหนา้โดยเฉพาะดา้นภูมิปัญญา
และอกัษรศาสตร์ รวมถึงการบริหารราชการแบบจีน ในสมยันี6 มีการประมวลพงศาวดารชาติเป็นครั6 งแรก 
ชื�อว่าด่ายเหวียตสือกี> หรือ บนัทึกประวตัิศาสตร์มหาอาณาจกัรเวียด โดยราชบณัฑิต เลวนัฮึว นอกจากนี6
ยงัเริ�มมีการประดิษฐ์อกัษรของเวียดนามที�เรียกว่า อักษรโนม ขึ6นเป็นครั6 งแรก 

• พ.ศ. 1943-1971 ราชวงศ์โห่--โห่กุ๊ยลี ญาติของพระชายาจกัรพรรดิราชวงศเ์จิ�น สร้างฐานอาํนาจของตน
ดว้ยการเป็นแม่ทพัทาํศึกกบัพวกจามทางใต ้ต่อมาก่อรัฐประหารยดึอาํนาจจากจกัรพรรดิราชวงศเ์จิ�นและ
พยายามกาํจดัเชื6อสายราชวงศที์�หลงเหลืออยู ่จากนั6นขึ6นครองราชย ์ตั6งทายาทของตนเป็นจกัรพรรดิต่อมา 



ราชนิกลูราชวงศเ์จิ�นไดข้อความช่วยเหลือไปยงัจีน ทาํให้จีนส่งกองทพัเขา้มาลม้ลา้ง ราชวงศ์โห่ แต่
สุดทา้ยก็ไม่มอบอาํนาจให้แก่ราชวงศเ์จิ�น และยดึครองเวยีดนามแทนที� 

• การกูเ้อกราชและก่อตั6ง ราชวงศ์เล (ยคุหลงั) พ.ศ. 1971-2331 เล่เหล่ย ชาวเมืองแทงหวา ทางใตข้อง
ฮานอย ไดร้วบรวมสมคัรพรรคพวกตั6งตนขึ6นเป็นผูน้าํเวียดนาม ขบัไล่จีนออกจากเวียดนามไดส้าํเร็จ 
ต่อมาในปี พ.ศ. 1971 เลเหล่ยขึ6นครองราชยเ์ป็นจกัรพรรดิองคใ์หม่ สถาปนา ราชวงศ์เล ขึ6น มีราชธานีที�
ฮานอยหรือทงัลองและราชธานีอีกแห่งคือที�เมืองแทงหวา (ทนัห์วา้) หรือ ราชธานีตะวนัตก ซึ� งเป็นถิ�น
ฐานเดิมของเลเหล่ยและตระกลูเล ต่อมาเลเหล่ยไดรั้บการถวายพระนามว่า เลไถโต๋ 

ราชวงศเ์ลช่วงแรกเป็นช่วงสร้างความมั�นคงและฟื6 นฟูประเทศในทุกดา้น โดยเฉพาะในสมยัเลไถโต๋
หรือเลเหล่ย เช่นการสร้างระบบราชการ จดัสอบคดัเลือกขนุนาง ตรากฎหมายใหม่ แบ่งเขตการปกครองใหม่ 
ฟื6 นฟกูารเกษตร รวมถึงการสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัจีนทาํใหเ้วียดนามเขา้สู่ยคุสงบสุขปลอดจาก
สงครามอีกครั6 ง 

หลงัสมยัเลเหล่ย เริ�มเกิดความขดัแยง้ระหวา่งขนุนางพลเรือนกบับรรดาขนุศึกที�ร่วมทพักบัเลเหล่ยในการ
สู้รบกบัจีน ความขดัแยง้บานปลายจนนาํไปสู่การแบ่งพรรคแบ่งพวกในหมู่ขา้ราชสาํนัก จนเกิดการรัฐประหาร
ครั6 งแรกของราชวงศเ์ลใน พ.ศ. 2002มีการประหารพระชนนีและจกัรพรรดิขณะนั6น ต่อมาบรรดาขนุนางจึง
สนบัสนุนให้ราชนิกูลอีกพระองคห์นึ�งมาเป็นจกัรพรรดิแทน ต่อมาคือจกัรพรรดิเลแถงตง (พ.ศ. 2003-2040) 

รัชกาลจกัรพรรดิเลแถงตงถือว่ายาวนานและรุ่งเรืองที�สุดยคุหนึ�งในประวติัศาสตร์เวียดนาม มีการปฏิรูป
ประเทศหลายดา้นโดยยดึรูปแบบจีนมากกว่าเดิม ทั6งระบบการสอบรับราชการที�จดัสอบครบสามระดบัตั6งแต่
อาํเภอจนถึงราชธานี จาํนวนขนุนางเพิ�มขึ6นทวีคูณและทาํให้ระบบราชการขยายตวัมากกว่ายคุสมยัก่อนหนา้ 
นอกจากนั6นยงัมีการประมวลกฎหมายใหม่พระองคท์รงสร้างเวียดนามให้เป็นมหาอาํนาจและเป็นศูนยก์ลางดว้ย
การทาํสงครามกบัเพื�อนบา้นที�มกัขดัแยง้กบัเวียดนามคือจมัปาและลาว อิทธิพลของเวียดนามรับรู้ไปจนถึงหัว
เมืองเผา่ไทในจีนตอนใตแ้ละลา้นนา หลงัรัชกาลนี6ราชวงศเ์ลเริ�มประสบปัญหาความขดัแยง้ในหมู่ขนุนาง เชื6อ
พระวงศ ์ปัญหาเศรษฐกิจจนที�สุดกถู็กรัฐประหารโดยขนุศึกหมกัดงัซุง ในปี พ.ศ. 2071 เชื6อพระวงศร์าชวงศเ์ลห
ลบหนีดว้ยการช่วยเหลือของขนุศึกตระกลูเหวียนและจิ�ง ที�มีอิทธิพลในราชสาํนกัมาแต่แรก 

ราชวงศเ์ลเริ�มการฟื6 นฟูกอบกูอ้าํนาจคืนโดยมีแม่ทพัเป็นคนตระกลูเหวยีนและจิ�ง ทาํสงครามกบัราชวงศ์
หมกัจนถึงปี พ.ศ. 2136 จึงสามารถยดึเมืองทงัลองคืนไดแ้ละฟื6 นฟูราชวงศเ์ลปกครองเวียดนามต่อไป 



ยุคแตกแยกเหนือ-ใต้ 

• หลงัการฟื6 นฟรูาชวงศเ์ลขึ6นได ้ขนุศึกตระกูลจิ�งตั6งตนเป็นผูส้าํเร็จราชการ และให้ขนุศึกตระกลูเหวียนไป
ปกครองเขตชายแดนใตบ้ริเวณเมืองด่งเหยลงไปถึงบริเวณเมืองดานงัในปัจจุบนั ขนุศึกตระกลูจิ�งตั6งตน
เป็น เจ้าสืบตําแหน่งผู้สําเร็จราชการ ในตระกลูของตนเอง ขนุศึกตระกูลเหวียนจึงประกาศไม่ยอมรับการ
ปกครองของตระกูลจิ�งจนเกิดสงครามครั6 งใหม่ต่อมาอีกหลายสิบปี เวียดนามแบ่งแยกเป็นสองส่วน ส่วน
เหนือ คือ เวียดนามเหนือ อยูใ่นการปกครองของราชวงศเ์ลและเจา้ตระกลูจิ�ง มีศนูยก์ลางที�ทงัลอง ส่วน
ใต ้คือ เวียดนามใต ้มีตระกลูเหวยีนปกครอง มีศุนยก์ลางที�เมืองฝซูวนหรือเวใ้นปัจจุบนั 

ยุคเตยเซิน 

• พ.ศ. 2316 เกิดกบฏนาํโดยชาวนาสามพี�นอ้งที�หมู่บา้นเตยเซินขึ6นในเขตเมืองบิ�งดิ�ง เขตปกครองของ
ตระกลูเหวียน และสามารถยดึเมืองฝซูวนได ้องคช์ายเหงวียนแอ๋ง เชื6อสายตระกูลเหงวียนหลบหนีลงใต้
ออกจากเวยีดนามไปจนถึงกรุงเทพฯ ก่อนกลบัมารวบรวมกาํลงัเอาชนะพวกเตยเซินได ้

องคช์ายเหงวียนแอ๋งหรือเหงวยีนฟุกอ๊าน (องเชียงสือ) ผูน้าํตระกลูเหงวียน ซึ� งตั6งตนเป็นจกัรพรรดิองค์
ใหม่แห่งราชวงศเ์หงวียน ในพ.ศ. 2345 สถาปนาราชธานีใหม่ที�เมืองเว ้แทนที�ทงัลอง ซึ�งถูกเปลี�ยนชื�อ
เป็น ฮานอย 

• ราชวงศเ์หวียน (พ.ศ. 2345-2488) 

องคช์ายเหงวียนแอ๋งหรือจกัรพรรดิยาลอง จกัรพรรดิพระองคแ์รกของราชวงศเ์หวียนเริ�มฟื6 นฟปูระเทศ 
เวียดนามมีอาณาเขตใกลเ้คียงกบัปัจจุบนั ดินแดนภาคใตข้ยายไปถึงปากแม่นํ6าโขงและชายฝั�งอ่าวไทย ทรงรักษา
สัมพนัธ์กบัชาวตะวนัตกโดยเฉพาะชาวฝรั�งเศสที�ช่วยรบกบัพวกเตยเซิน นายช่างฝรั�งเศสช่วยออกแบบ
พระราชวงัที�เวแ้ละป้อมปราการเมืองไซ่ง่อน 

ราชวงศเ์หงวียนรุ่งเรืองที�สุดในสมยัจกัรพรรดิมินหมั�ง จกัรพรรดิองคที์�สอง ทรงเปลี�ยนชื�อประเทศ
เป็น ด่ายนาม ขยายแสนานุภาพไปยงัลาวและกมัพูชา ผนวกกมัพูชาฝั�งตะวนัออก ทาํสงครามกบัสยามต่อเนื�อง
เกือบยี�สิบปี แต่ภายหลงัตอ้งถอนตวัจากกมัพูชาหลงัถูกชาวกมัพูชาต่อตา้นอยา่งรุนแรง 

สมยันี6 เวยีดนามเริ�มใชน้โยบายต่อตา้นการเผยแพร่คริสตศ์าสนาของบาทหลวงชาวตะวนัตก มีการจบักุม
และประหารบาทหลวงชาวตะวนัตกอยา่งต่อเนื�อง รวมถึงชาวเวียดนามที�นบัถือคริสตศ์าสนา จนถึงรัชกาล
จกัรพรรดิองคที์� 4 คือจกัรพรรดิตึดึdก ทรงต่อตา้นชาวคริสตอ์ยา่งรุนแรงต่อไป จนในที�สุดบาทหลวงชาวฝรั�งเศส



ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลของตนให้ช่วยคุม้ครอง พ.ศ. 2401 เรือรบฝรั�งเศสเขา้มาถึงน่านนํ6าเมืองดานงั (หรือ
ตูราน) ฐานทพัเรือใกลเ้มืองหลวงเว ้นาํไปสู่การสู้รบกนัของทั6งฝ่าย 

ต่อมากองกาํลงัฝรั�งเศสไดบุ้กโจมตีดินแดนภาคใตบ้ริเวณปากแม่นํ6าโขงและยดึครองพื6นที�ไดเ้กือบ
ทั6งหมด จกัรพรรดิตึดึdกจึงตอ้งยอมสงบศึกและมอบดินแดนภาคใตใ้หแ้ก่ฝรั�งเศส ชาวเวียดนามเริ�มต่อตา้นการยดึ
ครองของฝรั�งเศสแต่ไม่อาจต่อสู้กบัแสนยานุภาพที�เหนือกวา่ได ้ฝรั�งเศสจึงเขา้ควบคุมเวียดนามอยา่งจริงจงัมาก
ขึ6นและแบ่งเวียดนามออกเป็น 3 ส่วน คืออาณานิคมโคชินจีน ในภาคใต ้เขตอารักขาอนันาม ในตอนกลางและ
เขตอารักขาตงัเกี>ยในภาคเหนือ และเวียดนามยงัมีจกัรพรรดิเป็นประมุขเช่นเดิม แต่ตอ้งผ่านการคดัเลือกโดย
ขา้หลวงฝรั�งเศสและมีฐานะเป็นสัญลกัษณ์ อาํนาจในการบริหารการคลงั การทหารและการทูตเป็นของ
ฝรั�งเศส ถือว่าเวียดนามสิ6นสุดฐานะเอกราชนบัแต่นั6น 

ยุคอาณานิคม 

ฝรั�งเศสแสวงหาผลประโยชน์จากการปกครองเวยีดนามทางดา้นเศรษฐกิจ เวียดนามเป็นแหล่งปลูกขา้ว
และพืชเศรษฐกิจใหม่ ๆ เช่นกาแฟ และยางพารา ส่งออกไปยงัฝรั�งเศสและเป็นวตัถุดิบแก่โรงงานใน
ฝรั�งเศส ที�ดินในเวียดนามถูกยดึและตกเป็นของชาวฝรั�งเศส และเริ�มอพยพเขา้มาตั6งถิ�นฐานในเวยีดนาม 
ขณะเดียวกนัก็ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรมฝรั�งเศสใหแ้พร่หลายในเวยีดนาม ชาวเวยีดนามส่วนหนึ�งไดรั้บ
การศึกษาแบบใหม่และเริ�มตอ้งการอิสระในการทาํงานและมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ นาํไปสู่การก่อตวั
ของกลุ่มชาตินิยมต่าง ๆ ที�เขม้แขง็ที�สุดคือพรรคคอมมิวนิสตอิ์นโดจีนที�ตั6งขึ6นโดยโฮจิมินห์ ในปี พ.ศ. 
2473 และต่อมาปรับเปลี�ยนเป็น กลุ่มเวยีดมินห์ ไดน้าํชาวนาก่อการต่อตา้นฝรั�งเศสในชนบท 

ยุคเอกราช 

พ.ศ. 2488 โฮจิมินห์รับมอบอาํนาจจากจกัรพรรดิบ๋าวได่และรับตาํแหน่งประธานาธิบดีคนแรกหลงั
ประกาศเอกราช แต่หลงัจากนั6นฝรั�งเศสไดก้ลบัเขา้มาขบัไล่รัฐบาลของโฮจิมินห์และไม่ยอมรับเอกราชของ
เวียดนาม นาํไปสู่สงครามจนในที�สุดฝรั�งเศสพ่ายแพแ้ก่กองกาํลงัเวียดมินห์ที�ค่ายเดียนเบียนฟ ูในปี พ.ศ. 
2497 และมีการทาํสนธิสัญญาเจนีวา ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ยอมรับเอกราชของเวยีดนาม แต่
สหรัฐอเมริกาและชาวเวียดนามในภาคใตบ้างส่วนไม่ตอ้งการรวมตวักบัรัฐบาลของโฮจิมินห์ ต่อมาไดก่้อตั6ง
ดินแดนเวียดนามภาคใตเ้ป็นอีกประเทศหนึ�ง คือ สาธารณรัฐเวียดนาม (เวียดนามใต)้ มีเมืองหลวงคอื ไซ่ง่อน ใช้
เส้นละติจูดที� 17 องศาเหนือแบ่งแยกกบัเวียดนามส่วนเหนือใตก้ารปกครองของโฮจิมินห์ (เวียดนามเหนือ) 

สงครามเวยีดนาม 

เวียดนามเหนือไม่ยอมรับสถานภาพของเวียดนามใต ้ขณะที�สหรัฐอเมริกาไดใ้ห้การช่วยเหลือทางทหาร
แก่เวยีดนามใตอ้ยา่งต่อเนื�อง รวมถึงการส่งทหารมาประจาํในเวียดนามใตเ้พิ�มขึ6นเรื�อย ๆ เวียดนามเหนือประกาศ



ทาํสงครามเพื�อขบัไล่และ ปลดปล่อย เวียดนามใตจ้ากสหรัฐอเมริกาและรวมเขา้เป็นประเทศเดียวกนั พร้อมให้
การสนบัสนุนกลุ่มชาวเวียดนามใตที้�ต่อตา้นสหรัฐอเมริกา (เวียดกง) ในการทาํสงคราม 

การรบส่วนใหญ่กลายเป็นการรบระหว่างทหารสหรัฐอเมริกาและพนัธมิตรจากต่างประเทศ กบักอง
กาํลงัเวียดกงและเวยีดนามเหนือ ทั6งในชนบทและการโจมตีในเมือง แมส้หรัฐอเมริกาไดทุ่้มเทแสนยานุภาพ
อยา่งเตม็ที�แต่ก็ไม่อาจทาํให่สงครามยติุลงได ้หลงัการรุกโจมตีครั6 งใหญ่ของเวียดนามเหนือและเวียดกงในปี 
2511 ที�เมืองเวแ้ละเมืองหลกัอื�น ๆ ในเวียดนามใต ้สหรัฐอเมริกาเริ�มเตรียมการถอนกาํลงัจากเวียดนามใตแ้ละให้
เวียดนามใตท้าํสงครามโดยลาํพงั 

สหรัฐอเมริกาถอนทหารจากเวียดนามใตอ้ยา่งเป็นทางการในปี พ.ศ. 2516 กองกาํลงัเวยีดนามเหนือ
และเวียดกงจึงสามารถรุกเขา้ยดึไซ่ง่อนและเวียดนามใตไ้ดท้ั6งหมดในปี พ.ศ. 2518 การรวมเวียดนามทั6งสองส่วน
เขา้ดว้ยกนัเกิดขึ6นในวนัที� 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 และเปลี�ยนชื�อประเทศเป็น สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม นบัแต่นั6น 

เศรษฐกจิ 

 

            ท่าเรือไซง่อน 

เกษตรกรรม 

มีผลผลิตไดแ้ก่ ขา้วเจา้ ยางพารา ชา กาแฟ ยาสูบ พริกไทย (ในปี พ.ศ. 2549 ส่งออกกว่า 116,000 ตนั) [1] 
การประมง เวยีดนามจบัปลาไดเ้ป็นอนัดบั 4 ของสินคา้ส่งออก เช่น ปลาหมึก กุง้ ตลาดที�สาํคญั คือ ญี�ปุ่น 
ไตห้วนั และสิงคโปร์ 

อุตสาหกรรม 



ที�สาํคญั คือ อุตสาหกรรมทอผา้ ศูนยก์ลางอยูที่�โฮจิมินห์ซิตีและมีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี6 เบียนโฮ  
การทาํเหมืองแร่ที�สาํคญั คือ ถ่านหิน นํ6ามนัปิโตรเลียม และแก๊สธรรมชาติ เวียดนามเป็นประเทศส่งออก
นํ6ามนัดิบรายใหญ่อนัดบั 3 ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รองจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย[3] 

มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว และเผชิญภาวะขาดแคลนพลงังานไฟฟ้า จึงมีการซื6อพลงังานไฟฟ้า
จากมณฑลยนูนาน ประเทศจีน ตั6งแต่กนัยายนปี 2004 [4] 

แมว้่าเหตุผลทางเศรษฐกิจจะเป็นเหตุผลที�มีความสาํคญัรองจากเหตุผลทางการ เมืองและยทุธศาสตร์ในการที�
อาเซียนรับเวียดนามเขา้เป็นสมาชิก แต่ก็ยงัคงความสาํคญัในระดบัหนึ�งที�จะมองขา้มไปไม่ไดค้วามสัมพนัธ์ทวิ
ภาคี ทางเศรษฐกิจระหว่างเวียดนามและประกาศถอนทหารออกจากกมัพชูา และเมื�อเวียดนามไดล้งนามใน
ขอ้ตกลงสันติภาพที�กรุงปารีสในปี 1991 

เหตุผลการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน 

1. การสนบัสนุนและความช่วยเหลือในการพฒันาทางเศรษฐกิจของเวียดนาม ทั6งโดยทางตรงและทางออ้ม
จากประเทศสมาชิกอาเซียนซึ� ง เวียดนามมองว่าเป็นสิ�งที�มาพร้อมกบัการปรับสภาพแวดลอ้มทาง
ยทุธศาสตร์และการ ปรับนโยบายต่างประเทศ การเขา้รวมกลุ่มอาเซียนจะทาํใหเ้วียดนามมีโอกาสได้
เรียนรู้ประสบการณ์ในการ พฒันาประเทศจากสมาชิกต่างๆ อนัจะมีส่วนเอื6ออาํนวยและเร่งการพฒันา
ของตนไปสู่ระบบเศรษฐกิจการตลาดซึ� ง ตั6งอยูบ่นหลกัการของการแข่งขนัไดใ้นที�สุด 

2. เวียดนามให้ความสาํคญัสูงสุดต่อการเขา้ร่วมในระบบเศรษฐกิจของภมิูภาค เอเชีย-แปซิฟิกและระบบ
เศรษฐกิจของโลก การเป็นสมาชิกของอาเซียนจะนาํไปสู่การมีส่วนร่วมในเขตการคา้เสรีอา เซียน และ
นาํเวยีดนามไปสู่ความคุน้เคยกบัแนวทางปฏิบติัในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน ระดบัโลก อนัจะมี
ผลดีและเป็นปัจจยัประการหนึ�งที�จะผลกัดนัเวียดนามให้กา้วไปสู้การ เป็นสมาชิกของ APEC และ 
WTO ไดใ้นที�สุด 

3. ในฐานะของสมาชิกอาเซียน เวียดนามหวงัที�จะไดรั้บประโยชน์จากการเพิ�มขึ6นของการคา้และการ
ลงทุนกบั ประเทศอาเซียนทั6งหลาย ขณะเดียวกนัในขณะที�การคา้ภายในกลุ่มอาเซียนกาํลงัขยายตวั 
เวียดนามก็ไดต้ระเตรียมและปรับทิศทางการส่งออกของตนที�จะไปสู่ตลาดอาเซียน นี6อยา่งจริงจงัมาก
ขึ6น การนาํเขา้ของเวียดนามจากอาเซียนในขณะนี6 เป็นครึ� งหนึ� งของการนาํเขา้ทั6งหมด ของทั6งหมดของ
เวียดนาม และประมาณร้อยละ 30 ของการคา้ทั6งหมดของเวียดนามที�มีกบัอาเซียนนอกจากนี6  เวียดนาม
ยงัหวงัวา่ตนจะไดรั้บสิทธิพิเศษ GSP อยา่งนอ้ย 10 ปีขึ6นไป และเวียดนามยงัจะเป็นจุดส่งออกที�สาํคญั
สาํหรับประเทศสมาชิกอาเซียนอื�น ๆ 



ในดา้นการลงทุน ทั6งเวยีดนามและประเทศในกลุ่มอาเซียนจะไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนัจากการที� ประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนเขา้ไปลงทุนในเวียดนามโดยเวียดนามจะสามารถดูดซึมเทคนิค วิทยาการและเทคโนโลยทีี�ผา่น
มากบัการลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในรูปแบบของการร่วมทุน ซึ� งจะนาํไปสู่การพฒันาการผลิตของ
เวียดนาม และขณะเดียวกนั นบัตั6งแต่เวียดนามเปิดประเทศและประกาศกฎหมายวา่ดว้ยการลงทุนต่างชาติ 
ประเทศสมาชิกอาเซียนต่างกใ็ห้ความสนใจลพยายามแสวงหาโอกาสเขา้ไปลงทุนใน เวียดนาม ทั6งนี6 เพราะ
อาเซียนก ็สนใจในผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจดว้ยเช่นกนัทั6งดา้นการคา้และการลงทุน เนื�องจากเวียดนามเป็น
ตลาดใหญ่มีประชากรถึง 73 ลา้นคน มีความสมบูรณ์ทางทรัพยาธรรมชาติ มีแรงงานที�มีศกัยภาพและมีราคาถูก 
การมีเวียดนามเป็นสมาชิกเพิ�มขึ6นจะทาํใหอ้าเซียนมีประชากรเพิ�มเป็น 420 ลา้นคน และจะมีผลผลิตมวลรวม
ภายในถึง 500 พนัลา้น ดอลลาร์สหรัฐ อนัจะทาํใหอ้าเซียนมีศกัยภาพในการขยายตวักางเศรษฐกิจไดม้ากขึ6นไป
อีก 

ในปัจจุบนั ประเทศที�ไดรั้บการอนุมติัดว้ยมูลค่าลงทุนมากที�สุดไดแ้ก่สิงคโปร์ ซึ� งมีโครงการการลงทุนที�
ไดรั้บการอนุมติัจาํนวนโครงการ ดว้ยมูลค่า 5.3 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการลงทุนของประเทศสมาชิก
อาเซียนในเวียดนามคิดไดเ้ป็นร้อยละ 27.69 ของมูลค่าของการลงทุนต่างชาติทั6งสิ6นในเวียดนาม กล่าวคือใน
มูลค่า 8.14 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ จากมูลค่าของการลงทุนต่างชาติทั6งสิน 29.4 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยมี
โครงการทั6งสิ6น 337 โครงการ โดยมาเลเซียลงทุนเป็นอนัดบั 2 รองจากสิงคโปร์ ไทยลง ทุนเป็นอนัดบั 3 
ประเภทของการลงทุนที�สมาชิกอาเซียนดาํเนินการในเวียดนาม ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง
สาํนกังาน ที�อยูอ่าศยั การผลิตสินคา้อุปโภคบริโภคและการแปรรูปอาหาร เวียดนามหวงัว่าการลงทุนจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนนี6จะมีส่วนช่วยถ่วงดุลการลง ทุนจากเกาหลีใต ้ไตห้วนั ฮ่องกง และญี�ปุ่น 

ในขณะเดียวกนัในส่วนของอาเซียน เหตุผลประการหนึ�งที�ทาํให้อาเซียนยินดีรับเวยีดนามเขา้เป็นสมาชิกก็
คือ การเขา้รวมกลุ่มอาเซียนของเวียดนามนั6นจะมีผลไปเพิ�มความสามารถในการแข่งขนั ทางเศรษฐกิจอีกทั6ง
อาํนาจในการต่อรองทางการเมืองทั6งหลายต่างก็มีผลประโยชน์ ที�สอดคลอ้งกนั ทั6งทางการเมืองและทาง
เศรษฐกิจร่วมกนัอนันาํไปสู่การยอมรับในที�สุด 

ประชากร 



 

          เจดียเ์สาเดียว แสดงใหเ้ห็นถึงศาสนาพทุธ 

มีจาํนวน 84.23 ลา้นคน ความหนาแน่นโดยเฉลี�ย 253 คนต่อตารางกิโลเมตร เป็นชาวเวียดร้อยละ 86 
(บริเวณสามเหลี�ยมปากแม่นํ6 าโขงทางตอนใตข้องประเทศ) ต่าย ไท เหมื�อง ฮั6ว (จีน) เขมร นุง มง้ 

 

วัฒนธรรม 

จากการสาํรวจในปี พ.ศ. 2556 ประเทศเวียดนามมีประชากรถึงร้อยละ 80 ที�นบัถือศาสนาพุทธมหายาน 
ที�เหลือนั6นนบัถือลทัธิขงจื�อ เต๋า โรมนัคาทอลิก โปรเตสแตนต ์และอื�น ๆ แต่กมี็ชาวมุสลิมที�อาศยัอยูท่าง
ตะวนัตกเฉียงใต ้ซึ�งเป็นชาวจาม 

การสื�อสารใชภ้าษาเวยีดนาม ซึ� งเมื�อปี พ.ศ. 2463 วงการวิชาการเวียดนามไดล้งประชามติที�จะใชต้วัอกัษรโรมนั 
(quoc ngu) แทนตวัอกัษรจีน (Chu Nom) ในการเขียนภาษาเวียดนาม [5] 

เทศกาล 

เทศกาลเต็ด  

เป็นเทศกาลทางศาสนาที�สาํคญัที�สุด มีชื�อเต็มว่า "เตด็เหวียนดาน" หมายความวา่ เทศกาลแห่งรุ่งอรุณ

แรกของปี มีขึ6นระหว่างปลายเดือนมกราคมถึงตน้เดือนกุมภาพนัธ์ เป็นการเฉลิมฉลองความเชื�อในเทพเจา้ ลทัธิ

เต๋า ขงจื�อ และศาสนาพุทธ และเป็นการเคารพบรรพบุรุษ 

เทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วง  



ตรงกบัวนัขึ6น 15 คํ�า เดือน 8 ของทุกปี ชาวบา้นประกวดทาํขนมเปีd ยะโก๋ญวน (บนัตรังทู) พร้อมทั6งจดั

ขบวนแห่เชิดมงักร เพื�อเป็นการแสดงความเคารพต่อดวงจนัทร์ 

 

 

 

 

 

การคมนาคม 

  

เครื�องบินของสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ 

เวียดนามมีท่าอากาศยานขนาดใหญ่ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย (Noi Bai) ในกรุงฮานอย, ท่า
อากาศยานเตินเซินเญิ6ต (Tan Son Nhat) ในนครโฮจิมินห์, โครงการท่าอากาศยานลองถั�ญ (Long Thanh) ใน
จงัหวดัด่งนาย, ท่าอากาศยานจูลาย (Chu Lai) ในจงัหวดักว๋างนาม และท่าอากาศยานดานงั (Danang) ในนคร
ดานงั[6] 

   



         เวยีดนามและเพื�อนบา้น 

                                                       

 

 

 

 

 

 

                                       
                                                        แผนที�อินโดจีน ค.ศ. 1913

 

กลองมโหระทึกสาํริด 
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เวยีดนามและเพื�อนบา้น 

เวยีดนามและเพื�อนบา้น 

 



 

แผนที�อินโดจีน ค.ศ. 1913 

 

 

 

 

 



สงครามเวยีดนาม 

อารยธรรมก่อนประวติัศาสตร์ในเวียดนามมีชื�อเสียงมากโดยเฉพาะอารยธรรมยคุหินใหม่ ที�มีหลกัฐานคือกลองมโหระทึกสาํริด และชุมชนโบราณที�
ดงเซิน เขตเมืองแทงหวา ทางใตข้องปากแม่นํ6 าแดง สนันิษฐานวา่บรรพบุรุษของชาวเวียดนามโบราณผสมผสานระหวา่งชนเผา่มองโกลอยด์เหนือ 
จากจีนและใต ้ซึ�งเป็นชาวทะเล ดาํรงชีพดว้ยการปลูกขา้วแบบนาดาํและจบัปลา และอยูก่นัเป็นเผา่ บนัทึกประวติัศาสตร์ยคุหลงัของเวียดนามเรียกยคุ
นี6 วา่อาณาจกัรวนัลาง มีผูน้าํปกครองสืบต่อกนัหลายร้อยปีเรียกวา่ กษตัริยหุ่์ง แต่ถือเป็นยคุก่อนประวติัศาสตร์ 

สมัยประวัติศาสตร์ 

เวียดนามเริ�มเขา้สู่ยคุประวติัศาสตร์หลงัจากตอนใตข้องจีนเขา้รุกรานและยดึครองดินแดนแถบลุ่มแม่นํ6 าแดง จากนั6นไม่นานจกัรพรรดิจิ>นซีซึ�งเริ�มรวม
ดินแดนจีนสร้างจกัรวรรดิให้เป็นหนึ�งเดียว โดยไดย้กทพัลงมาและทาํลายอาณาจกัรของพวกถุกได ้ก่อนผนวกดินแดนลุ่มแม่นํ6 าแดงทั6งหมด ใหขึ้6น
ตรงต่อศูนยก์ลางการปกครองหนานไห่ ที�เมืองพานอวี�หรือกวา่งโจวในมณฑลกวางตุง้ปัจจุบนั หลงัสิ6นสุดราชวงศฉิ์น ขา้หลวงหนานไห่คือจา้วถวั 
ประกาศตั6งหนานไห่เป็นอาณาจกัรอิสระ ชื�อวา่ หนานเยว่ หรือ นามเหวยีต ในสาํเนียงเวียดนามซึ�งเป็นที�มาของชื�อเวียดนามในปัจจุบนั ก่อนกองทพั
ฮั�นเขา้ยดึอาณาจกัรนามเหวียด ไดใ้นปี พ.ศ. 585 และผนวกเป็นส่วนหนึ�งของจีน ใชชื้�อวา่ เจียวจื�อ ขยายอาณาเขตลงใตถึ้งบริเวณเมืองดานงัใน
ปัจจุบนั และส่งขา้หลวงปกครองระดบัสูงมาประจาํ เป็นช่วงเวลาที�ชาวจีนนาํวฒันธรรมจีนทาง ดา้นต่างๆ ไปเผยแพร่ที�ดินแดนแห่งนี6 พร้อมเกบ็เกี�ยว
ผลประโยชน์ทรัพยากรจากชาวพื6นเมืองหรือชาวเวียดนามจนนาํไปสู่ การต่อตา้นอยา่งรุนแรงหลายครั6งเช่น: 

• วรีสตรีในนาม ฮายบาจึง ไดน้าํกองกาํลงัตอ่ตา้นการปกครองของจีน แตป่ราชยัในอีก 3 ปีตอ่มาและตกเป็นส่วนหนึ�ง
ของจีน 

• นกัโทษปัญญาชนชาวจีนนามวา่ หลีโบน ร่วมมือกบัปัญญาชนชาวเวียดนามร่วมทาํการปฏิวตัิ ก่อตั6งราชวงคห์ลี ขนาน
นามแควน้วา่ วนัซวน แต่พา่ยแพใ้นที�สุด 

การปกครองของจีนในเวียดนามขาดตอนเป็นระยะตามสถานการณ์ในจีนเอง ซึ�งเป็นโอกาสให้ชาวพื6นเมืองในเวียดนามตั6งตนเป็นอิสระ ในช่วงเวลาที�
เวียดนามอยูใ่ตก้ารปกครองของราชวงศถ์าง พทุธศาสนาเริ�ม เขา้สู่เวียดนาม เมืองตา้หลอหรือฮานอย เป็นเมืองใหญ่ที�สุดเป็นศูนยก์ลางการคา้การ
เดินทางของชาวจีนและอินเดีย พระสงฆแ์ละนกับวชในลทัธิเต๋าจากจีนเดินทางเขา้มาอาศยัในดินแดนนี6 ต่อมาราชวงศถ์างไดเ้ปลี�ยนชื�อเขตปกครองนี6
ใหม่วา่ อนัหนาน (หรืออนันมั ในสาํเนียงเวียดนาม) หลงัปราบกบฏชาวพื6นเมืองได ้แต่ถือเป็นช่วงเวลาสุดทา้ยที�จีนครอบครองดินแดนแห่งนี6 

• พ.ศ. 1498-1510 ราชวงศโ์ง--หลงั จากการลม่สลายของราชวงศถ์างของจีน นายพลโงเกวี�ยนผูน้าํทอ้งถิ�นในเขต
เมืองฮวาลือ ทางใตข้องลุ่มแม่นํ6าแดง ขบัไล่ชาวจีนได ้แลว้จึงก่อตั6งราชวงศโ์งเปลี�ยนชื�อประเทศวา่ ไดเวยีด หลงัจาก
จกัรพรรดิสวรรคต อาณาจกัรแตกแยกออกเป็น 12 แควน้ มีผูน้าํของตนไม่ขึ6นตรงต่อกนั 

• พ.ศ. 1511-1523 ราชวงศดิ์งห์--ขนุศึกดิงห์โบะหลิง แม่ทพัของราชวงศโ์ง สามารถรวบรวมแควน้ต่างๆเขา้ดว้ยกนั เป
ลียนชื�อประเทศเป็น 

ไดโก่เวียด เริ�มสร้างระบบการปกครองแบบจีนมากกว่ายคุก่อนหนา้ และตั6งตนเป็น จกัรพรรดิดิงหเ์ตียน หรือ ดิงห์เตียนหวา่ง เสมือนจกัรพรรดิจิ>นซีผู ้
รวบรวมจีน ถือเป็นการเริ�มใชต้าํแหน่งจกัรพรรดิหรือ หวา่งเด๋ ในเวียดนามเป็นครั6งแรก 

• พ.ศ. 1524-1552 ราชวงศเ์ตี�ยนเลหรือเลยคุแรก--มเหสีของจกัรพรรดิดิงห์โบะหลิง ไดข้บัไล่รัชทายาทราชวงศดิ์งห์ 
สถาปนาพระ 



 

 

 

 

 

 

 

 


