ประเทศเวียดนาม

ประเทศเวียดนาม (เวียดนาม: Việt Nam) มีชืออย่างเป็ นทางการคือ สาธารณรั ฐสั งคมนิยม
เวียดนาม (เวียดนาม: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ก่ง ฮหว่า สา โห่ ย จู๋ เหงีย เหวียต นาม) เป็ น
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ตั6งอยูท่ างด้านตะวันออกสุ ดของคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดกับ
ประเทศจีน ทางทิศเหนื อ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี>ย ทะเลจีนใต้ ทางทิศ
ตะวันออกและใต้ หรื อในภาษาเวียดนามเรี ยกเฉพาะทะเลทางทิศตะวันออกว่า ทะเลตะวันออก (เวียดนาม: Biển
Đông, เบี>ยน ดง) เวียดนามมีประชากรมากกว่า 89 ล้านคน ถือเป็ นประเทศทีมีประชากรมากทีสุ ดเป็ นอันดับ 13
ของโลก
ประวัติศาสตร์
อารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ในเวียดนามมีชือเสี ยงมากโดยเฉพาะอารยธรรมยุคหิ นใหม่ ทีมีหลักฐาน
คือกลองมโหระทึกสําริ ด และชุมชนโบราณทีดงเซิ น เขตเมืองแทงหวา ทางใต้ของปากแม่น6 าํ แดง สันนิษฐานว่า
บรรพบุรุษของชาวเวียดนามโบราณผสมผสานระหว่างชนเผ่ามองโกลอยด์เหนื อจากจีนและใต้ ซึงเป็ นชาวทะเล
ดํารงชีพด้วยการปลูกข้าวแบบนาดําและจับปลา และอยูก่ นั เป็ นเผ่า บันทึกประวัติศาสตร์ ยคุ หลังของเวียดนาม
เรี ยกยุคนี6ว่าอาณาจักรวันลาง มีผนู ้ าํ ปกครองสื บต่อกันหลายร้อยปี เรี ยกว่า กษัตริ ยห์ ุ่ ง แต่ถือเป็ นยุคก่อน
ประวัติศาสตร์
สมัยประวัติศาสตร์
เวียดนามเริ มเข้าสู่ ยคุ ประวัติศาสตร์ หลังจากตอนใต้ของจีนเข้ารุ กรานและยึดครองดินแดนแถบลุ่มแม่น6 าํ
แดง จากนั6นไม่นานจักรพรรดิจ>ินซี ซึงเริ มรวมดินแดนจีนสร้างจักรวรรดิให้เป็ นหนึ งเดียว โดยได้ยกทัพลงมา

และทําลายอาณาจักรของพวกถุกได้ ก่อนผนวกดินแดนลุ่มแม่น6 าํ แดงทั6งหมด ให้ข6 นึ ตรงต่อศูนย์กลางการ
ปกครองหนานไห่ ทีเมืองพานอวีหรื อกว่างโจวในมณฑลกวางตุง้ ปั จจุบนั หลังสิ6 นสุ ดราชวงศ์ฉิน ข้าหลวงหนาน
ไห่ คือจ้าวถัว ประกาศตั6งหนานไห่ เป็ นอาณาจักรอิสระ ชือว่า หนานเยว่ หรื อ นามเหวียต ในสําเนียงเวียดนามซึ ง
เป็ นทีมาของชือเวียดนามในปั จจุบนั ก่อนกองทัพฮันเข้ายึดอาณาจักรนามเหวียด ได้ในปี พ.ศ. 585 และผนวก
เป็ นส่ วนหนึงของจีน ใช้ชือว่า เจียวจือ ขยายอาณาเขตลงใต้ถึงบริ เวณเมืองดานังในปั จจุบนั และส่ งข้าหลวง
ปกครองระดับสู งมาประจํา เป็ นช่วงเวลาทีชาวจีนนําวัฒนธรรมจีนทางด้านต่างๆ ไปเผยแพร่ ทีดินแดนแห่ งนี6
พร้อมเก็บเกียวผลประโยชน์ทรัพยากรจากชาวพื6นเมืองหรื อชาวเวียดนามจนนําไปสู่ การต่อต้านอย่างรุ นแรง
หลายครั6งเช่น:
•

•

วีรสตรี ในนาม ฮายบาจึง ได้นาํ กองกําลังต่อต้านการปกครองของจีน แต่ปราชัยในอีก 3 ปี ต่อมาและตก
เป็ นส่ วนหนึงของจีน
นักโทษปั ญญาชนชาวจีนนามว่า หลีโบน ร่ วมมือกับปั ญญาชนชาวเวียดนามร่ วมทําการปฏิวตั ิ ก่อตั6งราช
วงค์หลี ขนานนามแคว้นว่า วันซวน แต่พ่ายแพ้ในทีสุ ด

การปกครองของจีนในเวียดนามขาดตอนเป็ นระยะตามสถานการณ์ในจีนเอง ซึ งเป็ นโอกาสให้ชาว
พื6นเมืองในเวียดนามตั6งตนเป็ นอิสระ ในช่วงเวลาทีเวียดนามอยูใ่ ต้การปกครองของราชวงศ์ถาง พุทธศาสนาเริ ม
เข้าสู่เวียดนาม เมืองต้าหลอหรื อฮานอย เป็ นเมืองใหญ่ทีสุ ดเป็ นศูนย์กลางการค้าการเดินทางของชาวจีนและ
อินเดีย พระสงฆ์และนักบวชในลัทธิเต๋ าจากจีนเดินทางเข้ามาอาศัยในดินแดนนี6 ต่อมาราชวงศ์ถางได้เปลียนชือ
เขตปกครองนี6 ใหม่วา่ อันหนาน (หรื ออันนัม ในสําเนี ยงเวียดนาม) หลังปราบกบฏชาวพื6นเมืองได้ แต่ถือเป็ น
ช่วงเวลาสุ ดท้ายทีจีนครอบครองดินแดนแห่ งนี6
•

•

พ.ศ. 1498-1510 ราชวงศ์โง--หลังจากการล่มสลายของราชวงศ์ถางของจีน นายพลโงเกวียนผูน้ าํ ท้องถิน
ในเขตเมืองฮวาลือ ทางใต้ของลุ่มแม่น6 าํ แดง ขับไล่ชาวจีนได้ แล้วจึงก่อตั6งราชวงศ์โงเปลียนชือประเทศว่า
ไดเวียด หลังจากจักรพรรดิสวรรคต อาณาจักรแตกแยกออกเป็ น 12 แคว้น มีผนู ้ าํ ของตนไม่ข6 ึนตรงต่อกัน
พ.ศ. 1511-1523 ราชวงศ์ดิงห์--ขุนศึกดิงห์โบะหลิง แม่ทพั ของราชวงศ์โง สามารถรวบรวมแคว้นต่างๆ
เข้าด้วยกัน เปลียนชือประเทศเป็ น

ไดโก่เวียด เริ มสร้างระบบการปกครองแบบจีนมากกว่ายุคก่อนหน้า และตั6งตนเป็ น จักรพรรดิดิงห์เตียน
หรื อ ดิงห์เตียนหว่าง เสมือนจักรพรรดิจ>ินซี ผรู ้ วบรวมจีน ถือเป็ นการเริ มใช้ตาํ แหน่งจักรพรรดิหรื อ หว่างเด๋ ใน
เวียดนามเป็ นครั6งแรก

พ.ศ. 1524-1552 ราชวงศ์เตียนเลหรื อเลยุคแรก--มเหสี ของจักรพรรดิดิงห์โบะหลิง ได้ขบั ไล่รัชทายาท
ราชวงศ์ดิงห์ สถาปนาพระสวามีใหม่คือขุนศึกเลหว่านเป็ นจักรพรรดิเลด่ายแห่ ง โดยพยายามสร้างความ
มันคงด้วยการฟื6 นฟูความสัมพันธ์กบั ราชวงศ์ซ่งของจีนและปราบปรามกบฏภายใน แต่กไ็ ม่รอดพ้นการ
รัฐประหาร สมัยนี6พุทธศาสนาและลัทธิเต๋ ารุ่ งเรื องมากและได้รับความเลือมใสศรัทธาในหมู่ชนชั6นสู ง
มาก
ราชวงศ์ ยุคใหม่
•

•

•

•

พ.ศ. 1552-1768 ราชวงศ์ หลี--หลี กง อ่วนมีอาํ นาจในราชสํานักฮวาลือ เมือขึ6นครองราชย์ ทรงย้ายเมือง
หลวงไปที ทังลอง(ฮานอย) ทรงสร้างวัดขึ6น 150 แห่ ง ในปี 1070 นําระบบการสอบจอหงวนมาใช้ ก่อตั6ง
มหาวิทยาลัยวันเหมียว ให้ความรู ้เกียวกับวรรณคดีขงจื6อ เพือสอบเข้ารับราชการในระบบจอหงวน แต่ขนุ
นางยังมีจาํ นวนน้อย ส่ วนหนึ งเป็ นเชื6อสายผูม้ ีอิทธิพลในหัวเมือง ต่อมาทรงพระนามว่า หลีไถโต๋ สมัยหลี
เป็ นสมัยทีพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการเมืองการปกครองและสังคมมาก ทีปรึ กษาราชการในบาง
สมัยเป็ นพระสงฆ์ จักรพรรดิราชวงศ์หลีช่วงหลังสร้างวัดขนาดใหญ่ข6 ึนหลายแห่ ง และสละราชสมบัติ
ออกผนวช เป็ นสาเหตุให้การบริ หารราชการเริ มตกอยูใ่ นอํานาจของเครื อญาติพระชายามาจากตระกูลที
มังคังในหัวเมือง ผูป้ กครององค์สุดท้ายเป็ นเด็กหญิงทีได้รับการตั6งเป็ นจักรพรรดินี พระนามว่าหลี
เจียว การบริ หารราชการตกอยูใ่ นอํานาจของญาติวงศ์พระชนนีซึงเป็ นขุนศึกมีกองกําลังทหารอยูใ่ นมือ
เช่นเจินถูโดะ ซึ งก่อรัฐประหารยึดอํานาจจากราชวงศ์หลีในทีสุ ด
พ.ศ. 1768-1943 ราชวงศ์ เจิ#น--เจินถูโดะญาติของพระชายาจักรพรรดิก่อรัฐประหาร ยึดอํานาจท่ามกลาง
สถานการณ์กบฏและการรุ กรานจากข้าศึกต่างชาติ จากนั6นได้อภิเษกสมรสกับพระนางเจียว
ฮว่าง จักรพรรดินีองศ์สุดท้ายของราชวงศ์หลีแล้วยกหลานขึ6นเป็ นจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์เจิน
สมัยเจินเวียดนามต้องเผชิญกับศึกสงครามโดยตลอด ทีร้ายแรงทีสุ ดคือการรุ กรานจากพวกมองโกล
และจัมปา สมัยเจินก็เริ มให้ความสําคัญกับอารยธรรมจีนมากกว่ายุคก่อนหน้าโดยเฉพาะด้านภูมิปัญญา
และอักษรศาสตร์ รวมถึงการบริ หารราชการแบบจีน ในสมัยนี6 มีการประมวลพงศาวดารชาติเป็ นครั6งแรก
ชือว่าด่ายเหวียตสื อกี> หรื อ บันทึกประวัติศาสตร์ มหาอาณาจักรเวียด โดยราชบัณฑิต เลวันฮึว นอกจากนี6
ยังเริ มมีการประดิษฐ์อกั ษรของเวียดนามทีเรี ยกว่า อักษรโนม ขึ6นเป็ นครั6งแรก
พ.ศ. 1943-1971 ราชวงศ์ โห่ --โห่ กุ๊ยลี ญาติของพระชายาจักรพรรดิราชวงศ์เจิน สร้างฐานอํานาจของตน
ด้วยการเป็ นแม่ทพั ทําศึกกับพวกจามทางใต้ ต่อมาก่อรัฐประหารยึดอํานาจจากจักรพรรดิราชวงศ์เจินและ
พยายามกําจัดเชื6อสายราชวงศ์ทีหลงเหลืออยู่ จากนั6นขึ6นครองราชย์ ตั6งทายาทของตนเป็ นจักรพรรดิต่อมา

ราชนิ กลู ราชวงศ์เจินได้ขอความช่วยเหลือไปยังจีน ทําให้จีนส่ งกองทัพเข้ามาล้มล้าง ราชวงศ์ โห่ แต่
สุ ดท้ายก็ไม่มอบอํานาจให้แก่ราชวงศ์เจิน และยึดครองเวียดนามแทนที
•

การกูเ้ อกราชและก่อตั6ง ราชวงศ์ เล (ยุคหลัง) พ.ศ. 1971-2331 เล่เหล่ย ชาวเมืองแทงหวา ทางใต้ของ
ฮานอย ได้รวบรวมสมัครพรรคพวกตั6งตนขึ6นเป็ นผูน้ าํ เวียดนาม ขับไล่จีนออกจากเวียดนามได้สาํ เร็ จ
ต่อมาในปี พ.ศ. 1971 เลเหล่ยขึ6นครองราชย์เป็ นจักรพรรดิองค์ใหม่ สถาปนา ราชวงศ์ เล ขึ6น มีราชธานีที
ฮานอยหรื อทังลองและราชธานีอีกแห่ งคือทีเมืองแทงหวา (ทันห์วา้ ) หรื อ ราชธานี ตะวันตก ซึงเป็ นถิน
ฐานเดิมของเลเหล่ยและตระกูลเล ต่อมาเลเหล่ยได้รับการถวายพระนามว่า เลไถโต๋

ราชวงศ์เลช่วงแรกเป็ นช่วงสร้างความมันคงและฟื6 นฟูประเทศในทุกด้าน โดยเฉพาะในสมัยเลไถโต๋
หรื อเลเหล่ย เช่นการสร้างระบบราชการ จัดสอบคัดเลือกขุนนาง ตรากฎหมายใหม่ แบ่งเขตการปกครองใหม่
ฟื6 นฟูการเกษตร รวมถึงการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนทําให้เวียดนามเข้าสู่ ยคุ สงบสุ ขปลอดจาก
สงครามอีกครั6ง
หลังสมัยเลเหล่ย เริ มเกิดความขัดแย้งระหว่างขุนนางพลเรื อนกับบรรดาขุนศึกทีร่ วมทัพกับเลเหล่ยในการ
สู้รบกับจีน ความขัดแย้งบานปลายจนนําไปสู่ การแบ่งพรรคแบ่งพวกในหมู่ขา้ ราชสํานัก จนเกิดการรัฐประหาร
ครั6งแรกของราชวงศ์เลใน พ.ศ. 2002มีการประหารพระชนนีและจักรพรรดิขณะนั6น ต่อมาบรรดาขุนนางจึง
สนับสนุนให้ราชนิ กูลอีกพระองค์หนึ งมาเป็ นจักรพรรดิแทน ต่อมาคือจักรพรรดิเลแถงตง (พ.ศ. 2003-2040)
รัชกาลจักรพรรดิเลแถงตงถือว่ายาวนานและรุ่ งเรื องทีสุ ดยุคหนึงในประวัติศาสตร์ เวียดนาม มีการปฏิรูป
ประเทศหลายด้านโดยยึดรู ปแบบจีนมากกว่าเดิม ทั6งระบบการสอบรับราชการทีจัดสอบครบสามระดับตั6งแต่
อําเภอจนถึงราชธานี จํานวนขุนนางเพิมขึ6นทวีคูณและทําให้ระบบราชการขยายตัวมากกว่ายุคสมัยก่อนหน้า
นอกจากนั6นยังมีการประมวลกฎหมายใหม่พระองค์ทรงสร้างเวียดนามให้เป็ นมหาอํานาจและเป็ นศูนย์กลางด้วย
การทําสงครามกับเพือนบ้านทีมักขัดแย้งกับเวียดนามคือจัมปาและลาว อิทธิพลของเวียดนามรับรู ้ไปจนถึงหัว
เมืองเผ่าไทในจีนตอนใต้และล้านนา หลังรัชกาลนี6ราชวงศ์เลเริ มประสบปั ญหาความขัดแย้งในหมู่ขนุ นาง เชื6อ
พระวงศ์ ปั ญหาเศรษฐกิจจนทีสุ ดก็ถูกรัฐประหารโดยขุนศึกหมักดังซุ ง ในปี พ.ศ. 2071 เชื6อพระวงศ์ราชวงศ์เลห
ลบหนี ดว้ ยการช่วยเหลือของขุนศึกตระกูลเหวียนและจิง ทีมีอิทธิพลในราชสํานักมาแต่แรก
ราชวงศ์เลเริ มการฟื6 นฟูกอบกูอ้ าํ นาจคืนโดยมีแม่ทพั เป็ นคนตระกูลเหวียนและจิง ทําสงครามกับราชวงศ์
หมักจนถึงปี พ.ศ. 2136 จึงสามารถยึดเมืองทังลองคืนได้และฟื6 นฟูราชวงศ์เลปกครองเวียดนามต่อไป

ยุคแตกแยกเหนือ-ใต้
หลังการฟื6 นฟูราชวงศ์เลขึ6นได้ ขุนศึกตระกูลจิงตั6งตนเป็ นผูส้ าํ เร็ จราชการ และให้ขนุ ศึกตระกูลเหวียนไป
ปกครองเขตชายแดนใต้บริ เวณเมืองด่งเหยลงไปถึงบริ เวณเมืองดานังในปัจจุบนั ขุนศึกตระกูลจิงตั6งตน
เป็ น เจ้ าสื บตําแหน่ งผู้สําเร็ จราชการ ในตระกูลของตนเอง ขุนศึกตระกูลเหวียนจึงประกาศไม่ยอมรับการ
ปกครองของตระกูลจิงจนเกิดสงครามครั6งใหม่ต่อมาอีกหลายสิ บปี เวียดนามแบ่งแยกเป็ นสองส่ วน ส่ วน
เหนือ คือ เวียดนามเหนื อ อยูใ่ นการปกครองของราชวงศ์เลและเจ้าตระกูลจิง มีศนู ย์กลางทีทังลอง ส่ วน
ใต้ คือ เวียดนามใต้ มีตระกูลเหวียนปกครอง มีศุนย์กลางทีเมืองฝูซวนหรื อเว้ในปั จจุบนั
ยุคเตยเซิ น
•

•

พ.ศ. 2316 เกิดกบฏนําโดยชาวนาสามพีน้องทีหมู่บา้ นเตยเซิ นขึ6นในเขตเมืองบิงดิง เขตปกครองของ
ตระกูลเหวียน และสามารถยึดเมืองฝูซวนได้ องค์ชายเหงวียนแอ๋ ง เชื6อสายตระกูลเหงวียนหลบหนี ลงใต้
ออกจากเวียดนามไปจนถึงกรุ งเทพฯ ก่อนกลับมารวบรวมกําลังเอาชนะพวกเตยเซิ นได้

องค์ชายเหงวียนแอ๋ งหรื อเหงวียนฟุกอ๊าน (องเชียงสื อ) ผูน้ าํ ตระกูลเหงวียน ซึ งตั6งตนเป็ นจักรพรรดิองค์
ใหม่แห่ งราชวงศ์เหงวียน ในพ.ศ. 2345 สถาปนาราชธานีใหม่ทีเมืองเว้ แทนทีทังลอง ซึงถูกเปลียนชือ
เป็ น ฮานอย
•

ราชวงศ์เหวียน (พ.ศ. 2345-2488)

องค์ชายเหงวียนแอ๋ งหรื อจักรพรรดิยาลอง จักรพรรดิพระองค์แรกของราชวงศ์เหวียนเริ มฟื6 นฟูประเทศ
เวียดนามมีอาณาเขตใกล้เคียงกับปั จจุบนั ดินแดนภาคใต้ขยายไปถึงปากแม่น6 าํ โขงและชายฝังอ่าวไทย ทรงรักษา
สัมพันธ์กบั ชาวตะวันตกโดยเฉพาะชาวฝรังเศสทีช่วยรบกับพวกเตยเซิ น นายช่างฝรังเศสช่วยออกแบบ
พระราชวังทีเว้และป้ อมปราการเมืองไซ่ ง่อน
ราชวงศ์เหงวียนรุ่ งเรื องทีสุ ดในสมัยจักรพรรดิมินหมัง จักรพรรดิองค์ทีสอง ทรงเปลียนชือประเทศ
เป็ น ด่ายนาม ขยายแสนานุ ภาพไปยังลาวและกัมพูชา ผนวกกัมพูชาฝังตะวันออก ทําสงครามกับสยามต่อเนือง
เกือบยีสิ บปี แต่ภายหลังต้องถอนตัวจากกัมพูชาหลังถูกชาวกัมพูชาต่อต้านอย่างรุ นแรง
สมัยนี6เวียดนามเริ มใช้นโยบายต่อต้านการเผยแพร่ คริ สต์ศาสนาของบาทหลวงชาวตะวันตก มีการจับกุม
และประหารบาทหลวงชาวตะวันตกอย่างต่อเนือง รวมถึงชาวเวียดนามทีนับถือคริ สต์ศาสนา จนถึงรัชกาล
จักรพรรดิองค์ที 4 คือจักรพรรดิตึดd ึก ทรงต่อต้านชาวคริ สต์อย่างรุ นแรงต่อไป จนในทีสุ ดบาทหลวงชาวฝรังเศส

ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลของตนให้ช่วยคุม้ ครอง พ.ศ. 2401 เรื อรบฝรังเศสเข้ามาถึงน่านนํ6าเมืองดานัง (หรื อ
ตูราน) ฐานทัพเรื อใกล้เมืองหลวงเว้ นําไปสู่การสู ้รบกันของทั6งฝ่ าย
ต่อมากองกําลังฝรังเศสได้บุกโจมตีดินแดนภาคใต้บริ เวณปากแม่น6 าํ โขงและยึดครองพื6นทีได้เกือบ
ทั6งหมด จักรพรรดิตึดd ึกจึงต้องยอมสงบศึกและมอบดินแดนภาคใต้ให้แก่ฝรังเศส ชาวเวียดนามเริ มต่อต้านการยึด
ครองของฝรังเศสแต่ไม่อาจต่อสู ้กบั แสนยานุ ภาพทีเหนือกว่าได้ ฝรังเศสจึงเข้าควบคุมเวียดนามอย่างจริ งจังมาก
ขึ6นและแบ่งเวียดนามออกเป็ น 3 ส่ วน คืออาณานิ คมโคชินจีน ในภาคใต้ เขตอารักขาอันนาม ในตอนกลางและ
เขตอารักขาตังเกี>ยในภาคเหนื อ และเวียดนามยังมีจกั รพรรดิเป็ นประมุขเช่นเดิม แต่ตอ้ งผ่านการคัดเลือกโดย
ข้าหลวงฝรังเศสและมีฐานะเป็ นสัญลักษณ์ อํานาจในการบริ หารการคลัง การทหารและการทูตเป็ นของ
ฝรังเศส ถือว่าเวียดนามสิ6 นสุ ดฐานะเอกราชนับแต่น6 นั
ยุคอาณานิคม
ฝรังเศสแสวงหาผลประโยชน์จากการปกครองเวียดนามทางด้านเศรษฐกิจ เวียดนามเป็ นแหล่งปลูกข้าว
และพืชเศรษฐกิจใหม่ ๆ เช่นกาแฟ และยางพารา ส่ งออกไปยังฝรังเศสและเป็ นวัตถุดิบแก่โรงงานใน
ฝรังเศส ทีดินในเวียดนามถูกยึดและตกเป็ นของชาวฝรังเศส และเริ มอพยพเข้ามาตั6งถินฐานในเวียดนาม
ขณะเดียวกันก็ส่งเสริ มการศึกษาและวัฒนธรรมฝรังเศสให้แพร่ หลายในเวียดนาม ชาวเวียดนามส่ วนหนึงได้รับ
การศึกษาแบบใหม่และเริ มต้องการอิสระในการทํางานและมีส่วนร่ วมในการปกครองประเทศ นําไปสู่การก่อตัว
ของกลุ่มชาตินิยมต่าง ๆ ทีเข้มแข็งทีสุ ดคือพรรคคอมมิวนิ สต์อินโดจีนทีตั6งขึ6นโดยโฮจิมินห์ ในปี พ.ศ.
2473 และต่อมาปรับเปลียนเป็ น กลุ่มเวียดมินห์ ได้นาํ ชาวนาก่อการต่อต้านฝรังเศสในชนบท
ยุคเอกราช
พ.ศ. 2488 โฮจิมินห์รับมอบอํานาจจากจักรพรรดิบ๋าวได่และรับตําแหน่ งประธานาธิบดีคนแรกหลัง
ประกาศเอกราช แต่หลังจากนั6นฝรังเศสได้กลับเข้ามาขับไล่รัฐบาลของโฮจิมินห์และไม่ยอมรับเอกราชของ
เวียดนาม นําไปสู่ สงครามจนในทีสุ ดฝรังเศสพ่ายแพ้แก่กองกําลังเวียดมินห์ทีค่ายเดียนเบียนฟู ในปี พ.ศ.
2497 และมีการทําสนธิสัญญาเจนีวา ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ยอมรับเอกราชของเวียดนาม แต่
สหรัฐอเมริ กาและชาวเวียดนามในภาคใต้บางส่ วนไม่ตอ้ งการรวมตัวกับรัฐบาลของโฮจิมินห์ ต่อมาได้ก่อตั6ง
ดินแดนเวียดนามภาคใต้เป็ นอีกประเทศหนึง คือ สาธารณรัฐเวียดนาม (เวียดนามใต้) มีเมืองหลวงคือ ไซ่ ง่อน ใช้
เส้นละติจูดที 17 องศาเหนื อแบ่งแยกกับเวียดนามส่ วนเหนื อใต้การปกครองของโฮจิมินห์ (เวียดนามเหนื อ)
สงครามเวียดนาม
เวียดนามเหนื อไม่ยอมรับสถานภาพของเวียดนามใต้ ขณะทีสหรัฐอเมริ กาได้ให้การช่วยเหลือทางทหาร
แก่เวียดนามใต้อย่างต่อเนือง รวมถึงการส่ งทหารมาประจําในเวียดนามใต้เพิมขึ6นเรื อย ๆ เวียดนามเหนื อประกาศ

ทําสงครามเพือขับไล่และ ปลดปล่ อย เวียดนามใต้จากสหรัฐอเมริ กาและรวมเข้าเป็ นประเทศเดียวกัน พร้อมให้
การสนับสนุนกลุ่มชาวเวียดนามใต้ทีต่อต้านสหรัฐอเมริ กา (เวียดกง) ในการทําสงคราม
การรบส่ วนใหญ่กลายเป็ นการรบระหว่างทหารสหรัฐอเมริ กาและพันธมิตรจากต่างประเทศ กับกอง
กําลังเวียดกงและเวียดนามเหนือ ทั6งในชนบทและการโจมตีในเมือง แม้สหรัฐอเมริ กาได้ทุ่มเทแสนยานุ ภาพ
อย่างเต็มทีแต่ก็ไม่อาจทําให่ สงครามยุติลงได้ หลังการรุ กโจมตีครั6งใหญ่ของเวียดนามเหนือและเวียดกงในปี
2511 ทีเมืองเว้และเมืองหลักอืน ๆ ในเวียดนามใต้ สหรัฐอเมริ กาเริ มเตรี ยมการถอนกําลังจากเวียดนามใต้และให้
เวียดนามใต้ทาํ สงครามโดยลําพัง
สหรัฐอเมริ กาถอนทหารจากเวียดนามใต้อย่างเป็ นทางการในปี พ.ศ. 2516 กองกําลังเวียดนามเหนือ
และเวียดกงจึงสามารถรุ กเข้ายึดไซ่ ง่อนและเวียดนามใต้ได้ท6 งั หมดในปี พ.ศ. 2518 การรวมเวียดนามทั6งสองส่ วน
เข้าด้วยกันเกิดขึ6นในวันที 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 และเปลียนชือประเทศเป็ น สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม นับแต่น6 นั

เศรษฐกิจ

ท่าเรื อไซง่อน
เกษตรกรรม
มีผลผลิตได้แก่ ข้าวเจ้า ยางพารา ชา กาแฟ ยาสู บ พริ กไทย (ในปี พ.ศ. 2549 ส่ งออกกว่า 116,000 ตัน) [1]
การประมง เวียดนามจับปลาได้เป็ นอันดับ 4 ของสิ นค้าส่ งออก เช่น ปลาหมึก กุง้ ตลาดทีสําคัญ คือ ญีปุ่ น
ไต้หวัน และสิ งคโปร์
อุตสาหกรรม

ทีสําคัญ คือ อุตสาหกรรมทอผ้า ศูนย์กลางอยูท่ ีโฮจิมินห์ซิตีและมีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต6 ีเบียนโฮ
การทําเหมืองแร่ ทีสําคัญ คือ ถ่านหิ น นํ6ามันปิ โตรเลียม และแก๊สธรรมชาติ เวียดนามเป็ นประเทศส่ งออก
นํ6ามันดิบรายใหญ่อนั ดับ 3 ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ รองจากอินโดนีเซี ยและมาเลเซี ย[3]
มีการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ ว และเผชิญภาวะขาดแคลนพลังงานไฟฟ้ า จึงมีการซื6 อพลังงานไฟฟ้ า
จากมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ตั6งแต่กนั ยายนปี 2004 [4]
แม้ว่าเหตุผลทางเศรษฐกิจจะเป็ นเหตุผลทีมีความสําคัญรองจากเหตุผลทางการ เมืองและยุทธศาสตร์ ในการที
อาเซียนรับเวียดนามเข้าเป็ นสมาชิก แต่ก็ยงั คงความสําคัญในระดับหนึ งทีจะมองข้ามไปไม่ได้ความสัมพันธ์ทวิ
ภาคี ทางเศรษฐกิจระหว่างเวียดนามและประกาศถอนทหารออกจากกัมพูชา และเมือเวียดนามได้ลงนามใน
ข้อตกลงสันติภาพทีกรุ งปารี สในปี 1991

เหตุผลการเข้ าเป็ นสมาชิกอาเซียน
1. การสนับสนุนและความช่วยเหลือในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเวียดนาม ทั6งโดยทางตรงและทางอ้อม
จากประเทศสมาชิกอาเซี ยนซึ ง เวียดนามมองว่าเป็ นสิ งทีมาพร้อมกับการปรับสภาพแวดล้อมทาง
ยุทธศาสตร์และการ ปรับนโยบายต่างประเทศ การเข้ารวมกลุ่มอาเซี ยนจะทําให้เวียดนามมีโอกาสได้
เรี ยนรู ้ประสบการณ์ในการ พัฒนาประเทศจากสมาชิกต่างๆ อันจะมีส่วนเอื6ออํานวยและเร่ งการพัฒนา
ของตนไปสู่ ระบบเศรษฐกิจการตลาดซึ ง ตั6งอยูบ่ นหลักการของการแข่งขันได้ในทีสุ ด
2. เวียดนามให้ความสําคัญสู งสุ ดต่อการเข้าร่ วมในระบบเศรษฐกิจของภูมิภาค เอเชีย-แปซิ ฟิกและระบบ
เศรษฐกิจของโลก การเป็ นสมาชิกของอาเซี ยนจะนําไปสู่ การมีส่วนร่ วมในเขตการค้าเสรี อา เซี ยน และ
นําเวียดนามไปสู่ ความคุน้ เคยกับแนวทางปฏิบตั ิในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน ระดับโลก อันจะมี
ผลดีและเป็ นปั จจัยประการหนึ งทีจะผลักดันเวียดนามให้กา้ วไปสู ้การ เป็ นสมาชิกของ APEC และ
WTO ได้ในทีสุ ด
3. ในฐานะของสมาชิกอาเซี ยน เวียดนามหวังทีจะได้รับประโยชน์จากการเพิมขึ6นของการค้าและการ
ลงทุนกับ ประเทศอาเซี ยนทั6งหลาย ขณะเดียวกันในขณะทีการค้าภายในกลุ่มอาเซี ยนกําลังขยายตัว
เวียดนามก็ได้ตระเตรี ยมและปรับทิศทางการส่ งออกของตนทีจะไปสู่ ตลาดอาเซี ยน นี6อย่างจริ งจังมาก
ขึ6น การนําเข้าของเวียดนามจากอาเซี ยนในขณะนี6เป็ นครึ งหนึ งของการนําเข้าทั6งหมด ของทั6งหมดของ
เวียดนาม และประมาณร้อยละ 30 ของการค้าทั6งหมดของเวียดนามทีมีกบั อาเซี ยนนอกจากนี6 เวียดนาม
ยังหวังว่าตนจะได้รับสิ ทธิพิเศษ GSP อย่างน้อย 10 ปี ขึ6นไป และเวียดนามยังจะเป็ นจุดส่ งออกทีสําคัญ
สําหรับประเทศสมาชิกอาเซี ยนอืน ๆ

ในด้านการลงทุน ทั6งเวียดนามและประเทศในกลุ่มอาเซี ยนจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันจากการที ประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนเข้าไปลงทุนในเวียดนามโดยเวียดนามจะสามารถดูดซึ มเทคนิ ค วิทยาการและเทคโนโลยีทีผ่าน
มากับการลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิงในรู ปแบบของการร่ วมทุน ซึ งจะนําไปสู่ การพัฒนาการผลิตของ
เวียดนาม และขณะเดียวกัน นับตั6งแต่เวียดนามเปิ ดประเทศและประกาศกฎหมายว่าด้วยการลงทุนต่างชาติ
ประเทศสมาชิกอาเซี ยนต่างก็ให้ความสนใจลพยายามแสวงหาโอกาสเข้าไปลงทุนใน เวียดนาม ทั6งนี6เพราะ
อาเซียนก็ สนใจในผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยเช่นกันทั6งด้านการค้าและการลงทุน เนื องจากเวียดนามเป็ น
ตลาดใหญ่มีประชากรถึง 73 ล้านคน มีความสมบูรณ์ทางทรัพยาธรรมชาติ มีแรงงานทีมีศกั ยภาพและมีราคาถูก
การมีเวียดนามเป็ นสมาชิกเพิมขึ6นจะทําให้อาเซี ยนมีประชากรเพิมเป็ น 420 ล้านคน และจะมีผลผลิตมวลรวม
ภายในถึง 500 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ อันจะทําให้อาเซี ยนมีศกั ยภาพในการขยายตัวกางเศรษฐกิจได้มากขึ6นไป
อีก
ในปั จจุบนั ประเทศทีได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยมูลค่าลงทุนมากทีสุ ดได้แก่สิงคโปร์ ซึ งมีโครงการการลงทุนที
ได้รับการอนุมตั ิจาํ นวนโครงการ ด้วยมูลค่า 5.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการลงทุนของประเทศสมาชิก
อาเซียนในเวียดนามคิดได้เป็ นร้อยละ 27.69 ของมูลค่าของการลงทุนต่างชาติท6 งั สิ6 นในเวียดนาม กล่าวคือใน
มูลค่า 8.14 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ จากมูลค่าของการลงทุนต่างชาติท6 งั สิ น 29.4 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ โดยมี
โครงการทั6งสิ6 น 337 โครงการ โดยมาเลเซี ยลงทุนเป็ นอันดับ 2 รองจากสิ งคโปร์ ไทยลง ทุนเป็ นอันดับ 3
ประเภทของการลงทุนทีสมาชิกอาเซี ยนดําเนิ นการในเวียดนาม ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง
สํานักงาน ทีอยูอ่ าศัย การผลิตสิ นค้าอุปโภคบริ โภคและการแปรรู ปอาหาร เวียดนามหวังว่าการลงทุนจาก
ประเทศสมาชิกอาเซี ยนนี6 จะมีส่วนช่วยถ่วงดุลการลง ทุนจากเกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง และญีปุ่ น
ในขณะเดียวกันในส่ วนของอาเซี ยน เหตุผลประการหนึ งทีทําให้อาเซี ยนยินดีรับเวียดนามเข้าเป็ นสมาชิกก็
คือ การเข้ารวมกลุ่มอาเซี ยนของเวียดนามนั6นจะมีผลไปเพิมความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจอีกทั6ง
อํานาจในการต่อรองทางการเมืองทั6งหลายต่างก็มีผลประโยชน์ ทีสอดคล้องกัน ทั6งทางการเมืองและทาง
เศรษฐกิจร่ วมกันอันนําไปสู่ การยอมรับในทีสุ ด

ประชากร

เจดียเ์ สาเดียว แสดงให้เห็นถึงศาสนาพุทธ

มีจาํ นวน 84.23 ล้านคน ความหนาแน่ นโดยเฉลีย 253 คนต่อตารางกิโลเมตร เป็ นชาวเวียดร้อยละ 86
(บริ เวณสามเหลียมปากแม่น6 าํ โขงทางตอนใต้ของประเทศ) ต่าย ไท เหมือง ฮั6ว (จีน) เขมร นุง ม้ง

วัฒนธรรม
จากการสํารวจในปี พ.ศ. 2556 ประเทศเวียดนามมีประชากรถึงร้อยละ 80 ทีนับถือศาสนาพุทธมหายาน
ทีเหลือนั6นนับถือลัทธิ ขงจือ เต๋ า โรมันคาทอลิก โปรเตสแตนต์ และอืน ๆ แต่กม็ ีชาวมุสลิมทีอาศัยอยูท่ าง
ตะวันตกเฉี ยงใต้ ซึงเป็ นชาวจาม
การสื อสารใช้ภาษาเวียดนาม ซึ งเมือปี พ.ศ. 2463 วงการวิชาการเวียดนามได้ลงประชามติทีจะใช้ตวั อักษรโรมัน
(quoc ngu) แทนตัวอักษรจีน (Chu Nom) ในการเขียนภาษาเวียดนาม [5]

เทศกาล
เทศกาลเต็ด
เป็ นเทศกาลทางศาสนาทีสําคัญทีสุ ด มีชือเต็มว่า "เต็ดเหวียนดาน" หมายความว่า เทศกาลแห่ งรุ่ งอรุ ณ
แรกของปี มีข6 ึนระหว่างปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เป็ นการเฉลิมฉลองความเชือในเทพเจ้า ลัทธิ
เต๋ า ขงจือ และศาสนาพุทธ และเป็ นการเคารพบรรพบุรุษ
เทศกาลกลางฤดูใบไม้ ร่วง

ตรงกับวันขึ6น 15 คํา เดือน 8 ของทุกปี ชาวบ้านประกวดทําขนมเปีd ยะโก๋ ญวน (บันตรังทู) พร้อมทั6งจัด
ขบวนแห่ เชิดมังกร เพือเป็ นการแสดงความเคารพต่อดวงจันทร์

การคมนาคม

เครื องบินของสายการบินเวียดนามแอร์ ไลน์
เวียดนามมีท่าอากาศยานขนาดใหญ่ 6 แห่ ง คือ ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย (Noi Bai) ในกรุ งฮานอย, ท่า
อากาศยานเตินเซิ นเญิ6ต (Tan Son Nhat) ในนครโฮจิมินห์, โครงการท่าอากาศยานลองถัญ (Long Thanh) ใน
จังหวัดด่งนาย, ท่าอากาศยานจูลาย (Chu Lai) ในจังหวัดกว๋ างนาม และท่าอากาศยานดานัง (Danang) ในนคร
ดานัง[6]

เวียดนามและเพือนบ้าน

แผนทีอินโดจีน ค.ศ. 1913

กลองมโหระทึกสําริ ด

เวียดนามและเพือนบ้าน
เวียดนามและเพือนบ้าน

แผนทีอินโดจีน ค.ศ. 1913

สงครามเวียดนาม
อารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ในเวียดนามมีชือเสี ยงมากโดยเฉพาะอารยธรรมยุคหิ นใหม่ ทีมีหลักฐานคือกลองมโหระทึกสําริ ด และชุมชนโบราณที
ดงเซิน เขตเมืองแทงหวา ทางใต้ของปากแม่น6 าํ แดง สันนิษฐานว่าบรรพบุรุษของชาวเวียดนามโบราณผสมผสานระหว่างชนเผ่ามองโกลอยด์เหนื อ
จากจีนและใต้ ซึ งเป็ นชาวทะเล ดํารงชีพด้วยการปลูกข้าวแบบนาดําและจับปลา และอยูก่ นั เป็ นเผ่า บันทึ กประวัติศาสตร์ ยคุ หลังของเวียดนามเรี ยกยุค
นี6 วา่ อาณาจักรวันลาง มีผนู้ าํ ปกครองสื บต่อกันหลายร้อยปี เรี ยกว่า กษัตริ ยห์ ุ่ง แต่ถือเป็ นยุคก่อนประวัติศาสตร์

สมัยประวัติศาสตร์
เวียดนามเริ มเข้าสู่ ยคุ ประวัติศาสตร์หลังจากตอนใต้ของจีนเข้ารุ กรานและยึดครองดินแดนแถบลุ่มแม่น6 าํ แดง จากนั6นไม่นานจักรพรรดิ จิ>นซี ซึงเริ มรวม
ดินแดนจีนสร้างจักรวรรดิให้เป็ นหนึงเดียว โดยได้ยกทัพลงมาและทําลายอาณาจักรของพวกถุกได้ ก่อนผนวกดินแดนลุ่มแม่น6 าํ แดงทั6งหมด ให้ข6 ึน
ตรงต่อศูนย์กลางการปกครองหนานไห่ ทีเมืองพานอวีหรื อกว่างโจวในมณฑลกวางตุง้ ปั จจุบนั หลังสิ6 นสุดราชวงศ์ฉิน ข้าหลวงหนานไห่คือจ้าวถัว
ประกาศตั6งหนานไห่ เป็ นอาณาจักรอิสระ ชือว่า หนานเยว่ หรื อ นามเหวียต ในสําเนียงเวียดนามซึ งเป็ นทีมาของชือเวียดนามในปั จจุบนั ก่อนกองทัพ
ฮันเข้ายึดอาณาจักรนามเหวียด ได้ในปี พ.ศ. 585 และผนวกเป็ นส่ วนหนึ งของจีน ใช้ชือว่า เจียวจือ ขยายอาณาเขตลงใต้ถึงบริ เวณเมืองดานังใน
ปั จจุบนั และส่ งข้าหลวงปกครองระดับสู งมาประจํา เป็ นช่วงเวลาทีชาวจีนนําวัฒนธรรมจีนทาง ด้านต่างๆ ไปเผยแพร่ ทีดินแดนแห่งนี6 พร้อมเก็บเกียว
ผลประโยชน์ทรัพยากรจากชาวพื6นเมืองหรื อชาวเวียดนามจนนําไปสู่ การต่อต้านอย่างรุ นแรงหลายครั6งเช่น:
•

•

วีรสตรี ในนาม ฮายบาจึง ได้นาํ กองกําลังต่อต้านการปกครองของจีน แต่ปราชัยในอีก 3 ปี ต่อมาและตกเป็ นส่วนหนึง
ของจีน
นักโทษปัญญาชนชาวจีนนามว่า หลีโบน ร่ วมมือกับปัญญาชนชาวเวียดนามร่ วมทําการปฏิวตั ิ ก่อตั6งราชวงค์หลี ขนาน
นามแคว้นว่า วันซวน แต่พา่ ยแพ้ในทีสุด

การปกครองของจีนในเวียดนามขาดตอนเป็ นระยะตามสถานการณ์ในจีนเอง ซึ งเป็ นโอกาสให้ชาวพื6นเมืองในเวียดนามตั6งตนเป็ นอิสระ ในช่วงเวลาที
เวียดนามอยูใ่ ต้การปกครองของราชวงศ์ถาง พุทธศาสนาเริ ม เข้าสู่ เวียดนาม เมืองต้าหลอหรื อฮานอย เป็ นเมืองใหญ่ทีสุดเป็ นศูนย์กลางการค้าการ
เดินทางของชาวจีนและอินเดีย พระสงฆ์และนักบวชในลัทธิ เต๋ าจากจีนเดินทางเข้ามาอาศัยในดินแดนนี6 ต่อมาราชวงศ์ถางได้เปลียนชือเขตปกครองนี6
ใหม่วา่ อันหนาน (หรื ออันนัม ในสําเนียงเวียดนาม) หลังปราบกบฏชาวพื6นเมืองได้ แต่ถือเป็ นช่วงเวลาสุ ดท้ายทีจีนครอบครองดินแดนแห่งนี6
•

•

พ.ศ. 1498-1510 ราชวงศ์โง--หลัง จากการล่มสลายของราชวงศ์ถางของจีน นายพลโงเกวียนผูน้ าํ ท้องถินในเขต
เมืองฮวาลือ ทางใต้ของลุ่มแม่น6 าํ แดง ขับไล่ชาวจีนได้ แล้วจึงก่อตั6งราชวงศ์โงเปลียนชือประเทศว่า ไดเวียด หลังจาก
จักรพรรดิสวรรคต อาณาจักรแตกแยกออกเป็ น 12 แคว้น มีผนู ้ าํ ของตนไม่ข6นึ ตรงต่อกัน
พ.ศ. 1511-1523 ราชวงศ์ดิงห์--ขุนศึกดิงห์โบะหลิง แม่ทพั ของราชวงศ์โง สามารถรวบรวมแคว้นต่างๆเข้าด้วยกัน เป
ลียนชือประเทศเป็ น

ไดโก่เวียด เริ มสร้างระบบการปกครองแบบจีนมากกว่ายุคก่อนหน้า และตั6งตนเป็ น จักรพรรดิดิงห์เตียน หรื อ ดิงห์เตียนหว่าง เสมือนจักรพรรดิจ>ินซี ผู ้
รวบรวมจีน ถือเป็ นการเริ มใช้ตาํ แหน่งจักรพรรดิ หรื อ หว่างเด๋ ในเวียดนามเป็ นครั6งแรก
•

พ.ศ. 1524-1552 ราชวงศ์เตียนเลหรื อเลยุคแรก--มเหสีของจักรพรรดิดิงห์โบะหลิง ได้ขบั ไล่รัชทายาทราชวงศ์ดิงห์
สถาปนาพระ

