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เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ส31161
เรื่ อง : ประวัติศาสตร์ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (เวียดนาม)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประวัตศิ าสตร์ ประเทศเวียดนาม
ยุคก่อนตกเป็ นเมืองขึน้ ของชาติตะวันตก
ยุคที่อยูใ่ ต้อิทธิพลของจีน (ก่อน ค.ศ. 111- ค.ศ 938)
ช่วงนี้ราชวงศ์ฮนั่ บุกอาณาจักนามเวียดและผนวกเอาเป็ นส่ วนหนึ่งของจีน
ช่วงนี้เวียดนามอยูใ่ ต้อิทธิ พลของจีนนานถึง 1000 ปี ซึ่ งเป็ นช่วงที่ได้อิทธิ พลและ
รับวัฒนธรรมหลายอย่างมาจากจีน
- อาณาจักรแรกของชาวเวียดนาม คืออาณาจักร นามเวียด (อาณาจักรทางตอน
เหนื อ) เป็ นเป็ นเมืองขึ้นของจีนมานาน ทาให้เวียดนามเป็ นประเทศที่เดี่ยวใน
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ที่ได้รับอิทธิ พลทางวัฒนธรรมจากจีนเป็ นส่ วนใหญ่ แม้
ต่อมาอาณาจักรนามเวียดจะเป็ นอิสระแต่ก็ยงั คงส่ งเครื่ องบรรณาการส่ งให้จีน
(จีนถือว่านามเวียดเป็ นเมืองประเทศราช)
- ทางตอนกลางและตอนใต้ของประเทศเวียดนามในอดีตเป็ นที่ต้ งั ของอาราจักร
จามปา(พวกจาม ซึ่ งปั จจุบนั เป็ นชนกลุ่มน้อยอยูท่ างตอนใต้ของประเทศ
เวียดนาม)

ช่วงที่เป็ นเอกราชจากจีน (ค.ศ. 938-1009)
ช่วงนี้เป็ นช่วงต้นราชวงศ์ถงั ซึ่ งภายในจีนมีความวุน่ วายภายในเวียดนามก็
สถาปนาราชวงศ์เล(Le Dynasty)

ช่วงยุคทองของประวัติศาสตร์เวียดนาม (ค.ศ. 1010 -1527)
เมื่ออาณาจักรนามเวียดทางตอนเหนือสามารถยึดพวกจามได้ทาให้อาณาจักรกว้างขวาง โดยเฉพาะในสมัยราชวงศ์เล
เป็ นช่วงที่มีการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างสาคัญมากมายมีการส่ งเสริ มพุทธศาสนากับลัทธิ ขงจื้อกับลัทธิ เต๋ า
ด้วยและได้ยา้ ยเมืองหลวงมาอยูท่ ี่ กรุ งฮานอย

ยุคแห่งการแบ่งแยก (ค.ศ. 1528-1802)
อาณาจักรถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน เหนื อ-ใต้
- เมื่อราชวงส์เลเสื่ อมอานาจทาให้อาณาจักแบ่งออกเป็ นสามส่ วน
ตอนเหนือ – แคว้นตังเกี่ย – ศูนย์กลางที่กรุ งฮานอย – มีตระกูลแม็ค ปกครอง
ตอนกลาง – แคว้นอันนัม – ศูนย์กลางอยูท่ ี่เมืองเตย์โด – มีตระกูลตริ นห์ ปกครอง
ตอนใต้ – แคว้นโคชินไชนา – มีศูนย์กลางอยูท่ ี่เมืองเว้ – มีตระกูล เหงียน ปกครอง

- ต่อมาตระกูลตริ นห์ยดึ แคว้นตัง๋ เกี๋ยได้ ซึ่ งทาให้เหลือ 2 แคว้น
ต่อมาเจ้าชายเหงียนอันห์ แห่ งราชวงศ์เหงียนทาการรวมประเทศ เป็ นประเทศเวียดนาม (ค.ศ.1802 จึงเรี ยกชื่อประเทศว่า
เวียดนาม)โดยความช่วยเหลือจากไทย(สมัย ร.1) และฝรั่งเศส และสถาปนาราชวงศ์ยาลอง เป็ นจักรพรรดิยาลอง
-จักรพรรดิยาลอง มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ฝรั่งเศสมาก และฝรั่งเศสได้เข้ามาช่วยเหลือในการรวมประเทศผลสุ ดท้ายฝรั่งเศส
ก็เข้ามาแทรกแซงภายในประเทศมากขึ้นเรื่ อย ๆ จน ต้องตกไปเป็ นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
ราชวงศ์เหงียน(เหวียน) เป็ นราชวงศ์สุดท้ายของเวียดนาม นับตั้งแต่กษัตริ ยย์ าลองจนถึงกษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายคือเบ๋ า
ได่(Bao Dai) รวม 143 ปี (ปี ค.ศ. 1945 เป็ นปี ที่สิ้นสุ ดระบบกษัตริ ยข์ องเวียดนาม)
** เวียดนามแต่เดิมมีการปกครองแบบราชาธิ ปไตย(มีกษัตริ ย)์ แบบรวมอานาจการปกครอง มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับจีนมาไม่ต่ากว่า 4000 ปี เคยตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของจีน มากว่า 1000 ปี มีการดิ้นรนต่อสู ้ให้พน้ จากการยึด
ครองของจีนตลอดมา

ยุคที่อยู่ใต้ การปกครองของชาติตะวันตก (เป็ นเมืองขึน้ ของฝรั่งเศส)
ชาติตะวันตกเริ่ มเข้ามาในเวียดนามในช่วง ศตวรรษที่ 1600 โดยเข้ามาทาการค้าและเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์
โดยเฉพาะ ฝรั่งเศส และชาวฝรั่งเศส ชื่อ Alexandre de Rhodes ได้เข้ามาพัฒนาภาษาเวียดนามที่เดิมใช้ตวั อักษรจีน มาใช้
ตัวอักษรโรมันแทน (โดยพัฒนาต่อจากมิชชัน่ นารี ชาวโปรตุเกสที่เริ่ มไว้ก่อหน้า) และในสมัยราชวงศ์เหงียนจึงมีขอ้ ขัดแย้ง
กันทางศาสนาซึ่ งเดิมชาวเวียดนามนับถือศาสนาพุทธ ขงจื้อ ในช่วงปี ค.ศ. 1859-1867 ฝรั่งเศสได้เริ่ มยึดครองเวียดนาม
ในสมัยราชวงศ์เหงียน เวียดนามถูกฝรั่งเศสเข้ายึดครองเป็ นอาณานิคมของฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ.2427 ทาให้
ประเทศถูกแบ่งออกเป็ นสามส่ วนคือ ภาคเหนื อเป็ นแคว้นตังเกี๋ย ภาคกลางเป็ นแคว้นอันนัม และภาคใต้เป็ นแคว้นโคชินไช
นา (โคชิ นจีน) และถูกรวมเข้ากับเขมร และลาว เรี ยกว่าสหพันธ์อินโดจีน (Indochinese Federation) ในปี 1893
ในช่วงที่เวียดนามอยูภ่ ายใต้การปกครองของฝรั่งเศสนั้น ฝรั่งเศสได้พฒั นา หลายสิ่ ง ทั้งด้าน การศึกษา การเกษตร
ระบบเมือง ระบบถนน การสาธารณสุ ข มีการส่ งสิ นค้าการเกษตรมากมาย แต่อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ก็ตกอยู่
กับฝรั่งเศส
ในช่วงที่เวียดนามตกอยูใ่ ต้การปกครองของฝรั่งเศสนั้น ก็ได้เริ่ มมีบางกลุ่มที่เริ่ ม
ต่อต้าน และต้องการปกครองของฝรั่งเศส นั้นก็คือกลุ่มของโฮจิมินห์ (กลุ่มเวียดมินห์ Viet
Minh)

ยุคหลังจากได้ รับเอกราชจากฝรั่งเศส และ ช่ วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
(สงครามมหาเอเชียบูรพา)
เมื่อเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา (สงครามโลกครั้งที่ 2 ฝากทางเอเชีย)ญี่ปุ่นได้ยกกาลังเข้ายึดอินโดจีนของฝรั่งเศส
และได้ประกาศยกเลิกอานาจการปกครองของฝรั่งเศสในปี พ.ศ.2483 (ค.ศ.1940) พร้อมกับได้มอบหมายให้จกั รพรรดิเบ๋ า
ได๋ ของเวียดนาม ประกาศอิสรภาพ และจัดตั้งรัฐบาลเวียดนามขึ้นปกครองประเทศ
ก่อนหน้าที่ญี่ปุ่นจะยึดอินโดจีนของฝรั่งเศสนั้น ในเวียดนามได้มีขบวนการต่อต้านฝรั่งเศส ที่สาคัญอยูข่ บวนหนึ่ง
เรี ยกว่า สันนิบาตเพื่อเอกราชเวียดนาม หรื อเวียดมินห์ (Viet Minh) ผูก้ ่อตั้งขบวนการนี้ คือ โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh)
ขบวนการดังกล่าวมีเป้ าหมายที่จะแยกสลายศัตรู และรวมพลังต่าง ๆ ให้มากที่สุด เพื่อที่จะพิทกั ษ์รักษาประเทศชาติ และ
ปลดปล่อยประชาชน ฐานที่มนั่ ของขบวนการนี้ อยูท่ ี่เวียดบัค (Viet Bac) และขบวนการดังกล่าว ได้กลายมาเป็ น กองทัพ

ประชาชนของเวียดนามในเวลาต่อมา ในห้วงเวลาที่ญี่ปุ่นยึดครองเวียดนาม ครั้นสงครามมหาเอเชียบูรพานั้น จีนและ
สหรัฐอเมริ กา ได้ให้ความช่วยเหลือขบวนการนี้ เพื่อต่อต้านญี่ปุ่น ทาให้โฮจิมินห์สามารถก่อตั้งขบวนการคอมมิวนิ สต์ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพขึ้นทัว่ ประเทศ
เมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพายุติลง(สงครามโลกครั้งที่ 2)ในปี พ.ศ. 2488 (ค.ศ.1945)ญี่ปุ่นเป็ นฝ่ ายแพ้สงคราม
จักรพรรดิเบาได๋ ได้สละราชสมบัติ และมอบอานาจการบริ หารให้แก่ฝ่ายเวียดมินห์ ฝ่ ายสัมพันธมิตร โดยมีองั กฤษเป็ นฝ่ าย
สนับสนุน ให้ฝรั่งเศสกลับเข้ามามีอานาจในเวียดนามอีก โฮจิมินห์ได้ประกาศทาการต่อสู ้ดว้ ยกาลังอาวุธอย่างเปิ ดเผย โดย
ได้ประกาศอิสรภาพ และสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยเวียดนาม ซึ่ งประกอบด้วยตังเกี๋ย อันนัม และโคชินไชน่าขึ้น
เมื่อปี พ.ศ.2488โดยมีกรุ งฮานอยเป็ นเมืองหลวง และโฮจิมินห์เป็ นประธานาธิบดี

สงครามเวียดนาม (ค.ศ. 1970 -1975)
ฝรั่งเศสได้ให้การรับรองสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยเวียดนามดังกล่าวในฐานะเป็ นส่ วนหนึ่งของสหพันธ์อินโดจีน
ของฝรั่งเศส ซึ่ งขัดแย้งกับเจตน์จานงของพวก เวียดมินห์ ต่อมาในปี พ.ศ.2492 (ค.ศ. 1949)ฝรั่งเศสได้ประกาศจัดตั้ง
สาธารณรัฐเสรี แห่งเวียดนามใต้ข้ ึนโดยมีจกั รพรรดิเบาได๋ เป็ นประมุข(เป็ นหุ่นเชิดของฝรั่งเศส) และมีโงดินห์เดียม (Ngo
Dinh Diem) เป็ นนายกรัฐมนตรี ทาให้มีการสู ้รบระหว่างเวียดมินห์กบั ฝรั่งเศส ซึ่ งเริ่ มมาแต่ปลายปี พ.ศ.2489 เป็ นไปอย่าง
รุ นแรงยิง่ ขึ้น ในทีส่ ุ ดฝรั่ งเศสเป็ นฝ่ ายปราชั ยแก่ ฝ่ายเวียดมินห์ ในสงครามที่เดียนเบียนฟู (Dien Bien Pho) เมื่อปี พ.ศ.2497(
ค.ศ. 1954) ฝรั่งเศสได้ลงนามในข้อตกลงเจนีวา (Geneva Agreement) กับฝ่ ายเวียดมินห์ในปี เดียวกัน โดยฝรั่งเศสยอม
เคารพต่อความเป็ นเอกราชอธิ ปไตย เอกภาพและบูรณภาพของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ข้อตกลงเจนีวา (Geneva Agreement) ดังกล่าวได้ระบุให้แบ่งเวียดนามออกเป็ นสองส่ วน(เวียดนามเหนือ และ
เวียดนามใต้) โดยใช้เส้นขนาน(เส้นละติจูด)ที่ 17 เป็ นเส้นแบ่งเขตชัว่ คราว และจัดให้มีเขตปลอดทหารขึ้น โดยให้ท้ งั สอง
ฝ่ ายถอนทหารกลับเข้าเขตของตน ให้ประชาชนเลือกอพยพเข้าไปอยูใ่ นแต่ละภาคตามความสมัครใจ ภายใน 300 วัน
สนธิ สัญญาดังกล่าว ยังห้ามมิให้ชาวต่างชาติโยกย้ายทหาร และอาวุธเข้าไปตั้งมัน่ ในแต่ละภาค ห้ามเวียดนามทั้งสองฝ่ ายเข้า
เป็ นพันธมิตรทางทหารกับต่างประเทศ และให้มีกรรมการควบคุมตรวจตราระหว่างประเทศ (ICC) ควบคุมดูแลให้เป็ นไป
ตามข้อตกลง นอกจากนั้นยังได้กาหนดให้มีการเลือกตั้งทัว่ ไป เพื่อรวมเวียดนามทั้งสองฝ่ ายเข้าด้วยกัน ภายในปี พ.ศ. 2499
(ค.ศ.1956) ด้วย แต่การดาเนิ นการรวมประเทศเข้าด้วยกันไม่ได้มีข้ ึนตามข้อตกลง เนื่ องจากเวียดนามใต้ไม่ยนิ ยอม โดยอ้าง
ว่าเวียดนามเหนื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงเกี่ยวกับการถอนทหาร โดยยังมีกองกาลังเวียดนามเหนื ออยูใ่ นเวียดนามใต้
ประมาณ 5000 คน
ในปี พ.ศ. 2498 (ค.ศ.1955)โงดินห์เดียม นายกรัฐมนตรี เวียดนามใต้ ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริ กา ให้
ล้มเลิกระบบกษัตริ ย ์ และเปลี่ยนรู ปการปกครองของเวียดนามใต้ เป็ นระบอบสาธารณรัฐ (มีประธานาธิบดีแทนกษัตริ ย)์
โดยโงดินห์เดียม ได้ดารงตาแหน่งเป็ นประธานาธิ บดีคนแรกของเวียดนามใต้ ในขณะเดียวกันเวียดนามเหนือ ก็ได้พยายาม
ที่จะให้มีการออกเสี ยง ประชามติเกี่ยวกับการรวมเวียดนาม แต่ก็ไม่เป็ นผลสาเร็ จ จึงได้หนั มาใช้กลวิธีทางการเมือง เริ่ มด้วย
การจัดตั้งขบวนการคอมมิวนิ สต์เวียดนามใต้ หรื อ เวียดกง (Viet Cong) ได้จดั ตั้งแนวร่ วมปลดปล่อยแห่งชาติ (National
Liberation of South Vietnam) ขึ้นในปี พ.ศ.2503(ค.ศ.1960)โดยอ้างว่าเป็ นตัวแทนของชาวเวียดนามใต้ ในการต่อสู ้กบั
เวียดนามใต้ เพื่อให้มีการรวมเวียดนามเข้าด้วยกัน แนวร่ วมดังกล่าวได้ประกาศจัดตั้ง "รัฐบาลปฎิวตั ิชวั่ คราวแห่งเวียดนาม
ใต้ (Provision Revotutionary) เมื่อปี พ.ศ.2512 ส่ วนในด้านการทหารนั้น เวียดนามเหนื อได้ปฎิบตั ิการรบแบบกองโจร ด้วย
หน่วยกาลังขนาดเล็ก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 และได้ขยายขนาดกาลังเป็ นกองพันในปี พ.ศ.2506

ในขณะที่ฝ่ายเวียดกงมีความเข้มแข็งขึ้น แต่ภายในเวียดนามใต้เองกลับมีความขัดแย้งกันอย่างรุ นแรง มีการแย่งชิง
อานาจกันหลายครั้งหลายคราว โงดินห์เดียม ถูกโค่นอานาจและผูน้ าทหารเข้ามาปกครองแทน จนถึงปี พ.ศ.2508
สหรัฐอเมริ กาจึงสนับสนุนให้มีการจัดตั้งรัฐบาลแทนขึ้น โดยมี นายพล เหงียนเกากี ผูบ้ ญั ชาการทหารอากาศเป็ นนายกรับ
มนตรี รัฐบาลชุดนี้ได้จดั ร่ างรัฐธรรมนูญ และจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2510 นายพลเหงียนวันเทียว ได้รับเลือกเป็ น
ประธานาธิ บดี ได้ดารงตาแหน่งมาถึงปี พ.ศ.2518 แต่ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาสาคัญให้ลุล่วงไปได้
ในระยะเวลาดังกล่าว สงครามในเวียดนามก็ได้ทวีความรุ นแรงยิง่ ขึ้น สหรัฐอเมริ กาได้เริ่ มโจมตีทิ้งระเบิดเวียดนาม
เหนื อเป็ นครั้งแรก เมื่อเกิดวิกฤตการณ์อ่าวตังเกี๋ย ในปี พ.ศ. 2507 และในปี พ.ศ. 2508 ก็ได้ส่งกาลังทหารเข้าร่ วมรบกับ
กาลังทหารของเวียดนามใต้โดยตรง
เวียดนามใต้ (ประชาธิปไตย)
โงห์ดินห์ เดียม
อเมริ กา หนุนอยู่

VS

เวียดนามเหนือ (คอมมิวนิสต์ )
โฮจิมินห์ (+ กองกาลังเวียดกงในเวียดนามใต้ )
สหภาพโซเวียต + จีน หนุ นอยู่

ในปี พ.ศ.2510 (ค.ศ. 1967) เวียดนามเหนื อได้ขยายกาลังรบในเวียดนามใต้เป็ นระดับของพล และได้ทาการรุ กใหญ่
สองครั้งคือ ในปี พ.ศ.2510 และ พ.ศ.2518 แต่ไม่ประสบความสาเร็ จ เพราะถูกสกัดกั้นทางภาคพื้นดิน การโจมตีทางอากาศ
และการปิ ดล้อมทางทะเลของสหรัฐอเมริ กา และพันธมิตร
ได้มีการเจรจาสันติภาพที่กรุ งปารี ส เริ่ มตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 (ค.ศ. 1968) ได้มีการลงนามในปี พ.ศ.2516 กาหนดให้มี
การหยุดยิงในเวียดนามใต้ และให้มีการถอนกาลังทหารสหรัฐอเมริ กา และพันธมิตรออกจากเวียดนามใต้ ระบุให้เวียดนาม
ใต้ และเวียดนามเหนือ จัดตั้งสภาเพื่อความสามัคคีปรองดอง เพื่อทาหน้าที่จดั การเลือกตั้งทัว่ ไปในเวียดนาม และให้มีการ
รวมเวียดนามเข้าด้วยกัน และยังกาหนดให้สหรัฐอเมริ กา ให้ความช่วยเหลือในการฟื้ นฟูบูรณาอินโดจีน รวมทั้งเวียดนาม
เหนือภายหลังสงครามสิ้ นสุ ดลงด้วย
ในทางปฎิบตั ิปรากฎว่า ประสบผลแต่เฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการถอนทหารสหรัฐอเมริ กา และพันธมิตรออก
จากเวียดนามใต้ การแลกเปลี่ยนเชลยศึก การกวาดทุ่นระเบิด และยุติการลาดตระเวรทางอากาศ ในเวียดนามเหนื อเท่านั้น
แต่การยุติการสู ้รบไม่ได้มีผลการปฎิบตั ิอย่างแท้จริ ง การเจรจาเพื่อกาหนดอนาคตทางการเมือง ระหว่างเวียดนามใต้กบั เวีย
ดกง ที่เริ่ มเมื่อปี พ.ศ.2516 ได้ยตุ ิลงโดยสิ้ นเชิง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517
ในต้นปี พ.ศ.2518 (ค.ศ. 1975)ฝ่ ายเวียดนามเหนื อได้เริ่ มการรุ กใหญ่อีกครั้ง เข้าไปในเขตเวียดนามใต้ ฝ่ ายเวียดนาม
ใต้ซ่ ึ งขาดการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริ กา ตกเป็ นฝ่ ายเสี ยเปรี ยบในการรบ ฝ่ ายเวียดนามเหนื อยึดครองพื้นที่ ได้สองในสาม
ของพื้นที่ท้ งั หมดในเวียดนามใต้ ก็ได้ใช้กาลังกดดันไซ่ง่อนอย่างหนัก จนฝ่ ายเวียดนามใต้ยอมจานน เมื่อ 30 เมษายน 2518
เมื่อเวียดนามเหนื อยึดครองเวียดนามใต้แล้ว ก็รวมเวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้เข้า
ด้วยกัน โดยใช้ชื่อประเทศว่า สาธารณรัฐสั งคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)

สรุปเหตุการณ์ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นได้เข้ามายึดครองอินโดจีน และได้ขบั ไล่ฝรั่งเศสออก
จากอินโดจีน กษัตริ ยเ์ บ๋ าได่ ได้ประกาศให้เวียดนามเป็ นเอกราชแต่ก็อยูภ่ ายใต้ญี่ปุ่นเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 เวียด
มินห์จึงยึดอานาจรัฐบาลกษัตริ ยเ์ บ๋ าได่ และให้โฮจิมินห์เป็ นประธานาธิ บดี และสถาปณาสาธารณรัฐประชาธิ ปไตย

เวียดนาม
เมื่ออังกฤษและฝรั่งเศสได้ปลดอาวุธกองทัพญี่ปุ่นในเวียดนามใต้ได้ จึงต้องการเข้ามามีอิทธิ พลในเวียดนามอีกครั้ง
จึงให้กษัตริ ยเ์ บ๋ าได่เป็ นหุ่ นเชิ ด สงครามในประเทศก็เริ่ มเกิดระหว่างฝ่ ายเวียดนามเหนื อที่มีกลุ่มเวียดมินห์ กับฝ่ ายใต้ที่มี
ฝรั่งเศสหนุ นอยู่ และสงครามได้ยดื เยื้อยาวนาน 8 ปี และ จบลงด้วยการพ่ายแพ้ของฝรั่งเศสที่ทาสงครามทีที่ เดียนเบียนฟู
ในปี ค.ศ. 1954 ฝ่ ายเวียดมินห์ลุกคีบต้องการที่จะรวมประเทศ ยังผลให้เกิดการสู ้รบกันอย่างหนักระหว่างฝ่ ายเวียดนาม
เหนื อ และใต้ จนต้องทาสนธิ สัญญา เจนีวา แล้วแบ่งเวียดนามออกเป็ น 2 ส่ วน คือเวียดนามเหนื อ และเวียดนามใต้ (มี
กษัตริ ยเ์ บ๋ าได่ และ โงดินห์ เดียม เป็ นนายกรัฐมนตรี )
ในช่วงสงครามเวียดนาม ปี ค.ศ. 1955 กษัตริ ยเ์ บ๋ าได่ ต้องสละอานาจและ โงดินห์ เดียม ได้เป็ นประธานาธิ บดี
แทน ช่วงนี้ อเมริ กาได้เข้ามาหนุนหลังเวียดนามใต้ ทางด้านเวียดนามเหนื อซึ่ งกลายเป็ นคอมมิวนิสต์ และมี จีนกับสหภาพ
โซเวียตหนุนหลังอยู่
ในช่วงปี ค.ศ. 1963-1967 ทางเวียดนามใต้มีปัญหาทางการเมือง ทาให้ กองกาลังเวียดนามเหนือ เข้ามายังเวียดนาม
ใต้(อเมริ กาซึ่ งเป็ นฝ่ ายประชาธิ ปไตยกลัวว่าเวียดนามเหนือที่เป็ นคอมมิวนิสต์จะเข้ามายังเวียดนามใต้จึงได้ ส่ งกองกาลัง
ทหารหนุ นฝ่ ายเวียดนามใต้เต็มที่) ทาให้เกิดการสู ้รบเป็ นสงครามเวียดนาม ในที่สุดเวียดนามเหนือก็เข้ายึดกรุ งไซ่ง่อนได้
(ตอนหลังเปลี่ยนชื่อมาเป็ นโฮจิมินห์ซิต้ ี) ในวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1975 ทาให้เวียดนามถูกรวมเป็ นประเทศเดียว และ
ปกครองด้วยระบบคอมมิวนิ สต์ ภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์ มาถึงทุกวันนี้ เปลี่ยนชื่อประเทศมาเป็ น สาธารณรัฐสั งคมนิยม
เวียดนาม และมีเมืองหลวงอยูท่ ี่กรุ งฮานอย

นโยบายปฏิรูป โด่ ยเหม่ ย (Doi Moi) ปี ค.ศ. 1986
เมื่อสิ้ นสุ ดสงครามเวียดนามในปี ค.ศ. 1975 เวียดนามได้เป็ นประเทศคอมมิวนิสต์โดยสมบูรณ์ การมีเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองของโลกที่สาคัญ ประกอบกับสหภาพโซเวียตประกาศใช้นโยบายเปิ ดประเทศที่เรี ยกว่า Glasnost and
Perestroika ซึ่ งมีผลต่อประเทศในโลกคอมมิวนิสต์ดว้ ย โดยเวียดนามได้เปิ ดและปฏิรูปประเทศโดยนโยบาย โด่ยเหม่ย โดย
เริ่ มเปิ ดประเทศเป็ นแบบเสรี มากขึ้น อนุ ญาตให้ประชาชนดาเนินธุ รกิจการค้าของตัวเอง การล่มสลายของสหภาพโซเวียต
ในปี ค.ศ. 1991 ทาให้เวียดนามเปิ ดประเทศมากขึ้นทาการติดต่อค้าขายกับโลกเสรี ประชาธิ ปไตยมากขึ้น แม้แต่
สหรัฐอเมริ กา และพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรี นิยมมากขึ้น
การที่รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์แต่ละสมัยมีวสิ ัยทัศน์ที่ตอ้ งการพัฒนาประเทศให้กา้ วหน้า และตั้งเป้ าจะเป็ นเสื อตัว
ใหม่แห่งเอเชียเช่นเดียวกับไทย ในปี พ.ศ.2529 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เริ่ มการปฏิรูปประเทศโดยเริ่ มจากระบบ
เศรษฐกิจของประเทศเป็ นอันดับแรก จากระบบเศรษฐกิจรวมศูนย์แบบสตาลิน (the centrally planned Stalinist command
economy) แบบคอมมิวนิสต์ มาเป็ นนโยบายโด่ย เหม่ย (Doi Moi) หลังจากที่เห็นแล้วว่าการพัฒนาเศรษฐกิจในแบบสังคม
นิยมไม่น่าจะทาให้ประเทศก้าวไกลได้มากนัก เป็ นการเริ่ มต้นการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบไปทางระบบเสรี นิยม เพราะ
สาระสาคัญของนโยบายนี้จะเน้นการพัฒนาด้านการเกษตร และเศรษฐกิจ เป็ นการปูพ้ืนฐานเบื้องต้นในการพัฒนาประเทศ
ในขณะที่ระบบการปกครองยังเป็ นแบบสังคมนิยม(คอมมิวนิสต์)อยู่ จากนั้น ได้มีการวางยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2534 - 2544) ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ และล่าสุ ด ในการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์
สมัยที่ 9 เมื่อเดือนเมษายน 2544 ที่ประชุมได้ให้การรับรองยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศต่อไปอีก 10 ปี คือ ตั้งแต่ พ.ศ.
2544 - 2554 ให้รอบด้านมากขึ้น นับแต่การเพิ่มศักยภาพผูน้ าของพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็ นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว

ในประเทศ สร้างเสริ ม ผลักดันการพัฒนาประเทศต่อไปอีก โดยเฉพาะการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม และความทันสมัยใน
ลักษณะที่เวียดนามยังมีรูปแบบการปกครองเป็ นระบบสังคมนิยมอยู่
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สงครามเวียดนาม (Vietnam Wars, ค.ศ. 1957-1975)
เป็ นสงครามระหว่ างเวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้ ที่สนับสนุนโดยสหรั ฐอเมริ กา เพื่อตัดสิ นว่ าควรรวม
เวียดนามเป็ นหนึ่งเดียวตามข้ อตกลงเจนีวา ค.ศ. 1954 หรื อไม่ สงครามจบลงด้ วยชัยชนะของเวียดนามเหนือ และรวม
ประเทศเวียดนามทั้งสองเข้ าด้ วยกัน ซึ่ งปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ แห่ งประเทศเวียดนาม ในประเทศเวียดนามเองเรี ยก
สงครามนีว้ ่ า สงครามปกป้ องชาติจากอเมริ กัน หรื อ สงครามอเมริ กัน

เวียดนาม เหนือและเวียดนามใต้
ในปี 2448 โฮจิมินห์ และขบวนการเวียดมินท์ ทาสงครามต่ อสู้กับฝรั่ งเศสเพื่อให้ ได้ เอกราชคืนมาต้ องใช้ เวลาถึง 9
ปี เวียดนามจึงเอาชนะฝรั่ งเศสได้ เมื่อ 7 พ.ค.2497 ซึ่ งเป็ นวันเดียวกับทหารเวียดมินท์ ยึดเดียนเบียนฟูได้ ฝรั่ งเศสจึงต้ องยอม
ลงนามในสัญญาสงบศึกเรี ยกว่ า อนุสัญญาเจนีวา/ข้ อตกลงเจนีวา เมื่อ 20 ก.ค.2497 สาระสาคัญของสัญญา คือ ต้ องแบ่ ง
ประเทศออกเป็ นสองประเทศ เป็ น เวียดนามเหนือ เวียดนามใต้ โดยยึดถือเอาเส้ นขนานที่ 17 เป็ นเส้ นแบ่ งเขต นี่เองจึงทาให้
เกิดอุบัติแห่ งสงคราม เมื่อ 2497 เมื่อเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ ทาสงครามเพื่อรวมให้ เป็ นหนึ่ง
ประเทศเวียดนามเหนือ ซึ่ งมีการปกครองภายใต้ การนาของโฮจิมินห์ พยายามที่จะรวม เวียดนามทั้งสองส่ วนเข้ า
ด้ วยกัน จึงส่ งกาลังแทรกซึ มเข้ าไปในเวียดนามใต้ อย่ างต่ อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2498 โดยแฝงเข้ าไปในลักษณะผู้ลีภ้ ัยและผู้
อพยพ จากนั้นได้ ปฏิ บัติการ รุ กราน ด้ วยอาวุธและกาลังทหารอย่ างรุ นแรง ตลอดจนโฆษณาชวนเชื่ อโจมตี
รั ฐบาล เวียดนามใต้ ซึ่ งได้ ผลเป็ นอย่ างดี ประกอบกับการดาเนินนโยบายด้ านการบริ หารประเทศ ของรั ฐบาลเวียดนามใต้
ประสบความล้ มเหลว จึงได้ ร้องขอความช่ วยเหลือทางทหารและ เศรษฐกิจจากมิตรประเทศฝ่ ายโลกเสรี
ประเทศเวียดนามใต้ หรื อ รั ฐเวียดนาม เป็ นประเทศหนึ่งที่ปรากฎบนแผนที่ โลกในช่ วง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519
โดยแบ่ งจากเวียดนามเหนือที่ ตาแหน่ งละติจูดที่ 17 การแบ่ งแยกเวียดนามเหนือและใต้ นั้นเกิดขึน้ จากสนธิ สัญญาเจนีวา
หลังจากที่ทางฝรั่ งเศสได้ ปกครองหลายประเทศในแถบอิ นโดจีน ซึ่ งในปี 2519 นั้นได้ รวมเข้ ากับเวียดนามเหนือเป็ น
ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518

เวียดกง (Viet Cong)
เวียดกง (Viet Cong) หรื อชื่ ออย่ างเป็ นทางการ แนวร่ วมแห่ งชาติเพื่ออิสรภาพเวียดนามใต้ (National Front for
the Liberation of South Vietnam)เป็ นกลุ่มคนในเวียดนามใต้ ที่ฝักใฝ่ คอมมิวนิสต์ ที่ไม่ เห็นด้ วยกับการบริ หารประเทศของโง
ดินห์ เดีนมซึ่ ง เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อต่ อต้ านสาธารณรั ฐเวียดนาม (เวียดนามใต้ ) ในช่ วงสงครามเวียดนาม เวียดกง
ได้ รับการสนับสนุนทางอาวุธยุทโธปกรณ์ จากฝ่ ายคอมมิวนิสต์ ในเวียดนามใต้ และกองทัพประชาชนเวียดนาม
ชื่ อ "เวียดกง" มาจากคาว่ า "Vietnamese Communist" (Việt Nam Cộng Sản) และใช้ กันแพร่ หลายเมื่อคานีถ้ กู ใช้
โดยโง ดินห์ เดียม ประธานาธิ บดีคนแรกของสาธารณรั ฐเวียดนาม
เวียดกงก่ อตั้งขึน้ เมื่อ ค.ศ. 1960 ก่ อนจะสลายตัวไปใน ค.ศ.1976 หลังชัยชนะของฝ่ ายเวียดนามเหนือต่ อเวียดนาม
ใต้ และเกิดการรวมประเทศเวียดนามในที่สุด

ใบงาน เรื่ อง ประวัติศาสตร์ เวียดนาม
______________________________________________________________________________________________

ทบทวน
เวียดนามใช้เงินตราสกุล.................................................เวียดนามจานวนประชากรมากหรื อน้อยกว่าประเทศไทย............................
รู ปแบบการปกครองของเวียดนามในปัจจุบนั คือ.................................................................................................................................
เมืองหลวงของเวียดนามคือ.................................................................................................................................................................
” ไซ่ง่อน “ เป็ นชื่อเดิมของเมืองใดในเวียดนาม...................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประวัติศาสตร์ ประเทศเวียดนาม (Vietnam)
1) วัฒนธรรมเวียดนามในช่วงแรกได้รับอิทธิ พลจากชาติใด__________________________________________________
2) สมัยราชวงศ์ใดของเวียดนามที่ถือว่าเป็ นช่วงยุคทองของประวัติศาสตร์เวียดนาม_______________________________
3) ชาติตะวันตกที่มีอิทธิ อย่างสู งต่อประวัติศาสตร์ เวียดนามและและและเวียดนามต้องตกไปเป็ นเมืองขึ้น______________
4) ใครที่มีบทบาทในการเรี ยกร้องเอกราชและเป็ นแกนนาคนสาคัญของกลุ่มเวียดมินห์_____________________________
5) สงครามใดเป็ นสงครามที่ทาให้เวียดนามเป็ นเอกราชจากฝรั่งเศส___________________________________________
6) โงดินห์ เดียม คือใครและมีบทบาทอย่างไร____________________________________________________________
7) ข้อตกลงเจนีวา มีผลอย่างไรต่อเวียดนาม______________________________________________________________
8) เวียดกง (Viet Cong) คืออะไร_______________________________________________________________________
มีบทบาทอย่างไร_________________________________________________________________________________
9) นโยบายโด่ยเหม่ย (Doi Moi) คืออะไร__________________________________________________________________
มีความสาคัญอย่างไร_____________________________________________________________________________
10) ผลของสงครามเวียดนาม คือ ______________________________________________________________________
11) กษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายของเวียดนาม คือ ___________________________________________________________________________________________
12) อินโดจีนฝรั่งเศส ประกอบไปด้วย_____________________________________________________________________________________________
13) Alexandre de Rhodes มีบทบาทอย่างไรต่อเวียดนาม_________________________________________________________________________

ให้เรี ยงลาดับเหตุการณ์ต่อไปนี้ตามลาดับก่อนหลัง
สงครามเวียดนาม

สงครามเบียนเดียนฟู

>

สงครามโลกครั้งที่ 2 (สงครามมหาเอเชียบูรพา)

>

ให้แบ่งกลุ่มคาต่อนี้ ตามความสัมพันธ์
โฮจิมินห์ สหรัฐอเมริ กา ไซ่ง่อน ประชาธิปไตย โงดินห์ เดียม สหภาพโซเวียต ฮานอย คอมมิวนิสต์ จีน

