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ประวตัศิาสตร์ประเทศเวยีดนาม 

 

ยุคก่อนตกเป็นเมืองขึน้ของชาตติะวนัตก 
ยคุท่ีอยูใ่ตอิ้ทธิพลของจีน (ก่อน ค.ศ. 111- ค.ศ 938) 
           ช่วงน้ีราชวงศฮ์ัน่บุกอาณาจกันามเวยีดและผนวกเอาเป็นส่วนหน่ึงของจีน 
ช่วงน้ีเวยีดนามอยูใ่ตอิ้ทธิพลของจีนนานถึง 1000 ปี ซ่ึงเป็นช่วงท่ีไดอิ้ทธิพลและ
รับวฒันธรรมหลายอยา่งมาจากจีน 
- อาณาจกัรแรกของชาวเวยีดนาม คืออาณาจกัร นามเวยีด (อาณาจกัรทางตอน
เหนือ)  เป็นเป็นเมืองข้ึนของจีนมานาน ท าให้เวยีดนามเป็นประเทศท่ีเด่ียวใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้ไดรั้บอิทธิพลทางวฒันธรรมจากจีนเป็นส่วนใหญ่  แม้
ต่อมาอาณาจกัรนามเวยีดจะเป็นอิสระแต่ก็ยงัคงส่งเคร่ืองบรรณาการส่งใหจี้น 
(จีนถือวา่นามเวยีดเป็นเมืองประเทศราช) 
- ทางตอนกลางและตอนใตข้องประเทศเวยีดนามในอดีตเป็นท่ีตั้งของอาราจกัร
จามปา(พวกจาม ซ่ึงปัจจุบนัเป็นชนกลุ่มนอ้ยอยูท่างตอนใตข้องประเทศ
เวยีดนาม) 
 

ช่วงท่ีเป็นเอกราชจากจีน (ค.ศ. 938-1009) 
           ช่วงน้ีเป็นช่วงตน้ราชวงศถ์งัซ่ึงภายในจีนมีความวุน่วายภายในเวยีดนามก็
สถาปนาราชวงศเ์ล(Le Dynasty) 
 

ช่วงยคุทองของประวติัศาสตร์เวยีดนาม (ค.ศ. 1010 -1527) 
         เม่ืออาณาจกัรนามเวยีดทางตอนเหนือสามารถยดึพวกจามไดท้ าใหอ้าณาจกัรกวา้งขวาง โดยเฉพาะในสมยัราชวงศเ์ล 
เป็นช่วงท่ีมีการวางรากฐานในการพฒันาประเทศอยา่งส าคญัมากมายมีการส่งเสริมพุทธศาสนากบัลทัธิขงจ้ือกบัลทัธิเต๋า
ดว้ยและไดย้า้ยเมืองหลวงมาอยูท่ี่ กรุงฮานอย 
 

ยคุแห่งการแบ่งแยก (ค.ศ. 1528-1802) 
อาณาจกัรถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เหนือ-ใต ้
- เม่ือราชวงส์เลเส่ือมอ านาจท าใหอ้าณาจกัแบ่งออกเป็นสามส่วน  
ตอนเหนือ – แควน้ตงัเก่ีย – ศูนยก์ลางท่ีกรุงฮานอย – มีตระกลูแมค็ ปกครอง 
ตอนกลาง – แควน้อนันมั – ศูนยก์ลางอยูท่ี่เมืองเตยโ์ด – มีตระกลูตรินห์ ปกครอง 
ตอนใต ้– แควน้โคชินไชนา – มีศูนยก์ลางอยูท่ี่เมืองเว ้– มีตระกลู เหงียน ปกครอง 
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- ต่อมาตระกลูตรินห์ยดึแควน้ตัง๋เก๋ียได ้ซ่ึงท าใหเ้หลือ 2 แควน้ 
ต่อมาเจา้ชายเหงียนอนัห์ แห่งราชวงศเ์หงียนท าการรวมประเทศ เป็นประเทศเวยีดนาม (ค.ศ.1802 จึงเรียกช่ือประเทศวา่
เวยีดนาม)โดยความช่วยเหลือจากไทย(สมยั ร.1) และฝร่ังเศส  และสถาปนาราชวงศย์าลอง เป็นจกัรพรรดิยาลอง 
-จกัรพรรดิยาลอง   มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัฝร่ังเศสมาก และฝร่ังเศสไดเ้ขา้มาช่วยเหลือในการรวมประเทศผลสุดทา้ยฝร่ังเศส
ก็เขา้มาแทรกแซงภายในประเทศมากข้ึนเร่ือย ๆ จน ตอ้งตกไปเป็นเมืองข้ึนของฝร่ังเศส 
              ราชวงศเ์หงียน(เหวียน) เป็นราชวงศสุ์ดทา้ยของเวยีดนาม นบัตั้งแต่กษตัริยย์าลองจนถึงกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยคือเบ๋า
ได่(Bao Dai) รวม 143 ปี  (ปี ค.ศ. 1945 เป็นปีท่ีส้ินสุดระบบกษตัริยข์องเวยีดนาม) 
               ** เวยีดนามแต่เดิมมีการปกครองแบบราชาธิปไตย(มีกษตัริย)์ แบบรวมอ านาจการปกครอง มีความสัมพนัธ์
ใกลชิ้ดกบัจีนมาไม่ต ่ากวา่ 4000 ปี เคยตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของจีน มากวา่ 1000 ปี มีการด้ินรนต่อสู้ใหพ้น้จากการยดึ
ครองของจีนตลอดมา  
 

ยุคที่อยู่ใต้การปกครองของชาตติะวนัตก (เป็นเมืองขึน้ของฝร่ังเศส) 
                 ชาติตะวนัตกเร่ิมเขา้มาในเวยีดนามในช่วง ศตวรรษท่ี 1600 โดยเขา้มาท าการคา้และเผยแพร่ศาสนาคริสต ์
โดยเฉพาะ ฝร่ังเศส และชาวฝร่ังเศส ช่ือ Alexandre de Rhodes ไดเ้ขา้มาพฒันาภาษาเวียดนามท่ีเดิมใชต้วัอกัษรจีน มาใช้
ตวัอกัษรโรมนัแทน (โดยพฒันาต่อจากมิชชัน่นารีชาวโปรตุเกสท่ีเร่ิมไวก่้อหนา้) และในสมยัราชวงศเ์หงียนจึงมีขอ้ขดัแยง้
กนัทางศาสนาซ่ึงเดิมชาวเวยีดนามนบัถือศาสนาพุทธ ขงจ้ือ  ในช่วงปี ค.ศ. 1859-1867 ฝร่ังเศสไดเ้ร่ิมยดึครองเวยีดนาม  
                ในสมยัราชวงศเ์หงียน เวยีดนามถูกฝร่ังเศสเขา้ยึดครองเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส เม่ือปี พ.ศ.2427  ท าให้
ประเทศถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนคือ ภาคเหนือเป็นแควน้ตงัเก๋ีย ภาคกลางเป็นแควน้อนันมั และภาคใตเ้ป็นแควน้โคชินไช
นา (โคชินจีน) และถูกรวมเขา้กบัเขมร และลาว เรียกวา่สหพนัธ์อินโดจีน (Indochinese Federation) ในปี 1893  
                ในช่วงท่ีเวยีดนามอยูภ่ายใตก้ารปกครองของฝร่ังเศสนั้น ฝร่ังเศสไดพ้ฒันา หลายส่ิง ทั้งดา้น การศึกษา การเกษตร 
ระบบเมือง ระบบถนน การสาธารณสุข มีการส่งสินคา้การเกษตรมากมาย แต่อยา่งไรก็ตาม ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ก็ตกอยู่
กบัฝร่ังเศส 
               ในช่วงท่ีเวยีดนามตกอยูใ่ตก้ารปกครองของฝร่ังเศสนั้น ก็ไดเ้ร่ิมมีบางกลุ่มท่ีเร่ิม
ต่อตา้น และตอ้งการปกครองของฝร่ังเศส นั้นก็คือกลุ่มของโฮจิมินห์ (กลุ่มเวยีดมินห์ Viet 
Minh) 
 

ยุคหลงัจากได้รับเอกราชจากฝร่ังเศส และ ช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังที่ 2 
(สงครามมหาเอเชียบูรพา) 

            เม่ือเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา (สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ฝากทางเอเชีย)ญ่ีปุ่นไดย้กก าลงัเขา้ยดึอินโดจีนของฝร่ังเศส 
และไดป้ระกาศยกเลิกอ านาจการปกครองของฝร่ังเศสในปี พ.ศ.2483  (ค.ศ.1940) พร้อมกบัไดม้อบหมายใหจ้กัรพรรดิเบ๋า
ได๋ของเวยีดนาม ประกาศอิสรภาพ และจดัตั้งรัฐบาลเวยีดนามข้ึนปกครองประเทศ  
            ก่อนหนา้ท่ีญ่ีปุ่นจะยดึอินโดจีนของฝร่ังเศสนั้น ในเวยีดนามไดมี้ขบวนการต่อตา้นฝร่ังเศส ท่ีส าคญัอยูข่บวนหน่ึง
เรียกวา่ สันนิบาตเพื่อเอกราชเวยีดนาม หรือเวยีดมินห์ (Viet Minh) ผูก่้อตั้งขบวนการน้ีคือ โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh) 
ขบวนการดงักล่าวมีเป้าหมายท่ีจะแยกสลายศตัรู และรวมพลงัต่าง ๆ ใหม้ากท่ีสุด เพื่อท่ีจะพิทกัษรั์กษาประเทศชาติ และ
ปลดปล่อยประชาชน  ฐานท่ีมัน่ของขบวนการน้ีอยูท่ี่เวยีดบคั (Viet Bac) และขบวนการดงักล่าว ไดก้ลายมาเป็น กองทพั



ประชาชนของเวยีดนามในเวลาต่อมา ในหว้งเวลาท่ีญ่ีปุ่นยึดครองเวยีดนาม คร้ันสงครามมหาเอเชียบูรพานั้น จีนและ
สหรัฐอเมริกา ไดใ้หค้วามช่วยเหลือขบวนการน้ี เพื่อต่อตา้นญ่ีปุ่น ท าให้โฮจิมินห์สามารถก่อตั้งขบวนการคอมมิวนิสตท่ี์มี
ประสิทธิภาพข้ึนทัว่ประเทศ  
            เม่ือสงครามมหาเอเชียบูรพายติุลง(สงครามโลกคร้ังท่ี 2)ในปี พ.ศ. 2488 (ค.ศ.1945)ญ่ีปุ่นเป็นฝ่ายแพส้งคราม 
จกัรพรรดิเบาได๋ไดส้ละราชสมบติั และมอบอ านาจการบริหารใหแ้ก่ฝ่ายเวยีดมินห์  ฝ่ายสัมพนัธมิตร โดยมีองักฤษเป็นฝ่าย
สนบัสนุน ใหฝ้ร่ังเศสกลบัเขา้มามีอ านาจในเวยีดนามอีก โฮจิมินห์ไดป้ระกาศท าการต่อสู้ดว้ยก าลงัอาวธุอยา่งเปิดเผย โดย
ไดป้ระกาศอิสรภาพ และสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวยีดนาม ซ่ึงประกอบดว้ยตงัเก๋ีย อนันมั และโคชินไชน่าข้ึน 
เม่ือปี พ.ศ.2488โดยมีกรุงฮานอยเป็นเมืองหลวง และโฮจิมินห์เป็นประธานาธิบดี  

 
สงครามเวยีดนาม (ค.ศ. 1970 -1975) 
              ฝร่ังเศสไดใ้หก้ารรับรองสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวยีดนามดงักล่าวในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของสหพนัธ์อินโดจีน
ของฝร่ังเศส ซ่ึงขดัแยง้กบัเจตน์จ านงของพวก เวยีดมินห์ ต่อมาในปี พ.ศ.2492 (ค.ศ. 1949)ฝร่ังเศสไดป้ระกาศจดัตั้ง
สาธารณรัฐเสรีแห่งเวยีดนามใตข้ึ้นโดยมีจกัรพรรดิเบาได๋เป็นประมุข(เป็นหุ่นเชิดของฝร่ังเศส) และมีโงดินห์เดียม (Ngo 
Dinh Diem) เป็นนายกรัฐมนตรี ท าใหมี้การสู้รบระหวา่งเวยีดมินห์กบัฝร่ังเศส ซ่ึงเร่ิมมาแต่ปลายปี พ.ศ.2489 เป็นไปอยา่ง
รุนแรงยิง่ข้ึน ในทีสุ่ดฝร่ังเศสเป็นฝ่ายปราชัยแก่ฝ่ายเวยีดมินห์ ในสงครามที่เดียนเบียนฟู (Dien Bien Pho) เม่ือปี พ.ศ.2497(
ค.ศ. 1954) ฝร่ังเศสไดล้งนามในขอ้ตกลงเจนีวา (Geneva Agreement) กบัฝ่ายเวยีดมินห์ในปีเดียวกนั โดยฝร่ังเศสยอม
เคารพต่อความเป็นเอกราชอธิปไตย เอกภาพและบูรณภาพของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม  
             ขอ้ตกลงเจนีวา (Geneva Agreement) ดงักล่าวไดร้ะบุใหแ้บ่งเวยีดนามออกเป็นสองส่วน(เวยีดนามเหนือ และ 
เวยีดนามใต)้ โดยใชเ้ส้นขนาน(เส้นละติจูด)ท่ี 17 เป็นเส้นแบ่งเขตชัว่คราว และจดัใหมี้เขตปลอดทหารข้ึน โดยใหท้ั้งสอง
ฝ่ายถอนทหารกลบัเขา้เขตของตน ใหป้ระชาชนเลือกอพยพเขา้ไปอยูใ่นแต่ละภาคตามความสมคัรใจ ภายใน 300 วนั 
สนธิสัญญาดงักล่าว ยงัหา้มมิใหช้าวต่างชาติโยกยา้ยทหาร และอาวธุเขา้ไปตั้งมัน่ในแต่ละภาค หา้มเวยีดนามทั้งสองฝ่ายเขา้
เป็นพนัธมิตรทางทหารกบัต่างประเทศ และใหมี้กรรมการควบคุมตรวจตราระหวา่งประเทศ (ICC) ควบคุมดูแลใหเ้ป็นไป
ตามขอ้ตกลง นอกจากนั้นยงัไดก้ าหนดใหมี้การเลือกตั้งทัว่ไป เพื่อรวมเวยีดนามทั้งสองฝ่ายเขา้ดว้ยกนั ภายในปี พ.ศ. 2499 
(ค.ศ.1956) ดว้ย แต่การด าเนินการรวมประเทศเขา้ดว้ยกนัไม่ไดมี้ข้ึนตามขอ้ตกลง เน่ืองจากเวยีดนามใตไ้ม่ยนิยอม โดยอา้ง
วา่เวยีดนามเหนือไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงเก่ียวกบัการถอนทหาร โดยยงัมีกองก าลงัเวยีดนามเหนืออยูใ่นเวยีดนามใต ้
ประมาณ 5000  คน  
            ในปี พ.ศ. 2498 (ค.ศ.1955)โงดินห์เดียม นายกรัฐมนตรีเวยีดนามใต ้ไดรั้บการสนบัสนุนจากสหรัฐอเมริกา ให้
ลม้เลิกระบบกษตัริย ์และเปล่ียนรูปการปกครองของเวยีดนามใต ้เป็นระบอบสาธารณรัฐ (มีประธานาธิบดีแทนกษตัริย)์
โดยโงดินห์เดียม  ไดด้ ารงต าแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนแรกของเวยีดนามใต ้ในขณะเดียวกนัเวยีดนามเหนือ ก็ไดพ้ยายาม
ท่ีจะใหมี้การออกเสียง ประชามติเก่ียวกบัการรวมเวยีดนาม แต่ก็ไม่เป็นผลส าเร็จ จึงไดห้นัมาใชก้ลวธีิทางการเมือง เร่ิมดว้ย
การจดัตั้งขบวนการคอมมิวนิสตเ์วยีดนามใต ้หรือ เวยีดกง (Viet Cong) ไดจ้ดัตั้งแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติ (National 
Liberation of South Vietnam) ข้ึนในปี พ.ศ.2503(ค.ศ.1960)โดยอา้งวา่เป็นตวัแทนของชาวเวยีดนามใต ้ในการต่อสู้กบั
เวยีดนามใต ้เพื่อใหมี้การรวมเวยีดนามเขา้ดว้ยกนั แนวร่วมดงักล่าวไดป้ระกาศจดัตั้ง "รัฐบาลปฎิวติัชัว่คราวแห่งเวยีดนาม
ใต ้(Provision Revotutionary) เม่ือปี พ.ศ.2512 ส่วนในดา้นการทหารนั้น เวยีดนามเหนือไดป้ฎิบติัการรบแบบกองโจร ดว้ย
หน่วยก าลงัขนาดเล็ก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 และไดข้ยายขนาดก าลงัเป็นกองพนัในปี พ.ศ.2506 



            ในขณะท่ีฝ่ายเวยีดกงมีความเขม้แขง็ข้ึน แต่ภายในเวยีดนามใตเ้องกลบัมีความขดัแยง้กนัอยา่งรุนแรง มีการแยง่ชิง
อ านาจกนัหลายคร้ังหลายคราว โงดินห์เดียม ถูกโค่นอ านาจและผูน้ าทหารเขา้มาปกครองแทน จนถึงปี พ.ศ.2508 
สหรัฐอเมริกาจึงสนบัสนุนใหมี้การจดัตั้งรัฐบาลแทนข้ึน โดยมี นายพล เหงียนเกากี ผูบ้ญัชาการทหารอากาศเป็นนายกรับ
มนตรี รัฐบาลชุดน้ีไดจ้ดัร่างรัฐธรรมนูญ และจดัใหมี้การเลือกตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2510 นายพลเหงียนวนัเทียว ไดรั้บเลือกเป็น
ประธานาธิบดี ไดด้ ารงต าแหน่งมาถึงปี พ.ศ.2518 แต่ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาส าคญัให้ลุล่วงไปได ้ 
           ในระยะเวลาดงักล่าว สงครามในเวยีดนามก็ไดท้วีความรุนแรงยิง่ข้ึน สหรัฐอเมริกาไดเ้ร่ิมโจมตีทิ้งระเบิดเวยีดนาม
เหนือเป็นคร้ังแรก เม่ือเกิดวกิฤตการณ์อ่าวตงัเก๋ีย ในปี พ.ศ. 2507 และในปี พ.ศ. 2508 ก็ไดส่้งก าลงัทหารเขา้ร่วมรบกบั
ก าลงัทหารของเวยีดนามใตโ้ดยตรง  
 
                      เวยีดนามใต้ (ประชาธิปไตย)                                       เวยีดนามเหนือ  (คอมมิวนิสต์)                                   
                                โงห์ดินห์ เดียม                            VS                  โฮจิมินห์ (+ กองก าลงัเวยีดกงในเวยีดนามใต ้) 
                               อเมริกา หนุนอยู ่                                                 สหภาพโซเวยีต + จีน หนุนอยู ่
 
            ในปี พ.ศ.2510 (ค.ศ. 1967)  เวยีดนามเหนือไดข้ยายก าลงัรบในเวยีดนามใตเ้ป็นระดบัของพล และไดท้  าการรุกใหญ่
สองคร้ังคือ ในปี พ.ศ.2510 และ พ.ศ.2518 แต่ไม่ประสบความส าเร็จ เพราะถูกสกดักั้นทางภาคพื้นดิน การโจมตีทางอากาศ 
และการปิดลอ้มทางทะเลของสหรัฐอเมริกา และพนัธมิตร  
            ไดมี้การเจรจาสันติภาพท่ีกรุงปารีส เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 (ค.ศ. 1968) ไดมี้การลงนามในปี พ.ศ.2516  ก าหนดใหมี้
การหยดุยงิในเวยีดนามใต ้และใหมี้การถอนก าลงัทหารสหรัฐอเมริกา และพนัธมิตรออกจากเวยีดนามใต ้ระบุให้เวียดนาม
ใต ้และเวยีดนามเหนือ จดัตั้งสภาเพื่อความสามคัคีปรองดอง เพื่อท าหนา้ท่ีจดัการเลือกตั้งทัว่ไปในเวยีดนาม และใหมี้การ
รวมเวยีดนามเขา้ดว้ยกนั และยงัก าหนดใหส้หรัฐอเมริกา ใหค้วามช่วยเหลือในการฟ้ืนฟูบูรณาอินโดจีน รวมทั้งเวยีดนาม
เหนือภายหลงัสงครามส้ินสุดลงดว้ย  
            ในทางปฎิบติัปรากฎวา่ ประสบผลแต่เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการถอนทหารสหรัฐอเมริกา และพนัธมิตรออก
จากเวยีดนามใต ้การแลกเปล่ียนเชลยศึก การกวาดทุ่นระเบิด และยติุการลาดตระเวรทางอากาศ ในเวยีดนามเหนือเท่านั้น 
แต่การยติุการสู้รบไม่ไดมี้ผลการปฎิบติัอยา่งแทจ้ริง การเจรจาเพื่อก าหนดอนาคตทางการเมือง ระหวา่งเวยีดนามใตก้บัเวยี
ดกง ท่ีเร่ิมเม่ือปี พ.ศ.2516 ไดย้ติุลงโดยส้ินเชิง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 
            ในตน้ปี พ.ศ.2518 (ค.ศ. 1975)ฝ่ายเวยีดนามเหนือไดเ้ร่ิมการรุกใหญ่อีกคร้ัง เขา้ไปในเขตเวยีดนามใต ้ฝ่ายเวยีดนาม
ใตซ่ึ้งขาดการสนบัสนุนจากสหรัฐอเมริกา ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการรบ ฝ่ายเวยีดนามเหนือยดึครองพื้นท่ี ไดส้องในสาม
ของพื้นท่ีทั้งหมดในเวยีดนามใต ้ก็ไดใ้ชก้  าลงักดดนัไซ่ง่อนอยา่งหนกั จนฝ่ายเวยีดนามใตย้อมจ านน เม่ือ 30 เมษายน 2518 
            เม่ือเวยีดนามเหนือยดึครองเวยีดนามใตแ้ลว้ ก็รวมเวยีดนามเหนือ และเวยีดนามใตเ้ขา้
ดว้ยกนั โดยใชช่ื้อประเทศวา่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม (Socialist Republic of Vietnam)  
 

สรุปเหตุการณ์ช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังที ่2            
               ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ญ่ีปุ่นไดเ้ขา้มายดึครองอินโดจีน และไดข้บัไล่ฝร่ังเศสออก
จากอินโดจีน กษตัริยเ์บ๋าได่ ไดป้ระกาศใหเ้วยีดนามเป็นเอกราชแต่ก็อยูภ่ายใตญ่ี้ปุ่นเม่ือญ่ีปุ่นแพส้งครามโลกคร้ังท่ี 2 เวยีด
มินห์จึงยดึอ านาจรัฐบาลกษตัริยเ์บ๋าได่ และใหโ้ฮจิมินห์เป็นประธานาธิบดี และสถาปณาสาธารณรัฐประชาธิปไตย



เวยีดนาม 
              เม่ือองักฤษและฝร่ังเศสไดป้ลดอาวธุกองทพัญ่ีปุ่นในเวยีดนามใตไ้ด ้จึงตอ้งการเขา้มามีอิทธิพลในเวยีดนามอีกคร้ัง 
จึงใหก้ษตัริยเ์บ๋าได่เป็นหุ่นเชิด สงครามในประเทศก็เร่ิมเกิดระหวา่งฝ่ายเวยีดนามเหนือท่ีมีกลุ่มเวยีดมินห์ กบัฝ่ายใตท่ี้มี
ฝร่ังเศสหนุนอยู ่และสงครามไดย้ดืเยื้อยาวนาน 8 ปี และ จบลงดว้ยการพา่ยแพข้องฝร่ังเศสท่ีท าสงครามทีท่ี เดียนเบียนฟู 
ในปี ค.ศ. 1954 ฝ่ายเวยีดมินห์ลุกคีบตอ้งการท่ีจะรวมประเทศ ยงัผลใหเ้กิดการสู้รบกนัอยา่งหนกัระหวา่งฝ่ายเวยีดนาม
เหนือ และใต ้จนตอ้งท าสนธิสัญญา เจนีวา แลว้แบ่งเวยีดนามออกเป็น 2 ส่วน คือเวยีดนามเหนือ และเวยีดนามใต ้(มี
กษตัริยเ์บ๋าได่ และ โงดินห์ เดียม เป็นนายกรัฐมนตรี)    
              ในช่วงสงครามเวยีดนาม   ปี ค.ศ. 1955 กษตัริยเ์บ๋าได่ ตอ้งสละอ านาจและ โงดินห์ เดียม ไดเ้ป็นประธานาธิบดี
แทน ช่วงน้ี อเมริกาไดเ้ขา้มาหนุนหลงัเวยีดนามใต ้ทางดา้นเวยีดนามเหนือซ่ึงกลายเป็นคอมมิวนิสต ์และมี จีนกบัสหภาพ
โซเวยีตหนุนหลงัอยู ่
              ในช่วงปี ค.ศ. 1963-1967  ทางเวยีดนามใตมี้ปัญหาทางการเมือง ท าให ้กองก าลงัเวยีดนามเหนือ เขา้มายงัเวยีดนาม
ใต(้อเมริกาซ่ึงเป็นฝ่ายประชาธิปไตยกลวัวา่เวยีดนามเหนือท่ีเป็นคอมมิวนิสตจ์ะเขา้มายงัเวยีดนามใตจึ้งได ้ส่งกองก าลงั
ทหารหนุนฝ่ายเวยีดนามใตเ้ต็มท่ี) ท าใหเ้กิดการสู้รบเป็นสงครามเวยีดนาม   ในท่ีสุดเวยีดนามเหนือก็เขา้ยึดกรุงไซ่ง่อนได ้
(ตอนหลงัเปล่ียนช่ือมาเป็นโฮจิมินห์ซิต้ี) ในวนัท่ี 30 เมษายน ค.ศ. 1975 ท าใหเ้วยีดนามถูกรวมเป็นประเทศเดียว และ 
ปกครองดว้ยระบบคอมมิวนิสต ์ภายใตพ้รรคคอมมิวนิสต ์มาถึงทุกวนัน้ี เปล่ียนช่ือประเทศมาเป็น สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวยีดนาม และมีเมืองหลวงอยูท่ี่กรุงฮานอย 
 

นโยบายปฏรูิป โด่ยเหม่ย  (Doi Moi)  ปี ค.ศ. 1986 
              เม่ือส้ินสุดสงครามเวยีดนามในปี ค.ศ. 1975 เวยีดนามไดเ้ป็นประเทศคอมมิวนิสตโ์ดยสมบูรณ์ การมีเปล่ียนแปลง
ทางการเมืองของโลกท่ีส าคญั ประกอบกบัสหภาพโซเวยีตประกาศใชน้โยบายเปิดประเทศท่ีเรียกวา่ Glasnost and 
Perestroika ซ่ึงมีผลต่อประเทศในโลกคอมมิวนิสตด์ว้ย โดยเวยีดนามไดเ้ปิดและปฏิรูปประเทศโดยนโยบาย โด่ยเหม่ย โดย
เร่ิมเปิดประเทศเป็นแบบเสรีมากข้ึน อนุญาตใหป้ระชาชนด าเนินธุรกิจการคา้ของตวัเอง การล่มสลายของสหภาพโซเวยีต
ในปี ค.ศ. 1991 ท าใหเ้วยีดนามเปิดประเทศมากข้ึนท าการติดต่อคา้ขายกบัโลกเสรีประชาธิปไตยมากข้ึน แมแ้ต่
สหรัฐอเมริกา และพฒันาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมมากข้ึน 
             การท่ีรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสตแ์ต่ละสมยัมีวสิัยทศัน์ท่ีตอ้งการพฒันาประเทศใหก้า้วหนา้ และตั้งเป้าจะเป็นเสือตวั
ใหม่แห่งเอเชียเช่นเดียวกบัไทย ในปี พ.ศ.2529 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนามไดเ้ร่ิมการปฏิรูปประเทศโดยเร่ิมจากระบบ
เศรษฐกิจของประเทศเป็นอนัดบัแรก จากระบบเศรษฐกิจรวมศูนยแ์บบสตาลิน (the centrally planned Stalinist command 
economy) แบบคอมมิวนิสต ์มาเป็นนโยบายโด่ย เหม่ย (Doi Moi) หลงัจากท่ีเห็นแลว้วา่การพฒันาเศรษฐกิจในแบบสังคม
นิยมไม่น่าจะท าใหป้ระเทศกา้วไกลไดม้ากนกั เป็นการเร่ิมตน้การพฒันาประเทศท่ีมีรูปแบบไปทางระบบเสรีนิยม เพราะ
สาระส าคญัของนโยบายน้ีจะเนน้การพฒันาดา้นการเกษตร และเศรษฐกิจ เป็นการปูพื้นฐานเบ้ืองตน้ในการพฒันาประเทศ
ในขณะท่ีระบบการปกครองยงัเป็นแบบสังคมนิยม(คอมมิวนิสต)์อยู ่จากนั้น ไดมี้การวางยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2534 - 2544) ในการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ และล่าสุด ในการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์
สมยัท่ี 9 เม่ือเดือนเมษายน 2544 ท่ีประชุมไดใ้หก้ารรับรองยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศต่อไปอีก 10 ปี คือ ตั้งแต่ พ.ศ. 
2544 - 2554 ใหร้อบดา้นมากข้ึน นบัแต่การเพิ่มศกัยภาพผูน้ าของพรรคคอมมิวนิสต ์ซ่ึงเป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว



ในประเทศ สร้างเสริม ผลกัดนัการพฒันาประเทศต่อไปอีก โดยเฉพาะการพฒันาดา้นอุตสาหกรรม และความทนัสมยัใน
ลกัษณะท่ีเวยีดนามยงัมีรูปแบบการปกครองเป็นระบบสังคมนิยมอยู ่
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สงครามเวยีดนาม (Vietnam Wars, ค.ศ. 1957-1975)  
                เป็นสงครามระหว่างเวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้ท่ีสนับสนุนโดยสหรัฐอเมริกา เพ่ือตัดสินว่าควรรวม
เวียดนามเป็นหน่ึงเดียวตามข้อตกลงเจนีวา ค.ศ. 1954 หรือไม่ สงครามจบลงด้วยชัยชนะของเวียดนามเหนือ และรวม
ประเทศเวียดนามท้ังสองเข้าด้วยกัน ซ่ึงปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศเวียดนาม ในประเทศเวียดนามเองเรียก
สงครามนีว่้า สงครามปกป้องชาติจากอเมริกัน หรือ สงครามอเมริกัน 
 

 เวยีดนาม เหนือและเวยีดนามใต้ 
                ในปี 2448 โฮจิมินห์และขบวนการเวียดมินท์ ท าสงครามต่อสู้กับฝร่ังเศสเพ่ือให้ได้เอกราชคืนมาต้องใช้เวลาถึง 9 
ปี เวียดนามจึงเอาชนะฝร่ังเศสได้ เม่ือ 7 พ.ค.2497 ซ่ึงเป็นวนัเดียวกับทหารเวียดมินท์ยึดเดียนเบียนฟูได้ ฝร่ังเศสจึงต้องยอม
ลงนามในสัญญาสงบศึกเรียกว่า อนุสัญญาเจนีวา/ข้อตกลงเจนีวา  เม่ือ 20 ก.ค.2497 สาระส าคัญของสัญญา คือ ต้องแบ่ง
ประเทศออกเป็นสองประเทศ เป็น เวียดนามเหนือ เวียดนามใต้ โดยยึดถือเอาเส้นขนานท่ี 17 เป็นเส้นแบ่งเขต น่ีเองจึงท าให้
เกิดอุบัติแห่งสงคราม เม่ือ 2497 เม่ือเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ท าสงครามเพ่ือรวมให้เป็นหน่ึง 
               ประเทศเวียดนามเหนือ  ซ่ึงมีการปกครองภายใต้การน าของโฮจิมินห์  พยายามท่ีจะรวม เวียดนามท้ังสองส่วนเข้า
ด้วยกัน จึงส่งก าลังแทรกซึมเข้าไปในเวียดนามใต้อย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่  พ.ศ. 2498 โดยแฝงเข้าไปในลักษณะผู้ลีภ้ัยและผู้
อพยพ จากนั้นได้ปฏิบัติการ รุกราน   ด้วยอาวธุและก าลังทหารอย่างรุนแรง   ตลอดจนโฆษณาชวนเช่ือโจมตี
รัฐบาล เวียดนามใต้ ซ่ึงได้ผลเป็นอย่างดี ประกอบกับการด าเนินนโยบายด้านการบริหารประเทศ ของรัฐบาลเวียดนามใต้
ประสบความล้มเหลว จึงได้ร้องขอความช่วยเหลือทางทหารและ เศรษฐกิจจากมิตรประเทศฝ่ายโลกเสรี 
             ประเทศเวียดนามใต้ หรือ รัฐเวียดนาม เป็นประเทศหน่ึงท่ีปรากฎบนแผนท่ีโลกในช่วง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 
โดยแบ่งจากเวียดนามเหนือท่ีต าแหน่งละติจูดท่ี 17 การแบ่งแยกเวียดนามเหนือและใต้นั้นเกิดขึน้จากสนธิสัญญาเจนีวา 
หลังจากท่ีทางฝร่ังเศสได้ปกครองหลายประเทศในแถบอินโดจีน ซ่ึงในปี 2519 นั้นได้รวมเข้ากับเวียดนามเหนือเป็น
ประเทศเวียดนาม ในวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2518 
 

เวยีดกง (Viet Cong) 
                 เวียดกง (Viet Cong) หรือช่ืออย่างเป็นทางการ แนวร่วมแห่งชาติเพ่ืออิสรภาพเวียดนามใต้ (National Front for 
the Liberation of South Vietnam)เป็นกลุ่มคนในเวียดนามใต้ท่ีฝักใฝ่คอมมิวนิสต์ท่ีไม่เห็นด้วยกับการบริหารประเทศของโง
ดินห์ เดีนมซ่ึง เป็นขบวนการเคล่ือนไหวเพ่ือต่อต้านสาธารณรัฐเวียดนาม (เวียดนามใต้) ในช่วงสงครามเวียดนาม เวียดกง
ได้รับการสนับสนุนทางอาวุธยทุโธปกรณ์จากฝ่ายคอมมิวนิสต์ในเวียดนามใต้ และกองทัพประชาชนเวียดนาม 
                ช่ือ "เวียดกง" มาจากค าว่า "Vietnamese Communist" (Việt Nam Cộng Sản) และใช้กันแพร่หลายเม่ือค านีถ้กูใช้
โดยโง ดินห์ เดียม ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐเวียดนาม 
              เวียดกงก่อตั้งขึน้เม่ือ ค.ศ. 1960 ก่อนจะสลายตัวไปใน ค.ศ.1976 หลังชัยชนะของฝ่ายเวียดนามเหนือต่อเวียดนาม
ใต้ และเกิดการรวมประเทศเวียดนามในท่ีสุด 



                                                                                                                            ใบงาน  เร่ือง  ประวติัศาสตร์เวยีดนาม 
______________________________________________________________________________________________          

                                                                              ทบทวน   
 
เวียดนามใชเ้งินตราสกลุ.................................................เวียดนามจ านวนประชากรมากหรือนอ้ยกวา่ประเทศไทย............................ 
รูปแบบการปกครองของเวียดนามในปัจจุบนัคือ................................................................................................................................. 
เมืองหลวงของเวียดนามคือ................................................................................................................................................................. 
” ไซ่ง่อน “ เป็นช่ือเดิมของเมืองใดในเวียดนาม................................................................................................................................... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ประวตัิศาสตร์ประเทศเวยีดนาม (Vietnam) 
1)  วฒันธรรมเวยีดนามในช่วงแรกไดรั้บอิทธิพลจากชาติใด__________________________________________________ 
2) สมยัราชวงศใ์ดของเวยีดนามท่ีถือวา่เป็นช่วงยคุทองของประวติัศาสตร์เวยีดนาม_______________________________ 
3)  ชาติตะวนัตกท่ีมีอิทธิอยา่งสูงต่อประวติัศาสตร์เวยีดนามและและและเวยีดนามตอ้งตกไปเป็นเมืองข้ึน______________ 
4) ใครท่ีมีบทบาทในการเรียกร้องเอกราชและเป็นแกนน าคนส าคญัของกลุ่มเวยีดมินห์_____________________________ 
5)  สงครามใดเป็นสงครามท่ีท าให้เวยีดนามเป็นเอกราชจากฝร่ังเศส___________________________________________ 

6)  โงดินห์ เดียม คือใครและมีบทบาทอยา่งไร____________________________________________________________ 
7)  ขอ้ตกลงเจนีวา มีผลอยา่งไรต่อเวยีดนาม______________________________________________________________  
8)  เวยีดกง (Viet Cong) คืออะไร_______________________________________________________________________ 
    มีบทบาทอยา่งไร_________________________________________________________________________________ 
9)  นโยบายโด่ยเหม่ย  (Doi Moi)  คืออะไร__________________________________________________________________ 
     มีความส าคญัอยา่งไร_____________________________________________________________________________ 

10) ผลของสงครามเวยีดนาม คือ ______________________________________________________________________ 
11)  กษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของเวยีดนาม คือ ___________________________________________________________________________________________ 
12)   อินโดจีนฝร่ังเศส ประกอบไปดว้ย_____________________________________________________________________________________________ 
13)  Alexandre de Rhodes มีบทบาทอยา่งไรต่อเวียดนาม_________________________________________________________________________ 

ใหเ้รียงล าดบัเหตุการณ์ต่อไปน้ีตามล าดบัก่อนหลงั 
          สงครามเวยีดนาม                 สงครามเบียนเดียนฟ ู           สงครามโลกคร้ังท่ี 2 (สงครามมหาเอเชียบูรพา)   

                                                >                                                > 
ใหแ้บ่งกลุ่มค าต่อน้ีตามความสัมพนัธ์ 
   โฮจิมินห์    สหรัฐอเมริกา  ไซ่ง่อน   ประชาธิปไตย โงดินห์ เดียม  สหภาพโซเวยีต   ฮานอย     คอมมิวนิสต ์   จีน     


