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บทคัดยอ 
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กฤษณะ ทองแกว 
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ตามหลักสตูรปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาประวัตศิาสตรเอเชยี 
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กฤษณะ ทองแกว.  (2550).  ขบวนการชาตินิยมเวียดนาม กรณีศึกษาขบวนการชาต ิ
นิยมซุยเติน ค.ศ. 1904-1925.  สารนิพนธ ศศ.ม. (ประวัติศาสตรเอเชีย). 
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ที่ปรึกษาสารนิพนธ:         
ผูชวยศาสตราจารย พลับพลึง คงชนะ. 

 
  สารนิพนธฉบับน้ีเปนการศึกษาเรื่องขบวนการชาตินิยมเวียดนาม: กรณีศึกษา

ขบวนการชาตนิิยมซุยเติน ค.ศ.1904-1925 ที่มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยสําคัญที่ผลักดัน
ใหเกิดขบวนการชาตินิยม การดําเนินการของขบวนการชาตินิยมและผลจากการดําเนินการ
ของขบวนการชาตินิยม โดยใชวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร ผูวิจัยไดคนควาเอกสารที่เปน
ลายลักษณ อาทิ พงศาวดารญวน งานวิจัย ตําราที่เขียนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
รวมถึงศึกษาเอกสารที่ไมเปนลายลักษณ อาทิ สถานที่ที่เกี่ยวของ ภาพถายในพิพิธภัณฑ
จากการวิจัยภาคสนามในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม การศึกษาขบวนการชาตินิยม
ซุยเตินนี้ชวยใหเขาใจภูมิหลังและบริบททางประวัติศาสตรเวียดนามในยุคอาณานิคมมาก
ขึ้น  

ผลการวิจัยพบวาปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดขบวนการชาตินิยมคือปญหาเศรษฐกิจ 
การเมืองและการปกครอง อันเกิดจากการปกครองโดยฝรั่งเศส รูปแบบการตอตานโดยนํา
การปฏิรูปที่ใชแนวคิดแบบเสรีนิยมมาเปนแนวทางในการตอตานฝรั่งเศส สวนการ
ดําเนินการของขบวนการชาติ นิยมน้ันมีขั้นตอนดัง น้ี  หน่ึงการสรางเครือขายทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศเชน จีน ญ่ีปุน และบางชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
สองการกอตั้งโรงเรียนกินนอนเพ่ือเพาะบมอุดมการณชาตินิยม สามการสงนักศึกษาไป
ตางประเทศเพื่อใหกลับมาเปนกําลังในการตอตานฝรั่งเศส สี่การปลุกกระแสดวยการ
เผยแพรสิ่งพิมพ และหาการตอสูดวยกําลัง แตขบวนการชาตินิยมนี้ประสบความสําเร็จ
เพียงแคสี่ขั้นตอนแรก เน่ืองจากการปราบปรามอยางเขมงวดของฝรั่งเศส ความแตกตาง
ระหวางโลกทัศนของสมาชิก และการแทรกแซงจากอิทธิพลของบุคคลภายนอกขบวนการ
ดวยสาเหตุดังกลาวจึงทําใหขบวนการสลายลง 
 การยุติบทบาทของขบวนการชาตินิยมซุยเตินใน ค.ศ.1925 สงผลใหสมาชิกของ
ขบวนการที่พํานักอยูในประเทศจีนและเวียดนามไดเขารวมปฏิบัติการตอตานฝรั่งเศสกับ 
โฮจิมินห แตบางสวนไดเขารวมกับขบวนการชาตินิยมอ่ืน  
 การวิจัยเรื่องขบวนการชาตินิยมเวียดนาม: กรณีศึกษาขบวนการชาตินิยมซุยเติน     
ค.ศ.1904-1925 ผูวิจัยไดใชเอกสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยเปนหลัก แตเม่ือผูวิจัยลง
ภาคสนาม ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพบวาเอกสารบางชิ้นในการวิจัยมี
มากกวาสองภาษา ไดแก ภาษาเวียดนาม อังกฤษ และฝรั่งเศส ในกรณีน้ีทําใหผูวิจัย



คาดหวังวานักวิชาการไทยที่จะศึกษาเกี่ยวกับขบวนการชาตินิยมเวียดนาม ควรจะมีความรู
ภาษาเวียดนามและฝรั่งเศสดวยเพราะจะชวยใหไดขอมูลประวัติศาสตรที่เขียนเปนภาษา
เวียดนามและฝรั่งเศสมากขึ้น ซ่ึงชวยใหการศึกษามีรายละเอียดตีความไดครอบคลุมและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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This master’s project aimed to study the crucial factors which drove Vietnamese 
people to form the Nationalist Movement, the carrying-out process and the result of the 
Nationalist Movement.  The study was historically conducted, employing ample studies on 
ready-documented manuscript such as Vietnamese chronicle, research studies, Thai and 
English written textbooks, and mute which included related sites, photographs in museums 
from field research in Socialist Republic of Vietnam. The study of Duy Tan Nationalist 
Movement helps to better understand the background and context of Vietnamese history in 
the Era of Colonialism. 
          Findings of the study revealed that crucial factors which caused the Nationalist 
Movement were economic, political and governing problems arisen from the ruling under 
France. The pattern of resistance involved the use of reformation based on liberal ideology 
as guidelines to resist France.  The carrying-out process of the Nationalist Movement were 
the following:  first, building up networks both in the country and abroad including China, 
Japan and some countries in Southeast Asia; second, establishing boarding schools to 
nurture the Nationalist Movement; third, sending students to study abroad so that they 
could be major force to resist France; fourth, provoking trend and bringing pressure by 
propagating the movement through published maters; fifth, resisting by using armed forces.  
However, the Nationalist Movement had achieved only the first four stages.  It finally 
collapsed because of the strict measure of France to subdue it, different world views of 
members and intervention from influences of outsiders. 
          The role of Duy Tan Nationalist Movement came to an end in A.D. 1925.  The 
termination of role affected those members who resided in China and Vietnam to 
collaborate with Hochimin to fight against France.  However, some of them had joined the 
other nationalist movements. 
          In doing this study, the researcher has done a comprehensive analytical studies on 
mainly English and Thai written documented manuscript.  However, when conducting the 
field research in the Socialist Republic of Vietnam, the researcher discovered that some 



materials used in the study were found written in more than two languages such as 
Vietnamese, English, and French. It is recommended that the future researchers who study 
on the related topic know Vietnamese and French languages so that they will get additional 
historical data written in Vietnamese and French.  As a result, the study will be more 
informative and can be interpreted clearly and comprehensively. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาจากบุคคลหลายฝาย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ
ผูชวยศาสตราจารยพลับพลึง คงชนะ ที่กรุณารับเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําชี้แจง แกไขขอบกพรอง
และสนับสนุนการลงภาคสนาม ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดวยความเอาใจใสเปน
อยางยิ่งรวมทั้งคอยใหกําลังใจผูวิจัยจนสารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จดวยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยมาลินี ประเสริฐธรรมแหงภาควิชาประวัติศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคุณเชิดเกียรติ อัตถากร แหงกระทรวงการตางประเทศที่ให
ความกรุณาสละเวลามาเปนกรรมการสอบและใหคําแนะนํา 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาประวัติศาสตรแหงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทุกทานที่ถายทอดวิชาความรูแกขาพเจาดวยความเอาใจใสตลอดมา 
 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยสนั่น เมืองวงษ อาจารยมิตรชัย กุลแสงเจริญ คุณนาตองค ภูวงษ     
คุณเสมือนทิพย ศิริจารุกุล คุณสิรินยา รอดเหตุภัย อาจารยพรชัย นาคสีทอง อาจารยชฎาภรณ จีนชาวนา  

ขอขอบพระคุณเพ่ือนรวมรุน ๔๕ อาทิ คุณชนัญชิดา ศิ ริ จันโท คุณประภาพรรณ เธียรก ุศ ล         
คุณสิริมาส ศรีคง คุณธนภาษ เดชพาวุฒิกุล คุณปยชาติ สึงตี คุณองค บรรจุน คุณชัยรัฐ เกาะไพศาลสมบัติ  
คุณสุธาริณี วาคาบายาซิ คุณณัฐวรรณ พุมดียิ่ง คุณนันทาวดี ไทรแกว คุณกรกช เอ่ียมรัตน      
คุณกิตตินิพนธ สิรินทรภูมิ คุณจันทรแจม สุดสวาสดิ์ และคุณอังคณา แสงสวาง 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณยายชื่น อินชนะ คุณพอ จ.ส.อ. อภิเริงณรงค ทองแกว คุณแมบุญรินทร         
ทองแกว  นายวิรพันธ อินชนะ ที่ใหความเอาใจใสสนับสนุนทุนทรัพยเพ่ือการศึกษาแกผูวิจัยตลอดมา 
และขอขอบคุณ คุณญาโณทัย นาคราช คุณมลฤดี จันทรรักษา คุณปยรัตน ทองแกว วาที่รอยตรีณรงคเดช 
ทองแกว และนองกรอบแกวกรอบทองที่คอยใหกําลังใจในการศึกษามาโดยตลอด 
 ความดีหรือประโยชนอันจะเกิดจากสารนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขออุทิศแดคุณปูศักดิ์ ทองแกว        
คุณยาครื้น ทองแกว (ณ พัทลุง) และคุณตาเหมือน อินชนะ ผูลวงลับไปแลว 
 

กฤษณะ  ทองแกว 
 
 



 บทนํา 
 
 ในตนคริสตศตวรรษที่ 19 เวียดนามภายใตการนําของจักรพรรดิยาลอง (Gia Long: 1802-1820) 
แหงราชวงศเหงียน (Nguyen Dynasty: 1802-1945) ไดสถาปนาการปกครองในป 1802 โดย
จัดรูปแบบการปกครองลักษณะรวมอํานาจเขาสูสวนกลางที่กรุงเว (Hue) ซ่ึงเปนราชธานี โดยผาน
อุปราชที่ปกครองตังเกี๋ย (Tonkin) และโคชินจีน (Cochin China) สงผลใหอาณาจักรเวียดนามมี
เสถียรภาพทางการเมืองเพ่ิมขึ้น 
 การที่จักรพรรดิยาลองขึ้นมามีอํานาจไดน้ันเนื่องจากบาทหลวงปโญ เดอ เบแอน 
(Pigneau de Behaine: 1741-1799) ชาวฝรั่งเศสไดชวยเหลือพระองคในการปราบปรามกบฏเตย
เซิน (Tay Son: 1788-1802) พระองคจึงตอบแทนดวยการอนุญาตใหคณะมิชชันนารีฝรั่งเศสเผย
แผคริสตศาสนาในอาณาจักรของพระองค แตตอมาในรัชกาลจักรพรรดิมินหหมาง (Minh Mang: 
1820-1841) จักรพรรดิทรงมีเรื่องขัดแยงกับฝรั่งเศสเนื่องจากมิชชันนารีสนับสนุนการกอกบฏ 
สงผลใหจักรพรรดิมินหหมางสั่งประหารชีวิตบาทหลวง แตฝรั่งเศสสามารถชิงตัวบาทหลวงไปได 
ความขัดแยงยังมีสาเหตุมาจากการยึดม่ันตอลัทธิขงจ๊ือขององคจักรพรรดิที่ไมสามารถเปดรับ
ศาสนาใหมได ขณะเดียวกันฝรั่งเศสตองการวัตถุดิบและตลาดรองรับสินคาในคาบสมุทรอินโดจีน
ดวย ประการสําคัญคือการมีอาณานิคมเปนการสรางชื่อเสียงเกียรติภูมิแกประเทศ ปจจัยเหลานี้
นําไปสูการที่ฝรั่งเศสเขายึดครองเวียดนาม1 เม่ือฝร่ังเศสไดปกครองเวียดนามทั้งหมดเมื่อ ค.ศ.
1883 ฝรั่งเศสไดนําหลักการแบงแยกแลวปกครองมาบังคับใชกับเวียดนาม โดยดําเนินการลิดรอน
อํานาจจักรพรรดิใหเหลือบทบาทเพียงดานพิธีการเทานั้น แลวกําหนดใหตังเกี๋ยและอันนัม 

(Annam) เปนรัฐภายใตการอารักขาของฝรั่งเศส สวนโคชินจีนฝรั่งเศสปกครองแบบอาณานิคม∗ 
สําหรับการปกครองสวนทองถิ่นไดกําหนดใหชาวฝรั่งเศสเปนผูควบคุมดูแล 2 รัฐบาลอาณานิคม
ฝรั่งเศสเปดรับขาราชการเพิ่มขึ้น โดยสวนใหญก็เปนชาวฝรั่งเศส ทําใหชาวฝรั่งเศสมีสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจดีขึ้น ขณะที่ชาวเวียดนามมีสถานภาพทางเศรษฐกิจตกต่ําลง เน่ืองจากฝรั่งเศส
เปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพที่ชาวเวียดนามทําเพื่อบริโภคในครัวเรือน เปนเศรษฐกิจแบบ
การตลาดซึ่งใชเงินตราแทน การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหชาวเวียดนามในระดับลางไมสามารถเขาถึง

                                                 
  
 1 ดี.จี.อี. ฮอลล.  (2526).  ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต.  แปลโดย วรุณยุพา สนิทวงศ ณ อยุธยา และ
คณะ.  หนา 782-788. 

∗ รัฐอาณานิคม คือแควนที่ฝรั่งเศสปกครองและบังคับใชกฎหมายเดียวกับชาวฝรั่งเศส เพราะประชาชนในรัฐอาณา
นิคมที่มีเพียงโคชินจีนนั้นมีสัญชาติฝรั่งเศส  สวนรัฐอารักขา คือแควนที่อยูภายใตการปกครองของฝรั่งเศสโดย
ออมเพราะประชาชนมีสถานเปนชนพ้ืนเมืองและใชกฎหมายตางจากชาวฝรั่งเศส สวนการปกครองสวนทองถ่ิน
เปนอํานาจของชนพื้นเมือง อาทิ ตังเกี๋ย อันนัม กัมพูชา และลาว 
 2 Norman G. Owen.  (2005).  The Emergence of Modern Southeast Asia.  p. 335. 



 ข 

ระบบเศรษฐกิจแบบใหม  มีแตเฉพาะชนชั้นสูงของเวียดนามบางกลุมเทานั้นที่เขาถึงระบบ
เศรษฐกิจแบบตลาด  สวนผลผลิตทางหัตถกรรมและเกษตรกรรมถูกแยงตลาดจากสินคา
อุตสาหกรรมที่มาจากยุโรป ระบบเศรษฐกิจแบบใหมสรางความเดือดรอนใหกับชาวเวียดนาม
อยางมาก ดังจะเห็นไดจากสินคาจําพวกเครื่องปนดินเผา ผาทอที่ตองยุติการผลิตลงเพราะวา
คุณภาพดอยกวาสินคานําเขา เปนตน 
 ในดานสังคมชาวเวียดนามไดรับผลกระทบจากการปกครองโดยฝรั่งเศสในรูปแบบใหมที่
ปรับเปลี่ยนการทํางานเปนระบบแบบฝรั่งเศส และใหความสําคัญกับผูที่ผานการศึกษาจากโลก
ตะวันตก  สวนผูที่มีการศึกษาในระบบขงจื๊อถูกลดสถานภาพเพราะไมสามารถตอบสนองกิจการ
งานที่ฝรั่งเศสปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับรูปแบบการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
ตะวันตก  การที่ฝรั่งเศสไดปรับเปลี่ยนสังคมเวียดนามใหเปนรัฐแบบทันสมัย ในระยะแรกไมไดรับ
การยอมรับจากชาวเวียดนาม1 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นทําใหเกิดแรงผลักดันในการรวมกลุม
เปนขบวนการชาตินิยมเพื่อขับไลฝรั่งเศสออกจากประเทศ เชน ขบวนการชาตินิยมซุยเติน 

(Nationalist Movement Duy Tan) ที่กอตั้งโดยฟานโบยโจว (Phan Boi Chau: 1867-1940)∗ 

และเจาชายเกืองเด (Cuong De: 1882-1951)∗∗ ใน ค.ศ.1904 ขบวนการนี้มีแนวคิดภายหลังจาก
ที่ขับไลฝรั่งเศสออกไปไดสําเร็จก็จะยกเจาชายขึ้นเปนองคจักรพรรดิ ขบวนการไดจัดสงนักศึกษา
ไปประเทศญี่ปุน และ จีน2และการสรางเครือขายท ั้งภายในและภายนอกประเทศอยางกวางขวาง 
แตทวาเม่ือสถานการณของโลกเปลี่ยนแปลงไป อาทิ การปฏิวัติสาธารณรัฐประชาธิปไตยของจีน
ใน ค.ศ.1911 ฟานโบยโจวเปลี่ยนแนวคิดในการปฏิรูปปกครองเวียดนามเปนการปกครองตาม
แบบจีนและเปลี่ยนแนวความคิดเปนแบบสังคมนิยมหลังจากสงครามปฏิวัติรัสเซียในค.ศ.1917 ซ่ึง
ขบวนการใหความสนใจกับลัทธิมารกซ - เลนิน (Marxism Leninism) เพ่ือใชเปนเครื่องมือตอสูกูเอกราชของ
ชาติ3  

                                                 
 

1 ฉลอง  สุนทราวาณิชย.  (2529,พฤษภาคม-สิงหาคม).  “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตหลังการเขามาของระบอบอาณานิคม”.  เอเชียปริทัศน.  ปที่ 7(ฉบับที่ 2). หนา 53-55. 

 ∗ ฟานโบยโจวเปนนักตอสูเพ่ือเอกราช  เขาเริ่มงานตอตานฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1900 เขาไดรวบรวมนัก
ตอสูในขบวนการเกิ่นเวือง (Can Vuong 1885-1896 A.D.) และเขามาเปนผูนําขบวนการชาตินิยมซุยเติน 

 ∗∗ เจาชายเกืองเดประสูติใน ค.ศ. 1882 เปนผูสืบเชื้อสายโดยตรงจากเจาชายคานห (Cach) ราช
โอรสองคโตของจักรพรรดิยาลอง  ซึ่งดํารงตําแหนงรัชทายาทจนกระทั่งส้ินพระชนมดวยไขทรพิษใน ค.ศ. 1801 ตาม
จารีตแหงราชสํานักเวียดนามการสืบตําแหนงจะไดแกราชโอรสองคโตของรัชทายาทซึ่งก็คือเจาชายเกืองเดที่ประสูติในปถัดมา 
แตจักรพรรดิยาลองทรงเลือกพระราชโอรสของพระองคขึ้นเปนจักรพรรดิคือ จักรพรรดิ หมิงหมาง 
 2 Nguyen Khac Vien.  (1993).  Vietnam A Long History.  p. 171. 
              3 โจเซฟ บัตตินเจอร.  (2522).  ประวัติศาสตรการเมืองเวียดนาม.  แปลโดย เพ็ชรี สุมิตร.  หนา 111-119. 
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 ขบวนการชาตินิยมซุยเตินเปนการเคลื่อนไหวในรางของระบบจารีตสมัยใหมที่มีลักษณะ
พิเศษคือ เนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการสงสมาชิกไปศึกษาตอประเทศญี่ปุนในสาขาวิชา
เทคโนโลยีการทหาร และเมื่อกลับมาเวียดนามขบวนการก็กําหนดใหเมืองเหยินเตอ (Yen The) ใน
จังหวัดบั๊คเซียง (Bac Giang) ริมเทือกเขาบนที่ราบลุมปากแมนํ้าแดงเปนพ้ืนที่ปลดปลอยทางการเมือง เพราะ
เมืองเหยินเตอเปนพื้นที่อิทธิของหวางฮวาทามอดีตผูนําขบวนการเกิ่นเวืองที่เขารวมกับขบวนการซุยเติน  

ขบวนการชาตินิยมซุยเตินเริ่มตอตานรัฐบาลอาณานิคมใน ค.ศ.1908 ดวยการนําชาวนา
ตอตานการจายภาษีตางๆภายใตชื่อกบฏผมสั้น (March of the Shorthairs)1 แตก็ถูกฝรั่งเศส
ปราบปรามอยางรุนแรงจนตองหยุดชะงักไป และมาเริ่มกอการลอบสังหารบุคคลสําคัญ ลอบ
วางเพลิง ลอบวางระเบิด ในชวงทศวรรษที่ 1910 และ1920 การดําเนินการของขบวนการ
ชาตินิยมซุยเตินสามารถทําตามขั้นตอนที่วางไวเพียง 4 จาก 5 ขั้น เพราะวาความแตกตาง
ระหวางสมาชิกในขบวนการที่มีถึง 4 กลุมและแยกกันอยูทั้งในและตางประเทศ ขบวนการจึงขาด
เอกภาพ ทําใหการปฏิบัติการขาดประสิทธิภาพจนนําไปสูการปราบปรามอยางรุนแรงจากฝรั่งเศส 

ขบวนการชาตินิยมซุยเตินแมวายุติบทบาทลงใน ค.ศ.1925 แตขบวนการนี้มีความสําคัญคือ          
เปนขบวนการที่สงผานนักชาตินิยมใหกับขบวนการคอมมิวนิสตเวียดนาม เพราะสมาชิกขบวนการซุยเติน
ทั้งในเวียดนามและที่ชายแดนจีนตางเขารวมปฏิบัติการกับโฮจิมินห ดังนั้นการทําความเขาใจกับ
บทบาทของขบวนการชาตินิยมซุยเตินในชวง ค.ศ.1904 – 1925 จึงเปนการเพิ่มองคความรู
ประวัติศาสตรเวียดนามกอนการกําเนิดของพรรคคอมมิวนิสตเวียดนามไดดีขึ้น ผูวิจัยจึงศึกษา
ขบวนการชาตินิยมเวียดนาม กรณีศึกษาขบวนการชาตินิยมซุยเตินในชวง ค.ศ.1904 – 1925 เปนกรณีศึกษา 
มุงศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดขบวนการชาตินิยม การดําเนินการ และวิเคราะหผลจากการ
ดําเนินงานของขบวนการชาตินิยมซุยเติน เพ่ือเพ่ิมองคความรูทางวิชาการประวัติศาสตร
เวียดนามตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
1 Helen B. Lamb.  (1972).  Vietnam’s Will to Live Resistance to Foreign Aggression From Early 

Times Through the Nineteenth Century.  p. 301. 
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งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 การศึกษาเรื่องขบวนการชาตินิยมเวียดนาม: กรณีศึกษาขบวนการชาตินิยมซุยเติน
ในชวง ค.ศ.1904-1925 ปจจุบันไมปรากฏผูใดทําการศึกษาโดยตรง แตมีเอกสารที่เกี่ยวของ ซ่ึง
ผูวิจัยสามารถนํามาใชประโยชนในการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก  
 อนันทธนา  เมธานนท.  (2541). บทบาทของกลุมลัทธิความเชื่อทางศาสนาในโคชินจีน 
สมัยอาณานิคม (ค.ศ.1867– 1954): กลุมเกาไดและกลุมฮ่ัวเหา.  สารนิพนธ (ประวัติศาสตร) 
กรุงเทพ ฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 เน้ือหาที่เกี่ยวของ  คือการกลาวถึงประวัติความเปนมาของกลุมลัทธิความเชื่อทาง
ศาสนาในเวียดนาม ซ่ึงในเวลาตอมาไดกลายเปนแหลงตอตานฝรั่งเศส  ลัทธิความเชื่อน้ีไดพัฒนา
รูปแบบจากความเชื่อพ้ืนบานที่ภายหลังไดปรับเอาแนวความเชื่อของศาสนาตาง ๆ รวมกัน เพ่ือ
เปนกลยุทธในการตอตานการเผยแผคริสตศาสนาและเพื่อรวบรวมพลพรรคตอตานฝรั่งเศส 
 

เขียน ธีระวิทย.  (2542).  เวียดนาม สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง การเมือง และ การตางประเทศ.  
ผลงานการวิจัยชุดเอเชีย โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

เน้ือหาที่เกี่ยวของ คือการอธิบายพื้นฐานทางประวตัศิาสตร ไดแก การตอสูของชาว
เวียดนาม  การรวบรวมอาณาจักรของราชวงศตางๆ การเขามาของชาติตะวันตกในยุคอาณานิคม
และจักรวรรดนิิยม การยึดครองเวียดนามโดยฝรั่งเศสเมื่อ ค.ศ.1883 และจัดการปกครองที่มีผลให
เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อตอตานของขบวนการชาตินิยมตางๆ  
 

จุดมุงหมายของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาสาเหตุที่กอใหเกิดขบวนการชาตินิยมซุยเตินในชวง  ค.ศ. 1904-1925 
2. เพ่ือศึกษาการดําเนินการของขบวนการชาตินิยมซุยเตินในการตอตานอํานาจฝรั่งเศส 
3. เพ่ือวิเคราะหผลซึ่งเกิดจากการดําเนินงานของขบวนการชาตินิยมซุยเติน 
   

ความสําคัญของการศึกษา 
1. ไดเพ่ิมองคความรูเกี่ยวกับขบวนการชาตินิยมซุยเตินซึ่งเปนขบวนการชาตินิยมที่

สําคัญขบวนการหนึ่งของเวียดนาม 
2. ไดแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับขบวนการชาตินิยมเวียดนามอื่นๆ 
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ขอบเขตของการศึกษา 
 ผูวิจัยศึกษาเฉพาะเรื่องขบวนการชาตินิยมซุยเตินโดยจํากัดขอบเขตในชวง ค.ศ.1904 
– 1925 เพราะใน ค.ศ.1904 เปนปที่ขบวนการชาตินิยมซุยเตินไดกอตั้งขึ้นและเร่ิมดําเนินการ
จนกระทั่งถึง ค.ศ.1925 ขบวนการจึงยุติบทบาทลง  
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 คําวา ขบวนการชาตินิยม หมายความถึง การรวมกลุมบุคคลที่มีแนวความคิดและการ
กระทําที่เห็นแกผลประโยชนของชาติเปนใหญ โดยใชวิธีการตอตานซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งในลัทธิ
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บทที่ 1 
เวียดนามภายใตการปกครองของฝรั่งเศส 

 
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asia) เปนภูมิภาคที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม (Cultural diversity) ที่เกิดจากการซอนทับของอาณาจักรโบราณในภาคพื้นทวีป เชน 
ฟูนัน (Funan) จามปา (Champa) และไดเวียต (Dai Viet) ในเวลาที่ตางกันอาณาจักรเหลานี้รับ
อารยธรรมอินเดียและจีนมาประยุกตใชตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตนเพื่อปรับตัวตนใหม 
(Emerging identity) 1 เพ่ือความอยูรอดตามความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตามศูนยกลาง
อํานาจการปกครอง ดังเชนเวียดนามในคริสตศตวรรษที่ 19 ที่อยูในชวงเวลาของบริบท
ประวัติศาสตรแหงการลาอาณานิคมของจักรวรรดินิยมฝร่ังเศส  
 กอนการปกครองโดยฝรั่งเศส เวียดนามเปนรัฐที่มีรูปแบบการปกครองในลักษณะรวมอํานาจเขาสู
สวนกลางที่กรุงเว (Hue) โดยมีจักรพรรดิเปนองครวมของอํานาจและกระจายอํานาจการปกครองใหแกอุปราช
ตระกูลตรินส (Trinh Family) ที่ประจําอยูที่แควนตังเกี๋ย (Ton Kin) ทางตอนเหนือและอุปราชตระกูลเหงียน 
(Nguyen Family)ปกครองแควนโคชินจีน (Cochin China) ที่อยูทางตอนใต ในกระบวนการมอบอํานาจการ
ปกครองใหกับอุปราชของตระกูลตรินสและตระกูลเหงียน ที่แสดงใหเห็นวาจักรพรรดิเวียดนามไมมีอํานาจ
แบบเบ็ดเสร็จ แตเปนอํานาจการปกครองที่ผูรับอํานาจมีอิสระมากพอในลักษณะรัฐแสงเทียน 2 อํานาจ
จักรพรรดิเวียดนามในปลายคริสตศตวรรษที่ 19 มีเสถียรภาพทางการเมืองนอยมาก สาเหตุหน่ึงเกิด
จากการแบงเขตอํานาจอยางชัดเจนระหวางตระกูลตรินส (Trinh Family) ทางตอนเหนือกับตระกูล
เหงียน (Nguyen Family) ทางตอนใต แตทั้งสองตระกูลมักอางความชอบธรรมของตนโดยอิงกับอํานาจจักรพรรดิ
ซ่ึงเปนประมุขที่ประทับอยูกรุงเว ดังน้ันในปลายคริสตศตวรรษที่ 19 สภาพความเปนจริงเวียดนามเปน
อาณาจักรที่มีศูนยอํานาจเกิดขึ้นถึง 3 แหงอยางชัดเจนคืออันนัม (Annam) ตังเกี๋ยและโคชินจีน แตเม่ือ
พิจารณาในดานภูมิศาสตรการเมืองแลวอันนัมซ่ึงอยูตอนกลางเปนภูมิภาคที่เสียเปรียบเพราะวาถูก
ขนาบดวยอํานาจจากสองตระกูลดังกลาวหรือเปรียบเสมือนกับเปนรัฐกันชน (Buffer State) และที่สําคัญพ้ืนที่
ของอันนัมก็มีพ้ืนที่นอยกวาทั้งตังเกี๋ยและโคชินจีน  

 
 

                                                 
 
1 Norman G. Owen.  (2005).  The Emergence of Modern Southeast Asia. p. 52. 
2มโนภาพในประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตของอํานาจการปกครองของจักรพรรดิใน

ศูนยกลางหนึ่งๆ เปนเสมือนดวงเทียนที่ถูกจุดขึ้นในหองมืด แสงสวางหรืออํานาจมีอยางเขมขนในอาณาบริเวณ
ที่ใกลกับจักรพรรดิหรือดวงเทียนนั้น ศึกษาแนวคิดรัฐแสงเทียนเพ่ิมเติมไดใน “จากรัฐชายขอบถึงมณฑล
เทศาภิบาล: ความเสื่อมสลายของกลุมอํานาจเดิมในเกาะภูเก็ต” ใน นิธิ เอียวศรีวงศ.  (2543). กรุงแตก,พระเจา
ตากฯ และประวัติศาสตรไทยวาดวยประวัติศาสตรและประวัติศาสตรนิพนธ.  กรุงเทพฯ: ศิลปวัฒนธรรม. 
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ภาพประกอบ 1 แผนที่แสดงภูมิภาคตังเกี๋ย อันนัมและโคชินจีนของเวียดนาม 
ที่มา Danny J. Whitfield.  (1976).  Historical and Cultural Dictionary of Vietnam.  p. 8.  
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ภาพประกอบ 2 แผนที่แสดงรัฐเวียดนามในสมัยราชวงศเหงียน ค.ศ.1802-1945 
ที่มา  Danny J. Whitfield.  (1976).  Historical and Cultural Dictionary of Vietnam.  p. 7. 
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 ดังน้ันอาจกลาวไดวาการที่ฝรั่งเศสสามารถเขามาปกครองเวียดนามในกลางคริสตศตวรรษที่ 19 มี
สาเหตุสําคัญประการหนึ่งคืออํานาจของราชอาณาจักรมีอยูอยางกระจัดกระจายไมมีความเปน
เอกภาพ อยางไรก็ตามเพราะในแตละแควนตางมีฐานอํานาจที่คอนขางเปนเอกภาพ เน่ืองจากมี
เศรษฐกิจที่ม่ันคงโดยมิตองพ่ึงพาสวนกลางที่กรุงเว อาทิ ดังเชนโคชินจีนมีที่ราบลุมแมนํ้าโขง
เหมาะสําหรับการทํากสิกรรมและมีทาเรือหมีเธอ (My Tho) ที่มีการติดตอคาขายกับบรรดาเมือง
ตางๆ ในทะเลจีนใตและอาวไทย สวนแควนตังเกี๋ยมีลุมแมนํ้าแดงที่มีความสําคัญดานกสิกรรม มี
การติดตอกับเมืองตางๆ ในแผนดินจีนทางตะวันตกเฉียงใตซ่ึงอยูภายในวัฒนธรรมที่คลายกันมา
นาน สวนการคาทางทะเลตังเกี๋ยก็มีทาเรือฮายฟอง (Hai Phong) ที่ทําการคากับเมืองทาตางๆ 
ตามบริเวณอาวตังเกี๋ย (Golf of Tonkin) อํานาจการจัดการทางเศรษฐกิจเหลานี้อํานาจสวนกลาง
ไมสามารถเขามาควบคุมได สวนภูมิภาคอันนัมของราชสํานักเวเปนภูมิภาคที่ไมมีลุมแมนํ้าใหญๆ 
อยางลุมแมนํ้าแดงและลุมแมนํ้าโขงจึงคอนขางเสียเปรียบ แตอันนัมมีทาเรือดานังที่มีบทบาท
ทางดานการคาทางทะเล น่ีคือเขตอํานาจอิสระทั้งสามแควนของเวียดนาม 1 ที่มีอยูกอนที่ฝรั่งเศส
จะเขามาปกครอง   
 

 1.1 การยึดครองเวียดนาม 
 การยึดครองเวียดนามโดยฝรั่งเศสนับเปนเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรเวียดนาม 
เพราะเปนการเขายึดและปกครองดินแดนของแควนทั้งสามจากผูที่มีความแตกตางทางดานชาติ
พันธุและวัฒนธรรม ทั้งยังเปนผูที่มีกําลังเขมแข็งอันเนื่องจากการมีกําลังทหารที่เขมแข็งและมี
อาวุธที่มีประสิทธิภาพ ประวัติศาสตรของเวียดนามในชวงเวลานี้คือความพยายามของเวียดนามที่
ตองด้ินรนตอสูเพ่ือความอยูรอด แตไมประสบผลสําเร็จจนกระทั่งฝรั่งเศสไดปกครองเวียดนามทุก
แควนซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 

1.1.1 อาณานิคมโคชินจีน 
การแขงขันกิจกรรมการคาของจักรวรรดินิยมตะวันตกระหวางอังกฤษและฝรั่งเศสใน

ภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะอยางยิ่งในจีนเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหฝรั่งเศสตัดสินใจยึดครอง
เวียดนามภายหลังจากที่อังกฤษประสบความสําเร็จในการปกครองอินเดีย พมา คาบสมุทรมาลายู
และมีทาทีจะขยายอํานาจในลุมนํ้าโขง สงผลใหใน ค.ศ. 1858 เวียดนามถูกฝรั่งเศสโจมตีใน

บริเวณทาเรือดานัง (Da Nang) ไซงอน (Saigon)∗ และยึดครองโคชินจีนเปนรัฐอาณานิคม 

                                                 
 
1 Sunait Chutintaranond & Chris Baker.  (2002). Recalling Local Pasts Autonomous History 

In Southeast Asia. pp. 127 – 141. 
∗

 ปจจุบันคือเมืองโฮจิมินห  (Ho Chi Minh City) 
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(Colony of Cochin China) ใน ค.ศ.1862 ทั้งน้ีเน่ืองจากฝรั่งเศสมีจุดมุงหมายเพื่อเปดตลาด
การคากับจีนบริเวณยูนนานที่ตั้งอยูในบริเวณตะวันตกเฉียงใต โดยใชเสนทางแมนํ้าโขงภายหลัง
จากนั้นฝรั่งเศสไดจัดการปกครองโดยใหมีผูวาการอาณานิคม (Governor of Cochin China) ซ่ึง
เปนชาวฝรั่งเศสทําหนาที่แทนอุปราชที่รับมอบอํานาจจากจักรพรรดิมาแตเดิม สวนประชาชนใน
โคชินจีนถูกเปลี่ยนสัญชาติกลายเปนคนอยูใตอาณัติของฝรั่งเศส (French protégés) รัฐบาลของ
จักรพรรดิที่เวไมมีสิทธิใดๆ ไมวาจะเปนทางดานการเมือง เศรษฐกิจหรือกฎหมาย โคชินจีนจึง
เปนภูมิภาคของเวียดนามที่ยุติความสัมพันธทางดานการเมืองกับกรุงเว (Hue) เน่ืองจากใน 

ค.ศ.1880 รัฐบาลฝรั่งเศสที่ปารีสออกกฤษฎีกาจัดตั้งสภาอาณานิคมโคชินจีน∗ และสภาที่ปรึกษา

ของผูวาการอาณานิคม∗∗เพ่ือตอบสนองการบริหารงานในอาณานิคมใหมีประสิทธิภาพ  
ราชสํานักเวมองวาจุดประสงคของฝร่ังเศสคือเขามาติดตอการคาและเผยแผศาสนา 

ดังน้ันราชสํานักจึงยอมใหสิทธิ์มากขึ้น ภายใตนโยบาย “หวาหงิ” (Hoa Nghi) ที่จํากัดการรุกราน
โดยยินยอมใหสิทธิพิเศษเพิ่มมากขึ้น 1 ทั้งน้ีอาจเปนผลจากการที่อังกฤษชนะจีนในสงครามฝนใน 
ค.ศ.1840 – 1842 ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาจักรวรรดินิยมตะวันตกมีความเขมแข็งทางดานการทหาร 
นโยบายดังกลาวทําใหประชาชนทั่วไปมองวาราชสํานักพยายามรักษาสถานภาพโดยการ
แลกเปลี่ยนกับอํานาจและอิสรภาพในการปกครอง การตอตานฝรั่งเศสสวนใหญเกิดจากการ
รวมตัวของประชาชน อาทิ เหงียนตรุงตรึก (Nguyen Trung True) 2 ที่รวบรวมสมาชิกเพื่อเขา
ตอสูและเผาเรือรบฝรั่งเศสชื่อเอสฟรังเซอ (Esperance) และเขาโจมตีกองทหารฝรั่งเศสที่เมือง
เหญิดตาว (Nhat Tao) จนไดรับชัยชนะ และการรวบรวมกองทัพอาสาสมัครโดยเตรืองดินห 

                                                 
 
∗ มีหนาที่ใหคําปรึกษาดานเศรษฐกิจ การเงิน การภาษีอากร แกสมาชิกของสภาอาณานิคมอินโดจีน

ซึ่งมี 16 คน ประกอบดวยชาวฝรั่งเศส 10 คน ชาวเวียดนามที่รวมมือกับฝรั่งเศส (French Collaborator) 
จํานวน 4 คน ผูแทนสภาหอการคาและสภาการเกษตรของชาวเวียดนามอีกสภาละ 1 คน ใน ค.ศ. 1922 ไดมี
การเพิ่มสมาชิกสภาอาณานิคมที่เปนชาวเวียดนามจาก 6 คนเปน 10 คน  สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งโดย
ตางฝายตางเลือก โปรดดู สุด  จอนเจิดสิน.  (2544).  ประวัติศาสตรเวียดนามตั้งแตสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสถึงปจจุบัน.  หนา 
43 – 44. 

∗∗
 มีผูวาการอาณานิคมเปนประธานและสมาชิกชาวฝรั่งเศสอีก 4 คน ชาวเวียดนาม 2 คน เปน

สมาชิกประจํา และมีสมาชิกซึ่งหมุนเวียนกันรับตําแหนงอีก 4 ตําแหนง สภาที่ปรึกษาดานการศาลและกฎหมาย 
สภาหอการคา ซึ่งตั้งขึ้นใน ค.ศ.1868 และสภาการเกษตรซึ่งตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1897 สมาชิกเปนชาวฝรั่งเศส
ทั้งหมด สภาหอการคาและสภาการเกษตรเปนองคกรสําคัญของชาวฝรั่งเศสที่เขามาตั้งหลักแหลงทําธุรกิจใน
อาณานิคม สภาทั้งสองมีสิทธิเลือกผูแทนสงไปเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของรัฐบาลฝรั่งเศสที่กรุงปารีสดวย 

1 เหงียนคักเวียน. (2545). เวียดนามประวัติศาสตรฉบับพิสดาร. หนา 149 – 150. 
2 แหลงเดิม. หนา 157. 
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(Truong Dinh) ไดกวา 6,000 นาย เพ่ือตอตานฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1862 แตอยางไรก็ตามราชสํานัก
ก็ขอรองใหยุติการตอตานเพราะตองการใชนโยบายทางการทูต  

1.1.2 รัฐอารักขาตังเก๋ีย 
 ฝรั่งเศสเขาไปเกี่ยวของกับตังเกี๋ย (Tonkin) หลังทราบจากรายงานวาแมนํ้าโขงไม
สามารถใชเปนเสนทางเดินเรือเพ่ือทําการคากับจีนได ประกอบกับใน ค.ศ.1872 พอคาชาว
ฝรั่งเศสชื่อ จอง ดูปุย (Jean Dupuis) ไดติดตอคาขายอาวุธกับนายพลหมา (Ma) ของจีนไดใช
เสนทางแมนํ้าแดงแลนขึ้นไปถึงมณฑลยูนนาน ตอมา จอง ดูปุย มีปญหากับขุนนางเวียดนาม
เพราะวาเขาตองการนําเกลือซ่ึงเปนสินคาผูกขาดของตังเกี๋ยไปขายใหกับชาวจีนจึงทําใหเกิด
ความขัดแยงและนําไปสูการตอสู จอง ดูปุย รายงานเหตุการณดังกลาวใหทางกองทัพเรือฝรั่งเศส
ทราบ กองทัพเรือฝรั่งเศสถือเปนโอกาสสงเรือโทฟรานซิส การนิเยร (Francis Garnier) พรอม
กองกําลังฝรั่งเศสเพื่อหาชองทางในการครอบครองตังเกี๋ย สงผลใหกองกําลังฝรั่งเศสปะทะกับ
กองทัพเวียดนามซึ่งสงผลใหเรือโทฟรานซิส การนิเยรเสียชีวิตในสนามรบ ในที่สุดฝรั่งเศสยึด
ครองตังเกี๋ยไดใน ค.ศ. 1874 ดวยสนธิสัญญา ป 1874 ที่มีสาระสําคัญคือฝรั่งเศสยอมคืนเมือง
ตังเกี๋ยใหเวียดนามโดยแลกกับการกอสรางปอมคายที่เมืองฮานอยและฮายฟองและเปดแมนํ้าแดง
ใหฝรั่งเศสคาขาย  แตอยางไรก็ตามใน ค.ศ. 1882 ฝรั่งเศสไดละเมิดสนธิสัญญาป 1874 คือให
นายออรี ริวิแอร (Henry Riviere) เปนผูนําทัพไปโดยนํานโยบายเรือปน (Gun boat) มาทํา
สงครามยึดครองตังเกี๋ยใน ค.ศ.1883 แตอยางไรก็ตามอองรี ริวิแอร ก็ถูกชาวเวียดนามฆาตายใน
สงครามยึดครองครั้งน้ี ฝรั่งเศสไดจัดรูปแบบการปกครองตังเกี๋ยแบบรัฐอารักขา โดยอํานาจการ
บริหารอยูภายใตผูแทนผูสําเร็จราชการฝรั่งเศส (French Resident) ซ่ึงทําหนาที่บังคับบัญชา
ขาราชการและลูกจางตามลําดับขั้น ที่สําคัญฝรั่งเศสไดเปดแมนํ้าแดงเปนเสนทางการคาใหกับ
พอคาตางชาติอยางเสรี 
 
 1.1.3 รัฐอารักขาอันนัม 
 อันนัมเปนดินแดนสวนกลางของเวียดนามและศูนยกลางอํานาจการปกครองของ
ราชวงศเหงียนที่เมืองเว (Hue) ครั้นฝรั่งเศสเขามายึดครองตังเกี๋ย ฝรั่งเศสก็ถือโอกาสจากความ
วุนวายยกกองทัพเรือมายึดเมืองทาดานังและเมืองเวในเดือนสิงหาคม ค.ศ.1883 โดยยิงปนถลม
ปากแมนํ้าถวนอาน (Thuan An) ซ่ึงเปนเมืองปราการกอนเคลื่อนทัพเขาสูเมืองหลวง ราชสํานัก
เวียดนามก็ไดสูญเสียจักรพรรดิตือด๊ึก (Tu Duc:1848-1883) ไปเม่ือเดือนกรกฎาคมที่ผานมา 
สงผลใหในราชสํานักเกิดความแตกแยกเปนสองฝาย โดยฝายที่ตองการตอตานฝรั่งเศสซึ่งอยู
ภายใตการนําของเหงียนวันเตื่อง (Nguyen Van Tuong) ขุนนางในสภาที่ปรึกษาของจักรพรรดิ 
และฝายยอมรับอํานาจของฝรั่งเศส แตอยางไรก็ตามเวียดนามก็ตองยอมรับอํานาจของฝรั่งเศส 
เพราะวาฝรั่งเศสสามารถยึดแควนโคชินจีน แควนตังเกี๋ยและจากการนําเรือปนเขามายิงถลมบาง
เมืองของแควนอันนัม สงผลใหขุนนางตองยอมรับอํานาจการปกครองของฝรั่ งเศส  
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 สรุปวาเวียดนามในสมัยราชวงศ เหงียน  (Nguyen Dynasty:1802 – 1945) 
ถูกยึดครองอยางสมบูรณใน ค.ศ.1883 ตามสนธิสัญญาพาเตอะโนต (Patenotre Treaty) 1 โดย
ฝรั่งเศสมอบอํานาจใหราชสํานักในดานการจัดการในเรื่องพิธีการ โดยอํานาจการปกครองที่
แทจริงอยูกับหัวหนาผูแทนผูสําเร็จราชการฝรั่งเศส (French Chief Resident) 2 ที่มีอํานาจเต็มใน
การบริหารรัฐอารักขา  
 ความแตกตางระหวางการปกครองอาณานิคมของฝรั่งเศสในรูปแบบอาณานิคมและรัฐ
อารักขา มีความแตกตางในเชิงนิตินัย คือรัฐอาณานิคมโคชินจีนของฝรั่งเศสมีรูปแบบการปกครอง
ที่เขมงวดในทุกระดับโดยผูวาการอาณานิคมชาวฝรั่งเศสที่มีอํานาจสูงสุดลดหลั่นลงไปจนถึง
หมูบานโดยมีตําแหนงที่ปรึกษาซึ่งเปนชาวฝรั่งเศสหรือชาวเวียดนามที่รวมมือกับฝรั่งเศสควบคุม
การทํางานอยางเครงครัด สวนการปกครองในรัฐอารักขาตังเกี๋ยและอันนัม ฝรั่งเศสจัดการ
ปกครองโดยใหรัฐมีผูแทนผูสําเร็จราชการชาวฝรั่งเศสเปนผูบริหาร แตในการปกครองระดับ
หมูบาน ฝรั่งเศสไมไดเขาไปควบคุมโดยตรง ฝรั่งเศสจะเอื้อประโยชนใหกับผูนําทองถิ่น อาทิ 
ฝรั่งเศสยินยอมใหกลุมอํานาจเกาสมัยจารีตรับผิดชอบการเก็บภาษีจากชาวบาน โดยฝรั่งเศสตอบ
แทนโดยใหตําแหนงหรือหนาที่การงาน อยางไรก็ตามการสถาปนาอํานาจการปกครองลงในแควน
ตางๆของเวียดนาม เปนเพียงการสรางภาพการปกครอง แตในทางพฤตินัยเปนไปในรูปแบบ
เดียวกันคือรัฐอาณานิคม 3 เพราะการปกครองในรูปแบบอาณานิคมอํานาจการปกครองมีความ
กระชับมากกวาแบบอารักขา อยางไรก็ตามการสถาปนาอํานาจการปกครองแบบอาณานิคมได
เริ่มขึ้นในตนคริสตศตวรรษที่ 20 
 

 1.2 การปกครองเวียดนาม 
 1.2.1 การปกครองสวนภูมิภาค 
 การปกครองสวนภูมิภาคประกอบดวย จังหวัด เวียดนามปฎิรูปการปกครองสวน
ภูมิภาคในตนคริสตศตวรรษที่ 19 โดยจัดการปกครองสวนภูมิภาคทั่วประเทศรวม 30 จังหวัด 4 
และแบงจังหวัดเปนกลุมๆ ละ 3 จังหวัดโดยมีผูวาราชการกลุมจังหวัดหรือตําแหนงตงดัก (Tong 
Doc) ทําหนาที่บริหารกลุมจังหวัด ในแตละจังหวัดมีผูวาราชการจังหวัดหรือตวนพู (Thuan Phu) 
ทําหนาที่ปกครองภายในจังหวัด 

                                                 
  
 1 เขียน  ธีระวิทย.  (2542).  เวียดนาม สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง การเมือง และการตางประเทศ.  หนา 27 – 28. 
 2 ภูวดล ทรงประเสริฐ.  (2535). อินโดจีนในคริสตศตวรรษที่ 20. หนา 10 – 11. 

3 ดี.จี.อี. ฮอลล.  (2522).  ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต.  แปลโดย วรุณยุพา สนิทวงศ ณ อยุธยา และ
คณะ.  หนา 911. 

4 สุด จอนเจิดสิน. (2544).  ประวัติศาสตรเวียดนามตั้งแตสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสถึงปจจุบัน.  หนา 11. 
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ภาพประกอบ 3 ปอล ดูแมร ขาหลวงแหงอินโดจีนของฝรั่งเศสในชวง ค.ศ.1897-1902 
ที่มา  ราชบัณฑิตสถาน.  (2547).  สารานุกรมประวัติศาสตรสากลสมัยใหม: เอเชีย เลม 2 อักษร 

 C – D ฉบับราชบัณฑิตราชสถาน.  หนา 575. 
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โครงสรางการบริหารอาณานิคมสวนภูมิภาคเปลี่ยนแปลงในสมัย พอล ดูแมร (Paul Doumer)   
ขาหลวงแหงอินโดจีนของฝรั่งเศสในชวง ค.ศ.1897-1902 เขายกเลิกตําแหนง ตงดัก และตวนพู  
เพ่ือเปลี่ยนโครงสรางการปกครองสวนภูมิภาค1 โดยเพิ่มจังหวัดเปน 60 จังหวัด โดยกําหนดให
ตังเกี๋ยมี 26 จังหวัด โดยในทุกจังหวัดมีผูวาราชการจังหวัดเปนชาวฝรั่งเศสที่มาจากการแตงตั้ง 
ฝรั่งเศสไดกําหนดใหเมืองฮานอยเปนเทศบาลเมืองฮานอยโดยมีสภาเทศบาลที่มาจาก การ
เลือกตั้งทําหนาที่บริหารงาน ในรัฐอารักขาอันนัมฝรั่งเศสแบงเปน 14 จังหวัดทุกจังหวัดมีชาว
ฝรั่งเศสเปนผูวาราชการจังหวัดที่มาจากการแตงตั้ง และในอาณานิคมโคชินจีนฝรั่งเศสไดแบงเปน 
20 จังหวัด ผูวาราชการจังหวัดเปนชาวฝรั่งเศสที่มาจากการเลือกตั้งพรอมๆกับสภาบริหารจังหวัด 
อาณานิคมโคชินจีนไดกําหนดใหไซงอนบริหารในรูปแบบเทศบาลที่มีสภาเทศบาลมาจากการ
เลือกตั้ง ละยังคงมีเมืองชั้นสองทําหนาที่บริหารเมืองในสวนภูมิภาค 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการปกครองสวนภูมิภาคสงผลใหหนาที่ของกลุมบุคคลก็
เปลี่ยนแปลงตามดวย เชน ทําใหผูที่สูญเสียผลประโยชนไมตองการรวมงานกับฝรั่งเศส สวน
ขาราชการชาวเวียดนามที่สูญเสียตําแหนงใหชาวฝรั่งเศสเกิดความไมพอใจสงผลใหเกิดการ
ตอตาน เชน การทําลายเอกสารทางราชการ การหายหนาไป เปนตน 
 
 1.2.2 การปกครองสวนทองถิ่น 
 การปกครองสวนทองถิ่นแตเดิมประกอบดวย อําเภอ ตําบล และ หมูบาน ในเวียดนาม
ตําแหนงนายอําเภอ กํานัน และผูใหญบานเปนตําแหนงที่ราชสํานักคัดเลือกผานระบบการสอบ
เขารับราชการในสวนการปกครองสวนทองถิ่น 
 สําหรับหมูบานเปนหนวยการปกครองที่เล็กที่สุดในเวียดนามที่สามารถเชื่อมโยงเขากับ
ราชสํานักโดยผานขาราชการตําแหนงหัวหนาหมูบาน (Ly Truong)2 ใน ค.ศ.1840 เวียดนามมี
หมูบานทั้งสิ้นจํานวน 18,265 หมูบาน 3 หมูบานเวียดนามมีอํานาจในการบริหารตนเองสูงโดยแต
ละหมูบานมีสภาหมูบานที่มาจากการแตงตั้งผูอาวุโสทําหนาที่ดูแลกิจกรรมในหมูบานดวย 
 เม่ือฝรั่งเศสเขามาปกครองเวียดนาม การปกครองสวนทองถิ่นในตังเกี๋ยและอันนัมได
ปรับเปลี่ยนตามโครงสรางของระบบอาณานิคม โดยผูวาราชการแตละจังหวัดไดมอบหมายให
สมาชิกสภาจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งมาทําหนาที่กํากับการทํางานของนายอําเภอ กํานัน และ  
  
 

                                                 
 
1 ดี.จี.อี. ฮอลล.  (2522).  ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต.  แปลโดย วรุณยุพา สนิทวงศ ณ อยุธยา และ

คณะ.  หนา 911. 
2 สุด จอนเจิดสิน. (2544).  ประวัติศาสตรเวียดนามตั้งแตสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสถึงปจจุบัน.  หนา 11. 
3 สุด จอนเจิดสิน. (2544).  ประวัติศาสตรเวียดนามตั้งแตสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสถึงปจจุบัน.  หนา 12. 
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ภาพประกอบ 4 โครงสรางการบริหารอินโดจีนของฝรั่งเศส 
ที่มา  สุด  จอนเจิดสิน.  (2544).  ประวัติศาสตรเวียดนามตั้งแตสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสถึง 

ปจจุบัน.  หนา 41. 
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ผูใหญบานที่เปนชาวเวียดนาม 1 สมาชิกในสภาจังหวัดผานการคัดเลือกเปนพิเศษจากเจาที่ดิน 
พอคา นักอุตสาหกรรม และผูวาราชการประจําจังหวัดที่การปกครองสวนทองถิ่นสังกัด  ส ว น ใ น
โคชินจีนในฐานะรัฐอาณานิคมที่ถูกปกครองขึ้นตรงตอกระทรวงทหารเรือจึงทําใหตําแหนงตางๆ 
อาทิ ผูตรวจการกิจกรรมพื้นเมืองซึ่งเปนนายทหารชาวฝรั่งเศสไดเขามาทํางานแทนชาวเวียดนาม 
แมจะไมมีความรูดานการปกครอง การเงิน การศาล ฯลฯ ดังน้ันโคชินจีนจึงเปนอาณานิคมที่มี
ทหารปกครองโดยตรง 2 
 

 1.3 การปกครองเวียดนามหลัง ค.ศ. 1887 
 ในระยะแรกฝรั่งเศสปกครองเวียดนามโดยใหอํานาจผูวาการอาณานิคมโคชินจีน 
(Governor of Cochin China) ปกครองโดยขึ้นตรงตอกระทรวงทหารเรือ (Naval Ministries) 
อันนัมอยูในสถานะรัฐอารักขาภายใตการปกครองของหัวหนาผูแทนผูสําเร็จราชการฝรั่งเศส 
(French Chief Resident) สวนตังเกี๋ยอยูภายใตการปกครองของผูแทนผูสําเร็จราชการฝรั่งเศส 
(French Resident) ซ่ึงผูปกครองของอันนัมและตังเกี๋ยอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการ
ตางประเทศ (French Foreign Ministry) 3 ซ่ึงสงผลใหการปกครองเวียดนามมีปญหาเนื่องจากไม
มีเอกภาพในการบริหารอาณานิคม  
 ใน ค.ศ. 1887 ฝรั่งเศสก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานการปกครองอินโดจีน 
(Indochina) ใหมเพ่ือตองการใหการบริหารมีเอกภาพมากขึ้นเพราะการปกครองรูปแบบเกาตอง
บริหารงานตามคําสั่งของสองกระทรวงคือ กระทรวงการตางประเทศและกระทรวงทหารเรือ 
ฝรั่งเศสจึงไดกําหนดใหอินโดจีนมีขาหลวงใหญ (Governor General) เปนผูบังคับบัญชาโดย
พํานักอยูที่ฮานอย (Hanoi) สําหรับขาหลวงใหญประจําอินโดจีนปกครองอาณานิคมโคชินจีนโดย
ผานทางขาหลวง (Governor) และปกครองรัฐอารักขาตังเกี๋ยและอันนัมผานขาหลวงภาค 
(Resident Superiors) สวนการบริหารงานของขาหลวงใหญก็ขึ้นตรงตอกระทรวงการตางประเทศ 
4 ขาหลวงใหญไดมอบหมายอํานาจการปกครองใหแกขาหลวงและขาหลวงภาคซึ่งมีอํานาจบังคับ
บัญชาขาราชการและลูกจางของอาณานิคมตามลําดับขั้นบังคับบัญชาตอไป 
 เม่ือฝรั่งเศสเขามาปกครองเวียดนามฝรั่งเศสก็จัดการแบงเขตอํานาจการปกครองบน
พ้ืนฐานของเขตอํานาจเกาที่ชาวเวียดนามแบงแยกไวแลว คือเขตอํานาจตังเกี๋ย อันนัม และโคชิน
จีนซึ่งสอดคลองกับนโยบายของฝรั่งเศสคือ “การแบงแยกและปกครอง” 5 ที่เอ้ือตอการปกครอง

                                                 
 
1 เหงียนคักเวียน. (2545). เวียดนามประวัติศาสตรฉบับพิสดาร. หนา 17. 
2 โจเซฟ บัตตินเจอร. (2522). ประวัติศาสตรการเมืองเวียดนาม. แปลโดย เพ็ชรี สุมิตร. หนา 79. 

 3 David Joel Steinberg and others.  (1987).  In Search of Southeast Asia. p.187.  
4 David Joel Steinberg and others.  (1987).  In Search of Southeast Asia. p.187. 

5 เหงียนคักเวียน. (2545). เวียดนามประวัติศาสตรฉบับพิสดาร. แปลโดย เพ็ชรี สุมิตร.  หนา 171. 
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อาณานิคมของฝรั่งเศส เพราะความตั้งใจของฝร่ังเศสตองการทําลายเอกภาพของชาวเวียดนาม
เพ่ืองายตอการปกครอง ดังที่ชาวตะวันตกกระทํากับอาณานิคมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 

 1.4 ดานเศรษฐกิจ 
 ระบบเศรษฐกิจของเวียดนามในคริสตศตวรรษที่ 18 – 19 โดยทั่วไปเปนระบบเศรษฐกิจ
ในครัวเรือนแบบพ่ึงพาตัวเอง เชน ทําการเกษตรกรรมปลูกขาว เก็บของปา เชนคลั่ง กํายานขาย 
ซ่ึงเปนระบบเศรษฐกิจโดยทั่วไป นอกจากนี้ยังมีระบบเศรษฐกิจแบบผูกขาดซึ่งเปนรูปแบบของ
ราชสํานักที่มีอภิสิทธิ์ในการคาขายกับพอคาชาวตางชาติตามเมืองทา สินคาบางชนิดที่ผูกขาด 
เชน เกลือหรืออาวุธที่พอคาตางชาตินําเขา 1 เน่ืองจากเวียดนามเปนรัฐที่มีพรมแดนที่ติดทะเลรวม
เกาะยาว 3,260 กิโลเมตร และมีแมนํ้าโขงไหลผาน 220 กิโลเมตร 2 ดวยเหตุน้ีการติดตอคาขาย
ทางทะเลจึงมีความสําคัญตอดินแดนตังเกี๋ย อันนัมและโคชินจีนทั้งในฐานะเมืองทาและเสนทาง
การคา ระบบเศรษฐกิจของเวียดนามในชวงคริสตศตวรรษที่ 19 จึงเปนระบบเศรษฐกิจแบบ
ครัวเรือนผสมผสานกับระบบเศรษฐกิจแบบผูกขาด แตอยางไรก็ตามระบบเศรษฐกิจทั้งสองมี
ความสัมพันธกันภายในแควนของตนเอง คือประชาชนนําผลผลิตทางการเกษตรมาจําหนาย
ใหกับพอคาหรือเจาหนาที่ของรัฐ ที่ทําหนาที่ขายตอใหกับพอคาตางชาติ และในขณะเดียวกันก็รับ
สินคามาจําหนายดวย 3 

ฝรั่งเศสไดเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเองและใชประโยชนจากระบบเศรษฐกิจ
ผูกขาดเปนระบบเศรษฐกิจแบบการตลาดและผูกขาดโดยฝรั่งเศส และเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจ
จากการผลิตเพ่ือบริโภคภายในประเทศไปเปนการผลิตเพ่ือสงออกไปยังตลาดในยุโรป โดยกระตุน
เศรษฐกิจของบริษัทเอกชนฝรั่งเศสใหมีการขยายพื้นที่ขนาดใหญเพ่ือปลูกขาว ยางพารา และ 
กาแฟ ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร ถานหิน สังกะสี และ ตะกั่ว ดวยเหตุน้ีระบบทุน
นิยมเกษตรกรรม (Agricultural Capitalism) จึงกระจายสูเวียดนามและเชื่อมเศรษฐกิจเวียดนามสู
ตลาดทุนนิยมโลก  

ฝรั่งเศสไดเปลี่ยนโครงสรางทางสังคมเวียดนามทําใหชาวฝรั่งเศสเปนชนชั้นผูปกครอง
สูงสุด ชาวฝรั่งเศสจึงเปนผูไดรับอภิสิทธิ์มากที่สุด โครงสรางนี้ทําใหชาวเมืองมีฐานะดีกวาชาว
ชนบท ผูมีฐานะดีไดแก เจาที่ดิน พอคาหรือเจาของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดยอมซ่ึงมักเปนชาว
จีนที่ทํากิจการโรงสี ขนสง และสงออกขาว  มีชาวเวียดนามจํานวนนอยที่มีบทบาทเปนผูนําในรูป

                                                 
  
 1 Nicholas Tarling.  (2004).  Imperialism In Southeast Asia. p. 122. 
 2 พลับพลึง คงชนะ และ ธวัชชัย พรหมณะ.  (2545).  เวียดนาม ภูมิลักษณ ประชาชน และ
วัฒนธรรม. หนา 7-8. 
 3 Sunait Chutintaranond & Chris Baker.  Recalling Local Pasts Autonomous History in 
Southeast Asia. p. 141. 
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ของพอคา นายธนาคาร เสมียน พนักงาน ผูจัดการ และขาราชการระดับลางในชนบท  อดีตขุน
นางและลูกจางรัฐบาลฝรั่งเศสไดกลายมาเปนเจาที่ดิน โดยเฉพาะในบริเวณสามเหลี่ยมปากแมนํ้า
โขงตอนใตเปนบริเวณที่เจาที่ดินชาวฝรั่งเศสเขาทําการครอบครองที่ดินขนาดใหญเพ่ือปลูก
ยางพารา กาแฟ ออย และขาว 1 ประชาชนชาวเวียดนามสวนใหญอยูลําดับลางสุดของปรามิดทาง
เศรษฐกิจ ชาวเวียดนามสวนใหญไดรับผลประโยชนตอบแทนจากผลผลิตทางการเกษตรที่เพ่ิมขึ้น
นอย แตเม่ือเศรษฐกิจโลกตกต่ําลงในชวงตนๆ ของทศวรรษ 1930 2 พวกชาวนาไดรับความ
กระทบกระเทือนอยางมากเพราะคาครองชีพที่สูงขึ้น ทั้งยังไดรับผลกระทบจากคาเชานาสูง อัตรา
ดอกเบี้ยสูง ภาษีอากรสูง ทําใหสถานภาพชาวนามีหน้ีสินเพ่ิมขึ้น   

ดานภาษีอากรฝรั่งเศสใชวิธีการตามระบบการจัดเก็บภาษีอากรของเวียดนามใน
โครงสรางเกากลาวคือ ในชวง ค.ศ.1897 – 1913 ฝรั่งเศสไดออกกฎหมายเพื่อยึดที่ดินที่ยังไมมี
เจาของมาเปนของรัฐบาลอาณานิคม โดยจําหนายใหชาวฝรั่งเศสเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชนจาก
ที่ดินโดยการเชา ในอดีตชาวนาเคยจายภาษีเปนขาวแตเม่ือฝรั่งเศสปกครองไดกําหนดใหจาย
ภาษีเปนเงิน 3 แตดวยชาวนาขาดแคลนเงินชาวนาบางคนตองขายที่นาหรือแลกกับเงินสด บางก็
ขายพืชผลในราคาต่ําใหกับเจาที่ดินผูม่ังคั่งเพ่ือนําเงินไปจายภาษี  

การขยายตัวอยางรวดเร็วของระบบอาณานิคม และผลจากความกาวหนาทางการผลิต
แบบอุตสาหกรรมในโลกตะวันตก มีผลทําใหอุตสาหกรรมในครัวเรือนบางอยางตองเสื่อมลง เปน
ตนวา อุตสาหกรรมทอผา เครื่องอุปโภคที่ทําจากเครื่องปนดินเผา และไมแกะสลัก ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ตนทุนที่สูงกวา และเนื่องจากระบบเศรษฐกิจแบบสงออก ที่สงผลใหแรงงานตองมุงสูระบบ
อุตสาหกรรมเหมืองแร และการเกษตรกรรมการทําสวนยางพาราขนาดใหญ การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทําใหอุตสาหกรรมครัวเรือนคอยๆ สลายลง4  

การปกครองและระบบเศรษฐกิจแบบใหมที่ฝรั่งเศสนําเขาทําใหสงผลใหชาวนาตอง
สูญเสียที่ดินที่ตนเคยเปนเจาของ กลายสภาพเปนกรรมกรรับจาง หรือไมก็กลายเปนชาวนาเชา
ที่ดินซึ่งตองจายคาเชาในราคาสูงและติดหนี้สินกับเจาที่ดินเปนจํานวนมาก ทําใหชาวนาตัดสินใจ
เขารวมขบวนการชาตินิยมขับไลฝรั่งเศสโดยมีความหวังวาจะไดที่ดินและมีสิทธิแบบด้ังเดิม 

 

                                                 
  
1 โกสุมภ  สายจันทร.  (2535).  จักรพรรดินิยมกับการปฏิวัติสังคมนิยมเวียดนาม. หนา 82. 
2 เหงียนคักเวียน.  (2545). เวียดนามประวัติศาสตรฉบับพิสดาร. แปลโดย เพ็ชรี สุมิตร.  หนา 196. 
3ฉลอง สุนทราวาณิชย.  (2529, พฤษภาคม – สิงหาคม).  “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตหลังการเขามาของระบบอาณานิคม,” เอเชียปริทัศน.  7(2) : 55.   
4ฉลอง สุนทราวาณิชย.  (2529, พฤษภาคม – สิงหาคม).  “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตหลังการเขามาของระบบอาณานิคม,” เอเชียปริทัศน.  7(2) : 55.   
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โครงสรางสังคมเวียดนามสมัยจารีต 

 
 

 
โครงสรางสังคมเวียดนามสมัยอาณานิคม 

 

 
ภาพประกอบ 5  เปรียบเทียบโครงสรางสังคมเวียดนาม  

ปรับปรุงจาก ฉลอง สุนทราวาณิชย.  (2529, พฤษภาคม – สิงหาคม).  “การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใตหลังการเขามาของ
ระบบอาณานิคม,” เอเชียปริทัศน.  7(2) : 55. 
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ขาราชการและตําแหนง
งานจากระบบอาณานิคม 

ชนช้ันลาง 
ชาวเวียดนาม 
ชาวนา 
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 1.5 ดานสังคม 

 ในสังคมแบบจารีตของเวียดนาม โครงสรางทางสังคมประกอบดวยกลุมชนชั้นปกครอง 
อันประกอบดวย จักรพรรดิ ราชวงศ และ ขุนนาง ซ่ึงนับถือลัทธิขงจ๊ืออยางเครงครัดซึ่งสามารถจัด
อยูในจําพวกวัฒนธรรมหลวง และกลุมผูถูกปกครอง อาทิ ชาวนา ชางฝมือ พอคาและทหาร ซ่ึงมี
ความเชื่อนับถือบรรพบุรุษและพุทธศาสนา ชนชั้นถูกปกครองมีชีวิตและประเพณีที่ตางจากชนชั้น
ปกครองจึงจัดอยูในวัฒนธรรมราษฎร ความสัมพันธของชนสองกลุมน้ีมีลักษณะของความสัมพันธ
ในระบบอุปถัมภที่ผานระบบควบคุมกําลังคน ในโครงสรางทางสังคมดังกลาวชนชั้นผูถูกปกครอง
คือชนชั้นผูทําการผลิตหลักของสังคม ในขณะที่ชนชั้นปกครองดํารงอยูไดดวยการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตสวนเกินจากชนชั้นถูกปกครองทั้งในรูปแรงงาน ผลผลิตและภาษีอากร ในรูปแบบ
ความสัมพันธเชนน้ีอํานาจการควบคุมกําลังคนคืออํานาจที่จะไดมาซึ่งผลผลิตสวนเกินหรือโภค
ทรัพย  
 สังคมเวียดนามกอนการปกครองของฝรั่งเศสเปนสังคมเกษตรกรรมที่มีวิถีชีวิตคอนขาง
เสรี กลาวคือ หมูบานมีอํานาจในการปกครองตนเอง อํานาจของรัฐบาลเพียงกํากับดูแล เชน ใน
หมูบานจะมีผูอาวุโสมีบทบาทและหนาที่เปนผูปกครองและผูนํานําดานวัฒนธรรม ขุนนางมี
สถานภาพสูงในสังคม เพราะกระบวนการสรรหาตําแหนงขุนนางมิไดสืบทอดตามสายโลหิต แตจะ
ใชวิธีทดสอบความรูความสามารถทางดานปรัชญาของลัทธิขงจ๊ือ ซ่ึงกระบวนการดังกลาวสงเสริม
ความรอบรูใหกับสังคมและที่สําคัญก็คือทุกคนมีสิทธิในการสอบขุนนางดังน้ันสถานภาพทางสังคม
เวียดนามมิไดพิจารณาจากทรัพยสินที่ครอบครองแตพิจารณาจากความสามารถทางการศึกษา 
ในการจําแนกชนชั้นทางสังคมเวียดนามนั้น ผูนําหรือขุนนางจะมีสถานภาพสูงสุด ลําดับสองคือ
ชาวนา ลําดับสามคือพวกชางฝมือและพอคา ลําดับสุดทายคือทหาร  
 ระบบความเชื่อในสังคมเวียดนามมีอยู 3 อยางคือ การนับถือผี (Animism) ลัทธิขงจ๊ือ 
(Confucianism) และ พุทธศาสนา (Buddhism)  โดยในแตละหมูบานจะมีศาลบรรพบุรุษซึ่งเปน  
ศาสนสถานที่เปนพ้ืนฐานในการรวบรวมความเปนปกแผนของหมูบาน ชาวเวียดนามสวนใหญจะ
ผสมผสานความเชื่อระหวางการนับถือผีและศาสนาพุทธ สวนระดับราชสํานักลัทธิขงจ๊ือจะเปน
อุดมการณทางการเมืองและวิถีชีวิตของขุนนาง ลัทธิขงจ๊ือของเวียดนามจะสะทอนออกมาในวิถี
ชีวิตของชาวเวียดนามที่มีพิธีกรรมและศีลธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยว ตามความเชื่อของลัทธิขงจ๊ือ
น้ันจักรพรรดิตองเปนตัวอยางทางศีลธรรมใหกับขาราชบริพารและเปนองคประธานทางพิธีกรรม
และหัวหนาครอบครัวของชาติ 1 

เม่ือฝรั่งเศสปกครองเวียดนามกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานของสังคมเวียดนาม 
ระบบชนชั้นเปลี่ยนแปลงไป ยังผลใหชองวางระหวางผูปกครองซึ่งเปนเจาที่ดินกับชาวไรหางชั้น

                                                 
 
1 โกสุมภ สายจันทร.  (2532).  จักรพรรดินิยมกับการปฏิวัติสังคมนิยมเวียดนาม. หนา 71 – 74. 
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ออกไปมากขึ้น ความรูสึกดั้งเดิมของการรวมกลุมเปนชุมชนเริ่มแตกสลาย ในแงโครงสรางทาง
การเมืองนั้นอํานาจของรัฐบาลกลางไดเพ่ิมมากขึ้น 1 การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ไดมีผลกระทบตอ
ชาวเวียดนามตอนใตมากกวาตอนเหนือ เพราะวาฝรั่งเศสมีชัยชนะเหนือโคชินจีนกอนตังเกี๋ยถึง 
20 ป ดังน้ัน ในขณะที่ฝรั่งเศสเขาปกครองทางตอนใตบริเวณทางตอนเหนือยังคงรักษาโครงสราง
สังคมไวไดมากกวา  

หากพิจารณาถึงสาเหตุที่การปกครองแบบจารีตในชุมชนไดลมสลายลงและถูกแทนที่
ดวยระบบอาณานิคมพบวา การที่ฝรั่งเศสมีอํานาจทางทหารที่เหนือกวาและมีการจัดการองคกรที่
เหนือกวาทําใหฝรั่งเศสมีชัยชนะเหนือกองทัพของจักรพรรดิและกองกําลังปองกันตนเองของ
หมูบานไดโดยงาย ในแงวัฒนธรรมนั้นความเชื่อแบบนับถือผีหรือลัทธิขงจ๊ือไมอาจนํามาใชอธิบาย
เหตุการณที่เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 19 ได ปรัชญาขงจื๊อไดเสื่อมลงเม่ือเกิดคานิยมแบบใหมที่มี
แนวคิดที่เนนเหตุและผลแบบวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและความกาวหนาทางวัตถุ เพราะวาปรชัญา
ขงจ๊ือจะใหความสําคัญกับการเคารพบูชาบรรพบุรุษและประเพณี 2 รวมทั้งการดํารงชีวิตที่
สอดคลองกับสังคมมากกวาการมีสิทธิสวนบุคคล 

ในสังคมจารีตขุนนางเวียดนามไดศึกษาลัทธิขงจ๊ือผานตัวอักษรโนม (Nom) และอักษร
จีนโบราณ แตเม่ืออเล็กซองดร เดอ โรด (Alexander de Rhodes) หมอสอนศาสนาชาวฝรั่งเศสที่
เขามาเผยแผคริสตศาสนาใน ค.ศ.1625 เขาสามารถเรียนรูภาษาเวียดนามผานตัวอักษรโนมจน
แตกฉานภายใน 6 เดือน และประดิษฐตัวอักษรกวกหงือ (Quoc Ngu) ซ่ึงใชตัวอักษรละตินที่อาน
ออกเสียงเลียนตัวอักษรจีน 3 ผลที่ตามมาก็คือชาวตะวันตกสามารถเขาใจภาษาเวียดนามมากขึ้น 
เพราะวาตัวอักษรละตินทําใหชาวตะวันตกเรียนรูไดงายขึ้น ประกอบกับคานิยมของฝรั่งเศสเนน
ความรูทางวิทยาศาสตรที่นําไปสูการพัฒนาทางวัตถุ อาทิ การวางแผนสําหรับอนาคต การ
เอาชนะสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และการใหหลักประกันสิทธิสวนบุคคล  ดังน้ันแบบแผน
ด้ังเดิมของเวียดนามไดลมสลายลงเพราะอิทธิพลของระบบอาณานิคมฝรั่งเศส แตอยางไรก็ตาม
ระบบอาณานิคมสรางความทุกขยาก อาทิ ความกดดันทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกชาว
เวียดนามรวมทั้งความสงสัยในภูมิปญญาและความรูด้ังเดิม การเกิดความเสื่อมตอลัทธิขงจ๊ือ ลัทธิ
อาณานิคมของฝรั่งเศสจึงมิใชเพียงแคการเอาชนะเวียดนามทางทหารที่ทันสมัยกวา แตเปนการ
ทาทายดวยวัฒนธรรมแบบสมัยใหมที่นําไปสูความรูสึกตอตานอันเปนบอเกิดของลัทธิชาตินิยม 4 
ของชาวเวียดนามในเวลาตอมา 

                                                 
 
1 โกสุมภ  สายจันทร.  (2532).  จักรพรรดินิยมกับการปฏิวัติสังคมนิยมเวียดนาม.  หนา  78. 
2 สุวรรณา  สถาอานันท.  (2543).  กระแสธารปรัชญาจีน ขอโตแยง ธรรมชาติ อํานาจและจารีต.  หนา 11. 
3 Joseph Buttinger. (1967).  Vietnam: A Dragon Embattled.  p. 45. 
4 ธีระ นุชเปยม. (2532).  “สังคมเวียดนามลักษณะพื้นฐานและลูทางการเปลี่ยนแปลง” ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต: 

เนนภาคพื้นทวีป.  หนา 3.  
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 เม่ือระบบอาณานิคมเขามาชนชั้นปกครองเดิมสูญเสียอํานาจการปกครองใหกับระบบ
อาณานิคมที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว ระบบราชการและระบบเศรษฐกิจแบบใหมที่วางอยูบนพ้ืนฐาน
ของหลักเหตุผล ซ่ึงเนนประสิทธิภาพผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด ความรู ความสามารถเปน
ตัวกําหนดหนาที่การงานที่ใหมแบบตะวันตก อาทิ นักกฎหมาย นักการปกครอง นักบัญชี นัก
ลงทุน นักการเงิน นายธนาคาร พอคารายยอย นักธุรกิจระดับกลาง นักบริหาร ฯลฯ โดยอาชีพ
ใหมเหลานี้ถูกจัดเปนชนชั้นกลางที่มีวัฒนธรรมใหมในสังคมเวียดนาม 1 ที่มีเจาอาณานิคมฝรั่งเศส
เปนชนชั้นสูง และ ชาวนาเวียดนามกลายเปนชนชั้นระดับลางทางสังคม ระบบอาณานิคมสงผลให
ชนชั้นทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยมีการกําเนิดชนชั้นใหมเพ่ิมขึ้น ซ่ึงพรอมกับการรับเอา
วัฒนธรรมจากตะวันตกไปพรอมๆกัน 
 

 1.6 ดานกฎหมาย 
  กฎหมายที่ฝรั่งเศสบังคับใชกับเวียดนามนั้นมีลักษณะการบังคับใชที่ตางกันดังที่ตราไว
ในกฎหมายแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศสฉบับประกาศเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 1814 มาตรา 13 วา 
“บรรดาอาณานิคมจะตองมีกฎหมายใชบังคับเปนพิเศษตางหาก” 2 การบังคับใชกฎหมายปกครอง
อาณานิคมนั้น ฝรั่งเศสไดบังคับใหโคชินจีนอยูภายใตระบบอํานาจศาลฝรั่งเศส สวนตังเกี๋ยและ
อันนัมอยูภายใตระบบกฎหมายอานัมไมต (Annamite) ซ่ึงถือเปนหลักของกฎหมายโบราณของ
เวียดนาม แตตามหลักการบริหารอาณานิคมฝร่ังเศสมีอํานาจปกครองอยางเต็มที่โดยผานทาง
ผูแทนผูสําเร็จราชการฝรั่งเศสซึ่งเปนผูปกครองอันนัมและตังเกี๋ย 3  
 กระบวนการนิติบัญญัติขอกฎหมาย เปนไปตามประกาศใหขยายกฎหมายบางฉบับ
ออกไปใชยังดินแดนที่อยูในความอารักขาหรืออาณานิคม โดยใหผูสําเร็จราชการออกกฤษฎีกาทับ
กฤษฎีกาของประธานาธิบดีอีกทีหน่ึง การที่เปนเชนนี้เน่ืองจากฝรั่งเศสไมยอมใหมีสภานิติบัญญัติ 
4 เพ่ือมิใหมีการบัญญัติหรือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายขึ้นเองในอาณานิคม  

เม่ือครั้งฝรั่งเศสเขามาปกครองอินโดจีนก็ไดพยายามอนุโลมใหใชบทบัญญัติเกาๆ ตาม
ขนบประเพณีด้ังเดิมของชนพื้นเมือง การกําหนดอัตราในการแตงงาน การกําหนดโทษ ภายหลัง
เม่ือไดชําระสะสางบทบัญญัติเกาๆ ใหเขากับสถานการณบานเมืองแตละสมัยแลว ไดมีการออก
กฎกฤษฎีกาแกไขเพ่ิมเติมใหมเพราะกฤษฎีกาและขอแกไขตางๆ น้ันผูสําเร็จราชการทั่วไปแหง

                                                 
 
1ฉลอง สุนทราวาณิชย.  (2529, พฤษภาคม – สิงหาคม).  “การเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใตหลังการเขามาของระบบอาณานิคม,” เอเชียปริทัศน.  7(2) : 55.   
2 บุญชวย ศรีสวัสดิ์.  (2504).  เวียตนาม.  หนา 439 – 440. 
3 ฮวง วันจี่. (2510). จากระบอบอาณานิคมสูระบอบคอมมิวนิสต: ประวัติศาสตรอันเปนที่มาของเวียดนามเหนือ = 

From Colonialism to Communism. ประเวศ ศรีพิพัฒน แปลและเรียบเรียง. หนา 31. 
4 บุญชวย ศรีสวัสดิ์.  (2504). เลมเดิม. หนา 440. 
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สหภาพอินโดจีนมีอํานาจตราขึ้นบังคับใชเปนกฎหมายไดเหมือนกัน  ทั้งน้ีโดยอาศัยกฎหมายของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งใหอํานาจไวตั้งแตวันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ. 1825 กับฉบับลงวันที่ 9 
กุมภาพันธ ค.ศ. 1827 ความวา “ผูสําเร็จราชการสหภาพอินโดจีน อาจจะตรากฤษฎีกาหรือ
ขอบังคับใหมีโทษทั้งจําทั้งปรับได โดยโทษนั้นตองไมเกิน 15 วัน ปรับไมเกิน 100 ฟรังก” 1 การ
ทั้งน้ีมีขอยกเวนวาถากฤษฎีกาหรือกฎนั้นปรับเกินกวา 15 ฟรังก โทษจําขังเกิน 5 วันแลว ตองสง
กฤษฎีกาของตนนั้นไปใหประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศสแปลงเปนกฤษฎีกาของ
ประธานาธิบดีเสียเองภายในเวลากําหนด 4 เดือนมิฉะนั้นกฤษฎีกาจะเปนโมฆะ   

กฎหมายหรือบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการปกครองภายในยังคงใชคงเดิม นอกจากการ
บริหารอํานาจหนาที่ตางๆ ในงานราชการ  ฝรั่งเศสพยายามสงวนสิทธิ์ที่จะใหชาวฝรั่งเศสตรา
บทบัญญัติขึ้นเอง  การมอบหมายอํานาจใหแกผูสําเร็จราชการของอินโดจีนจัดเจาหนาที่ฝาย
บริหารองคการ  แผนกควบคุมขาราชการชาวพื้นเมือง การคลัง เปนตน ซ่ึงจะตองตราเปน
กฤษฎีกาโดยประธานาธิบดีแหงฝรั่งเศสเปนผูตราขึ้น ในตอนแรกที่ฝรั่งเศสเขาไปมีอํานาจใหมๆ 
จักรพรรดิยังคงมีอํานาจตราพระราชกฤษฎีกา กฎหมายขอบังคับแตภายหลังไดถูกกําจัดอํานาจ
ลงที่ละนอยจนเกือบไมมีสิทธิอะไรเหลืออยูเลย นอกจากการเปนองคประมุขโดยนิตินัยมีเงินเดือน
รายเดือนและรายปถวายใหเทานั้น  เม่ือฝรั่งเศสรวมอินโดจีนเขาเปนสหพันธแลว  บทบัญญัติ
บางอยางจึงจําตองประกาศใชทั่วไปทุกแควนหรือทุกรัฐ เชน กฤษฎีกาวาดวยการคลัง ฯลฯ 2 

กฎหมายที่ใชบังคับในอินโดจีนนั้นไดแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทแรก
กฎหมายสําหรับใชบังคับชาวยุโรปเนื่องจากมีชาวฝรั่งเศสที่มาจากประเทศฝรั่งเศสหรือผูที่เกิดใน
ดินแดนเมืองขึ้นเหลานี้มีฐานะตามกฎหมายเปนเสมือนหนึ่งอยูในประเทศฝรั่งเศสจะเอากฎหมาย
ที่ใชบังคับกับคนในบังคับฝรั่งเศสมาบังคับไมได และยังมีชนชาติอ่ืนที่ถือเปนเสมือนเปนชนชาว
ฝรั่งเศส คือ ชาวตางประเทศหรือชนชาวพื้นเมืองที่โอนสัญชาติเปนชาวฝรั่งเศส ชาวอินเดียที่เขา
มาอยูในอินโดจีนกับชาวเมืองขึ้นของฝร่ังเศสในอัฟริกาในเอเชียตะวันตก นอกจากนี้ยังมีชาว
อังกฤษ ชาวสหรัฐอเมริกา ชาวเยอรมนี ฯลฯ  ตามกฎหมายที่ใชในเวียดนามและในอินโดจีนถือวา
บุคคลเหลานี้เปนชาวยุโรปหรือเสมือนเปนชาวยุโรป  โดยใหบังคับใชกฎหมายเดียวกันกับชาว
ฝรั่งเศส  

ประเภทที่สองกฎหมายที่ใชบังคับกับชาวพื้นเมือง คําวาชาวพื้นเมืองนั้นไมได
หมายความเพียงแตชาวเวียดนามในประเทศเวียดนามหรือชาวลาวในประเทศลาว แตหมาย
รวมถึงชาวเอเชียตะวันออก เชน ชาวจีน บุคคลประเภทนี้ทางฝรั่งเศสจัดอยูในพวก “ชาวพ้ืนเมือง
หรือถือเสมือนชาวพ้ืนเมือง” 3 จึงตองมีกฎหมายใชในอินโดจีนตางกันตามประเภทของบุคคล 

                                                 
 
1 เจริญ ไชยชนะ.  (2521). สงครามและสันติภาพในสองเวียดนาม.   หนา  442. 
2 บุญชวย ศรีสวัสดิ์.(2504). เลมเดิม. หนา 446. 
3 Robin Jeffrey.  (1982).  Asia The Winning of Independence.  p. 167.  
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นอกจากนี้ศาลพื้นเมืองซ่ึงใชกฎหมายพื้นเมืองบังคับมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาไดก็
เฉพาะความผิดทางอาญาซึ่งชาวพื้นเมืองเปนผูกระทําขึ้นตอชาวพื้นเมืองเองเทานั้น หากชาว

พ้ืนเมืองมีคดีความกับชาวยุโรปแลวตองขึ้นศาลฝรั่งเศส∗ 
สถานภาพของชาวเวียดนามตั้งแตปลายคริสตศตวรรษที่ 19 จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 

20 ไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน  ซ่ึงผลจากการศึกษาถึงระบบการปกครอง การตรา
บทบัญญัติทางดานกฎหมาย การไหลบาเขามาของทุนนิยมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงสงผลใหชนชั้นตางๆ 
ในสังคมและวัฒนธรรมเวียดนามแปรเปลี่ยนไป การปกครองเวียดนามขางตนทําใหชาวเวียดนาม
กลายเปนพลเมืองชั้น 2 และ 3 ของประเทศคือ ฝรั่งเศสและชาวยุโรปเปนชนชั้นนํา ชาวจีนและ
ชาวเวียดนามที่เปลี่ยนสัญชาติจัดเปนพลเมืองชั้น 2 ชาวเวียดนามกลุมน้ีไดรวมมือกับฝรั่งเศส
ในทางการเมืองและเชื่อมสัมพันธทางการคาโดยเปนธุระจัดหาปจจัยพ้ืนฐานรองรับทุนของชาว
ฝรั่งเศส1 สวนชาวเวียดนามยากจนหรือชาวนาเปนชนชั้นสุดทายในสังคม  ผนวกกับนโยบายการ
ปกครองของฝรั่งเศสซึ่งมีลักษณะปดกั้นชาวพื้นเมือง2  โดยฝรั่งเศสตองการปฏิบัติงานในอาณา
นิคมของตนโดยยึดผลประโยชนเปนที่ตั้ง 3 ดวยเหตุน้ีการตอตานของชาวเวียดนามตอฝรั่งเศส
ผูปกครองจึงมิอาจหลีกเลี่ยงได  

สวนชาวนาซึ่งเปนชนช้ันที่ถูกขูดรีดมาโดยตลอดตั้งแตราชวงศเหงียนขึ้นมาปกครอง
ประเทศใน ค.ศ. 1802 เพราะราชสํานักตองการเสบียงในการทําศึกกับชาวตางชาติบาง กบฏใน
ประเทศบาง ทางการจึงขูดรีดเก็บภาษีจากประชาชนมากขึ้น สงผลใหเกิดการกบฏชาวนา
โดยเฉพาะตั้งแต ค.ศ. 1802 – 1883 เวียดนามเกิดกบฏชาวนามากกวา  370 ครั้ง 4 สถานะความ
เปนอยูของชาวนาที่ตกต่ําลงมีปจจัยอยางอ่ืนเขามาเกี่ยวของดวย ไดแก ประชากรที่เพ่ิมขึ้นและ
ภาระดานภาษี  ประมาณการกันวาใน ค.ศ. 1820 เวียดนามมีประชากรอยูระหวาง 6 – 14 ลาน
คน แตพอถึง ค.ศ. 1962 พลเมืองเพ่ิมขึ้น 30.5 ลานคน  ในชวงที่ประชากรเพิ่มขึ้นอยางมากนี้  
ชาวนาตองประสบปญหาแรงงานสวนเกิน เพราะชาวนาไมมีที่ดินที่จะทําการเกษตร จนในที่สุด

                                                 
 
∗ กฎหมายที่ใชบังคับแกบุคคลในอินโดจีน มี หมวด 1 ฐานะของบุคคลซึ่งมีเชื้อชาติเปนชาวยุโรปใน

อินโดจีน หมวด 2 กฎหมายที่ใชบังคับแกชาวยุโรป (ผิวขาว) และถือเสมือนชาวยุโรป หมวด 3 ฐานะของชาว
พ้ืนเมืองตามกฎหมาย หมวด 4 กฎหมายพื้นเมืองที่ใชในแควนเขมรและลาว หมวด 5 ศาลในแควนเขมรและลาว 
หมวด 6 ศาลในแควนลาว โปรดดู อัยยการ, กรม.  (2484).  การปกครองและกฎหมายที่ใชในอินโดจีนฝรั่งเศส.   หนา 49 – 78. 

1 พรเพ็ญ  ฮั่นตระกูล.  (2525, มกราคม).  “เวียดนาม: ปฏิกิริยาตอตานการปกครองอาณานิคมของ
ฝรั่งเศสตั้งแต ค.ศ. 1817 – 1954,”  เอเชียปริทัศน.  3(1): 53. 

2 พรเพ็ญ  ฮั่นตระกูล.  (2542, 1 มิถุนายน-พฤศจิกายน).  “โลกทัศนชาวนาเวียดนามปลาย
คริสตศตวรรษที่ 18 และตนคริสตศตวรรษที่ 19,”  อักษรศาสตร.  22(1): 108. 
 3 วุฒิชัย  มูลศิลป และ ธรรมนิตย วราภรณ.  (2525).  กบฏชาวนา.  หนา 94. 
 4 แหลงเดิม. 
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บางครั้งจําตองขายเมียและลูกเพื่อจายภาษีใหแกฝรั่งเศส 1 อยางไรก็ตามมิใชวาความเสียหายทุก
ประการจะเกิดจากฝรั่งเศส  เพราะในบางกรณีชนชั้นนําดั้งเดิมในหมูบานก็มีสวนในการพลิกแพลง
นโยบายของฝรั่งเศสเพื่อผลประโยชนแกตนเอง เชน การเรียกเก็บภาษีในอัตราที่สูงเกินจริงซึ่ง
กอใหเกิดความเสียหายแกชาวนา สวนชนชั้นปญญาชนตอตานฝรั่งเศสก็ตอเม่ือฐานะของตนไมได
รับการยอมรับหรือไมสามารถอยูรวมในศูนยกลางของอํานาจรัฐ  เม่ือน้ันปญญาชนไดรวมตอสูกับ
ชาวนา และในบางกรณีไดใชชาวนาหรือหมูบานสําหรับประโยชนของตนเอง  

                                                 
  
 1 พรเพ็ญ  ฮั่นตระกูล.  (2542, 1 มิถุนายน-พฤศจิกายน).  “โลกทัศนชาวนาเวียดนามปลาย
คริสตศตวรรษที่ 18 และตนคริสตศตวรรษที่ 19,”  อักษรศาสตร. 22(1): 127. 



บทที่ 2 
ขบวนการตอตานฝรั่งเศสและการรับแนวคิด 

 
 เม่ือกองทหารฝรั่งเศสโพนทะเลทําการโจมตีและยึดครองแควนโคชินจีนในกลาง
คริสตศตวรรษที่ 19 กองทหารฝรั่งเศสไดถูกตอตานจากกลุมตางๆ ในแควนโคชินจีน การตอตาน
ของชาวโคชินจีนมีขั้นตอนการรวบรวมสมาชิกผานความศรัทธาจากพิธีกรรมรางทรง วิธีการ
ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวโคชินจีนที่นับถือพุทธศาสนาและบรรพบุรุษควบคูกันไป พอ
ถึงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ฝรั่งเศสทําการยึดครองตังเกี๋ยและอันนัมไดสําเร็จ จักรพรรดิและขุน
นางไดรวบรวมกองทหารและชาวเวียดนามทําการตอตานเพื่อตองการขับไลฝรั่งเศสออกไป แต
ฝรั่งเศสสามารถปราบปรามวิธีการตอตานทั้งของชาวโคชินจีน ตังเกี๋ยและอันนัมลงอยางราบคาบ 
สงผลใหแนวทางการตอตานดังกลาวถูกลดความสําคัญในการตอตานลง  นักชาตินิยมเวียดนาม
ในตนคริสตศตวรรษที่ 20 จึงแสวงหาแนวทางการตอตานจากภายนอกเขามา อาทิ ญ่ีปุน จีนและ
ตะวันตก เปนตน 
 

 2.1 การตอตาน 
 ปจเจกชนนิยมหรือแนวความคิดอิสระแฝงอยูในธรรมชาติของมนุษยรวมทั้งชาวพื้นเมือง
ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่อยูภายใตหนวยการปกครองระดับชุมชน ตอมาเม่ือมีการพัฒนาขึ้น
เปนอาณาจักรจึงยอมรับการปกครอง โดยผูนําซึ่งมีอํานาจและยอมรับหนาที่ซ่ึงปฏิบัติ ผสานกับ
วิถีชีวิตที่บรรพบุรุษสรางสมไวแกสังคมในรูปแบบวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา วิถีชีวิตเชนนี้ตอก
ย้ําวามนุษยรักอิสระแตขณะเดียวกันเปนสัตวสังคมและผลผลิตของสังคม1 อํานาจรัฐไดรับการ
สถาปนาขึ้นและมีอํานาจเหนือชุมชน ทําใหบางครั้งชาวพื้นเมืองมีปฏิกิริยาปฏิเสธอํานาจรัฐโดย
การรวบรวมคนในชุมชนขึ้นมาตอตานอํานาจหรืออพยพไปสรางชุมชนใหม 2  
 อํานาจในการปกครองนั้น มิใชเกิดจากอํานาจรัฐภายในเพียงประการเดียว แตเกิดจาก
อํานาจภายนอกที่เขามาปกครอง ในสมัยกอนเวียดนามตองเผชิญการรุกรานจากจีนตั้งแต ป 221 
กอนคริสตศักราชเพื่อปกครองชาวเวียดนามซึ่งมีทั้งสําเร็จและไมสําเร็จ 3 เหตุการณที่เปนรูปธรรม
ดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการดิ้นรนเพื่อความเปนอิสระของชาวเวียดนามในสมัยจารีต แต
ขณะเดียวกันชาวเวียดนามรับวัฒนธรรมจากจีน รวมถึงแนวคิดลัทธิขงจ๊ือที่ใหความสําคัญตอ

                                                 
 
1 อานันท กาญจนพันธุ.  (2548).  ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม.  หนา  76. 
2 David Kelly and Anthony Reid.  (1998).  Asian Freedoms The Idea of Freedom in East and 

Southeast Asia.  p. 37 – 39. 
3 เขียน ธีระวิทย.  (2542).  เวียดนาม สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง การเมือง และการตางประเทศ.  หนา 23. 
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ความสัมพันธและหนาที่ของคนในสังคมโดยถือวา “คนเปนรากฐานของครอบครัว ครอบครัวเปน
รากฐานของบานเมือง บานเมืองเปนรากฐานของโลก” 1 แนวความคิดนี้ปลูกฝงใหคนตระหนักถึง
หนาที่ของตนตอสถาบันครอบครัวและสถาบันการปกครอง เม่ือฝรั่งเศสเขามารุกรานเวียดนามใน
กลางคริสตศตวรรษที่ 19 ชาวเวียดนามไดนําแนวลัทธิขงจ๊ือและทําการสูรบแบบเผชิญหนาขับไล
ผูรุกรานซึ่งมีปจจัยประการหนึ่งที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความคิดอิสระของคนเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตโดยทั่วไป  
  

2.1.1 การตอตานฝรั่งเศสโดยกลุมลัทธิความเชื่อ 
กลุมลัทธิความเชื่อทางศาสนาที่มีบทบาทโดดเดนกอนเวียดนามตกเปนอาณานิคมมี

หลักฐานกลาวถึงในปลายรัชกาลจักรพรรดิหมิงหมาง (Minh Mang: 1838–1841) เรียกวากลุม

ลัทธิเลิมเซิม (Lam Sam)∗ ผูนําของกลุมลัทธิเปนชาวกัมพูชา ลัทธิเลิมเซิมกําเนิดในบริเวณ
เมืองพุทไธมาสหรือเมืองฮาเตียน (Ha Tien) โดยมีสาเหตุหลายประการ อาทิ สถานการณกดดัน
ทางสังคมและการเมืองที่กัมพูชาตกอยูภายใตการปกครองของราชสํานักเวียดนาม โคชินจีนและ
เขตชายแดนเปนพ้ืนที่ที่มีการปกครองแบบทหารที่มีการใชอํานาจเขมงวด รวมถึงการเกณฑ
แรงงานทั้งในกัมพูชาและโคชินจีนมาทํางานตางๆ ซ่ึงสรางความเดือดรอนใหแกชาวนาโดยทั่วไป 
ดังนั้นจุดมุงหมายของการตอตานก็คือตองการปลดปลอยตนเองจากพันธนาการของราชสํานัก
เวียดนามที่กรุงเว 

สาวกของกลุมลัทธิเลิมเซิมเปนชาวนากัมพูชาและชาวจีนที่มีถิ่นฐานอยูในกัมพูชา 
ปฏิกิริยาตอตานขยายตัวเขามาในแผนดินเวียดนามและชักชวนชาวเวียดนามที่เดือดรอนจากการ
เกณฑแรงงานจากราชสํานักเขารวมและเริ่มทําการโจมตีที่ตั้งของทหารเวียดนามในกัมพูชาและ
เขตเวียดนามรวมทั้งยังไดรับการสนับสนุนจากชาวจีนในเมืองพุทไธมาศ และจังหวัดหวิงลอง 
(Vinh Long) จนกลายเปนการจลาจลครั้งใหญที่สุดครั้งหนึ่งในโคชินจีน แตอยางไรก็ตามราช
สํานักเหงียนที่กรุงเวก็สามารถปราบปรามได2 การปราบปรามไมทําใหความเชื่อในหมูชาวบาน
ลดลง แตกลับเปนการเรงเราใหมีความพยายามกอการขึ้นใหม 

                                                 
 
1โสภนา ศรีจําปา.  (2541,มกราคม-มิถุนายน).  “สถาบันครอบครัวเวียดนาม,” ภาษาและวัฒนธรรม.  

17(1): 111. 
∗ ชื่อนี้เปนชื่อกลุมทหารที่เคยมีบทบาทสําคัญของจักรพรรดิเลเหลยที่ทําการตอตานขับไลจีนใน

คริสตศตวรรษที่ 15 โปรดดู David Marr.  (1979).  “Vietnamese Historical Reassessment, 1900-1944,”  
Perceptions of The past in Southeast Asia. Anthony Reid and David Marr, Editor.  P. 324. 

2 อนันทธนา  เมธานนท.  (2541).  บทบาทของกลุมลัทธิความเชื่อทางศาสนาในโคชินจีนสมัยอาณา

นิคม (ค.ศ. 1867 – 1954): กลุมเกาไดและกลุมฮั่วเหา.  หนา 36. 
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ที่มา  Danny J. Whitfield.  (1976).  Historical and Cultural Dictionary of Vietnam.  p. 9. 
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 ใน ค.ศ.1848 บริเวณชายแดนกัมพูชาแถบดานตะวันตกของโคชินจีนมีขาวลัทธิบึ๋วเซินกี่เฮือง   

(Buu Son Ky Huong)∗ ที่มีพระอาจารยสันติ (Buddha of Western Peace) หรือ “เฝต เทย เตย อัน” 
(Phat Thay Tay An)1 นักบวชจากบริเวณเทือกเขา 7 ยอด (That Son)2 ที่อยูในจังหวัดโชฏก (Chau Doc) 
ลัทธิบึ๋วเซินกี่เฮืองเปนลัทธิที่มีคําสอนจากลัทธิตางๆ อาทิ พุทธศาสนา ลัทธิเตา ลัทธิขงจ๊ือ และ
จิตวิญญาณ  

พระอาจารยสันติเดินทางมารักษาโรค แจกจายเครื่องรางของขลัง และจัดตั้งชุมชน
สัมพันธคือเนนการใหความชวยเหลือกันในสังคมจนเปนที่เลื่อมใสชองชาวบาน ตอมามีการปลุก
ระดมชาวบานจนเกิดปฏิกิริยาตอตานราชสํานักและนําไปสูการจลาจล กลุมสาวกโจมตีฐานทัพ
ทหารซึ่งเปนตัวแทนของราชสํานัก ตอมาราชสํานักเวียดนามทําการปราบปราม พระอาจารยสันติ
ไดถูกทหารราชสํานักสังหาร แตอยางไรก็ตามชาวบานยังเชื่อวาผูนําจะกลับจุติในรางของมนุษย
อีก ซ่ึงในการปรากฏกายครั้งตอไปทางราชสํานักไมสามารถกําจัดไดอีกแลว3  

กลุมตอตานตอมาก็คือ กลุมลัทธิดาวแหลงห (Dao Lanh) เกิดจากอดีตทหารที่ทําการ
ตอตานฝรั่งเศส ภายหลังจากการสงบศึกกับฝรั่งเศส ทําใหทหารกลุมน้ีที่เคยสังกัดราชสํานักถูก
ปลดจากกองประจําการใน ค.ศ.1867 แตแนวความคิดการตอตานยังคงมีอยู ดังน้ันอดีตทหารที่ชื่อ

เจ่ินวันแถงห (Tran Van Thanh)∗∗ จึงรวบรวมสมาชิกอดีตทหารเพื่อทําการตอตานฝรั่งเศส โดย
มีเครือขายอยูในจังหวัดโชฏก ดวยในจังหวัดโชฏกมีสาวกของลัทธิบึ๋วเซินกี่เฮืองอยูเปนสวนใหญ 
กลุมลัทธิดาวแหลงหจึงเริ่มสนับสนุนและรวมงานกับกลุมนักบวชของลัทธิบึ๋วเซินกี่เฮือง จน
สามารถสรางรางทรงขึ้นมาโดยอางหลักความเชื่อของลัทธิบึ๋วเซินกี่เฮืองในการอบรมเผยแผคํา
สอนออกไป โดยในคําสอนตางๆ มีการแทรกแนวคิดใหเกิดปฏิกิริยาเกลียดชังฝรั่งเศสดวย กระทั่ง 
ค.ศ.1873 กลุมลัทธิดาวแหลงหทําการตอสูเพ่ือตองการขับไลฝรั่งเศสในจังหวัดโชฏก แตกลับถูก

                                                 
 
∗ ลัทธิบ่ึวเซินกี่เฮื่อง (Buu Son Ky Huong) กําเนิดในคริสตศตวรรษที่ 19 และมีอิทธิพลตอชาวบานใน

บริเวณตะวันตกของโคชินจีน คําวาบ๋ึวเซินกี่เฮื่องมาจากคําเรียกขานของนักวิชาการกลุมลัทธิศาสนาฮั่วเหา 
(Hoa Hao) ซึ่งเปนกลุมที่มีอิทธิพลในโคชินจีนในตนคริสตศตวรรษที่ 20 โดยอางวาการเคลื่อนไหวของกลุมใน
ตนคริสตศตวรรษที่ 20 มีความสัมพันธกับกลุมดาวแหลงหซึ่งบรรดาสาวกของกลุมนี้ถือธงที่มีตัวอักษรจีน 4 ตัว 
คือบ๋ึวเซินกี่เฮืองและอักษรสี่ตัวนี้เปนที่นิยมอยางแพรหลายตามหมูบานแถบชายแดนกัมพูชาที่เชื่อถือกันวา
เปนศิริมงคลและกลุมดาวแหลงหก็ถือธงดังกลาวนี้ออกรบกับฝรั่งเศส 

1 Samuel L. Popkin.  (1979).  The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Socity in Vietnam.  p. 124. 
2 Danny J. Whitfield.  (1976).  Historical and Cultural Dictionary of Vietnam.  p. 277. 
3 อนันทธนา  เมธานนท.  (2541).  บทบาทของกลุมลัทธิความเชื่อทางศาสนาในโคชินจีนสมัยอาณา

นิคม (ค.ศ. 1867 – 1954): กลุมเกาไดและกลุมฮั่วเหา.  หนา 36. 
∗∗ เจิ่นวันแถงห (Tran Van Thanh) ทหารผูมีแนวคิดตอตานฝรั่งเศส เกิดในจังหวัดโชฏก 
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ฝรั่งเศสตอบโตดวยความรุนแรงจนทําใหเจ่ินวันแถงหเสียชีวิตในการรบ สวนสมาชิกที่เหลือก็หนี
พายไปในดินแดนกัมพูชาพรอมๆ กับการยุติบทบาทของกลุมลง 

ใน ค.ศ.1876 มีอดีตสาวกลัทธิบึ๋วเซินกี่เฮ่ืองชื่อนัมเที้ยบ (Nam Thiep ชื่อเดิมวา โง 
เหลย: Ngo Loi) ประกาศตัวเปนผูนําการเคลื่อนไหวตอตานฝรั่งเศส เน่ืองจากนัมเที้ยบมีความรู
ดาน ฮวงจุยและรางทรง ทําใหเขาไดรับความศรัธทาจากชาวบานและชาวจีนอพยพ นัมเที้ยบมีลูก

ศิษยมากมายที่มาจากกลุมลัทธิตางๆ∗ นัมเที้ยบมีชื่อเสียงจากการเกิดเหตุอหิวาหระบาดแถบ
เมืองโชฏกและเมืองตางๆ บริเวณลุมนํ้าโขง นัมเที้ยบไดแจกสมุนไพรรักษาโรคอหิวาหจนหาย 
หลังจากนั้นเขาก็ทําเครื่องรางของขลังแจกจายแกชาวบาน จนชาวบานเลื่อมใสและใหความเคารพ
นับถืออยางมาก 

ใน ค.ศ.1878 นัมเที้ยบทําการแตงตั้ง องค (Ong) และคา (Kha)∗∗ เปนผูนําเปดฉากโจมตี
ฐานทัพฝรั่งเศสตั้งแตฟากตะวันตกของโคชินจีน แถบเมืองหมีเธอ (My Tho) ศูนยกลางของ
จังหวัดดิ่งหเตื่อง (Dinh Tuong) จังหวัดหวิงลอง (Vinh Long) และเมืองเก่ินเทอในจังหวัดฟอง
ดิงห (Phong Dinh) โดยมีจุดมุงหมายที่จะเขาโจมตีเมืองไซงอนตอไป 

ฝรั่งเศสทราบขาวและปราบปรามใน ค.ศ.1878  แตฝรั่งเศสไมสามารถจับตัวนัมเที้ยบได 
เขาปรากฏตัวอีกใน ค.ศ.1879 แถบจังหวัดโชฏกเชนเดิม ครั้งน้ีเขาไดอางตัวเปนรางทรงของพระ
อาจารยสันติและประกาศวาเขาเปนภาคหนึ่งของพระพุทธเจา ในชวง ค.ศ.1879–1882 นัมเที้ยบ
และสมาชิกกลับมารวบรวมกําลังกอการอีกครั้งใน ค.ศ.1884 โดยรวมมือกับทางราชสํานัก
เวียดนามแตก็ถูกฝรั่งเศสปราบปราบจนแตกพายไป แตนัมเที้ยบก็สามารถหนีไปไดจนกลับมา
รวมมือกับขุนนางในกรุงเวทําการตอตานฝรั่งเศสใน ค.ศ.1890 ผลการตอตานฝรั่งเศสปราบปราม
จนเขาตองหนีไปกบดานในกัมพูชา  และกอตั้งสํานักเผยแผคําสอนในกัมพูชา โดยไมมีบทบาท
การตอตานแตอยางไร จนกระทั่งเรื่องราวของเขาคอยๆ เงียบไปในที่สุด1 

 
 2.1.2 การตอตานฝรั่งเศสเพื่อฟนฟูอํานาจจักรพรรดิ 
 แนวความคิดในการตอตานฝรั่งเศสหลังจากการเขามาปกครองเวียดนามใน ค.ศ.1883 
ในระยะแรกมีสาเหตุมาจากความตองการฟนฟูอํานาจการปกครองของจักรพรรดิ และการอนุรักษ
วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม วิธีการตอตานและแนวทางถูกกําหนดโดย จักรพรรดิ ขุนนาง 

                                                 
 
∗ อาทิ ลัทธิบ๋ึวเซินกี่เฮือง (Buu Son Ky Huong) และกลุมลัทธิดาวแหลงห (Dao Lanh) 
∗∗ องค (Ong) และคา (Kha) อดีตสาวกของกลุมดาวแหลงหที่มีประสบการณในการรบเปนผูนําทางทหาร โปรดดู 

อนันทธนา เมธานนท.  (2541).  บทบาทของกลุมลัทธิความเชื่อทางศาสนาในโคชินจีนสมัยอาณานิคม  (ค.ศ. 1867 – 1954):  
กลุมเกาไดและกลุมฮั่วเหา.  หนา 54. 
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นายทหาร และปญญาชน เน่ืองจากกลุมบุคคลดังกลาวถูกฝรั่งเศสแยงชิงอํานาจการปกครองและ
บทบาทไป1 แตการวางแผนในการตอตานไมมีการตั้งขอสงสัยตอแสนยานุภาพของจักรวรรดินิยม
ตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเลย  
 แนวความคิดการตอตานฝรั่งเศสในปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ดําเนินตามรูปแบบการ
ปกครองแบบจารีตที่อิงกับแนวคิดขงจื๊อ ดังนั้นการตอตานจึงดําเนินตามรัฐจารีตคือสงครามแบบ
เผชิญหนา แนวคิดขงจื๊อมีอิทธิพลตอเวียดนามในเรื่องการแบงชนชั้นทางสังคม เชน ผูที่ไดรับ
เกียรติอันสูงสุดไดแก ผูคงแกเรียน ชาวนา กรรมกร และพอคาตามลําดับ22 พัฒนาการของ
แนวคิดขงจ๊ือไดทําใหโครงสรางทางการเมืองของรัฐมีจักรพรรดิเปนผูปกครองที่ไดรับอาณัติจาก
ฟาใหมีอํานาจสูงสุดและมีขุนนางเปนขารับใชจักรพรรดิ ดวยเหตุแนวคิดขงจ๊ือเนนใหประชาชน
เคารพและจงรักภักดีตอผูปกครองและปลอยใหเร่ืองการลงโทษผูปกครองเปนหนาที่ของสวรรค
เบื้องบนที่จะทําหนาที่ตัดสิน เม่ือฝรั่งเศสเขามาปกครองเวียดนามจักรพรรดิและบรรดานักปราชญ
ราชสํานักที่มีบทบาทในสังคมก็ตองทําหนาที่รวบรวมประชาชนที่เคารพในตัวจักรพรรดิเพ่ือชวย
ตอตานฝรั่งเศส  จึงเปนเหตุผลหนึ่งในการรวมตัวของขบวนการเกิ่นเวือง (Can Vuong) หรือ
ขบวนการพิทักษจักรพรรดิ (Rescue the King) ซ่ึงเปนขบวนการที่ไดรวมตัวกันภายใตศูนยกลาง
การปกครองอยางจักรพรรดิ โดยมีขาราชสํานักที่กรุงเว ปญญาชน ประชาชน เปนผูชวย
ประสานงาน 
  ขบวนการเกิ่นเวืองมีผูนําที่สําคัญคือจักรพรรดิหามงี (Ham Nghi: 1872-1947) ที่ขึ้น
ครองราชยอยางเปนทางการในวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 1884 ดวยวัย 12 พรรษา โดยมีผูแทน
รัฐบาลฝรั่งเศสเปนผูสถาปนาจักรพรรดิอยางเปนทางการ จักรพรรดิหามงีไดรับการคัดเลือกจาก

ผูสําเร็จราชการเหงียนวันเตื่อง (Nguyen Van Tuong) กับตนทัตเทวี้ยต (Ton That Thuyet)∗ ซ่ึง
จะมีบทบาทสําคัญในขบวนการเกิ่นเวือง3 ตอไป 
 
 

 
 

                                                 
 
1 Nguyen Khac Vien.  (1993).  Vietnam A Long History.  p.  151. 
2 เขียน  ธีระวิทย.  (2545).  เวียดนาม: สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง การเมือง และการตางประเทศ.  หนา 65. 
∗ เหงียนวันเตื่องและตนทัตเทว้ียตเปนขุนนางที่จักรพรรดิตือดึ๊ก (Tu Duc:1848 – 1883) แตงตั้งเปน

ผูสําเร็จราชการ และตอมาก็จะมีบทบาทสําคัญตอขบวนการเกิ่นเวืองและราชสํานักเวียดนาม 
3 Joseph Buttinger.  (1958).  The Smaller Dragon A Political History of Vietnam.  p. 383. 
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ภาพประกอบ 7 จักรพรรดิหามงี (Ham Nghi: 1872-1947) 
ที่มา  ราชบัณฑิตสถาน.  (2547).  สารานุกรมประวตัิศาสตรสากลสมัยใหม: เอเชีย เลม 2 อักษร 

 C – D ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  หนา 62. 
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ภาพประกอบ 8 ตนทัตเทวี้ยต  คือขุนนางในราชสํานักที่มีบทบาทสําคัญตั้งแตรัชสมัยจักรพรรดิ 
       ตือด๊ึกที่ไดรับตําแหนงที่ปรึกษาจักรพรรดิ ดังน้ันเม่ือฝรั่งเศสเขามาปกครองเวียดนามใน  

ค.ศ.1883 เขาเปนคนหนึ่งของขาราชสํานักที่รวมกอตั้งขบวนการเกินเวืองในระหวาง ค.ศ.1885-1893 
ที่มา NGUYEN NGOC DIEP. (2000).  The War 1858 – 1975 In Vietnam.  p. 110. 
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 ขบวนการเกิ่นเวืองเปนขบวนการที่กอการตอตานฝรั่งเศสในชวง ค.ศ.1885–1893 โดย
การใชกําลังหลายครั้งในบริเวณตางๆ โดยเริ่มจากในชวงที่ขุนนางทั้งสองมีอํานาจเหนือราชสํานัก 
ความขัดแยงระหวางราชสํานักที่กรุงเว (Hue) กับฝรั่งเศสโดยเฉพาะเมื่อ นายพลรูแซล  เดอ กูรชี 
(Roussel de Courcy) ผูบัญชาการทหารของฝายฝรั่งเศสมาประจําเวียดนามตั้งแตเดือน
พฤษภาคม ค.ศ.18851 เดอกูรซีตองการขจัดตนทัตเทวี้ยตซึ่งมีทาทีตอตานฝรั่งเศส ในวันที่ 27 
มิถุนายน ค.ศ.1885 เดอกูรซีเดินทางมาเมืองเวเพ่ือถวายจดหมายของรัฐบาลฝรั่งเศส แตเขาก็
ขัดแยงกับตนทัตเทวี้ยตเรื่องพิธีการการเขาเฝาจนทําใหเกิดการเผชิญหนากัน สงผลใหปจจัย
ความขัดแยงตางๆ ในอดีตไดตึงเครียดขึ้น  จนกระทั่งในที่สุดเชามืดวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ.1885 
ตนทัตเทวี้ยตไดนํากําลังทหารโจมตีฐานทัพทหารฝรั่งเศสในกรุงเวแตไมสําเร็จ จากนั้นไดจัดการ
นําจักรพรรดิหามงีและสมาชิกราชวงศบางพระองคหนีไปอยูจังหวัดกวางจิ (Quang Tri)2 ซ่ึงเปน
เมืองที่อยูทางเหนือของกรุงเวที่เปนสวนหนึ่งของแควนอันนัม นับจากนั้นขบวนการเกิ่นเวืองก็เริ่ม
เรียกรองประชาชนทุกหมูเหลาใหชวยจักรพรรดิหามงีขับไลเจาอาณานิคมฝรั่งเศสจนกระทั่ง 
ค.ศ.1888 จักรพรรดิหามงีจึงถูกฝรั่งเศสจับไดและเนรเทศพระองคไปอยูประเทศแอลจีเรีย 
(Algeria) แตอยางไรก็ตามกองทัพพิทักษจักรพรรดิยังดําเนินการตอตานฝรั่งเศสตามบริเวณทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของแควนอันนัม โดยอยูภายใตการบังคับบัญชาของปญญาชนฟานดินฟุง 

(Phan Dinh Phung: 1847-1895)∗ จนถึง ค.ศ.18933   
 ขบวนการเกิ่นเวืองเปนการรวมตัวของชาวเวียดนามที่ตอตานขับไลฝรั่งเศสและฟนฟู
จักรพรรดิที่มีรูปแบบตามสมัยจารีต ขบวนการนี้มีจุดออนคือไมมีเครือขายทั่วทั้งประเทศทําใหการ
ปฏิบัติการอยูในวงที่จํากัด ประกอบกับฝรั่งเศสมีความเหนือกวาทางดานอาวุธและยุทธวิธี ทําให
การตอตานฝรั่งเศสตองประสบกับความลมเหลว 
 

 2.2 การรับแนวคิดจากตะวันตก 
 ฝรั่งเศสเขามาปกครองใน ค.ศ.1883 ชาวเวียดนามก็รวบรวมกําลังทําการตอตานขับไล
ฝรั่งเศส โดยใชลัทธิขงจ๊ือและสถาบันจักรพรรดิรวบรวมชาวเวียดนามและทําการตอตานแตไม
ไดผล ความพายแพของเวียดนามทําใหนักชาตินิยมหันกลับมาหยุดคิดและตั้งคําถามกับการ

                                                 
 

1 Stanley  Karnow.  (1962).  Vietnam: A History.  p. 86. 
2 Danny J. Whitfield.  (1976).  Historical and Cultural Dictionary of Vietnam.  p.  100. 
∗ ฟานดินฟุง ผูนําคนสําคัญของขบวนการเกิ่นเวืองหรือขบวนการนิยมกษัตริย เขานําการตอตาน

ฝรั่งเศสในชวง ค.ศ.1885-1893 ปที่ฟานดินฟุงเปนโรคบิดจนเสียชีวิต จากนั้นขบวนการเกิ่นเวืองก็ออนกําลังลง
จนยุติบทบาทไปในที่สุด โปรดดู Samuel L. Popkin.  (1979).  The Rational Peasant.  p. xvii. 

3 Joseph  Buttinger.  (1958).  The Smaller Dragon A Political History of Vietnam.  p. 383. 
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ปฏิบัติที่ผานมาเพื่อจะกําหนดทิศทางการตอตานรูปแบบใหม โดยพวกเขาตระหนักวาแนวคิด
ขงจ๊ือถูกทาทายจากลัทธิอาณานิคมและไมสามารถหาทางออกใหกับชาวเวียดนามได ดังนั้นการ
เปดรับแนวคิดเสรีนิยมและสังคมนิยมจากตะวันตกจึงเปนทางเลือกไมกี่ทางของชาวเวียดนามใน
คริสตศตวรรษที่ 20  
 
 2.2.1 แนวคิดชาตินิยม (Nationalism) 
 แนวคิดชาตินิยมเปนแนวคิดที่สืบทอดมาจากการกําเนิดของรัฐชาติแบบสมัยใหม
(Modern NationState) ที่มีอาณาเขตพรมแดนของอํานาจการบริหารปกครองกลุมชนทุกเผาที่มี
ทั้งวัฒนธรรมตางกันและรวมกัน โดยพลเมืองของรัฐอยูภายใตรูปแบบการปกครองและระบบ
กฏหมายเดียวกัน แนวคิดการสถาปนารัฐชาติกําเนิดในภูมิภาคยุโรปในคริสตศตวรรษที่ 18 ผล
ของการเกิดรัฐชาติก็ปรากฏเปนแผนที่ที่นํามาสูการรับรูเขตแดนของรัฐ1 เสนเขตแดนที่กําหนด
เปนประเทศตอมาไดมีผลกระทบตอแนวความคิดในการแบงแยกกลุมคนที่อยูอีกฟากเขตแดน
กลายเปนพวกเขาที่มิใชพวกเราทั้งๆ ที่ในอดีตคนเหลานี้อยูรวมวัฒนธรรมเดียวกัน อาทิ การ
แบงแยกชาวโคชินจีนดวยสัญชาติฝรั่งเศสออกจากชาวอันนัมสัญชาติเวียดนาม 
 แนวคิดพื้นฐาน (regulative) ในลัทธิชาตินิยมประกอบดวย ธรรมชาติของมนุษย 
(humam nature) ที่ตองอยูในชุมชนหรือชาติ ที่มีความเปนอิสระในการสรางสรรคความตองการ
ของมนุษยโดยใชเครื่องมือ เชน เร่ืองราวทางประวัติศาสตรชีวประวัติและเพื่อการใชภาษา 

(Language) ในการสื่อสารและสรางความรับรูรวมกัน วัฒนธรรมโรแมนติก (Romantic Culture)∗

ที่ทําหนาที่แทนศาสนาที่ถูกลดบทบาทลงไปในยุคแหงการรูแจง (Enlighterment) ภายหลังยุค
กลางของยุโรป รัฐประชาชาติ (Nation State) ชุมชนทางการเมืองของมุนษยที่ถือตนเปนสมาชิก
ของชาติหรือประชาคมเดียวกัน โดยมีเจตนารมยรวมเปนเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพ อํานาจ
อธิปไตยของปวงชน (Popular Sovereignty) โดยใหอํานาจประชาชนในดานการปกครองและการ
ออกกฎหมายเพื่อความอิสระสูงสุด เศรษฐกิจแหงชาติ (National Econmy) ที่เนนถึงผลประโยชน
ของชาติเปนสิ่งสุงสูด และความเปนอินทรียภาพ (Nation as orgaincism)2 คือการมองวาชาติเปน
หนวยหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่ตองพัฒนาตัวเองสูความเขมแข็งเฉกเชนเดียวกับชีวิตมนุษย  

                                                 
 
1 Craig Calhoun.  (1997).  Nationalism.  p.12. 
∗ ยุโรปในกลางศตวรรษที่ 18 เกิดปฏิกิริยาตอตานปรัชญาแบบวัตถุนิยม (Materialism) เหตุผลนิยม 

(Rationlism) และอรรถประโยชนนิยม (Utilitarianism) ขบวนการเคลื่อนไหวเหลานี้ถูกเรียกขานวา ขบวนการลัทธิโรแมนติกโดยให

ความสําคัญกับ วีรบุรุษ (Heroic) จิต (Soul) อารมณ (Emotional) ใจ (Heart) และประเพณี (Tradition) 
2 สมเกียรติ วันทะนะ.  (2544).  อุดมการณทางการเมืองรวมสมัย.  หนา  73 - 84. 
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 ลัทธิชาตินิยมแบงได 4 ประเภทคือ ชาตินิยมแนวเสรี (Liberal Nationalism) ชาตินิยม
แนวอนุรักษ (Conservative Nationalsm) ชาตินิยมขยายอํานาจ (Expansitionist Nationalism) 
และชาตินิยมตอตานการลาอาณานิคม (Anticolonial Nationalism) แนวคิดนี้เกิดขึ้นในประเทศที่
ถูกจักรวรรดินิยมครอบครอง โดยการตอสูมุงไปที่เอกราชและการพัฒนาระบบเศรษฐกิจควบคูไป
ดวย  ดังนั้นการปลดปลอยชาติจึงดําเนินการเคลื่อนไหวทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ นัก
ชาตินิยมที่ตอตานการลาอาณานิคมจะไดรับการชวยเหลือจากนักสังคมนิยมเพราะวาทั้งคูมีศัตรู
คนเดียวกันคือ เจาอาณานิคมที่นําระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมาบริหารอาณานิคม1  
 ลัทธิชาตินิยมเวียดนามที่ตรงกับประวัติศาสตรเวียดนามในชวงฝร่ังเศสปกครองคือลัทธิ
ชาตินิยมตอตานการลาอาณานิคมดังจะเห็นไดจากใน ค.ศ.1883 เสนเขตแดนเวียดนามเริ่ม
ปรากฏชัดเจนขึ้นเม่ือถูกฝรั่งเศสยึดครองและเขาปกครองอยางสมบูรณ การปรากฏของเสนเขต
แดนของแตละแควนเม่ือฝรั่งเศสนํารูปแบบการปกครองที่ตางกันมาใชปกครองภูมิภาคทั้งสามของ
เวียดนาม อาทิ ตังเกี๋ย อันนัม และโคชินจีน ซ่ึงแควนเหลานี้เคยเปนศูนยอํานาจอิสระในการ
บริหารพลเมืองในอาณาจักร 2ของเวียดนามในสมัยจารีตเสนเขตแดนของเวียดนามปรากฏชัดเจน 
เปนหนึ่งเดียวเม่ือฝรั่งเศสยึดลาวจากสยามใน ค.ศ.18933 สรุปวาเขตแดนทุกดานของเวียดนามได
ถูกกําหนดลงอยางชัดเจนเปนรูปธรรมที่จับตองไดแลว และพื้นฐานของแนวคิดชาตินิยมก็ได
กําเนิดขึ้นในดินแดนเวียดนาม  
 
 2.2.2 แนวคิดเสรีนิยม (Liberalism) 
 ลัทธิเสรีนิยมกําเนิดในดินแดนยุโรป สาเหตุการเกิดของลัทธิเสรีนิยมคือ การทาทายทาง
ความคิดตอแนวคิดรัฐชาติสมัยใหม (Modern NationState) ที่เนน “การอางเหตุผลของรัฐ” เพ่ือ
ตองการแทรกแซงแนวทางปฏิบัติของพลเมืองและองคกรตางๆ ซ่ึงมุงสรางความมั่นคงและความ
ม่ังคั่งของรัฐ4 แตในทัศนะของนักคิดเสรีนิยมถือวา รัฐเปนสิ่งชั่วราย 
 หลักการของลัทธิเสรีนิยมประกอบดวย ปจเจกบุคคล (Individualism) เสรีภาพ 
(Liberty) เหตุผล (Reason) ความเสมอภาค (Equality) ขันติธรรม (Toleration) ฉันทานุมัติ 
(Consent) และรัฐธรรมนูญนิยม (Consyitutionalsm)5 นักคิดในลัทธิเสรีนิยมที่โดดเดน อาทิ 

                                                 
 
1 สมเกียรติ วันทะนะ.  (2544).  อุดมการณทางการเมืองรวมสมัย.  หนา  92. 
2Sunait Chtintaranond and Chris Baker.  (2002).  Recalling Local Pasts Autonomous History in Southeast Asia.  P. 181 –182.. 
3 ภูวดล ทรงประเสริฐ.  (2535).  อินโดจีนในคริสตศตวรรษที่ 20.  หนา 19. 
4 สมศักดิ์ สามัคคีธรรม.  (2547, มิถุนายน-กันยายน).  แนวคิดของมิแชล ฟูโกต วาดวย “เทคโนโลยี

การปกครอง,”  รมพฤกษ.  22(3): 2 – 23. 
5 สมเกียรติ วันทะนะ.  (2544).  อุดมการณทางการเมืองรวมสมัย.  หนา 10 -13. 



 32 

จอหน ล็อค(John Lock: 1632 - 1704)∗ อดัม สมิท (Adam Smith: 1723 - 1790)∗∗ และ รุสโซ 

(Jean – Jacques Roussea: 1712 – 1778)∗∗∗ นําเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับ ปจเจกบุคคล 
ความเปนอิสระ สิทธิและหนาที่ของพลเมือง และลักษณะที่เหมาะสมของชุมชน เปนตน1        
ลัทธิเสรีนิยมไดเชื่อมโยงอางอิงกับระบบการตลาดที่ใหความสําคัญกับการประกอบการคาเสรี
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงแนวคิดเหลานี้พุงเปาโตแยงไปยังรัฐซ่ึงยังคงมีความคิดระบบ
เศรษฐกิจแบบผูกขาด 
 การรับแนวคิดเสรีนิยมของชาวเวียดนามมีลักษณะพิเศษคือไมไดรับจากการศึกษา
แนวคิดจากชาวตะวันตกโดยตรงแตรับผานนักคิดจากจีนที่มีอิทธิพลตอปญญาชนเวียดนามในยุค
น้ัน การรับแนวคิดชาตินิยมเวียดนามเกิดจากบริบททางประวัติศาสตรของเวียดนามในตน
คริสตศตวรรษที่ 20 เปนบริบทที่ใกลเคียงกับชาวยุโรปในคริสตศตวรรษที่ 18 กลาวคือชาวยุโรป
ไดตกอยูภายใตการครอบครองผานกลไกตางๆ ของรัฐชาติ สวนชาวเวียดนามถูกครอบครองโดย
กองกําลังฝรั่งเศสโพนทะเล เม่ือทั้งสองรับแนวคิดเรื่องเสรีภาพ ความเทาเทียม และความภราดร
ภาพที่จะนําไปสูความเปนเสรีชน จากแนวคิดเหลานี้ทั้งชาวยุโรปในคริสตศตวรรษที่ 18 และชาว
เวียดนามในตนคริสตศตวรรษที่ 20 จึงยอมรับแนวความคิดแบบเสรีนิยม อยางไรก็ตามการรับ
แนวความคิดเสรีนิยมและเรื่องราวที่นําไปสูการตอตานอาณานิคมของชาวเวียดนามเปนไปอยาง
ชาๆ เพราะฝรั่งเศสพยายามปดกั้นเพ่ือปองกันการตอตานที่เกิดตามมา แตอยางไรก็ตามดวย
สภาพภูมิศาสตรที่มีอาณาเขตติดตอกันระหวางภาคเหนือของเวียดนามกับภูมิภาคจีนตอนใต การ

                                                 
 
∗ จอหน ล็อค (John Lock: 1632 - 1704) นักปรัชญาและนักการเมืองชาวอังกฤษ ทัศนะทางการเมืองของ   

ลอคแสดงออกดวยการเขารวมกับการปฏิวัติอังกฤษ เมื่อ ค.ศ.1688 ระหวางฝายนิยมรัฐสภาและฝายนิยม
กษัตริย ลอคอยูรวมกับฝายชนะที่นิยมรัฐสภา หลังจากปฏิวัติเขาผลิตงานออกมา 2 เลมคือ สาสนวาดวยขันติธรรม (A Letter 
Concerning Toleration 1689) และหนังสือสองเลมวาดวยการปกครอง (Two Treaties of Government 1690) 

∗∗ อดัม สมิท (Adam Smith: 1723 - 1790) นักปรัชญาและเศรษฐศาสตรชาวสกอต ผู
วางรากฐานวิชาเศรษฐศาสตร เขามีผลงานชิ้นสําคัญคือ ความมั่งคั่งของชาติ (The Wealth of Nations 1776) 
สมิทเสนอระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism) ที่เนนการตอบสนองความตองการของปจเจกบุคคล โดย
เขาเสนอวาระบบนี้จะมีมือที่มองไมเห็น (Invisible hand) เปนกลไกในการตอรองจนเกิดความพอใจในสังคม 
เพราะปจเจกบุคคลยอมแสวงหาผลประโยชนเขาตนเปนใหญ ซึ่งแนวทางดังกลาวจะตอบสนองตอลัทธิเสรนีิยมดานเศรษฐกิจ 

∗∗∗ รุสโซ (Jean – Jacques Roussea: 1712 – 1778) นักปรัชญาการเมืองชาวฝรั่งเศสที่มี
ผลงานดานความคิดทางการเมืองที่สําคัญคือ สัญญาประชาคม (The Social Contract 1762) รุสโซโตแยงตอ 
นักปรัชญาสวนใหญที่ใหความสําคัญตอ เหตุผล (Reason) วาเปนส่ิงที่แยกมนุษยจากสัตว ซึ่งตางจากรุสโซที่
เสนอวาพ้ืนฐานของความเปนมนุษยคือ การเลือกแนวทางศีลธรรม (Moral Choice) เพราะถาหากมนุษยถูก
จํากัดสิทธิในการเลือก มนุษยก็ไมตางอะไรจากสัตว 

1 เชษฐา พวงหัตถ.  (2543 ธันวาคม–2544 พฤษภาคม).  “เสรีนิยม มารกซิสมและประชาธิปไตย,”  
อักษรศาสตร.  23(2): 55-105. 
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สงผานทางวัฒนธรรมจึงสามารถขามผานเขตแดนการปกครองที่ปรากฏบนแผนที่ชาติรัฐ ที่รับการ
พัฒนาเทคโนโลยีการพิมพจากตะวันตกเขามารองรับเสนเขตแดนใหม1 ชนพ้ืนเมืองที่รวม
วัฒนธรรมเดียวกันมีชุมชนในจินตนาการที่ถูกสรางขึ้นพรอมๆ กับวัฒนธรรมของภูมิภาค2 ดังนั้น
ความสัมพันธทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของกลุมชนบริเวณชายแดนที่มีมานานนับศตวรรษจึงอยู
เหนือเสนเขตแดนที่เพ่ิงสรางโดยเจาอาณานิคมฝรั่งเศส วัฒนธรรมรวมระหวางคนชายแดนจีนและ
เวียดนามเกิดจากการสื่อสารแลกเปลี่ยนปรัชญาจากตะวันตก อาทิ ค.ศ.1900 งานเขียนของ
ปรัชญาเมธีที่มีแนวความคิดทางการเมือง เชน รุสโซ (Rousseau: 1712-1718) วอลแตร 
(Voltaire:1694-1778) มองเตสกิเออร (Montesquieu: 1689-1755)   เฮอรเบริต สเปนเซอร 
(Herbert Spencer: 1820-1903) ไดแพรเขามาในจีนและมีการแปลออกเปนภาษาจีน เน่ืองจาก
ปญญาชนเวียดนามสามารถอานภาษาจีนได ปญญาชนเวียดนามจึงรับแนวความคิดทางการเมือง 
 

ของปรัชญาเมธีเหลานี้ผานงานแปลของปญญาชนชาวจีน∗ แนวคิดดังกลาวทําใหปญญาชน
เวียดนามบางคนเริ่มละทิ้งแนวคิดแบบขงจื๊อ3 ที่ไมสามารถตอบคําถามไดครอบคลุมเม่ือตอง
เผชิญกับการทาทายจากชาวตะวันตก น้ีคือการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางแนวคิดและคานิยมของ
ปญญาชนเวียดนามที่เกิดการผสมผสานระหวางปรัชญาตะวันออกและตะวันตกในยุคอาณานิคม 
 
 2.2.3 แนวคิดสังคมนิยม (Socialism)  

คําวาสังคมนิยม (Socialism) ปรากฏครั้งแรกในวารสารภาษาฝรั่งเศสชื่อ Le Clohe ใน 
ค.ศ.1832 ซ่ึงมีรากฐานมาจากภาษาละติน Sociare แปลวา “รวม” หรือ “รวมกัน” ซ่ึงตอมาได
พัฒนาเปนคําวา “สังคม” ที่ มีความหมายวาการรวมกันทํากิจกรรมของมนุษย สวนอีก
แนวความคิดหนึ่งเชื่อวามาจากรากศัพท Societas ซ่ึงเปนภาษากฎหมายของยุโรปในยุคกลาง
โดยแปลวา ความเปนเพ่ือน หรือ สหาย ซ่ึงตอมาพัฒนามาเปนคําวา “สังคม” (Social, Society) ที่
หมายถึงการทําสัญญาดวยความสมัครใจของเสรีชน4 ซ่ึงการใหความหมายใหมน้ีทาทาย
ความหมายของ “รัฐ” ที่หมายถึงการรวมโดยการใชอํานาจบังคับ 

                                                 
 
1 Benedict Anderson.  (1983).  Imagined Communities Reflections on the Origin and Spread of Nationalism.  p. 172. 
2 John Hutchison and Anthony D. Smith.  (1994).  Nationalism.  p 94. 
∗เย็นฟู (Yen Fu) คังหยูเหวย (Kang Yu-Wei) และเล่ียงฉีเฉา (Liang Chi chao) ซึ่งเปนผูที่นําการ

ปฏิรูปจีนใน ค.ศ.1898 มีอิทธิพลตอปญญาชนเวียดนามมาก เล่ียงฉีเฉาทําใหปญญาชนเวียดนามบางสวน
ตระหนักวาโลกไมมีความกลมเกลียวภายใตชนชั้นที่แตกตาง หากแตเปนสนามของการตอสูแขงขันระหวางชาติ
ที่เขมแข็งกบัชาติที่ออนแอ แตมีความเทาเทียมกันทางกฎหมาย 

3 เขียน ธีระวิทย.  (2542).  เวียดนาม สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง การเมือง และการตางประเทศ.  หนา  65.  
4 สมเกียรติ วันทะนะ.  (2544).  อุดมการณทางการเมืองรวมสมัย.  หนา 47 – 50.  
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ความหมายของคําวา “สังคมนิยม” (Socialism) ในคริสตศตวรรษที่ 19 ถูกนํามา
ประยุกตเขากับระบบการเมืองโดยเนนถึงการปฏิวัติทางการเมือง (political revolution) และ
การปฎิวัติทางสังคม (social revolution) เพ่ือมุงสูสังคมแหงความเทาเทียมทางชนชั้น โดยแนวคดิ
สังคมนิยมใหความสําคัญตอ ชุมชน (Community) ภราดรภาพ (Fraternity) ความเสมอภาคทาง
สังคม (Social Equality) ความจําเปน (Need) ชนชั้นทางสังคม (Social Class) กรรมสิทธิ์รวม 
(Common Ownership) และความกาวหนา (Progress) 1 ของสังคม 

 แนวคิดสังคมนิยม (Socialism) เกิดจากการทาทายทางความคิดตอแนวคิดรัฐชาติ
สมัยใหม (Modern NationState) และแนวคิดเสรีนิยม (Liberalism) นักคิดคนสําคัญของแนวคิดนี้
คือ เฮเกล (George Wilhelm friedrch Hegel:1770-1831) และคารล มารกซ (Karl Mark:  1818-1883)               
ที่มุงโตแยงตอแนวคิดรัฐชาติสมัยใหมและแนวคิดเสรีนิยม มารกซใหความสําคัญกับจริยธรรมของ
นักปรัชญาและนักวิทยาศาสตรสังคม เขาเสนอวารัฐพยายามลดทอนความคิดของมนุษยและเพิ่ม
ศักยภาพการทํางานของมนุษย มารกซวางกรอบกฏหมายพื้นฐานและตีความบริบทในสังคม
มนุษยภายใตการแขงขันอยางเสรี2 วาลัทธิเสรีนิยมเปนแนวทางเศรษฐกิจที่จะนําไปสูความ
แตกตางในสังคมระบบชนชั้นตามลัทธิดารวินนิสมทางสังคม (Social Darwinism) ซ่ึงมองวาชาติ
พันธุที่แข็งแรงกวาจะแผขยายขึ้นครอบงําเหนือชาติพันธุที่ออนแอกวา3 ดังน้ันการแขงขันที่ไมอยู
บนฐานของความเทาเทียมจะทําใหชนชั้นแรงงานและชนชั้นลางพายแพตอชนชั้นนํา และเม่ือชน
ชั้นนําประสบความสําเร็จเขาก็จะออกกฎหมายเพ่ือควบคุมและจํากัดสิทธิของชนชั้นแรงงาน
เชนเดิม โดยมารกซเสนอทางออกวาโครงสรางของสังคมมนุษยมีสองสวนคือโครงสรางสวนบนซึ่ง
ประกอบดวยระบบกฎหมาย ระบบสังคม ระบบการเมือง ระบบภูมิปญญาและความคิด และ
โครงสรางพื้นฐานซึ่งประกอบดวยความสัมพันธทางการผลิตและพลังการผลิต มารกซชี้วา
โครงสรางพื้นฐานมีบทบาทตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสวนบนดวยวิธีการตอสูทางชนชั้น4 โดย
มีชนชั้นกรรมาชีพเปนหลักในการปฏิวัติสังคม5 ที่มีจุดมุงหมายเพ่ือชัยชนะของชนชั้นกรรมาชีพ 
 ชาวเวียดนามรับแนวความคิดสังคมนิยมในทศวรรษ 1920 ซ่ึงเปนเวลาภายหลังจาก
แนวความคิดชาตินิยมของขบวนการชาตินิยมถูกระบบอาณานิคมทาทายและไมสามารถาหาทาง

                                                 
 
1โปรดดู สมเกียรติ วันทะนะ .   (2544).  อุดมการณทางการเมืองรวมสมัย .  กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
2 Clive J. Christie.  (2001).  Ideology and Revolution In Southeast Asia 1900– 1980.  p 26. 
3 สมศักดิ์ สามัคคีธรรม.  (2547, มิถุนายน-กันยายน).  แนวคิดของมิแชล ฟูโกต วาดวย “เทคโนโลยี

การปกครอง,”  รมพฤกษ.  22(3): 2 – 23. 
4 สมเกียรติ วันทะนะ.  (2544).  อุดมการณทางการเมืองรวมสมัย.  หนา 62. 
5 Clive J. Christie.  (2001).  Ideology and Revolution In Southeast Asia 1900– 1980.  p 26. 
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ออกใหกับนักชาตินิยมและชาวเวียดนามได แนวความคิดสังคมนิยมจึงถูกนําเขาสูเวียดนามโดย
โฮจิมินหผูมีประสบการณในโลกตะวันตกและองคการโคมินเทิรนตลอดตนคริสตศตวรรษที่ 20  
 ประกอบกับฝรั่งเศสทําใหเวียดนามพัฒนาเขาสูระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอาณานิคม 
โดยฝรั่งเศสไดพัฒนาการคมนาคมระหวางหนวยงานตางๆ ใหสะดวกขึ้น การผลิตในภาค
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมขยายตัวมากขึ้น ทําใหเกิดชนชั้นกลางในสังคม ในการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวพบวามีความแตกตางระหวางรัฐอารักขาตังเกี๋ยกับรัฐอาณานิคมโคชินจีน โดยการพัฒนา
สวนใหญในโคชินจีนเนนภาคเกษตรกรรมเพราะวาโคชินจีนมีที่ราบลุมแมนํ้าโขงที่สมบูรณเหมาะ
แกการกสิกรรม ในขณะที่ตังเกี๋ยมีอุตสาหกรรมเหมืองแรเปนภาคเศรษฐกิจที่สําคัญ ดังน้ันรัฐ
อารักขาตังเกี๋ยจึงเกิดพัฒนาการของชนชั้นแรงงานตามลําดับ ใน ค.ศ.1904 เวียดนามมีแรงงาน
ทั่วประเทศ 55,000 คน ใน ค.ศ.1908 ตังเกี๋ยมีแรงงาน 15,308 คน และใน ค.ศ. 1912 เพ่ิมเปน 
17,050 คน การรวมตัวของพวกแรงงานกรรมกรเริ่มเกิดตามเมืองใหญของตังเกี๋ย อันนัม และ   
โคชินจีน เชน จังหวัดทายบิ่ง (Thai Binh) เมืองทาหายฟอง (Hai Phong) ฮานอย (Ha Noi) 
จังหวัดบั๊กนิง (Bac Ninh) จังหวัดนามดิ่ง (Nam Dinh) เมืองทาดาหนัง (Da nang) หงกาย (Hon 
Gon) และ ไซงอน (Saigon) เปนตน 
 การปรากฏสถานภาพของแรงงานกรรมกรถือเปนรากฐานที่สําคัญเคียงคูชาวนาและ
ปญญาชนในสังคมเวียดนาม ในระหวาง ค.ศ.1904–1905 กลุมแรงงานไดรวมตัวตอตานฝรั่งเศส
ถึง 10 ครั้ ง1 นับเปนการแสดงถึงอัตลักษณของกลุมแรงงานในสังคมเวียดนามในตน
คริสตศตวรรษที่ 20 ของประวัติศาสตรเวียดนาม 
 การพิจารณาถึงแนวความคิดตองนําเอาเหตุการณแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมที่มีอิทธิพลรวมสมัยตอแนวความคิดในบริบทของประวัติศาสตรเขามาพิจารณาดวย  อาทิ 
เ มื่อ เลนิน  (Lenin) ผู นําการปฏิวัติชาวรัสเซียได เสนอแนวความคิดสากลนิยมใน
หนังสือ  “จักรวรรดิ นิยม” ขั้นตอนสูงสุดของทุนนิยม โดยใหความเห็นวาการปฏิวัติโลกตอง
อาศัยนักชาตินิยมที่ตอตานทุนนิยมของจักรวรรดินิยมดวย ทําใหใน ค.ศ.1917 พรรคบอลเชวิค 
(Bolshevik Party) ประสบความสําเร็จในการปฏิวัติรัสเซีย และใน ค.ศ.1919 ผูนํารัสเซียไดจัดตั้ง
องคการคอมมิวนิสตสากลหรือโคมินเทิรน (Comintern) เพ่ือทําหนาที่เผยแพรอุดมการณสังคม
นิยมในภูมิภาคตางๆ ของโลก ใน ค.ศ.1920 โคมินเทิรนจัดการประชุมเลนินเสนอแนวความคิด
เกี่ยวกับปญหาแหงชาติและอาณานิคม (These on the National and Colonial Question) โดย
การสนับสนุนการตอสูเพ่ือเอกราช  นโยบายดังกลาวสงผลใหโคมินเทิรนใหความสนใจกับการ
ตอสูของขบวนการชาตินิยมมากขึ้น อาทิ ใน ค.ศ. 1921 พรรคคอมมิวนิสตฝรั่งเศสไดจัดตั้ง
คณะกรรมการศึกษาเกี่ยวกับอาณานิคม (Comite d’ Etudes Colonial) และสามารถจัดตั้งเปน

                                                 
 
1 สุรพงศ ชัยนาม.  (2528).  มากซและสังคมนิยม.  หนา 3. 



 36 

สหภาพของอาณานิคม (Union Inter – Colonial) เพ่ือเผยแพรอุดมการณคอมมิวนิสตในอาณา
นิคม 1  
 ในบรรดานักชาตินิยมเวียดนามโฮจิมินส (Ho Chi Minh) ซ่ึงเปนปญญาชนขงจื๊อผู
เดินทางออกจากเวียดนามตั้งแต ค.ศ.1911 เพ่ือทํางานบนเรือเดินสมุทรและโรงแรมในฝรั่งเศส 2  
ตอมาใน ค.ศ.1919 โฮจิมินสไดเขารวมประชุมสันติภาพแวรซายสหลังจากสงครามโลกครั้งที่หน่ึง
ยุติ โดยเสนอขอเรียกรองของชาวอันนัม (Revendieations du Peuple Anamite) แตโดนปฏิเสธ 
ใน    ค.ศ.1920 โฮจิมินสไดเขารวมเปนสมาชิกผูกอตั้งพรรคคอมมิวนิสตฝรั่งเศสที่แยกตัวออก
จากพรรคสังคมนิยม เพราะเปนองคกรที่ใหความสําคัญตอปญหาอาณานิคม3 หลังจากนั้นใน ค.ศ. 
1923 โฮจิมินสก็ทําการเผยแพรอุดมการณคอมมิวนิสตเขาสูเวียดนามอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น
เม่ือแนวความคิดสังคมนิยมเขามาผสานกับกลุมชนชั้นแรงงานที่เกิดจากระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
ผูกขาด นักชาตินิยมที่กําลังแสวงหาแนวความคิด องคกร แนวทางในการตอสู เพ่ือเอกราชของ
ชาติไดรับเอาอุดมการณสังคมนิยมเปนแนวทางในการแสวงหาเอกราชของเวียดนาม 
 เวียดนามรับอิทธิพลจากจีนโดยมีภูมิศาสตรเปนปจจัยสําคัญ วัฒนธรรมจีนจึงโดดเดนใน
สังคมเวียดนาม อาทิ ลัทธิขงจ๊ือที่มีบทบาทกําหนดหนาที่จริยธรรมโดยสะทอนผานคุณธรรมความ
ดีและความรับผิดชอบตอสังคม พ้ืนฐานดานจริยธรรมของลัทธิขงจ๊ือเปนพ้ืนฐานสรางจิตสํานึกใน
การเสียสละเพื่อสังคมโดยเกิดการรวมตัวเปนขบวนการเพื่อตอตานผูบุกรุก 
 เวียดนามในคริสตศตวรรษที่ 19 เปนอาณาจักรที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชน 
ชาติพันธุ ศาสนา ภาษา และวิถีชีวิต เน่ืองจากอาณาจักรเวียดนามเกิดจากการทับซอนของ
อาณาจักรจามปาที่นับถือศาสนาฮินดูและเปนเขตแดนอารยธรรมรวมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะ
แควนโคชินจีนของเวียดนามที่ลัทธิขงจ๊ือมิสามารถหยั่งรากลึกได เพราะวาชนพื้นเมืองด้ังเดิมและผู
อพยพมีความเชื่อเกี่ยวการบูชาผีและพุทธศาสนา ดังน้ันการรวบรวมกลุมคนเพื่อทําการตอตาน
ฝรั่งเศสกลุมลัทธิความเชื่อหรือผูมีบุญจึงถูกหยิบยกขึ้นมาเปนเครื่องมือในการรวมกลุม สวน
แนวความคิดชาตินิยมเปนผลจากการกําหนดเขตแดนและการปลุกระดมของผูนําในการตอตาน
ฝรั่งเศส ซ่ึงผสมผสานกับแนวความคิดเสรีนิยมและสังคมนิยมที่ชาวเวียดนามรับผานจีน ดังนั้น
ความขัดแยงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกไดลดลงเหตุเพราะวา
ชาวเอเชียไดตระหนักถึงภัยอันตรายรวมจากตะวันตก ซ่ึงเปนสาเหตุหน่ึงที่กลุมนักชาตินิยมได
ปรากฏขึ้นมาในประวัติศาสตรเวียดนามในคริสตศตวรรษที่ 20  

                                                 
 
1 เชิดเกียรติ อัตถากร.  (2540).  ขบวนการคอมมิวนิสตในเวียดนาม.  หนา 61.  
2 ดี.จี.อี. ฮอลล.  (2522).  ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต.  แปลโดย วรุณยุพา สนิทวงศ ณ 

อยุธยา และคณะ.  หนา 918. 
3 เชิดเกียรติ อัตถากร.  (2540).  ขบวนการคอมมิวนิสตในเวียดนาม.  หนา 65. 



บทที่ 3 
ขบวนการชาตินิยมซุยเติน ค.ศ. 1904 – 1925 

 
การตอตานฝรั่งเศสของชาวเวียดนามตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่19 ถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 เปน

การตอตานที่ลมเหลวไมสามารถขับไลเจาอาณานิคมฝรั่งเศสใหออกไปจากเวียดนามได ดังนั้น
ขบวนการชาตินิยมที่กอตั้งขึ้นใหมในคริสตศตวรรษที่ 20 จึงพยายามเปลี่ยนแปลงพัฒนาองคกร
และวิธีการของขบวนการใหแตกตางไปจากสมาคมหรือขบวนการตางๆ ที่ผานมา 
 ขบวนการชาตินิยมซุยเติน (Nat iona l is t  Movement Duy Tan) เปนขบวนการ
ชาตินิยมที่พยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการใหตางจากกลุมการตอตานที่ผานมา จาก
การศึกษาพบวาขบวนการชาตินิยมซุยเตินไดสรางเครือขายการตอตานทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เครือขายเหลานี้นํามาซึ่งการสงนักศึกษาไปศึกษาตอในตางประเทศ รวมถึงการรับ
แนวความคิดเสรีนิยมจากโลกตะวันตกเขามาเปนแนวทางในการตอตานเจาอาณานิคม ซ่ึงนํามาสู
การกําหนดใหขบวนการชาตินิยมซุยเตินเนนถึงการปฏิรูปสังคมเวียดนามโดยใหความสําคัญกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยหรือสมาชิกของขบวนการ และใหสมาชิกของขบวนการเหลานี้นําการ
ปฏิรูปสังคมเวียดนามในดานตางๆ ในเวลาตอมา 
 

3.1 ขบวนการชาตินิยมซุยเติน 
คําวาซุยเติน (Duy Tan) ในภาษาเวียดนามมีความหมายวาการปฏิรูปสังคม 

(Reformation Society)1 ชื่อนี้ไดสื่อความหมายวาขบวนการนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ
ปฏิ ร ูป สั ง ค ม เ วีย ด น า ม  แ ต เ นื ่ อ ง จ า ก ใ น ชว ง เ ว ล า นั ้ น เ วีย ด น า ม อ ยู ภ า ย ใ ตก า ร
ปกครองของฝรั่ ง เศส  การปฏิ รูปจึ งหมายถึ งการปฏิ รูปสั งคม เวียดนามเพื่ อความ
เปน เอกราช 2  

ขบวนการชาตินิยมซุยเติน  (Nat iona l is t  Movement Duy Tan:  1904-

1925) กํา เนิดขึ้นใน  ค .ศ .1904 โดยเจาชายเกืองเด  (Cuong De:  1882–1951)∗  
ผู สื บ เ ชื้ อ ส า ย จ า ก ร า ช ว ง ศ เ ห งี ย น  ( N g u y e n  D y n a s t y :  1 8 0 2 – 1 9 4 5 )  แ ล ะ  

                                                 
 
1 David G. Marr.  (1971).  Vietnamese Anticolonialism 1885 – 1925.  p. 100. 
2 Danny J. Whitfield.  (1976).  Historical and Cultural Dictionary of Vietnam.  p.  221. 
∗ เจาชายเกืองเดเปนบุตรของเจาชายเหงียนคานห (Nguyen Cach) โอรสองคโตของจักรพรรดิยาลอง 

(Gia Long: 1802 - 1820) เจาชายเหงียนคานหเคยเดินทางไปฝรั่งเศสกับบาทหลวงปโญเดอเบแฮน 
(P igneau de Bahaine) เ พื่อขอความชวยเหลือจากฝรั่ ง เศสในการกวาดลางกบฏเตย เซิน  
(Tay Son Rebellion: 1778 – 1802) จนแลวเสร็จใน ค.ศ. 1802 แตเจาชายเหงียนคานหผูดํารงตําแหนงรัช
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ภาพประกอบ 9 เจาชายเกืองเด 
ที่มา ราชบัณฑิตสถาน.  (2547).  สารานุกรมประวตัิศาสตรสากลสมัยใหม: เอเชีย เลม 2 

อักษร C-D ฉบับราชบัณฑติยสถาน. หนา 401. 
 
 

                                                                                                                                              
ทายาทสิ้นพระชนมดวยไขทรพิษใน ค.ศ. 1801 ตามหลักจารีตราชสํานักเวียดนามผูสืบทอดตําแหนงรัชทายาท
ควรตกเปนของราชโอรสองคโตของรัชทายาท แตจักรพรรดิยาลองกลับตัดสินพระทัยสถาปนาราชโอรสองคที่ 4 
เปนรัชทายาทซึ่งขึ้นครองราชยเปนจักรพรรดิมินหหมาง (Minh Mang: 1820-1841) แตหลังจากฝรั่งเศสเขามา
ปกครองเวียดนามเจาชายเกืองเดก็อางสิทธิ์ในราชบัลลังกตลอดทั้งๆ ที่สายของพระองคถูกตัดสิทธิ์นี้ไปแลว ใน 
ค.ศ. 1901 เจาชายเกืองเดไดพบปะกับฟานโบยโจวและตกลงรวมกอต้ังขบวนการชาตินิยมซุยเตินกับฟานโบย
โจวใน ค.ศ. 1904 และดําเนินงานเรื่อยมาจนใน ค.ศ.1913 พระองคถูกตํารวจฝรั่งเศสจับกุมระหวางการเดินทาง
ไปแสวงหาความรวมมือจากประชาชนในโคชินจีนไปฮองกง แตพระองคก็ไดรับความชวยเหลือมาไดและ
พระองคก็ลอบหนีไปพํานักที่ยุโรป เจาชายเกืองเดเดินทางกลับมาญี่ปุนใน ค.ศ. 1915 พระองคอยูภายใตการอุปถัมภของ
นายทสึโยชิอินูไก (Tsuyoshi Inukai) อยางไรก็ดีการเดินทางมาญี่ปุนของเจาชายเกืองเดครั้งนี้นอกจากการมีสวน
รวมในการเรียกรองใหอินโดจีนไดปกครองตนเองตอที่ประชุมสนธิสัญญาแวรซาย ค.ศ.1919 แลว เจาชายเกือง
เดก็ไมทรงสามารถมีบทบาทใด เพราะรัฐบาลญี่ปุนตกลงชวยฝรั่งเศสคอยติดตามพฤติกรรมของเจาชายเกืองเด 
ในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 (World War II: 1939 – 1945) ญี่ปุนยึดครองเวียดนามและตัดสินใจเลือก
จักรพรรดิบาวได (Bao Dai: 1925-1945) เปนผูนําหุนแทนที่จะเลือกเจาชายเกืองเด เจาชายเกืองเดประทับใน
ญี่ปุนจนกระทั่งส้ินพระชนมใน ค.ศ. 1951 ขณะมีพระชันษา 49 ป (อางอิงจาก ราชบัณฑิตยสถาน.  (2547).  
สารานุกรมประวัติศาสตรสากลสมัยใหม: เอเชีย เลม ๒ อักษร C – D ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. หนา 401 – 404). 



 39 

 
 

ภาพประกอบ 10 เจาชายเกืองเดอายุ 26 ชันษา ถายเม่ือ ค.ศ. 1908  
ที่มา David G. Marr.  (1971).  Vietnamese Anticolonialism 1885 – 1925.  pp. 180-181 
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ภาพประกอบ 11 ฟานโบยโจวอายุ 41 ป ถายเม่ือ ค.ศ. 1908 

ที่มา David G. Marr.  (1971).  Vietnamese Anticolonialism 1885 – 1925.  pp. 180-181. 
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ภาพประกอบ 12 ฟานโบยโจว 
ที่มา ถายโดยผูวิจัยจากการลงพื้นที่เก็บขอมูลรวมกับทีป่รึกษา ผศ.พลับพลึง คงชนะ  ณ 
พิพิธภัณฑการปฏิวัติของชาวเวียดนาม (Museum of The Vietnamese Revolution)    เมืองฮานอย   

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ถายเม่ือวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2550 
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ฟานโบยโจว (Phan Boi Chau: 1867 – 1940)∗ รวมกับพรรคพวกอีกประมาณ 20 คน โดยมี
จุดมุงหมายคือเอกราชของชาติและสถาปนาเจาชายเกืองเดเปนจักรพรรดิภายใตรัฐธรรมนูญ 
ขบวนการชาตินิยมดําเนินการจนถึง ค.ศ. 1925 สมาชิกของขบวนการชาตินิยมสามารถจําแนกได 
ดังนี้คือ ระดับผูนําคือเจาชายเกืองเดกับฟานโบยโจว ระดับสองคือปญญาชนขงจื้อ ระดับสามคือ
นักศึกษารุนใหมไดแกกลุมนักศึกษาที่ขบวนการสงไปศึกษาตอที่ญ่ีปุนและจีน และระดับสุดทาย
คือแนวรวมหรือประชาชนทั่วไป  
 ขบวนการชาตินิยมซุยเตินเกิดขึ้นในชวงเปลี่ยนผานของขบวนการชาตินิยมรูปแบบเกาสู
ขบวนการชาตินิยมแนวใหม เพราะขบวนการตอตานแบบจารีตถูกทาทายจากระบบอาณานิคมจน
หาทางออกไมได ดังน้ัน ขบวนการชาตินิยมซุยเตินจึงดําเนินการเปลี่ยนแปลงจุดมุงหมาย 
กําหนดขั้นตอนการดําเนินการ สรางเครือขายนอกประเทศ และรับแนวคิดจากตะวันตก ซ่ึงเปน
คําตอบของการเปลี่ยนผานในตนคริสตศตวรรษที่ 20  

แนวความคิดชาตินิยมตอตานลัทธิลาอาณานิคมของขบวนการชาตินิยมซุยเตินเกิดขึ้น
เพราะตองการขับไลเจาอาณานิคมออกไป แตแนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองนั้นได
ปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม คือ แนวคิดที่มีอยูถาหากถูกทาทายแลวหาคําตอบไมได ทาง
ขบวนการก็ปรับเปลี่ยนไปจนกวาจะมีแนวคิดที่หาทางออกใหกับขบวนการได ซ่ึงขอแบงตาม
ชวงเวลาดังน้ี 

 

3.2 แนวความคิดของขบวนการชาตินิยมซุยเตินชวง ค.ศ. 1904 - 1911 
การศึกษาแนวความคิดของขบวนการชาตินิยมซุย เตินทํา ใหมีความเขา ใจ

ระบบคิดของนักชาตินิยมและการดําเนินงานของขบวนการชาตินิยมเพ่ิมขึ้น โดยผูวิจัยเลือก
ศึกษาแนวความคิดของฟานโบยโจว  เพราะเขาเปนคนสําคัญในการกําหนดแนวทาง
และจุดมุงหมายในการตอสูของขบวนการ  ฟานโบยโจวเชื่อวาถาหากชาวเวียดนาม
รับรูในเรื่องอิสรภาพ ความเทาเทียม ความยุติธรรมและความเจริญแบบชาวตะวันตก อาจทําให
ช า ว เ วียดนามลุกขึ ้นมาตอตานฝรั ่ ง เ ศส  ดังนั ้นฟานโบย โ จวจึง เนนกา ร เผยแพร

                                                 
 
∗

 ฟานโบยโจวเกิดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 1867 ในจงัหวัดเหงะอัน (Nghe An) ครอบครัว
ปญญาชนขงจื้อที่มีฐานะและมีความรักชาติ จงัหวัดเหงะอันเปนจุดยุทธศาสตรของกองทัพพิทักษจักรพรรดิใน
ขบวนการเกิ่นเวือง (Can Vuong Movements: 1885 – 1893) ที่ทําการตอตานฝรั่งเศส ฟานโบยโจวจึงซึมซับ
ความรักชาติโดยตลอด โดยเฉพาะใน ค.ศ. 1882 ขณะที่ฟานโบยโจวมีอายุ 17 ป  ฝรั่งเศสกําลังรุกรานตั่งเกี๋ย 
ฟานโบยโจวเริ่มเขียนคําประกาศเชิญชวนชาวเวียดนามเพื่อรวมตอตานฝรั่งเศส เขาสามารถรวบรวมนักเรียน
นักศึกษาวัยหนุมได 60 คน กอตั้งเปนกองกําลังนักศึกษา แตก็ถูกฝรั่งเศสปราบปรามได นับแตเหตุการณครั้ง
นั้นฟานโบยโจวก็อุทิศตนเผยแพรความรูปลุกกระแสสํานึกชาตินิยมในหมูนักเรียนเรื่อยมา 
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แนวความคิดเปนสําคัญ ถึงแมฟานโบยโจวจะเปนนักปราชญลัทธิขงจ้ือ (Confucianism)∗ ที่เนน
เรื่องพิธีกรรมการบูชาบรรพบุรุษและความเชื่อระบบการปกครองอันมีจักรพรรดิเปนผูนําสูงสุด แต
แนวความคิดดังกลาวมีอิทธิตอฟานโบยโจวลดลงเมื่อเขารับแนวความคิดปฏิรูปจากนักปราชญชาว
จีนรวมสมัย อาทิ คังยูเวย (Kang Yuwei: 1858–1927) และเหลี่ยงฉีเฉา (Liang Chichao:1873-

1929) นักปราชญจีนทั้งคูมาจากครอบครัวปญญาชนในมณฑลกวางตุง (Kwang Tung)∗∗ ทั้งคูมี
ผลงานแพรหลายในหมูปญญาชนชาวจีนและกระจายเขามาในเวียดนามดวยเนื่องจากปญญาชน
เวียดนามสามารถอานภาษาจีนได พวกเขาจึงเริ่มรับแนวความคิดทางการเมืองของนักปรัชญา
ชาวตะวันตกโดยผานจากงานของปญญาชนชาวจีน1 

                                                 
 
∗ลัทธิขงจื้อ (Confucianism) เปนวิถีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับจริยธรรมและคุณธรรม ลัทธิขงจื๊อเขามาใน

เวียดนามในคริสตศตวรรษที่ 1 โดยการนําเขามาของขุนนางจีนที่ปกครองเวียดนาม ขอปฏิบัติของลัทธิขงจื๊อที่
สอนในเวียดนามเกี่ยวกับหนาที่มี 5 อยางคือ 1. NHAN (เญิน) รักและมีมนุษยธรรม 2.NGHIA      (เหงียะเอี๊ย) 
การกระทําที่ถูกตองในการแสดงออกซึ่งความรักและมนุษยธรรม 3. LE (เล) พิธีกรรมตางๆ กฎตางๆ เกี่ยวกับ
พิธีกรรมมารยาท 4. TRI (จี๊) หนาที่ตองไดรับการศึกษา 5. TIN (ต๊ิน) เชื่อมั่นในตนเองและซื่อสัตยตอผูอ่ืน 
หลักการทั่วไปของขงจื๊อในเวียดนามคือ “ไมกระทําในสิ่งที่เราไมตองการใหผูอ่ืนกระทําตอตัวเรา” และเคารพใน
บรรพบุรุษดวยความกตัญู (อางอิงจาก โสภนา ศรีจําปา.  (2542, กันยายน – ธันวาคม).  “ศาสนา ความเชื่อ
และการปฏิบัติในเวียดนาม,”  เอเชียปริทัศน.  20(3): 14-25.  

∗∗ ทั้งสองศึกษางานเขียนของนักปรัชญาตะวันตก อาทิ รุสโซ (Jean Jacques Rousseau: 1712 - 
1778) ที่ใหความสําคัญการเมืองการปกครองที่เนนถึงเสรีภาพของประชาชนและกฎหมายในการปกครองสังคม
จากหนังสือสัญญาประชาคม (The Social Contract)  วอลแตร (Voltaire: 1694 – 1778) นักปรัชญาที่ให
ความสําคัญดานสิทธิเสรีภาพ  มองเตสกิเออร (Montesquieu: 1689 - 1775) นักปรัชญาที่ใหความสําคัญกับ
การปกครองระบบคณาธิปไตย (Aristocracy) ที่มีกษัตริยอยูภายใตรัฐธรรมนูญ เฮอรเบิรต สเปนเซอร (Herbert 
Spencer: 1820 - 1903) นักปรัชญาที่ใหความสําคัญกับแนวความคิดเสรีนิยม  

คังยูเวยไดเขียนหนังสือชื่อ The Book On The Great Unity ที่เนนถึงความภราดรภาพของสังคม ใน 
ค.ศ. 1897 ไดพิมพเรื่อง “ผูปฎิรูปลัทธิขงจื้อ” (Confucius as a Reformer) เปนเรื่องเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
ตามหลักขงจื๊อ ค.ศ. 1901 มีผลงานเรื่องวิวัฒนาการของธรรมเนียมปฏิบัติ (Evolution of The Rites) ที่เนน
เผยแพรทักษะการเปนนักปฏิรูปที่ดี และใน ค.ศ. 1902 พิมพหนังสือเรื่องความสําคัญของการศึกษาและ
นโยบายตางประเทศ (Great Learning and the Doctrine of the Mean) ที่ส่ือถึงความสําคัญของความสัมพันธ
กับตางประเทศในการพัฒนาประเทศสูความทันสมัย สวนเหล่ียงฉีเฉามีงานเขียนเกี่ยวกับชนกลุมนอย (Ethos 
of New Citizenry) ลัทธิชาตินิยม (Nationalism) หลักการของระบอบกษัตริย  (Monarchism) ความเสมอภาค
ทางการเมืองหรือสังคม (Democracy) และ เสรีภาพ (Freedom) ดูประวัติใน Xinzhong Yao.  (2003).  
Routledgecurzon Encyclopedia of Confucianism Volume I A – N.  pp. 321 – 324, 371.  and Simon 
Blackburn.  (1994).  The Oxford Dictionary of Philosophy.  pp.332–334 , 395-396, 249 and 359. 

1 William J. Duiker. (1976).  The Rise of Nationalism in Vietnam, 1900-1941. p. 41. 
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 กลาวคือคังยูเวยเคยเสนอปฏิรูปการปกครองตอราชสํานักชิง (Qing Dynasty: 1644-1911) ใน
การปฏิรูปรอยวัน (Hundred days Reform) เม่ือ ค.ศ.1898 โดยเสนอใหมีรัฐธรรมนูญและรัฐสภา
แหงชาติ เพ่ือใหเกิดความรวมมือของชนทุกชั้น โดยคังยูเวยยังคงชั้นสถานภาพของราชวงศ  สวนเหลี่ยงฉีเฉา
สะทอนแนวความคิดอธิปไตยที่เปนของปวงชนโดยการเสนอแนวความคิดการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย (Democracy) เขาใหความสําคัญกับการรวมกลุมของประชาชน เชนการเปน
สมาชิกสโมสร สมาคม และพรรคการเมือง ซ่ึงสิ่งเหลานี้ชวยสรางความเขมแข็งใหกับขบวนการ
ประชาชน หลังจากคังยูเวยและเหลี่ยงฉีเฉาผิดหวังจากการปฎิรูปรอยวัน เขาทั้งสองเดินทางไป
พํานักที่ญี่ปุน แตอยางไรก็ตามเขาทั้งสองก็สามารถดําเนินการสงนักเรียนและนักศึกษาจีนไป
ศึกษาตอที่ประเทศญี่ปุนสําเร็จ1 ซ่ึงแนวทางดําเนินการดังกลาวมีอิทธิพลตอขบวนการชาตินิยม
ซุยเตินในเวลาตอมา 

แนวความคิดเรื่องการปฏิรูปเวียดนามที่มีอิทธิพลตอฟานโบยโจวที่สําคัญอีกประการคือ
การปฏิรูปเมจิ (Meiji Restoration:1868) ของญี่ปุนที่เนนการพัฒนา ทางดานกองทัพ อุตสาหกรรม          
การปกครอง และการศึกษา ภายใตนโยบายทําประเทศใหเขมแข็งและม่ันคั่ง (Fokokukyukei) ซ่ึง
ผลจากการปฏิรูปดังกลาวสงผลใหญ่ีปุนมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การทหารและการเมือง ทั้งน้ีเห็น
ไดจากการที่ญ่ีปุนประสบผลสําเร็จ เชน มีชัยชนะเหนือสงครามจีนญี่ปุน (Sino-Japanese War) ค.ศ.1895 และ
สงครามรัสเซียญี่ปุน (Russo-Japanese War) ใน ค.ศ.1905 ที่สงผลใหญ่ีปุนมีสถานภาพโดดเดน
ในภูมิภาคเอเชียในฐานะประเทศที่ชนะชาติตะวันตก ในเวทีโลกญี่ปุนก็ไดรับความยอมรับจาก
ชาติยุโรปในระดับหน่ึง  สรุปไดวาแนวคิดนักปรัชญาตะวันตก แนวทางปฏิบัติจากนักปราชญชาว
จีน และสถานภาพของญี่ปุน มีอิทธิพลตอขบวนการชาตินิยมซุยเตินที่มีแนวคิดวาเม่ือเวียดนาม
เปนเอกราชจากฝรั่งเศสขบวนการจะสถาปนาเจาชายเกืองเดเปนจักรพรรดิภายใตรัฐธรรมนูญ 

 

3.3 แนวความคิดของขบวนการชาตินิยมซุยเตินชวง ค.ศ. 1911-1919 
แนวความคิดของขบวนการชาตินิยมซุยเตินในชวง ค.ศ. 1911-1919 เปลี่ยนไปเนื่องจาก

ฝรั่งเศสไดเสนอเงินกูดอกเบี้ยต่ําแกญ่ีปุนโดยเสนอขอแลกเปลีย่นใหรัฐบาลญี่ปุนชวยปราบปราม
สมาชิกชาตินิยมเวียดนามในญี่ปุน ผลการปราบปรามนักชาตินิยมเวียดนามครั้งน้ีสงผลใหสมาชิก
ขบวนการชาติ นิยมตองอพยพหนีไปทางตอนใตของจีนบริเวณมณฑลยูนนาน(Yunan Province) 
ซ่ึงเปนมณฑลที่มีพ้ืนที่ติดตอกับเวียดนามตอนเหนือและกอตั้งสมาคมเวียดนามกวางฝุกโหย  
 

                                                 
 
1 Denis Twitchett and John K. Fairbank.  (1990).  In Cambridge History of China: Volume II 

Late Ching,1800 – 1911. p. 115. 
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(Viet Nam Quang Phuc Hoi) ใน ค.ศ.1912∗  ขณะเดียวกันสถานการณทางการเมืองในประเทศ
จีนมีการปฏิวัติลมราชวงศชิงใน ค.ศ.1911 ของ ดร.ซุนยัตเซ็น (Dr.Sun Yat-sen: 1866-1925) แลวสถาปนา
รูปแบบปกครองระบอบสาธารณรัฐจีน (Chinese Republic)1 คือเปลี่ยนจากรัฐที่มีจักรพรรดิเปน
ประมุขกลายเปนรัฐที่มีประมุขมาจากการเลือกตั้ง 

สถานการณดังกลาวแมวาเปนการเปลี่ยนแนวคิดทางการเมืองแบบจารีตเปนแบบรัฐสมัย
ใหมอยางสุดโตงแตก็มีอิทธิพลตอความคิดของฟานโบยโจวที่เร่ิมเปลี่ยนจุดมุงหมายในการปฏิรูป
คือใหจักรพรรดิอยูภายใตรัฐธรรมนูญมาเปนระบอบการปกครองประเทศเปนรูปแบบสาธารณรัฐ
เชนเดียวกับจีน ทั้งนี้เพราะวาขบวนการชาตินิยมซุยเตินตองพ่ึงพาชายแดนเปนที่หลบซอน
อํานาจฝรั่งเศสและตองการการสนับสนุนดานอาวุธจากจีนเพ่ือขับไลฝรั่งเศส ดังนั้นใน ค.ศ.1912 
ฟานโบยโจวจึงจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเวียดนามในมณฑลยูนนาน โดยใหเจาชายเกืองเดดํารง
ตําแหนงประธานาธิบดี (President) สวนฟานโบยโจวดํารงตําแหนงรองประธานาธิบดี (Vice-
President) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 2  
 

3.4 แนวความคิดของขบวนการชาตินิยมซุยเตินชวง ค.ศ. 1919 – 1925 
แนวความคิดของขบวนการชาตินิยมในชวง ค.ศ. 1919 – 1925 เปนชวงเปลี่ยนผาน

แนวความคิดอีกครั้งหนึ่งเม่ือสถานการณภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือ การปฏิวัติ
บอลเชวิค (Bolshevik Revolution) ในรัสเซียจากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปน
การปกครองระบอบสังคมนิยมใน ค.ศ.1917 ฟานโบยโจวตองการความชวยเหลือจากรัสเซีย 
เน่ืองจากขณะนั้นรัฐบาลคอมมิวนิสตไดใหความสําคัญกับประเทศอาณานิคมในภูมิภาคเอเชียใน

ฐานะที่เปนสวนหนึ่งของการปฏิวัติโลกตามทฤษฎีของเลนิน (Nikolai Lenin: 1870-1924)∗∗  

                                                 
 

∗
 สมาคมเวียดนามกวางฝุกโหย (Viet Nam Quang Phuc Hoi) กอต้ังโดยฟานโบยโจวใน ค.ศ.1912 

มีจุดมุงหมายเพ่ือลมลางรัฐบาลอาณานิคมและกอต้ังรัฐบาลพลัดถ่ินเวียดนามในจีนตอนใต ฟานโบยโจวเสนอ
แผนลอบสังหารโดยประกาศใหฆาขาหลวงอัลแบร ซารโรส (Albert Sarraut) และปญญาชนเวียดนามที่เขา
รวมกับฝรั่งเศสอยาง หวางตรองฟู (Hoang Trong Phu) เหงียนซุยหาน (Nguyen Duy Han) ซึ่งตอมาถูกลอบ
สังหารใน ค.ศ.1913 โปรดดู เหงียนคักเวียน.  (2545).  เวียดนาม: ประวัติศาสตรฉบับพิสดาร= Vietnam :A 
Long History. แปลโดย เพ็ชรี สุมิตร.  หนา 188. 

1 Antonio S. Cua, Editor.  (2003).  Encyclopedia of Chinese Philosophy.  pp. 706 – 708. 
2 เชิดเกียรติ อัตถากร.  (2540).  ขบวนการคอมมิวนิสตเวียดนาม.  หนา 52. 
∗∗

 เลนิน (Nikolai Lenin: 1870-1924) ใหความสําคัญกับการตอสูของกลุมชาตินิยมในประเทศอาณา
นิคมตางๆ โดยเลนินเสนอวาการตอตานจักรวรรดินิยมตะวันตกก็เปรียบเสมือนการตอตานทุนนิยม ซึ่งเขาเสนอ
ไวในหนังสือจักรวรรดินิยมขั้นตอนสุดทายของสังคมนิยม (Imperialism: The Highest Stage of Capitalism) เล
นินกระตุนกระแสปฏิวัติดวยการกอต้ังองคการคอมมิวนิสตสากลหรือโคมินเทิรน (Comintern) ใน ค.ศ. 1919  
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ฟานโบยโจวทราบดีวาขบวนการชาตินิยมซุยเตินคงจะประสบความสําเร็จไดยาก เพราะ
พิจารณาจากการปฏิบัติการตอตานที่ไรผล เขายอมรับความลมเหลวที่ผานมาและหันมาแนะนํา
ปญญาชนใหนําแนวความคิดรักชาติมาผสมผสานกับการปฏิวัติ มากกวาการเนนเพียงทฤษฎี
เพียงดานเดียว1 ในขณะที่องคกรโคมิเทิรนเปดชองทางในการเปนตัวกลางเพื่อสรางเครือขายการ
ปฏิวัติทั่วโลกและยังสนับสนุนการตอตานจักรวรรดินิยมตะวันตกดวย สิ่งเหลานี้เปนปจจัยหลักใน
การหันมาใหความสําคัญกับแนวทางปฏิวัติของขบวนการชาตินิยมซุยเติน 

 

3.5 การดําเนินการของขบวนการชาตินิยมซุยเติน 
การดําเนินการของขบวนการเริ่มจากการสรางเครือขายตอตานฝรั่งเศสกลาวคือฟานโบยโจว       

และเจาชายเกืองเดไดเดินทางหาผูสนับสนุนทั่วประเทศ การหาสมาชิกเพื่อกอตั้งโรงเรียนกินนอน
การคัดเลือกลูกหลานของสมาชิกเพื่อสงไปศึกษาตอในตางประเทศ ขณะเดียวกันฟานโบยโจวก็
เขียนหนังสือหรือสื่อตางๆสงมาใหชาวเวียดนามศึกษาเพื่อเปนการเผยแพรอุดมการณทาง
การเมือง สุดทายไดสงสมาชิกที่ผานการอบรมมารวมกับปญญาชนและประชาชนเพื่อทําการ
ตอตานฝรั่งเศสตอไป ดังมี 5 ขั้นตอนตอไปน้ี 

 
3.5.1 การสรางเครือขาย 
การสรางเครือขายของขบวนการชาตินิยมซุยเตินน้ันเปนผลผลิตจากความสัมพันธในอดีต

ที่ผานการรวมตัวตอตานฝรั่งเศสในขบวนการเกิ่นเวือง∗ ในคริสตศตวรรษที่ 19 แมวาขบวนการ
เกิ่นเวืองยุติบทบาทไปแลวแตความสัมพันธระหวางสมาชิกยังคงมีอยู ฟานโบยโจวใชชีวิตหลัง
ขบวนการเกิ่นเวืองดวยการเยี่ยมเยือนติดตอเพ่ือนๆ อาทิ ใน ค.ศ. 1902 ฟานโบยโจวเดินทางเขา

                                                                                                                                              
 
โดยประกาศวาองคกรนี้เปนองคกรกลางที่มีหนาที่สนับสนุนการปฎิวัติและตอตานระบบจักรวรรดินิยมทั่วโลก 
ตอดวยใน ค.ศ. 1920 เลนินจัดประชุมสมัชชาครั้งที่ 2 และนําเสนอ “แนวความคิดเกี่ยวกับปญหาแหงชาติและ
อาณานิคม” (Theses on the National and Colonial Questions) โดยเขาประกาศใหความสนับสนุนการตอสู
เพ่ือเอกราช อางอิงจาก เชิดเกียรติ อัตถากร.  (2540).  ขบวนการคอมมิวนิสตเวียดนาม.  หนา 60. 

1 David G. Marr.  (1981).  Vietnamese Tradition on Trial, 1920 – 1945.  p. 373. 
∗ขบวนการเกิ่นเวือง (Can Vuong Movement) เปนกลุมกอการตอตานฝรั่งเศสเปนกลุมแรก โดยมี

ผูนําที่สําคัญคือ จักรพรรดิหามงี (Ham Nghi:1885–1888) ฟานดินหฟุง (Phan Dinh Phung: 1885–1895) 
ไบเซย (Bai Xay: 1885-1895) และหวางฮวาทาม(Hoang Hoa Tham: 1890-1913) ขบวนการเกิ่นเวืองมี
ลักษณะเปนการตอตานตามแบบทหารราชสํานักเวียดนามแบบจารีต โดยใชรูปแบบการตอตานแบบจารีตคือ
การเผชิญหนา ซึ่งผลพายแพตอกองกําลังฝรั่งเศสโพนทะเลที่มีสมรรถนะทางทหารเหนือกวา นอกจากนี้ความ
แตกแยกของชาวเวียดนามก็เปนสวนสําคัญตอความพายแพตอฝรั่งเศส 
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ไปมณฑลกวางตุงซ่ึงเปนศูนยกลางรับแนวความคิดจากตะวันตก1 และตอมาก็เดินทางกลับมา
พบปะกับด่ังไทแถงห (Dang Thai Thanh) ซ่ึงเปนเพ่ือนรวมขบวนการเกิ่นเวืองโดยเขามีหนาที่
เขียนบทความ คําประกาศ และการพิมพ 2 เหงียนตรองเตียน (Nguyen Thuong Hien) ซ่ึงเปน
เพ่ือนที่อยูจังหวัดเหงะอันดวยกัน ซ่ึงตอมาบุคคลผูน้ีไดชวยรางจุดมุงหมายของขบวนการชาตินิยม
ซุยเตินใหกับฟานโบยโจว 3 นอกจากนี้ติดตอกับฮุงฮวาทาม (Houng Hoa Tham) ที่มีฐานที่ม่ันที่เหยินเตอ
ในจังหวัดถายเหงียน (Thai Nguyen) ซ่ึงเปนผูมีความชํานาญพื้นที่ในจีนตอนใตและเวียดนาม
ภาคเหนือเปนอยางดี 4 และติดตอกับเหงียนถาย (Nguyen Thanh) ที่บริเวณจังหวัดกวางนัม 
(Quang Nam) ซ่ึงพอของเขาเปนสมาชิกคนสําคัญของขบวนการเกิ่นเวือง 5 ฟานโบยโจวไดรับ
ความรวมมือกับ ตรันซินเจียว(Tran Chinh Cieu) เจาของโรงพิมพและหนังสือพิมพ 2 ฉบับใน
จังหวัดไซงอน(หรือเมือง Gia Dinh) คือ Luc Tinh Tan Van (New from Six Provinces) และ
หนังสือพิมพภาษาฝรั่งเศสชื่อ Le Moniteur des Provinces ซ่ึงเขาเปนนายทุนใหญในการ
สนับสนุนการศึกษาและเปนผูกอตั้งหอการคาเวียดนามเพื่อสกัดกั้นการผูกขาดการคาของชาวจีน
ในเวียดนาม 6 ฟานโบยโจวเดินทางไปจังหวัดโชฏก (Chau Doc) จังหวัดหาตินห (Ha Tien) ในโคชินจีนเพ่ือ
พบปะกับตรานหนึ๊กถิ (Tran Nhut Thi) ผูนําจิตวิญญาณพุทธศาสนาที่มีแนวความคิดตอตานฝรั่งเศส 
ซ่ึงเขาไดตกลงใหความชวยเหลือขบวนการชาตินิยมซุยเตินดวยการเรี่ยไรเงินจากการทําบุญของ
ประชาชนในพื้นที่มาสนับสนุนขบวนการ 7 ใน ค.ศ. 1905 ฟานโบยโจวเดินทางไปตังเกี๋ยเพ่ือ
พบปะกับหลินยุงฟู (Lin Yung-Fu) ผูนําธงดํา (Black Flag Commander) และเหงียนเถียนไถ 
อดีตผูนําขบวนการเกิ่นเวือง  

การติดตอผูคนในประเทศไดรับผลสําเร็จ เพราะชาวเวียดนามสวนใหญที่เดินทางไปพบ
กันกับฟานโบยโจวและเจาชายเกืองเดลวนเห็นดวยและตกลงชวยเหลือดวยการเผยแพรขาวสาร 
เรี่ยไรเงิน และชวยหาสมาชิกเพิ่มเติม 
 

                                                 
 
1 Jean Chesneaux. (1966).  The Vietnamese Nation Contribution To A History.  pp. 123-124. 
2 David G. Marr.  (1971).  Vietnamese Anticolonialism 1885 – 1925.  p. 86. 
3 David G. Marr.  (1971).  Vietnamese Anticolonialism 1885 – 1925.  p. 101. 
4 William J.Duiker.  (1976).  The Rise of Nationalism in Vietnam, 1900 – 1945.  p. 35. 
5 William J.Duiker.  (1976).  The Rise of Nationalism in Vietnam, 1900 – 1945.   p. 36. 
6 William J.Duiker.  (1976).  The Rise of Nationalism in Vietnam, 1900 – 1945.  p. 47. 
7 David G. Marr.  (1971).  Vietnamese Anticolonialism 1885 – 1925.  p. 104. 
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ภาพประกอบ 13 เครือขายขบวนการชาตินิยมซุยเตนิใน ค.ศ. 1904 
ที่มา Danny J. Whitfield.  (1976).  Historical and Cultural Dictionary of Vietnam.  p. 7. 
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การสรางเครือขายที่สําคัญของขบวนการภายนอกประเทศคือ ฟานโบยโจวไดเดินทางมา
ประเทศไทยเพื่อขอความสนับสนุนจากชาวเวียดนามในเมืองไทย ซ่ึงตรงกับรัชกาลที่ 5 (ค.ศ. 

1868-1910) เพราะวาจากการสํารวจสํามะโนประชากรใน ค.ศ.1903 ใน 12 มณฑล∗ มีชาว
เวียดนามในเมืองไทย 4757 คน1  รวมถึงฮองกง สิงคโปร ญ่ีปุน และ จีน และไดจัดตั้ง 
“สันนิบาตเอเชียตะวันออก” ขึ้นที่มณฑลกวางตุงในจีนตอนใต 2 เพ่ือเปนแหลงแลกเปลี่ยนขาวสาร
ของนักชาตินิยมจากประเทศตางๆ  

การสรางเครือขายของฟานโบยโจวทั้งภายในและนอกประเทศเปนรูปแบบการตอสู
แนวทางใหม เพราะการสรางเครือขายการตอตานนอกประเทศของนักชาตินิยมเวียดนามเพิ่งจะ
เริ่มขึ้นในยุคสมัยขบวนการชาตินิยมซุยเตินเปนครั้งแรก 
 

3.5.2 การกอตั้งโรงเรียนกินนอน 
ใน ค .ศ .1906 ฟานโบยโจวเดินทางกลับมาเวียดนามพรอมกับฟานโจวตรินส 

(Phan Chau Trinh: 1872-1926)∗∗ เพ่ือมาตั้งโรงเรียนกินนอนตามแบบโรงเรียนกินนอนใน
กรุงโตเกียว (Dong Kinh Nghaia Thuc) ที่รัฐบาลญี่ปุนสรางขึ้นตามแบบโรงเรียนกินนอนของ
อังกฤษ โดยมีจุดมุงหมายใหเด็กมีระเบียบวินัย เฉลียวฉลาดและมีจิตใจสาธารณะ ฟานโบยโจว
ไดรับความรวมมือในการกอตั้งโรงเรียนกินนอนจาก กื๊อโหนยเสวะ (Cu Noi Duc) เลืองวันกาน 
(Luong Van Can) เหงียนเกวียน (Nguyen Quyen) และ เลได (Le Dai) จนโรงเรียนกินนอนได
เปดทําการสอนในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1907 ในเมืองฮานอยโดยมีจุดประสงคหลัก 3 ประการคือ 

1. ปลุกจิตสํานึกความรักชาติและความเสียสละของนักเรียน 
2. เผยแพรความรูวิทยาการสมัยใหม 
3. รวมมือสนับสนุนขบวนการชาตินิยมซุยเติน 3 

                                                 
 
∗

 12 มณฑลประกอบดวย นครศรีธรรมราช นครราชสีมา นครสวรรค กรุงเกา (อยุธยา) ราชบุรี นคร
ชัยศรี พิษณุโลก ชุมพร ปราจีณ ภูเก็ต เพชรบูรณ จันทบุรี  

1 ผุสดี จันทวิมล.  (2541).  เวียดนามในเมืองไทย.  หนา 41-42. 
2 เขียน ธีระวิทย.  (2542).  เวียดนาม สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง การเมือง และการตางประเทศ.  หนา 31. 
∗∗

 ฟานโจวตรินสเกิดที่จังหวัดกวางนาม บิดาเปนขาราชการชั้นผูนอยที่เคยรวมปฏิบัติการกับ
ขบวนการเกิ่นเวือง ภายหลังบิดาของเขาถูกลอบฆาตอนเขาเล็กๆ ฟานโจวตรินสจึงไดเรียนหนังสือเมื่ออายุมาก
แลว เขารับราชการใน ค.ศ. 1902 ซึ่งมีอายุ 30 ปแลว ฟานโจวตรินสเขารวมขบวนการซุยเตินกับฟานโบยโจว
โดยท่ีมีแนวความคิดตางกัน โดยฟานโจวตรินสตอตานการปกครองระบบจักรพรรดิในขณะที่เขาสนใจรูปแบบ
การปกครองระบอบสาธารณรัฐและเนนเรียกรองใหฝรั่งเศสปฏิรูปประเทศ เขาเขียนจดหมายเรียกรองใหฝรั่งเศส
ปฏิรูปการเมือง เปดโอกาสใหชาวเวียดนามเรียนรูวิทยาการใหมๆ ผลออกมาเขาถูกจับกุม ใน ค.ศ.1908 ฝรั่งเศส
สงเขาไปเปนครูสอนภาษาเวียดนามที่ฝรั่งเศสและกลับมาเวียดนามใน ค.ศ.1925 เสียชีวิตใน ค.ศ.1926 ตามมา 

3 สุด จอนเจิดสิน.  (2544).  ประวัติศาสตรเวียดนามตั้งแตสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสถึงปจจุบัน.  หนา 105-107. 
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โรงเรียนกินนอนแบงการบริหารโรงเรียนออกเปน 4 ฝายดังน้ี 
1  ฝายจัดการศึกษา ฝายนี้รับผิดชอบการคัดเลือกครู นักเรียน และวางแผนการสอน 

โดยการสอนไดนําภาษากวกหงือ∗ ภาษาฮานและภาษาฝรั่งเศส มาสอนในโรงเรียน ฝายจัด
การศึกษาแบงนักเรียนเปน 8 ชั้น มีการสอนทั้งกลางวันและกลางคืน รวมทั้งวิชาที่เปดสอน ไดแก 
ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร สุขศึกษา กฎหมาย วิทยาศาสตร ศีลธรรม และพลศึกษา 

2. ฝายประชาสัมพันธ ทําหนาที่เปนกระบอกเสียงของโรงเรียนโดยมีหนาที่เผยแพร 
อุดมการณที่แฝงเรนกับกิจกรรมของโรงเรียน อาทิ การจัดปาฐกถาทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน 
โดยทางฝายประชาสัมพันธไดเชิญชวนผูปกครองของนักเรียนและประชาชนทั่วไปเขาฟงปาฐกถา
ในหัวขอตางๆ  ที่สื่อไปในการปลุกจิตสํานึกชาตินิยม เชน วีรกษัตริยสองพี่นองตระกูลตรึง (Hai Ba Trung) 
การปฏิวัติฝรั่งเศส การตอสูเพ่ือเอกราชของสหรัฐอเมริกา บทความของฟานโบยโจวจากญี่ปุน 
และการทุจริตของขาราชการ  

3.  ฝายผลิตตํารา รับผิดชอบการผลิตตําราของโรงเรียนที่เปรียบเสมือนโรงพิมพใน
ปจจุบัน ตําราที่ประกอบการสอน ในรายวิชาวิทยาศาสตรฝายจัดการศึกษาใชตําราของฝรั่งเศสใน
ระดับประถมมาสอนในโรงเรียน สวนรายวิชาที่เกี่ยวกับสังคมศึกษาทางโรงเรียนเขียนตําราขึ้นเอง 
เชน ตําราเรื่องประวัติศาสตรราชอาณาจักรเวียดนาม (Nam Quoc Lich Su) ตําราเรื่องชาติ
เวียดนามที่ยิ่งใหญ (Viet Quoc Vi Nhan) และตําราการปฏิวัติจากจีนและการปฏิรูปญ่ีปุนที่ฟาน
โบยโจวสงมา 
 4.  ฝายการเงิน  มีหนาที่บริหารจัดการเรื่องการเงิน จัดหาทุนมาสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนซึ่งนํามาใชจายคาเงินเดือนครู พิมพตํารา ซ้ืออุปกรณ คาอาหารของเด็กยากจน เปนตน 
โรงเรียนกินนอนไดรับเงินสนับสนุนจากพอคา นักธุรกิจจํานวนมาก1  
 โรงเรียนกินนอนประสบผลสําเร็จอยางรวดเร็ว จนสามารถขยายโรงเรียนกินนอนไปทั่ว
ตังเกี๋ยและอันนัม ที่ตังเกี๋ยไดเปดโรงเรียนกินนอนที่ฮานอย หาดม (Ha Dong)บั๊กนินทห (Bac Ninh)     
ฮึงเย็น (Hung Yen) หายเซือง (Hai Duong) และไทหบิ่นห (Thai Binh) ในอันนัมมีการเปด
โรงเรียนกินนอนที่เหงะอัน (Nghe An) หาติ๋นห (Ha Tinh) และฟานเที้ยต (Phan Thiet) สวนโคชินจีนไมมีการ
กอตั้งโรงเรียนกินนอนของของขบวนการชาตินิยมซุยเติน เพราะโคชินจีนเปนอาณานิคมที่

                                                 
 
∗

 ภาษากวกหงือ (Quoc Ngu) เปนภาษาของชาวเวียดนามที่ปรับปรุงมาจากตัวอักษรโรมันที่อานออก
เสียงตามภาษาจีนที่ผานการปรับปรุงโดยบาทหลวงชาวฝรั่งเศส อเล็กซองดร เดอ โรดส (Alexandre de Rhodes) ภาษา  
เปนสัญลักษณรวมของคนในชาติ เปนประโยชนตอขบวนการชาตินิยมเพราะวา ตัวเขียนแบบโรมันในภาษา    

กวกหงือใหมนี้หนีจากความเปนจีนจากตัวอักษรจีนที่เรียกวา จึฮึ๊ ฮาน (Chu nho) ดวย 
1 สุด จอนเจิดสิน.  (2544).  ประวัติศาสตรเวียดนามตั้งแตสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสถึงปจจุบัน.  หนา 107 – 110. 
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ฝรั่งเศสปกครองอยางเขมงวด แตก็มีสมาชิกของขบวนการเขียนบทความแนวปลุกใจความลง
ตีพิมพในหนังสือพิมพอยูบาง 1 
 กิจกรรมของโรง เรียนกินนอนสร า งความหวาดระแวงตอฝรั่ ง เศสเพราะวา
เฉพาะโรง เ รียนกินนอนใน เมือ งฮานอยที่ เ ดียวมีนัก เ รียน เขา เ รียนมากถึง  2 ,000 
คนทั้งๆ  ที่ เปดสอนมาได เพียง  9  เดือนคือจากเดือนมีนาคมถึง เดือนพฤศจิกายน 
ค.ศ.1907  ดังน้ันในเดือนธันวาคม ค.ศ.1907 รัฐบาลอาณานิคมมีมติถอนใบอนุญาตการกอตั้ง
โรงเรียนจับกุมครู การดําเนินการดังกลาวของรัฐบาลอาณานิคมสงผลใหโรงเรียนกินนอนและ
สมาคมธุรกิจการคาที่สนับสนุนการเงินของโรงเรียนกินนอนตองยุติกิจกรรมไป  
 

3.5.3 การสงนักศึกษาไปตางประเทศ 
ใน ค.ศ.1904 ฟานโบยโจวดําเนินการติดตอกับญี่ปุนโดยเดินทางไปและขอความ

ชวยเหลือจากนายกรัฐมนตรี คือ นายทสึโยชิ อินูไก (Tsuyoshi Inukai)2 รวมถึงดร.ซุนยัตเซ็น
ผูนําการตอตานระบบจักรพรรดิจีน โดยทางจีนและญี่ปุนตกลงใหความชวยเหลือทางดาน
การศึกษา ตั้งแต ค.ศ. 1905 – 1908 ขบวนการซุยเตินไดสงนักศึกษาเวียดนามเขาไปศึกษาตอใน
ญ่ีปุนและจีน 200 คน จากโคชินจีนจํานวน 110 คน  อันนัม 50 คน และ ตังเกี๋ย 40 คน 3 เหตุที่
นักศึกษาจากโคชินจีนมีเยอะเพราะชาวโคชินจีนตองการใหบุตรหลานไดรับการศึกษาจากประเทศ
ที่เจริญตามแบบฝรั่งเศส นักศึกษาสวนใหญมาจากอดีตนักศึกษาจากโรงเรียนกินนอนในเวียดนาม 
นักศึกษาเหลานี้ไดรับการฝกอบรมใหมีความรูและความชํานาญทางการเมืองและการทหาร 4 บาง
คนมีโอกาสเขารับการฝกในโรงเรียนนายรอยทหารบกญี่ปุน (Japanese Military Academy) และ
เขาเรียนในมหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัยวะเซดะ (Waseda University) ในกรุงโตเกียว 
(Tokyo) วิทยาลัยการทหารและการเมืองวัมเปา (Wham Poa Military) ของจีน เปนตน 
นอกจากนี้ญ่ีปุนไดเสนอใหเจาชายเกืองเดประทับอยูที่ญ่ีปุนเพ่ือความปลอดภัยจากฝรั่งเศส 
พระองคและฟานโบยโจวจึงเปนหัวหนาทําหนาที่ดูแลนักศึกษาเวียดนามโพนทะเลดวย บทบาท
ของนักศึกษาเวียดนามในญี่ปุนคือการเขารวมกับนักศึกษาจีนในญี่ปุน ในการผลิตวารสารยูนนาน
ของนักศึกษาจีน ซ่ึงมีบทความของนักศึกษาเวียดนามและของฟานโบยโจวดวย แลวนําสงไปใน

                                                 
 
1 สุด จอนเจิดสิน.  (2544).  ประวัติศาสตรเวียดนามตั้งแตสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสถึงปจจุบัน.  หนา 107–110. 
2 พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล และ ธรรมนิตย วราภรณ.  (มกราคม,2525).  “เวียดนาม: ปฏิกิริยาตอตานการ

ปกครองอาณานิคมของฝรั่งเศสตั้งแต ค.ศ. 1817 – 1954,” เอเชียปริทัศน. 3(1): 67. 
3 William J.Duiker.  (1976).  The Rise of Nationalism in Vietnam, 1900 – 1945.  p. 45. 
4 เสรี นอยบัวทิพย.  (2539).  โฮจิมินหเทพเจาของชาวเวียดนาม.  หนา 52. 
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เวียดนามเพื่อปลุกกระแสกอปฏิกิริยาตอตานฝรั่งเศส และมีการประทวงรัฐบาลอาณานิคมฝรั่งเศส
ที่ญ่ีปุนดวย1 

 
3.5.4 การปลุกกระแสดวยการเผยแพรอุดมการณผานสิ่งพิมพ 
ฟานโบยโจวเปนนักชาตินิยมที่มีผลงานพิมพเผยแพรเปนระยะๆ ผลงานเหลานี้สามารถ

ปลุกกระแสชาตินิยมไดมากในหมูนักชาตินิยมและประชาชนทั่วไป โดยหนังสือของฟานโบยโจว
ตีพิมพเปนภาษากวกหงือ (Quoc Ngu) ตัวอักษรกวกหงือมีสวนในการดึงดูดความคิดชาตินิยม
ผานวัฒนธรรมทางดานภาษาไดดี เพราะภาษาเปนวัฒนธรรมรวมอยางหนึ่ง 

ใน ค.ศ. 1904 ฟานโบยโจวไดผลิตงานเขียนแลวสงไปจัดพิมพในจีนและภายหลังจากนั้น
จึงจัดสงกลับเขามาเผยแพรในเวียดนาม หนังสือชื่อวา A New Book about the Tears of Blood 
of The Ryuku Island ซ่ึงนับเปนหนังสือที่เกี่ยวกับชาตินิยมเลมแรกของเวียดนาม แนวความคิด
หนังสือเลมน้ีฟานโบยโจวไดแนวความคิดจากเลี่ยงฉีเฉา (Liang Chichao) จากหนังสือเรื่อง 
Ryukyu’s Bitter Tears หนังสือที่ฟานโบยโจวเขียนเนนถึงการสรางสังคมเวียดนามใหมที่มุงไปสู
ความเปนประชาธิปไตยโดยประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ มีจักรพรรดิภายใตรัฐธรรมนูญ ใน ค.ศ. 
1905 ฟานโบยโจวไดปลุกประแสชาตินิยมดวยหนังสือ ประวัติศาสตรแหงการสูญเสียของ
เวียดนาม(The History of the Lose of Vietnam)  

ตน ค.ศ. 1906 ฟานโบยโจวเขียนบทความเรื่องการใหกําลังใจและสนับสนุนการศึกษา
โพนทะเล (Encouragement to Citizens to Contribute for Overseas Study) โดยเขียน
เปรียบเทียบความรูที่ออนแอของชาวเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับชาวญี่ปุนภายหลังการปฏิรูปเมจิ2        
และอธิบายถึงเหตุผลที่สงสมาชิกไปญี่ปุนวานักศึกษาจะไดกลับมาพัฒนาเวียดนามใหเจริญ
เหมือนกับญ่ีปุน ในปลายป 1906 ฟานโบยโจวไดตีพิมพบทความเรื่อง การขอรองดวยน้ําตา (An 
Appeal Bathed in Tears) 3 ใน ค.ศ. 1907 ฟานโบยโจวออกหนังสือเลมเล็กในชื่อ เวียดนามใหม 
(New Vietnam) โดยฟานโบยโจวนําเสนอความคิดในการปฏิรูปสังคม อาทิ การเก็บภาษี การ
บังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาค การเสนอใหจักรพรรดิมีอํานาจอยางจํากัดภายใตรัฐธรรมนูญ 
การมีสภานิติบัญญัติทําหนาที่ออกและกลั่นกรองกฎหมาย การเสนอใหการประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการคาของชาวเวียดนามไดรับการคุมครอง ระบบสังคมและเศรษฐกิจมีความ
เสมอภาคภายใตการดูแลของรัฐบาลกลาง 4 ตอมาใน ค.ศ.1908 ฟานโบยโจวเขียนหนังสือเร่ืองบทนํา
เคาโครงประวัติศาสตรเวียดนาม (An Outline History of Vietnam)  ซ่ึงเปนบทนําความเปนชาติที่อิสระ

                                                 
 
1 Joseph Buttinger.  (1967).  Vietnam:  A Dragon Embattled.  p. 153.  
2 William J.Duiker.  (1976).  The Rise of Nationalism in Vietnam, 1900 – 1945.  p. 41. 
3 William J.Duiker.  (1976).  The Rise of Nationalism in Vietnam, 1900 – 1945.  p. 41. 
4 William J.Duiker.  (1976).  The Rise of Nationalism in Vietnam, 1900 – 1945.  p. 45. 
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และเนนถึงบทบาทภาคประชาชนมากขึ้น1 แมแตในชวงที่ถูกแมทัพของจีนจับกุมตัวฟานโบยโจวก็
ยังคงเขียนหนังสือเร่ืองบันทึกนักโทษ (Prison Notes) ออกมา ใน ค.ศ.1914 2 ซ่ึงเปนงานเขียนที่
เผยแพรจริยธรรมและหลักคิดของผูนําในการพัฒนาการเมือง 

การปลุกกระแสชาตินิยมนอกจากจะใชประวัติศาสตรเวียดนามเปนเครื่องมือแลวยังใช 
ภาษากวกหงือ ซ่ึงเปนสัญลักษณรวมของคนในชาติ 3 ที่ไดตระหนักถึงความเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกันซึ่งเปนประโยชนตอขบวนการชาตินิยมเพราะวา ตัวเขียนแบบโรมันในภาษากวกหงือน้ี 
หลุดพนจากความเปนจีนดวยตัวอักษรจีนที่เรียกวา จึฮ๊ึ ฮาน (Chu nho) 4 ประกอบกับใน
คริสตศตวรรษที่ 20 อุตสาหกรรมการพิมพในจีนรุ งเรือง ฟานโบยโจวได พ่ึงพิงโรงพิมพ
ขอ งนักปร าชญช า วจีนอยา ง เหลี ่ยงฉีเฉาและคังหยูเวยในการพิมพ บทความ หนังสือ 
ประกาศตางๆ แลวสงกลับเวียดนามตอไป และอีกทางหนึ่งคือไดรับความรวมมือจาก ตรันซินเจียว (Tran 
Chinh Cieu)      เจาของโรงพิมพและหนังสือพิมพในไซงอนในการพิมพและแจกจายไปทั่ว
ประเทศ 

3.5.5 การตอสูดวยกําลัง 
 บทบาทการตอตานฝรั่งเศสของขบวนการชาตินิยมซุยเตินอยูภายใตการนําของฟาน
โบยโจวผูมีอิทธิพลในขบวนการชาตินิยมเวียดนามใน 2 ทศวรรษแรกของคริสตศตวรรษที่ 20  
เขาเปนผูดําเนินการตอตานฝรั่งเศสโดยอาศัยการตั้งฐานจากนอกประเทศแลวมุงเขาหาเปาหมาย
ในประเทศ 5 ขบวนการชาตินิยมซุยเตินกําหนดเขตปลดปลอยภายในประเทศที่เมืองเหยินเตอ 
(Yen the) ซ่ึงตั้งอยูริมเทือกเขาบริเวณที่ราบลุมสามเหลี่ยมปากแมนํ้าแดงในตังเกี๋ย 6 เพราะ
บริเวณนี้ฟานโบยโจวไดรับความรวมมือจากหวางฮวาทาม (Hoang Hoa Tham) อดีตผูนํากอง
กําลังที่เคยรวมมือกับขบวนการเกิ่นเวือง 7 ขบวนการชาตินิยมซุยเตินไดรับการสนับสนุนจากนัก
ชาตินิยมหัวกาวหนาที่สนับสนุนการปฏิวัติที่ใชความรุนแรงและการปฏิรูปที่ใชการเผยแพรแนวคิด 
ประชาชนใหความรวมมือตามคําเรียกรองของปญญาชนตามแนวความคิดสิทธิ เสรีภาพ และการ
ปกครองที่ยุติธรรม โดยมีการหยิบยกประเด็นการเสียภาษี การเรียกรองขอใหลดภาษีและใหเลิก

                                                 
 
1 William J.Duiker.  (1976).  The Rise of Nationalism in Vietnam, 1900 – 1945.  p. 46. 
2 Clive J. Christie.  (2001).  Ideology and Revolution In Southeast Asia 1900-1980 Political 

Ideas of the Anti-Colonial Era.  pp. 19-23. 
3 Anderson, Benedict R. O’ G.  (1990).  Language and power Exploring Political Cultures In Indonesia. p. 123. 
4 โสภนา ศรีจําปา.  (2545).  ไวยากรณภาษาเวียดนาม.  หนา 47. 
5 Harvey H. Smith.  (1967).  Area Handbook for North Vietnam.  p. 50. 
6 เหงียนคักเวียน.  (2545).  เวียดนามประวัติศาสตรฉบับพิสดาร = Vietnam: A Long History.  แปล

โดย เพ็ชรี สุมิตร.  หนา 167. 
7 เชิดเกียรติ  อัตถากร.  (2540).  ขบวนการคอมมิวนิสตเวียดนาม.  หนา  51. 
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ภาษีแรงงาน  เปนวิธีการรวบรวมประชาชน ฟานโบยโจวกระตุนกระแสการปฏิรูปโดยการออก
ประกาศงานใหญ 10 อยางของชาวเวียดนาม 
 คําประกาศของขบวนการชาตินิยมซุยเตินคือ ”งานใหญ 10 อยาง” (Ten great jobs) 
ประกาศในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1907 สําหรับใหนักชาตินิยมศึกษาไวเปนแนวทาง ดังน้ี 

1. ไมรักประเทศใดเกินกวาเวียดนาม 
2. ไมมีระบบชนชั้นในสังคม 
3. ไมมีพลเมืองที่ไมปลอดภัย 
4. ไมมีภาษีขูดรีด 
5. ไมมีกฎหมายอยุติธรรม 
6. ไมมีกองทหารที่ไรเกียรติ 
7. ไมมีระบบการศึกษาที่ดอยคุณภาพ 
8. ไมมีแหลงธรรมชาติเสื่อมโทรม 
9. ไมมีอุตสาหกรรมที่ดอยพัฒนา 
10. ไมมีการคาที่ออนแอ 1 

 งานใหญ 10 อยางของฟานโบยโจวเปนการชี้ใหเห็นสภาพของสังคมเวียดนามที่ออนแอ
และหละหลวมภายใตการปกครองของฝรั่งเศส ดังน้ันคําประกาศการปฏิรูปฉบับน้ีจึงแพรขยายไป
เปนแรงกระตุนในการตอตานฝรั่งเศสอยางรวดเร็ว การตอตานครั้งน้ีของขบวนการซุยเตินมี
สัญลักษณคือการไวผมทรงสั้นชาวเวียดนามจึงเรียกขบวนการนี้วา กบฏผมสั้น (March of the 
Shorthairs) 2 ซ่ึงเลียนแบบมาจากกบฏนักมวย (Boxer Rebellion) ของจีนใน ค.ศ. 1900 ที่
ตอตานราชวงศชิงของชาวแมนจูที่ไวผมยาว ขบวนการชาตินิยมซุยเตินนําการประทวงครั้งแรก
รวมกับชาวนาที่อําเภอไดหลก (Dai Loc) จังหวัดกวางนาม (Quang Nam) เพราะเปนพ้ืนที่ที่มี
เครือขายของขบวนการ ชาวนาหลายพันคนมารวมตัวหนาจวนของผูวาราชการจังหวัดกวางนาม
ที่เปนชาวฝร่ังเศส โดยเรียกรองใหลดภาษี เรียกรองใหเลิกผูกขาดเกลือ ฝน และเหลา 3 หลายวัน
ตอมาประชาชนกวา 8 พันคนก็มารวมในขบวนการประทวงที่อําเภอไดหลก และกระจายไปถึง
จังหวัดบินหดินห (Binh Dinh) ฟูเอียน (Phu Yen) และเถื่อเทียน (Thua Thien) 4 สงผลให
เจาหนาที่ขาราชการประจําจังหวัดตองสัญญาวาจะไมขึ้นภาษีอีก   

                                                 
 
1 David G. Marr.  (1971).  Vietnamese Anticolonialism 1885 – 1925.  pp. 137 – 139. 
2 Helen B. Lamb.  (1972).  Vietnam’s Will to Live Resistance to Foreign Aggression from Early 

Times Through the Nineteenth Century.  P.301. 
3 William J.Duiker.  (1976).  The Rise of Nationalism in Vietnam, 1900 – 1945.  p. 50. 
4 ธีระ นุชเปยม. (2525). “กบฏชาวนา: ศึกษากรณีของเวียดนาม,” ใน กบฏชาวนา. วุฒิชัย มูลศิลป 

และ ธรรมนิตย วราภรณ, บรรณาธิการ.  หนา 102. 
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ภาพประกอบ 14  ขบวนการซุยเตินตอตานฝรั่งเศส และการปราบปรามของฝรั่งเศส 
 
 

                         ค.ศ.1908ขบวนการชาตินิยมซุยเตินนําการตอตานภาษี 
 
 

   
ขบวนการชาตินิยมซุยเตินโจมตีฝรั่งเศสในพื้นที่ตังเกี๋ย 
ค.ศ. 1913 ที่ถายบินหThaiBinh ค.ศ. 1913 และ ค.ศ.1914 ฮานอย 
ค.ศ. 1915 ฟูเอียน (Phu Thu) มองกาย (Mong Cai) ลางเซิน (Lang Son) 
 

 

 ค.ศ. 1918 ฝรั่งเศสโจมตีฐานที่มั่นแหยินเตอ 
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ภาพประกอบ 15 สวนหนึง่ของเอกสารเผยแพรของขบวนการชาตนิิยมซุยเตินในการปลุก 

ระดมชาวเวียดนามขึ้นมาตอตานการเสียภาษีใน ค.ศ.1908 
ที่มา ถายโดยผูวิจัยจากการลงพื้นที่เก็บขอมูลรวมกับทีป่รึกษา ผศ.พลับพลึง คงชนะ ณ 

พิพิธภัณฑการปฏิวตัิของชาวเวยีดนาม (Museum of The Vietnamese Revolution) เมือง
ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ถายเม่ือวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2550 
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ภาพประกอบ 16  สวนหนึ่งของเอกสารเผยแพรของขบวนการชาตินิยมซุยเตินในการปลุกระดม 
ชาวเวียดนามขึ้นมาตอตานการเสียภาษีใน ค.ศ.1908 
ที่มา ถายโดยผูวิจัยจากการลงพื้นที่เก็บขอมูลรวมกับทีป่รึกษา ผศ.พลับพลึง คงชนะ ณ 

พิพิธภัณฑการปฏิวตัิของชาวเวยีดนาม (Museum of The Vietnamese Revolution) เมือง
ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ถายเม่ือวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2550 
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ภาพประกอบ 17 ฟานดินฟุง (Phan Dinh Phung: 1844-1895) 
ที่มา ถายโดยผูวิจัยจากการลงพื้นที่เก็บขอมูลรวมกับทีป่รึกษา ผศ.พลับพลึง คงชนะ ณ 

พิพิธภัณฑการปฏิวตัิของชาวเวยีดนาม (Museum of The Vietnamese Revolution) เมือง
ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ถายเม่ือวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2550 
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 อยางไรก็ตามคําสัญญามิอาจทําใหเหตุการณยุติลง ผูตอตานยังไดจับชาวเวียดนามที่
ทํางานในระบบอาณานิคมของฝรั่งเศสและทหารยามจากกองทหารทองถิ่นมาขังและฆาดังเชนนัก
ชาตินิยมเขาทําลายคฤหาสนของเหงียนเทิน (Nguyen Than) ขุนนางเวียดนามที่เปนหุนเชิดชวย

ฝรั่งเศสปราบฟานดินฟุง (Phan Dinh Phung:1847-1920)∗ สมาชิกคนสําคัญของขบวนการ สวน
ในเมืองเวนักชาตินิยมจํานวนมากมารวมตัวกัน ณ บริเวณหนาที่ทําการของขาหลวงประจําเมืองเวขาวการ
ประทวงไดกระจายออกไปในจังหวัดฮาตินหจนชาวนาเกิดปฏิกิริยารวม เหตุการณน้ีดําเนินอยู
เปนเวลาหลายเดือน เปนครั้งแรกที่มวลชนทําการตอสูทางการเมืองกับฝรั่งเศสโดยปราศจาก
อาวุธ และตอสูในรูปของฝูงชนจํานวนมาก  
 ฝรั่งเศสโตตอบนักชาตินิยมโดยการยิงพวกที่มาชุมนุมเรียกรองการปฏิรูปสังคม นักชาตินิยม อาทิ 
ตรันกุยแคบ (Tran Quy Cap) เสียชีวิต สวนฟานจูตรินห หวนตุกคาง (Huyn Thuc Cang) โงดึ๊กเก (Ngo 
Duc Ke) เลวันฮวน (Le Van Huan) และคนอื่นๆ ถูกจับกุมและเนรเทศไปเกาะปูโลกงดอร 
(Poulo Condore) ความพายแพของขบวนการชาตินิยมซุยเตินนั้นผูตอตานฝรั่งเศสสํานึกได
หลังจากถูกจับหรือหนีไปแลววาทรงผมสั้นนั้นไมมีประโยชนตอพวกเขา แตกลับเปนประโยชน
สําหรับฝรั่งเศสในการสังเกตสัญลักษณรวมของผูตอตาน1 และงายตอการดําเนินการ ฝรั่งเศส
จับกุมประชาชนหลายพันคนกักรวมไวกลางแดดที่รอนระอุอยูหลายวัน และไดทําลายฐานที่ตั้งใน
ตําบลตางๆ ของขบวนการชาตินิยมซุยเตินลง 

  ใน ค.ศ. 1909 ฝรั่งเศสยกกองทหารมุงทําลายฐานที่ม่ันของหวางฮวาทาม∗∗ดวยการ
นําทหาร 15,000 นายบุกโจมตีที่ม่ันในเหยินเตอ (Yen The) ฝายหวางฮวาทามใชยุทธวิธีแบบ
กองโจรสามารถตอตานไวไดถึง 10 เดือน แตเน่ืองจากมิไดมีการจลาจลโดยใชอาวุธในที่อ่ืนใดเพื่อ
ทําใหกองกําลังของฝร่ังเศสกระจายออกไป ทําใหฝรั่งเศสรวมกําลังมาปราบกองทัพที่เหยินเตอ 
จนแตกไป สวนหวางฮวาทามสามารถรอดชวีิตมาไดและทําการตอตานอีก 3 ป จนถูกผูทรยศลอบ
สังหารชีวิตในวันที่ 10 กุมภาพันธ ค.ศ. 1913 เพราะสมาชิกในกองกําลังของเขาตองการรางวัล
จากฝรั่งเศส  

                                                 
 
∗ ฟานดินฟุง ผูนําคนสําคัญของขบวนการเกิ่นเวืองหรือหรือขบวนการนิยมกษัตริย เขานําการตอตาน

ฝรั่งเศสในชวง ค.ศ. 1885-1895 ภายหลังเขามาเปนสมาชิกคนสําคัญของขบวนการชาตินิยมซุยเติน และเคย
กอความไมสงบใน ค.ศ.1908 โดยเขานําชาวนาในการประทวงเรื่องภาษี ภายใตประกาศงานใหญ 10 อยางของ
ขบวนการ โปรดดู Samuel L. Popkin.  (1979).  The Rational Peasant.  p. xvii.  

1 Helen B. Lamb.  (1972).  Vietnam’s Will to Live Resistance to Foreign Aggression from Early 
Times Through the Nineteenth Century.  P. 301. 

∗∗
 หวางฮวาทามเปนผูนําชาวนาจังหวัดเหยินเตอ หวางฮวาทามเปนผูนําคนสําคัญของขบวนการเกิ่น

เวือง ภายหลังจากขบวนการเกิ่นเวืองยุติบทบาทลงใน ค.ศ. 1893 หวางฮวาทามก็ยังคงดําเนินการตอตาน
ฝรั่งเศส และเขารวมขบวนการชาตินิยมซุยเตินตอมา 
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ภาพประกอบ 18 หวางฮวาทาม 
 ที่มา ถายโดยผูวิจัยจากการลงพื้นที่เกบ็ขอมูลรวมกบัที่ปรึกษา ผศ.พลับพลึง คงชนะ ณ 
พิพิธภัณฑการปฏิวตัิของชาวเวยีดนาม (Museum of The Vietnamese Revolution) เมือง

ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ถายเม่ือวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2550 
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ภาพประกอบ 19 นักชาตนิิยมในเมือง  Yen The  
ที่มา NGUYEN NGOC DIEP. (2000).  The War 1858 – 1975 In Vietnam. p. 113. 
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 การปราบปรามขบวนการชาตินิยมซุยเตินของฝรั่งเศสในครั้งนี้นอกจากปราบปราม
ภายในประเทศแลวและสําหรับภายนอกประเทศ ฝรั่งเศสใชยุทธวิธีตางๆ เชน ตกลงใหเงินกูเม่ือ
ญ่ีปุนยอมรับฐานะของฝรั่งเศสในเอเชียที่สงผลใหใน ค.ศ. 1910 เจาชายเกืองเด นักศึกษาและ
สมาชิกที่อยูในญี่ปุนก็ตองยายไปตั้งม่ันอยูในเมืองจีนในมณฑลกวางตุง 1 ขบวนการตองยุติ
บทบาทการตอตานชั่วคราว เพราะขบวนการเพิ่งถูกฝรั่งเศสปรามปรามสมาชิกภายในประเทศ 
ผลที่ตามมาอยางหนึ่งของขบวนการชาตินิยมซุยเตินที่ไดรับจากจีนคือ การนิยมความรุนแรง 
เพราะวาสมาชิกหลายคนอยูรวมเหตุการณการปฏิวัติจีนใน ค.ศ. 1911 ซ่ึงเหตุการณและ
แนวความคิดนี้จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขององคกรตอไป  
 ใน ค.ศ. 1912 ฟานโบยโจวประกาศตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นในเมืองกวางตุงของจีน โดยมี
เจาชายเกืองเดดํารงตําแหนงประธานาธิบดี ฟานโบยโจวดํารงตําแหนงรองประธานาธิบดีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 2 ซ่ึงตอมาใน ค.ศ. 1912 ขบวนการชาตินิยมซุยเตินได
สงนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแลวเขารวมปฏิบัติการในโคชินจีนและตามชายแดนจีนเวียดนาม3 
เชนการสงสมาชิกไปลอบสังหารผูวาราชการจังหวัดไทบินห (Thai Binh) จนเสียชีวิตในวันที่ 13 
เมษายน ค.ศ. 1913 และในวันที่ 26 เดือนเดียวกันเหงียนคัคเกิ่น (Nguyen Khac Can) ลอบวางระเบิด
โรงแรมในเมืองฮานอย สงผลใหชาวฝรั่งเศสเสียชีวิต 2 ศพ ฝรั่งเศสตอบโตอยางรวดเร็วดวยการ
จับกุมเหงียนคัคเกิ่นและสมาชิกขบวนการชาตินิยมซุยเตินรวม 7 คน ศาลพิพากษาประหารชีวิต
ทั้งหมดรวมทั้งฟานโบยโจวและเจาชายเกืองเด 4 ที่ขณะน้ันอาศัยอยูตางประเทศดวย 
 ขบวนการชาตินิยมซุยเตินในชวง ค.ศ. 1913 – 1917 น้ันขาดผูนําที่สําคัญอยาง    ฟาน
โบยโจวและเจาชายเกืองเดเพราะใน ค.ศ. 1913 ฟานโบยโจวถูกจับเรียกคาตัวจากฝรั่งเศสโดย
นายพลลุงซีกวน (Lung Chi-Kung) ของจีน ตอมาใน ค.ศ. 1917 ฟานโบยโจวไดรับความ
ชวยเหลือจาก ดร.ซุนยัตเซ็นจนไดรับการปลอยตัวออกมา สวนเจาชายเกืองเดนั้นถูกตํารวจ
อังกฤษจับกุมระหวางเดินทางหาทุนสนับสนุนขบวนการในโคชินจีน โดยถูกจับใน ค.ศ.1913
ระหวางการเดินทางจากไซงอนสูฮองกง แตเจาชายเกืองเดก็ไดรับการชวยเหลือออกมาไดและ
พระองคจึงลักลอบเดินทางไปพํานักอยูในยุโรป 5 ตอมาจึงไดเดินทางกลับมาพํานักในญี่ปุนใน 
ค.ศ.1915ภายหลังจากนั้นพระองคไดยุติบทบาททางการเมืองลงจนสิ้นพระชนมใน ค.ศ.1951   

                                                 
 
1 ดี.จี.อี. ฮอลล.  (2526).  ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต.  คุณวรุณยุพา สนิทวงศ ณ อยุธยา 

และคณะแปล.  หนา 915.  
2 เชิดเกียรติ  อัตถากร.  (2540).  ขบวนการคอมมิวนิสตเวียดนาม.  หนา  52. 
3 พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล และ ธรรมนิตย วราภรณ.  (มกราคม,2525).  “เวียดนาม: ปฏิกิริยาตอตานการ

ปกครองอาณานิคมของฝรั่งเศสตั้งแต ค.ศ. 1817 – 1954,” เอเชียปริทัศน. 3(1): 67. 
4 สุด จอนเจิดสิน.  (2544).  ประวัติศาสตรเวียดนามตั้งแตสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสถึงปจจุบัน. หนา 115. 
5 David G. Marr.  (1971).  Vietnamese Anticolonialism 1885 – 1925.  p 224. 
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แตอยางไรก็ตามในเดือนตุลาคม ค.ศ.1914 โดเจินเที๋ยต (Do Cham Thiet) และสมาชิกพยายาม
ยึดเมืองฮานอยแตถูกฝรั่งเศสปรามปรามจับกุมและมีสมาชิกถูกประหารชีวิต 58 คน ใน ค.ศ.1915 
สมาชิกกอกบฏที่เมืองฟูเถาะ (Phu Tho) ในตังเกี๋ย ฝรั่งเศสปราบปรามจับกุมได 238 คนถูก
ประหารชีวิต 28 คน ในตน ค.ศ.1915 สมาชิกของขบวนการชาตินิยมซุยเตินไดพยายามยึด
เมืองมองไก (Mong Cai) เมืองหลางเซิน (Lang Son) และหาโขว (Ha Khau) ในตังเกี๋ยแตไม
ประสบผลสําเร็จ การพยายามยึดเมืองในครั้งนี้ทําใหฝรั่งเศสขอความรวมมือจากรัฐบาลไทยซึ่ง
ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (ค.ศ.1910-1925) สถานกงสุลอังกฤษที่
เกาะฮองกง และ รัฐบาลจีนใหชวยจับพวกชาตินิยมเวียดนามในตางแดนดวย 1 เน่ืองจากมีสมาชิก
บางสวนเดินทางหนีการจับกุมเขาสูไทย ฮองกง และจีน 
 ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ. 1914 – 1918) ชาวเวียดนามถูกฝรั่งเศสเกณฑทหาร
และแรงงานจํานวน 100,000 นายเพื่อไปชวยสงครามในฝรั่งเศส ชาวเวียดนามเหลานี้เกิดความ
ประทับใจในสังคมตะวันตกและสุนทรพจนจากการประกาศเสรีภาพ แนวความคิดการกําหนดชะตา
กรรมตนเอง (Self – determination) 2 ของประธานาธิบดีวูดโรว วิลสัน (Woodrow Willson)   ของ
สหรัฐอเมริกา เม่ือเขากลับสูเวียดนามพรอมแนวความคิดใหมบางคนก็เขามารวมตอตานฝรั่งเศส 
โดยมีการโจมตีกองทหารฝรั่งเศสที่เมืองไตเหงียน (Thai Nguyen) ภูมิภาคตังเกี๋ยใน ค.ศ.1918 
ภายใตการนําของสิบเอกตริ่นหวันเกิ๊น (Trinh Van Can) และเลืองเหง็อกเกวิ๊ยน (Loovng Ngoc 
Quyen) 3 มีทหารเขารวมจํานวนมาก รวมทั้งนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากญี่ปุนและจีน นัก
ชาตินิยมยึดคลังแสง ปลดปลอยนักโทษ สังหารทหารฝรั่งเศส และประกาศปลดปลอยเมืองไต
เหงียนไดประมาณ 1 สัปดาห หลังจากนั้นฝรั่งเศสยกกองทหารจํานวน 2,000 นายเขายึดพื้นที่คืน 
นักชาตินิยมถอยกองกําลังเขาสูพ้ืนที่ภูเขารอบๆ เมืองไตเหงียนและตอสูตออีก 6 เดือน โดยการ
ลอบโจมตีตามหลักสงครามกองโจร เพราะนักชาตินิยมมีกองกําลังขนาดเล็กและขาดแคลนอาวุธ
ยุทโธปกรณที่จะใชในการตอสูกับกองทหารฝรั่งเศสโพนทะเล การตอสูของขบวนการชาตินิยม
ซุยเตินเปนการตอตานของผูนําในพื้นที่ตางๆ ที่มีความเปนเอกภาพ การลุกฮือแตละครั้งมิได
เกิดขึ้นพรอมกันทั้งประเทศ เสมือนการเกิดขึ้นตามความพรอมของกลุมในพื้นที่ ทําใหการลุกฮือ
ขึ้นมาตอตานจึงดํารงอยูไดเพียงชั่วคราวเทานั้น 
 บทบาทขบวนการชาตินิยมซุยเตินในชวง ค.ศ.1904-1925 น้ันเปนไปตามความประสงค
การกอตั้งขบวนการที่เนนแนวทางการปฎิรูปประเทศเปนสําคัญ สวนการตอตานนั้นถือเปน
เปาหมายรองลงมา เพราะฟานโบยโจวและเจาชายเกืองเดทรงรับทราบถึงความออนแอ ความไม
พรอมของชาวเวียดนาม ดังน้ันฟานโบยโจวจึงดําเนินการจัดตั้งโรงเรียน สงนักศึกษา และผลิตสื่อ

                                                 
 
1 สุด จอนเจิดสิน.  (2544).  ประวัติศาสตรเวียดนามตั้งแตสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสถึงปจจุบัน. หนา 116. 
2 เขียน ธีระวิทย.  (2542).  เวียดนาม สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง การเมือง และการตางประเทศ.  หนา 32 – 33. 
3 เหงียนคักเวียน.  (2545).  เวียดนามประวัติศาสตรฉบับพิสดาร. แปลโดย เพ็ชรี สุมิตร หนา 189. 
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ขึ้นมาเผยแพรอยางกวางขวาง สวนนักศึกษาตางประเทศก็ยังคงอยูในชวงการศึกษาเปนสวนใหญ 
การประทวงครั้งใหญใน ค.ศ.1908 ก็เปนการนําประทวงที่ไมมีอาวุธเพราะเปนการรวมประทวง
จากปญญาชน ชาวนา และพอคา สวนการตอตานที่รุนแรงเปนการลอบกระทําเปนสวนใหญ ไมใช
การลุกฮือขึ้นของสมาชิกทั้งประเทศ สาเหตุหน่ึงมาจากความไมพรอมของอาวุธและตัวสมาชิก 
ประกอบกับความเหนือกวาทางดานแสนยานุภาพของกองทัพฝรั่งเศส แตการนําการตอตาน การ
ลอบกอการราย และการตอตานเปนครั้งคราวเหลานี้ อยูในขั้นตอนหนึ่งของการสรางภาพลักษณ
ของขบวนการเพื่อการแสวงหาแนวรวมมากขึ้น เพราะยิ่งขบวนการกอการตอตานขึ้นมากเทาไร
ชื่อเสียงก็แพรหลายมากขึ้นในหมูนักชาตินิยม และไดกลายเปนปจจัยในการตัดสินใจสนับสนุน
หรือเขารวมมากขึ้น เพราะใน ค.ศ.1925 ซ่ึงเปนปที่ขบวนการยุติบทบาทไปแลว องคการโคมินเทิรน          
ไดวิเคราะหวาเวียดนามยังไมมีความพรอมที่จะทําการขับไลฝรั่งเศส เพราะวาเวียดนามไมมี
องคการที่มีความเขมแข็งและไมมีทฤษฎีในการตอตานอยางจริงจัง 

 



บทที่ 4 
ปญหาและผลจากการสลายตัวของขบวนการชาตินิยมซุยเติน 

 
แนวทางการดําเนินการเพื่อการขับไลฝรั่งเศส 5 ขั้นตอนของขบวนการชาตินิยมซุยเติน

น้ันประสบผลสําเร็จถึงขั้นที่ 4 คือ การสรางเครือขาย การกอตั้งโรงเรียนกินนอน การสงนักศึกษา
ไปศึกษาตอในตางประเทศ และการปลุกกระแสชาตินิยมผานสื่อสิ่งพิมพ แตในขั้นตอนสุดทายคือ
การตอสูดวยกําลังประสบผลลมเหลว เน่ืองจากการปราบปรามของฝรั่งเศสที่มีประสิทธิภาพ และ
ความแตกตางระหวางโลกทัศนของนักชาตินิยมที่นําไปสูการขาดเอกภาพในขบวนการชาตินิยม
ซุยเตินรวมทั้งการแทรกแซงจากโฮจิมินหผูรับแนวความคิดคอมมิวนิสตในการตอตานฝรั่งเศส  

 
 4.1 ปญหาของขบวนการ 
 ปญหาการดําเนินการของขบวนการชาตินิยมซุยเตินนั้นสามารถแบงออกได 2 กรณี คือ 
ปญหาจากชาวเวียดนามและปญหาจากชาวฝรั่งเศส ซ่ึงปญหาทั้งสองดังกลาวนั้นมีความ
ความสัมพันธดังจะกลาวตอไปน้ี 
 4.1.1 การปราบปรามของฝรั่งเศส 
 การที่ รัฐบาลอาณานิคมฝรั่งเศสมีนโยบายที่จะปราบปรามชนพื้นเมืองเวียดนาม 
เพราะวาฝรั่งเศสไดรับบทเรียนกอนการยึดเวียดนามเปนอาณานิคมและเหตุการณการตอตาน
ฝรั่งเศสในสมัยขบวนการเกิ่นเวืองในชวง ค.ศ. 1885 - 1893 ประกอบกับการสถาปนาอินโดจีน
เปนอาณานิคมเปนการเราชาวพื้นเมืองที่เสียผลประโยชนใหทําการตอตานฝรั่งเศสตลอดมา 
 การปราบปรามของฝรั่งเศสมีขั้นตอนตั้งแตจับกุม ประหารชีวิต เนรเทศ  อาทิ กรณีของ
จักรพรรดิหามงีที่ฝรั่งเศสไดเนรเทศไปอยูที่ประเทศแอลจีเรีย สาเหตุสําคัญที่ทําใหฝรั่งเศสมี
นโยบายปราบปรามชาวพื้นเมืองที่ตอตานอํานาจอยางรุนแรง เพราะวาผลประโยชนจากการลงทุน
อยางมหาศาลทําใหฝรั่งเศสตองปกปองผลประโยชนของตนใหปลอดภัย รวมทั้งการควบคุมสวน
แบงจากตลาด การสงออก และทรัพยากรธรรมชาติ 1 การประกาศศักยภาพดานกองกําลังโพน
ทะเลของฝรั่งเศส และที่สําคัญฝรั่งเศสเชื่อวาการมีสถานีการคาในทะเลจีนใตและคาบสมุทรอินโดจีน           
ถือเปนการมีสวนรวมเกี่ยวกับกําไรอันมหาศาลจากการคาทางทะเล2 ดวยเหตุผลดังกลาวฝรั่งเศส
จึงตองดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อรักษาผลประโยชนของชาติไวใหได โดยเชื่อวาเม่ือรัฐ 

                                                 
 
1 Helen B. Lamb.  (1972).  Vietnam’s Will to Live Resistance to Foreign Aggression from Early 

Times Through the Nineteenth Century.  P. 301. 
2 แอนโทนี รีด.  (2547).  เอเชียตะวันออกเฉียงใตในยุคการคา ค.ศ. 1450 – 1680 เลม 2 การขยายตัวและวิกฤติการณ = 

Southeast Asia in the Age of Commerce Volume Two: Expansion.  แปลโดย พงษศรี เลขะวัฒนะ.  หนา 104 – 105. 
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ภาพประกอบ 20  สมาชิกขบวนการชาตินิยมถูกฝรั่งเศสจับใน ค.ศ.1908 
ที่มา ถายโดยผูวิจัยจากการลงพื้นที่เก็บขอมูลรวมกับทีป่รึกษา ผศ.พลับพลึง คงชนะ ณ 

พิพิธภัณฑการปฏิวตัิของชาวเวยีดนาม (Museum of The Vietnamese Revolution) เมือง
ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ถายเม่ือวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2550 

 

 
 

ภาพประกอบ 21 นักโทษขบวนการชาตินิยมซุยเตินถูกจับกุม ใน ค.ศ. 1908 
ที่มา ถายโดยผูวิจัยจากการลงพื้นที่เก็บขอมูลรวมกับทีป่รึกษา ผศ.พลับพลึง คงชนะ ณ 

พิพิธภัณฑการปฏิวตัิของชาวเวยีดนาม (Museum of The Vietnamese Revolution) เมือง
ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ถายเม่ือวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2550 
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ภาพประกอบ 22  นักชาตินยิมซุยเตินถูกฝร่ังเศสลงโทษใน ค.ศ. 1908 
ที่มา ถายโดยผูวิจัยจากการลงพื้นที่เก็บขอมูลรวมกับทีป่รึกษา ผศ.พลับพลึง คงชนะ ณ 

พิพิธภัณฑการปฏิวตัิของชาวเวยีดนาม (Museum of The Vietnamese Revolution) เมือง
ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ถายเม่ือวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2550 
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ชายขอบเขมแข็งศูนยกลางอํานาจก็มีความมั่นคงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารอาณานิคม 
ดังน้ันการปราบปรามอยางรุนแรงจึงเปนการลงทุนที่ไดผลดีที่สุดเพราะนักชาตินิยมที่ถูกกวาดลาง
ไดรับผลลัพธไมกี่อยาง คือ ตาย ถูกจับกุมคุมขัง หรือ หนี ซ่ึงฝรั่งเศสคาดการณวาเปนการยากตอ
การรวมตัวใหมหรืออยางนอยก็ตองใชเวลาอีกระยะหนึ่งกวาจะรวมตัวกันได 
 แตอยางไรก็ตามนโยบายการปราบปรามอยางรุนแรงของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสก็มิใช
นํามาใชกับชนพื้นเมืองเวียดนามทุกครั้งไป  เพราะในอีกมิติหน่ึงฝรั่งเศสไดใชนโยบายผสม
กลมกลืนในหลายดาน เชน การใหสัญชาติฝรั่งเศสแกชาวเวียดนามในแควนโคชินจีน การให
การศึกษาแบบฝรั่งเศสโดยการเปดโรงเรียนในโคชินจีนอันนัมและฮานอย1 การสงนักเรียนไป
ศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศส การเผยแผคริสตศาสนา สวนนโยบายทางการเมืองก็ชวยใหการบริหาร
ดินแดนอาณานิคมของฝรั่งเศสดําเนินไปอยางมีศักยภาพ2  เชน การรับชาวเวียดนามเขารวม
ทํางานในตําแหนงตางๆ การสนับสนุนสมาชิกราชวงศขึ้นมาคานอํานาจกับจักรพรรดิที่ดํารง
ตําแหนงอยู เพ่ือวาหากจักรพรรดิไมปฏิบัติตามคําสั่งของฝร่ังเศส  ฝรั่งเศสก็จะนําจักรพรรดิเงา
ขึ้นมาดํารงตําแหนงแทน  ดวยนโยบายดังกลาวทําใหอิทธิพลฝรั่งเศสทั้งทางดานการเมืองและ
วัฒนธรรมกระจายสูสังคมเวียดนามและสงผลใหฝรั่งเศสสามารถควบคุมชนชั้นสูงของเวียดนามที่
ยังตองการพึ่งพาราชวงศเหงียนและจักรวรรดินิยมฝร่ังเศส มีผลทําใหชาวเวียดนามขาดความ
ม่ันใจในการเขารวมขบวนการตอตานฝรั่งเศสของนักชาตินิยมทั้งหลาย 
 
 4.1.2 ความแตกตางทางโลกทัศนของนักชาตินิยมซุยเติน  
 ขบวนการชาตินิยมซุยเตินประกอบดวยสมาชิก 4 กลุมอันไดแก 1 กลุมผูนําเจาชายเกือง
เดและฟานโบยโจว 2 กลุมนักศึกษาตางประเทศ 3 กลุมปญญาชนขงจื๊อ และ4 กลุมชาวนา ซ่ึงแต

ละกลุมสามารถจําแนกโลกทัศน∗ไดดังน้ี 

                                                 
 
1 สุนันทา ปญญาฤทธิ์.  (2522, 4 เมษายน-มิถุนายน).  “ฝรั่งเศสกับการใหการศึกษาแกอาณานิคมอินโดจีน,”  

ธรรมศาสตร. 8(4): 79-93 
2Dennis J. Duncanson.  (1968).  Government And Revolution In Vietnam.  p. 87. 
∗

 โลกทัศน (Concept) คือแนวความคิดที่มีแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งผานการคิดวิเคราะหตามหลัก
เหตุ ผ ลและก า ร วิ เ ค ร า ะห จ า กป ร ะสบกา รณ โ ลกทั ศน เ กี่ ย ว ข อ งกั บ วัฒนธ ร รมมานุ ษยวิ ท ย า 
(CulturalAnthropology) กลุม (Group) ชุมชนชาติพันธุ (Ethnic community) ศาสนา (Religion) เชื้ อชาติ  
( race) เปนตน  ดังนั้น โลกทัศนของมนุษยจึ ง เปนผลผลิตของสังคมและ เหตุผล  อางอิงจาก นิติ 
ภวัครพันธุ.  (2547).  แปลงความทรงจํา “ไต” สรางความเปน “ไทย” ใน ความเปนไทย/ความเปนไท.  วิภาส 
ปรัชญาภรณ บรรณาธิการ. หนา 3. และ Robert  Audi. (1999).  The Cambridge Dictionary of Philosophy.  p. 169.       
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 1. กลุมผูนํา คือเจาชายเกืองเดและฟานโบยโจว ทําหนาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิถีการ
ตอสู ติดตอขอความรวมมือ หาเงินทุนสนับสนุนขบวนการ เจาชายเกืองเดและฟานโบยโจวตอง
เดินทางทั่วประเทศเวียดนามและเดินทางไปญี่ปุน จีน รัสเซีย เกาหลี อินเดีย ฟลิปปนส อินโดเนเซีย ลาว 
เขมร และไทย ดังนั้นเจาชายเกืองเดและฟานโบยโจวจึงมีโอกาสรับแนวความคิด แนวทางปฏิบัติ
ใหมๆ อยูเสมอ ดังน้ันโลกทัศนของผูนําขบวนการชาตินิยมซุยเตินอยางเจาชายเกืองเดและฟาน
โบยโจวจึงแตกตางจากสมาชิกที่รวมขบวนการมาก แนวความคิดและวิถีทางตามปจจัยใหมๆ 
อาทิ การเปลี่ยนแปลงการปกครองในจีนและรัสเซีย เปนตน แตอยางไรก็ตามฟานโบยโจวก็
พยายามถายทอดแนวความคิดดวยการผลิตงานเขียน และอบรมสมาชิกของขบวนการอยาง
สมํ่าเสมอ 

2. กลุมนักศึกษาตางประเทศ นักศึกษาชาวเวียดนามที่ขบวนการชาตินิยมซุยเตินสงไป
ศึกษาในญี่ปุนและจีนเปนกลุมคนที่ฟานโบยโจวถือเปนหัวใจของขบวนการชาตินิยมซุยเติน 
เพราะฟานโบยโจวตองการใหคนกลุมน้ีทําหนาที่เปนผูนําชาวเวียดนามในการตอตานและนําการ
เปลี่ยนแปลงสังคมเวียดนามในดานตางๆ  

นักศึกษาชาวเวียดนามในตางประเทศเปนกลุมคนที่ไดรับแนวความคิดดานปรัชญา
ตะวันตก แนวทางการพัฒนาประเทศญี่ปุนจากการปฏิรูปเมจิ การเปลี่ยนแปลงการปกครองในจีน 
และการปฏิวัติในรัสเซียจากสถาบันการศึกษาและปญญาชนรวมสมัย ประกอบกับเจาชายเกืองเด
และฟานโบยโจวทําหนาที่อบรมดูแลนักศึกษาเวียดนามโพนทะเลดวยตนเอง 

นักศึกษาชาวเวียดนามในญี่ปุนไดมีโอกาสรวมงานกับนักศึกษาชาวจีนโพนทะเลในญี่ปุน
โดยการเขียนบทความลงในวารสารของนักศึกษาจีน1 ที่ชื่อวาเวินนามตับจ๊ี สรุปวานักศึกษา
เวียดนามที่ขบวนการชาตินิยมซุยเตินสงไปศึกษาในตางประเทศนั้นมีโลกทัศนตอการ
เปลี่ยนแปลงของเวียดนามตามปรัชญาตะวันตกและแนวทางการปฏิรูปของญี่ปุน การปฏิวัติของ
จีนและรัสเซียตามลําดับเหตุการณตางๆ 

3.กลุมปญญาชนขงจื๊อ ปญญาชนขงจ๊ือคือ ชาวเวียดนามที่ผานการศึกษาแบบจารีต
เวียดนามคือ การศึกษาคําสอนของขงจื๊อ ปญญาชนขงจื๊อเหลานี้ในอดีตสวนหนึ่งรับราชการกับ
ราชสํานักหรือเปนผูนําชุมชน คนกลุมน้ียึดถือแนวทางปฏิบัติตามหลักคําสอนของขงจ๊ืออยาง
เครงครัดเพราะลัทธิขงจ๊ือเปนแบบแผนที่ครอบลงไปในสังคมเวียดนามทั้งระบบการปกครองและ
วิถีชีวิตชาวเวียดนาม 

ปญญาชนเหลานี้ตางทําการตอตานฝรั่งเศสเปนเอกเทศจากกันคือ แตละคนตางก็ปฏิบัติ
หนาที่ในพ้ืนที่บานเกิดของตนโดยไมมีการติดตอกับปญญาชนในพื้นที่อ่ืนๆ และไมมีสวนรวมและ
การสนับสนุนจากพื้นที่ใกลเคียง การดําเนินการดังกลาวสงผลใหฝรั่งเศสปราบปรามลงได 

                                                 
 
1 Joseph Buttinger.  (1967).  Vietnam:  A Dragon Embattled.  p. 153. 
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4. กลุมชาวนา ชาวนาถือเปนกลุมคนที่มีความสําคัญในขบวนการชาตินิยมซุยเติน 
เพราะชาวนามีเสบียงอาหารและกําลังพลสนับสนุนขบวนการ สังคมชาวนาเวียดนามเปนสังคมที่
เขมแข็งเพราะวัฒนธรรมของชาวนาไดรับการปรับปรุงตามวิถีทางขงจื๊อจนชุมชนชาวนาเนนให
ความสําคัญตอผูอาวุโสในการทําหนาที่ปกครองหมูบาน ชาวนาเวียดนามเรียกตนเองวา (Nguoi 
Kinh) ที่แปลวาคนเมือง ซ่ึงแสดงถึงความภาคภูมิใจในสังคมของชาวนา ชาวนาเวียดนามมี
บุคลิกภาพที่กลาแข็ง ตรงไปตรงมา อาจหาญ และพรอมที่จะเผชิญหนากับทุกสิ่งทุกอยาง แมแต
ประจันหนากับรัฐ1 ชาวนาเวียดนามมีความสัมพันธอันดีกับรัฐเวียดนามนอย เพราะแนวทาง
ปฏิบัติของราชสํานักดําเนินการกดขี่และทอดทิ้งชาวนา จนกระทั่งกบฏชาวนาในเวียดนามเกิดขึ้น
บอยมาก อาจจะเห็นไดจากกบฏชาวนาในสมัยราชวงศเหงียน เชนในสมัยจักรพรรดิยาลอง 
จักรพรรดิมินหหมางและจักรพรรดิเถี่ยวจิเกิดกบฏชาวนา 390 ครั้ง2 สรุปไดวาชาวนาเวียดนามมี
แนวโนมตอตานและไมไววางใจในระบบราชสํานัก ดังนั้นการตัดสินใจเขารวมตอตานฝรั่งเศสกับ
ขบวนการชาตินิยมซุยเตินของชาวนาจึงขึ้นอยูกับสาเหตุทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ชาวนาที่ถูกฝรั่งเศสเปลี่ยนแปลงในเชิงทําลายเปนหลัก สิ่งเหลานี้มาแปลงเปนโลกทัศนของ
ชาวนาเวียดนามในการตอตานฝรั่งเศสตามมา โดยมีปญญาชนขงจื๊อนําการเรียกรองใหเขารวม
ขบวนการเพื่อทําการตอตานฝรั่งเศส โดยรวมชาวเวียดนามซึ่งสวนใหญเปนชาวนากับเครื่องมือ
ทางการเกษตร อาทิ จอม เสียม พรา มีด และ ไม เพ่ือทําการตอสูขับไลฝรั่งเศสแบบเผชิญหนา
กับกองทหารฝรั่งเศสที่มีแสนยานุภาพสูงกวา 
 

 4.1.3 การขาดเอกภาพในขบวนการชาตินิยมซุยเติน 
 ความเปนเอกภาพของขบวนการชาตินิยมซุยเตินเปนสิ่งสําคัญตอการวางแผนตอตาน
เจาอาณานิคมฝรั่งเศส แตเม่ือมองโครงสรางขบวนการชาตินิยมซุยเตินน้ันพอจะจําแนกถึงจุดออน
ไดคือ สมาชิกของขบวนการมีสถานภาพและถิ่นที่อยูที่ตางกัน เชน ผูนํา อาทิ เจาชายเกืองเด 
ฟานโบยโจว นักศึกษาที่ศึกษาอยูในญี่ปุนและจีน นักปราชญในเวียดนาม และแนวรวมหรือ
ประชาชนในเวียดนาม ผูนําและนักศึกษาใชชีวิตสวนใหญอยูในตางประเทศ ซ่ึงโอกาสที่ไดรับ
ความรูแนวคิดใหมจากตะวันตกยอมมากกวา สวนนักปราชญและแนวรวมใชชีวิตอยูในเวียดนาม
ภายใตการปกครองสอดสองดูแลของฝรั่งเศส โอกาสที่จะไดรับขอมูลขาวสารใหมยอมมีนอย เหตุ
น้ีจึงสงผลใหการปฏิบัติการยังคงยึดรูปแบบเดิมๆ คือ แยกกันปฏิบัติการตามแนวทางในอดีต    

                                                 
 

1 พรเพ็ญ  ฮั่นตระกูล.  (2542, 1 มิถุนายน-พฤศจิกายน).  “โลกทัศนชาวนาเวียดนามปลาย
คริสตศตวรรษที่ 18 และตนคริสตศตวรรษที่ 19,”  อักษรศาสตร.  22(1): 126. 

2 สุด จอนเจิดสิน.  (2544).  ประวัติศาสตรเวียดนามตั้งแตสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสถึงปจจุบัน.  หนา 
14. 
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ตัวอยางเชน ตังเกี๋ย อันนัมและโคชินจีนตางก็มีผูนําเปนของตนเองและมีหลายกลุมและหลายคน 
ดังน้ันความเปนเอกภาพในประเทศเวียดนามจึงขาดไป  
 สวนฝรั่งเศสก็พยายามปดโอกาสการรับขาวสารตางประเทศ เพ่ือความมั่นคงของระบบ
อาณานิคมและระบบการปกครอง ดังน้ันสมาชิกขบวนการชาตินิยมจะไดรับขาวสารก็ตอเม่ือมีการ
ลักลอบนําเขามาแจกจายซึ่งไมมีความตอเน่ือง เพราะเหตุจากการปราบปรามของฝรั่งเศส 
   

4.2 สาเหตุการสลายตัวของขบวนการชาตินิยมซุยเตนิ 
การสลายตัวของขบวนการชาตินิยมซุยเตินเกิดจากปจจัยภายในคือสมาชิกในขบวนการ

และชาวเวียดนามที่มีความสัมพันธตอกัน เพราะในขณะที่ขบวนการชาตินิยมซุยเตินดํารงอยู
ขบวนการชาตินิยมอ่ืนก็กอตั้งขึ้นมาเชนกัน และปจจัยภายนอกจากระบบอาณานิคมและ
อุดมการณปฏิวัติ ดังน้ันการสลายตัวของขบวนการชาตินิยมซุยเตินจึงเกิดขึ้น 

 
4.2.1 ปจจัยภายใน 
กอนหนา ค.ศ. 1925 ซ่ึงเปนปที่ขบวนการชาตินิยมซุยเตินจะสลายไป ผูนําคนสําคัญๆ ได

ยุติบทบาทลงเนื่องจากถูกจับกุมและถูกแทรกแซง กลาวคือ ใน ค.ศ.1913 เจาชายเกืองเดถูก
จับกุมระหวางการเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกขบวนการในโคชินจีนเพ่ือตองการหาผูสนับสนุน
ทางดานการเงิน แตเจาชายเกืองเดก็ไดรับการชวยเหลือมาได จากนั้นพระองคทรงยายไปพํานักที่
ยุโรป ตอมาพระองคทรงยายกลับมาพํานักในญี่ปุนใน ค.ศ.1915 แตพระองคก็ไมมีบทบาทโดด
เดนในการนําขบวนการชาตินิยมซุยเตินแตอยางใด เพราะรัฐบาลญี่ปุนไมสนับสนุนใหพระองคนํา
การตอตานฝรั่งเศส ในขณะที่ฟานโบยโจวผูนําคนสําคัญของขบวนการไดถูกนายพลลุงซีกวนของ
จีนจับกุมเพ่ือเรียกคาตัวจากฝร่ังเศสในชวง ค.ศ.1913– 1917 และใน ค.ศ.1913 เชนกันที่
ขบวนการชาตินิยมซุยเตินสูญเสียผูนําคนสําคัญคือหวางฮวาทามจากการลอบสังหารจากสมาชิก
รวมขบวนการที่ฝกใฝฝรั่งเศส การสูญเสียครั้งน้ีสงผลใหขบวนการสูญเสียพ้ืนที่ปลดปลอยในเมือง
เหยินเตอดวย สรุปวาในป ค.ศ.1913 เปนปแหงการสูญเสียของขบวนการชาตินิยมซุยเติน  

โฮจิมินหนักชาตินิยมชาวเวียดนามอีกกลุมหน่ึงที่ดําเนินการแทรกแซงขบวนการชาตินิยม
ซุยเตินเพ่ือตองการนักศึกษาที่ขบวนการชาตินิยมซุยเตินสงไปศึกษาในตางประเทศเขารวม
อุดมการณคอมมิวนิสตเพ่ือการตอตานฝรั่งเศส1 โฮจิมินหจึงดําเนินการสลายผูนําของขบวนการ
ซุยเติน เชน ฟานโบยโจวดวยการเชิญไปปราศรัยที่เมืองเซ่ียงไฮแลวลอบสงขาวใหตํารวจฝรั่งเศส
จับกุม ฟานโบยโจวคิดวาโฮจิมินหเปนนักชาตินิยมที่ดําเนินการตอตานฝรั่งเศสเชนเดียวกัน จึงคดิ

                                                 
 

1 ธีระ นุชเปยม. (2525). “กบฏชาวนา: ศึกษากรณีของเวียดนาม,” ใน กบฏชาวนา. วุฒิชัย มูลศิลป 
และ ธรรมนิตย วราภรณ, บรรณาธิการ.  หนา 100. 



 72 

ไมถึงวาจะถูกทรยศจากนักชาตินิยมดวยกัน คือการลอบสงขาวใหฝรั่งเศสจับกุมนักชาตินิยมที่มี
อิทธิพลตอชาวเวียดนามสูงสุดในทศวรรษที่ 1910-1920 เพ่ือแลกกับรางวัลนําจับสูงถึง 100,000 เปยส      

และปฏิกิริยาการตอตานฝร่ังเศสจากการจับกุมครั้งนี้1 เม่ือฟานโบยโจวถูกจับกุมใน ค.ศ.1925∗ 
สมาชิกของขบวนการชาตินิยมซุยเตินจึงตองยุติบทบาทลง แตการยุติบทบาทครั้งน้ีมีทั้งการยุติ
บทบาทการตอตานแบบชั่วคราวโดยการรอคอยสถานการณไปกอนและการยุติแบบถาวรโดยการ
อาศัยอยูในประเทศจีน 

 
4.2.2 ปจจัยภายนอก 
ปจจัยภายนอกที่ชวยสรางลัทธิชาตินิยม (Nationalism) ของเวียดนามคือ สถานการณ

ภายในของญี่ปุนและจีน อาทิ การขึ้นสูความเปนชาติผูนําของญี่ปุน และการตอสูของลัทธิ
ชาตินิยมจีนเพ่ือขับไลระบอบศักดินาและเจาอาณานิคมตะวันตก แตสําหรับสถานการณในรัสเซีย
เม่ือ ค.ศ.1917 มองไดหลายมิติ ถามองในการตอสูถือวาพรรคบอลเชวิคสามารถนําการลมลาง
อํานาจศักดินาลงไดสําเร็จก็เปรียบเสมือนแนวทางและแนวรวมของขบวนการชาตินิยม 

 แตเม่ือมองในอีกมิติหน่ึงการกอตั้งองคการโคมินเทิรนที่มีเครือขายในการตอสูของชนชั้น
กรรมาชีพอยูทั่วโลก ทฤษฎีของมารกช-เลนิน การโฆษณาชวนเชื่อ การจัดตั้ง การฝกอบรมผู
ปฏิบัติการพรรค เทคนิคการดําเนินงาน การมีฐานปฏิบัติการที่ปลอดภัยจากการกวาดลางที่จะ
นําไปสูการไมสามารถฟนตัวจากการปราบปรามได ทําใหปจจัยที่มีประสิทธิภาพเหลานี้กลับมาทา
ทายแนวคิดและแนวทางในการตอสูของขบวนการชาตินิยมซุยเตินเชนกัน เพราะวาขบวนการ
ชาตินิยมซุยเตินยังไมพรอมที่จะทําการปฏิวัติสังคมเวียดนาม สวนระบอบการปกครองอาณานิคม
ของฝรั่งเศสสรางความกดดันทางเศรษฐกิจและสังคมแกชาวเวียดนามอยางหนัก จนกอใหเกิด
ความพลังสนับสนุนแนวคิดชาตินิยมเพ่ิมขึ้น 

 
 
 

                                                 
 
1 ธีระ นุชเปยม.  (2532, 22 – 24 มิถุนายน).  “สังคมนิยมเวียดนามลักษณะพื้นฐานและลูทางการ

เปล่ียนแปลง,” ในการประชุมทางวิชาการเรื่อง เอเชียตะวันออกเฉียงใต: เนนประเทศภาคพื้นทวีป.  ณ อาคาร 
ศูนยรวม 3 หอง 3104 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังทาพระ จัดโดยภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษร
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร. หนา 3. 

∗ศาลตัดสินประหารชีวิตฟานโบยโจวดวยเครื่องกิโยติน สมาชิกขบวนการและประชาชนเวียดนามทั่ว
ประเทศกอการจลาจล จนฟานโบยโจวไดรับอภัยโทษจากขาหลวงใหญที่เปนคนของพรรคสังคมนิยม อะเลก
ซองเดร วาแรนน (Alexander Varenne: พฤศจิกายน 1925 - มกราคม 1928) แตฟานโบยโจวก็ถูกกักตัวอยูที่
กรุงเวจนกระทั่งถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ค.ศ.1940  
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ภาพประกอบ 23 โฮจิมินห 
ที่มา Bernard B. Fall.  (1966).  Vietnam Witness 1953 – 1966. p. 135. 

 

 
 

ภาพประกอบ 24 โฮจิมินห 
ที่มา เสรี นอยบัวทิพย.  (2539).  โฮจิมินหเทพเจาของชาวเวียดนาม.  หนา 3. 

 



 74 

แตแนวคิดและวิถีการดั้งเดิมไมอาจลมลางการทาทายของเจาอาณานิคมได1 ชาวเวียดนามจึง
เปดรับแนวความคิดอุดมการณปฏิวัติจากภายนอกดวยความตองการเอกราชเปนเปาหมายหลัก 
โดยไมสนใจถึงแนวคิดและวิธีการใดๆ ปจจัยเหลานี้จึงเขามาในเวียดนามโดยนักชาตินิยมแนว
อุดมการณปฏิวัติอยางโฮจิมินหผูซ่ึงสามารถนําการปฏิวัติเวียดนามใน ค.ศ.1925 
 

4.3 ผลจากการสลายตัวของขบวนการชาตินิยมซุยเติน 
การสลายตัวของขบวนการชาตินิยมซุยเตินใน ค.ศ.1925 มีความสําคัญเพราะเปนการ

สลายตัวขบวนการชาตินิยมที่ดําเนินการตอตานฝรั่งเศสมา 21 ป เปนขบวนการสงผานจากนัก
ชาตินิยมแบบจารีตเปนนักชาตินิยมสมัยใหมและเปนการบมเพาะนักชาตินิยมรุนใหม 

 
4.3.1 อดีตสมาชิกขบวนการชาตินิยมซุยเตินเขารวมกับโฮจิมินห 
ขบวนการชาตินิยมซุยเตินเปนขบวนการชาตินิยมที่มีบทบาทการตอตานและการสราง

เครือขายโดยการสงนักศึกษาไปตางประเทศดังน้ันเม่ือขบวนการสลายตังลงใน ค.ศ.1925 กอน
การไดรับเอกราช นักศึกษาสวนหนึ่งจึงพํานักอยูในตางประเทศเพื่อรอดูสถานการณตอไป 

การดําเนินการสงนักศึกษาชาวเวียดนามไปศึกษาตอในประเทศจีนและญี่ปุนของ
ขบวนการชาตินิยมซุยเตินเปนภารกิจที่สําคัญอยางหนึ่งของขบวนการชาตินิยม และในอีกดาน
หน่ึงก็เปนคูแขงที่สําคัญของขบวนการชาตินิยมอ่ืนๆ ดังนั้นแผนการเลี้ยงหมูไวขายของโฮจิมินห

และสหายลัมด๊ึคธู (Lam Duc Thu)∗ ไดเร่ิมดําเนินการขึ้น กลาวคือกอนที่นักศึกษาชาวเวียดนาม
จะเดินทางไปศึกษาตอที่จีนและญี่ปุนนั้น ลัมด๊ึคธูไดมีเง่ือนไขใหสงรูปถายนักศึกษาเหลานี้ไปให
เขาที่ เกาะฮองกงหรือตัวแทนของเขาที่ เมืองกวางตุ งคนละ  2 รูป  โดยเขาอางวาเพื่อ

                                                 
 
1 ธีระ นุชเปยม.  (2532, 22 – 24 มิถุนายน).  “สังคมนิยมเวียดนามลักษณะพื้นฐานและลูทางการ

เปล่ียนแปลง,” ในการประชุมทางวิชาการเรื่อง เอเชียตะวันออกเฉียงใต: เนนประเทศภาคพื้นทวีป.  ณ อาคาร 
ศูนยรวม 3 หอง 3104 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังทาพระ จัดโดยภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษร
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร. หนา 2. 

∗ ลัมดึ๊คธู (Lam Duc Thu) เปนสหายของโฮจิมินหที่ใชชีวิตสวนใหญอยูในฮองกง เขามีสวนชวยเหลือ
ใหนักศึกษาของขบวนการชาตินิยมซุยเตินไปศึกษาตอที่ญี่ปุน เขาและโฮจิมินหรวมกันวางแผนขายนักศึกษา
ของขบวนการชาตินิยมซุยเตินใหกับฝรั่งเศส โดยเขาเรียกนักศึกษาเหลานี้วา “หมูที่เล้ียงไวขาย” ลัมดึ๊คธู
เสียชีวิตโดยหัวหนาหนวยคอมมิวนิสตที่จังหวัดไทบินหใน ค.ศ.1950 เพราะวาโฮจิมินหไมตองการใหลัมดึ๊คธู
เผยแพรพฤติกรรมของเขาในอดีต เพราะวาใน ค.ศ.1945 โฮจิมินหขึ้นเปนผูนําของชาวเวียดนามแลว โปรดดู
เสรี นอยบัวทิพย.  (2539).  โฮจิมินหเทพเจาของชาวเวียดนาม. หนา 41-66. 
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นําไปทําทะเบียนประวัตินักศึกษาตามสถานศึกษาที่นักศึกษาเขาเรียน ดังน้ันรูปถาย 2 รูปของ
นักศึกษาแตละคนจึงตกไปอยูในมือของโฮจิมินห 1 รูปและลัมด๊ึคธู 1 รูป1 

ภายหลังจากฟานโบยโจวถูกจับกุมโฮจิมินหไดเกลี่ยกลอมนักศึกษาของขบวนการ
ชาตินิยมซุยเติน กลุมที่ยังคงจงรักภักดีกับขบวนการชาตินิยมซุยเตินนั้นก็ถูกโฮจิมินหลอบสงรูป
ถายและขาวสารใหกับเจาหนาที่ฝรั่งเศส ณ กงสุลฝรั่งเศสที่ฮองกงเพื่อแลกกับเงินรางวัล ดังน้ัน
เม่ือนักศึกษากลุมน้ีเดินทางเพื่อไปปฏิบัติภารกิจในเวียดนาม พวกเขาก็ถูกตํารวจฝรั่งเศสจับกุม
บริเวณชายแดนจีน-เวียดนามกอนที่จะไดปฏิบัติภารกิจของขบวนการ  

กลุมที่เห็นดวยกับโฮจิมินหในการเขารวมเปนสมาชิกสันนิบาตการปฏิวัติแหงเยาวชน

เวียดนาม หรือ แท็นหเนียนแกจหม่ังดงจ๊ีหย (Hanh Nine Cach Mang Dong Chi Hoi)∗ที่กอตั้ง
ใน ค.ศ. 1925 2 จะถูกสงกลับเขาไปเพื่อปฏิบัติภารกิจ “ปฎิวัติเวียดนาม” และอยูอยางปลอดภัย
จากฝรั่งเศส 

 
4.3.2 สมาชิกเขารวมกับขบวนการชาตินิยมอื่น 
นักศึกษาของขบวนการชาตินิยมซุยเตินบางสวนเขารวมกับกับขบวนการชาตินิยม

เวียดนาม (Viet Nam Quoc Dam Dang = VNQDD) ซ่ึงกอตั้งใน ค.ศ. 1927 หัวหนาชื่อเหงียน
ไทฮอค (Nguyen Thai Hoc) โดยมีกลุมปญญาชนเปนสมาชิกแกนนํา โดยตั้งกองทหารขึ้นที่เมือง
เยนเบย (Yen Bay) ในแควนตังเกี๋ย3 ขบวนการนี้มีลักษณะเปนขบวนการลับโดยมุงความสนใจไป
ที่การรัฐประหารโดยทหารพื้นเมืองเพ่ือขับไลฝรั่งเศส ดังน้ันจึงรวบรวมพลังชาวเวียดนามใน
กองทัพและเนนการสะสมอาวุธเพ่ือรอปฏิบัติการตอไป 

                                                 
 
1 เสรี นอยบัวทิพย.  (2539).  โฮจิมินหเทพเจาของชาวเวียดนาม.  หนา 54. 
∗ สันนิบาตการปฏิวัติแหงเยาวชนเวียดนาม หรือ แท็นหเนียนแกจหมั่งดงจี๊หย (Hanh Nine Cach 

Mang Dong Chi Hoi) หรือเรียกสั้นๆวาขบวนการแท็นหเนียนเปนองคการตอตานที่ไดรับความชวยเหลือจาก
องคการโคมินเทิรน โฮจิมินหนําแนวคิดมารกซ-เลนินมาประยุกตใชตามสภาวะของสังคมเวียดนาม ขบวนการ
แท็นหเนียนมีหลักการจัดการที่ดี มีทฤษฎีชัดเจนที่สามารถชวยฝกใหสมาชิกไดเร็ว โดยเนนถึงหลักการ 3 
ประการ ดังนี้ 1. การปฏิวัติเปนหนาที่ของมวลชนผูเปนชาวนาและกรรมกร 2. การปฏิวัติจําเปนตองมีพรรค
มารกซ-เลนินเปนผูนํา 3. การปฏิวัติชาติเปนสวนหนึ่งของการปฏิวัติโลก และชาวเวียดนามตองดําเนินการ
พรอมกับชนชั้นกรรมกรทั่วโลก. โปรดดู เหงียนคักเวียน.  (2545).  เวียดนามประวัติศาสตรฉบับพิสดาร = 
Vietnam: A Long History.  แปลโดย เพ็ชรี สุมิตร.  หนา 206 – 207. 

2 เหงียนคักเวียน.  (2545).  เวียดนามประวัติศาสตรฉบับพิสดาร = Vietnam: A Long History.  แปล
โดย เพ็ชรี สุมิตร.  หนา 206. 

3 ธีระ นุชเปยม. (2525). “กบฏชาวนา: ศึกษากรณีของเวียดนาม,” ใน กบฏชาวนา. วุฒิชัย มูลศิลป 
และ ธรรมนิตย วราภรณ, บรรณาธิการ.  หนา 101. 
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 สมาชิกอีกสวนของขบวนการชาตินิยมซุยเตินไดเขารวมกับพรรคกกม่ินตั๋งของ         
ดร.ซุนยัตเซ็น1 ในการพัฒนาประเทศจีนเพราะนักชาตินิยมเหลานี้เกรงกลัวภัยอันตรายเมื่อเดิน
ทางเขาไปในเวียดนาม และบางคนก็ตองการชวย ดร.ซุนยัตเซ็น ใหประสบผลสําเร็จกอน แลว
คอยพ่ึงพาจีนในการกลับเขามาทําการกูเอกราชตอไป เพราะถาหากการกูเอกราชมีจีนซึ่งประสบ
ความสําเร็จแลวสนับสนุน โอกาสที่จะสําเร็จมีมากขึ้น 

4.4 ผลการดําเนินงานของขบวนการชาตินิยมซุยเติน 
ขบวนการชาตินิยมซุยเตินที่เนนแนวทางการปฏิรูปสังคมเวียดนามนับเปนขบวนการที่

สรางรากฐานชาตินิยมไวใหกับขบวนการคอมมิวนิสตที่กอตั้งใน ค.ศ.1930 อยางแทจริง เพราะ
นักศึกษาของขบวนการถือเปนทรัพยากรที่มีคาอยางยิ่งภายใตระบบอาณานิคมของฝรั่งเศส เม่ือ
โฮจิมินหนําเอาอุดมการณคอมมิวนิตส วิธีการปฏิวัติ มาอบรมนักศึกษาเหลานี้ ทําใหพวกเขา
เปรียบเสมือนอาวุธที่พรั่งพรอมจะทิ่มแทงเจาอาณานิคมฝรั่งเศสดวยสรรพกําลังที่รํ่าเรียนมาทั้ง
จากขบวนการชาตินิยมซุยเตินและพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม 

ผลการดําเนินการของขบวนการชาตินิยมซุยเติน เม่ือพิจารณาจากเปาหมายถือวา
ลมเหลว แตถาหากพิจารณาจากขั้นตอนการดําเนินการก็ถือวาประสบผลสําเร็จถึง 4 ขั้น ตั้งแต
เริ่มตนรวบรวมสมาชิกซึ่งขบวนการสามารถแสวงหาสมาชิกไดทั่วทุกภาคของประเทศ ผลปรากฏ
วาขบวนการไดรับการสนับสนุนอยางดี ถึงแมวาจะไมมีตัวเลขยืนยันแตสามารถพิจารณาไดจาก
การกอตั้งโรงเรียนกินนอน การสงนักศึกษาไปตางประเทศ จุดนี้ชี้ไดถึงงบประมาณจํานวนมาก
เม่ือเปรียบเทียบจากสถานภาพของประเทศอาณานิคม สวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพก็ดําเนินการ
ควบคูกันไป เพราะไดรับความชวยเหลือจากนักชาตินิยมชาวจีน และสมาชิกของขบวนการที่มีโรง
พิมพและหนังสือพิมพพิมพจําหนายในโคชินจีน 

ขั้นตอนสุดทายคือการตอสูดวยกําลัง ถือเปนขั้นตอนที่ยังคงอยูในขั้นการเตรียมความ
พรอม ซ่ึงสมาชิกบางสวนพํานักอยูในจีนตอนใตและบางสวนก็กําลังศึกษาอยู เพราะวาในกลาง
ทศวรรษ 1920 องคการโคมินเทิรนประเมินวา เวียดนามยังไมพรอมที่จะทําการขับไลฝร่ังเศส2 
ฟานโบยโจวก็ตระหนักดีเขาจึงไดออกเดินทางไปหาแนวรวมและรับคําเชิญของโฮจิมินหในการ
กลาวปราศรัยที่เซ่ียงไฮ เพราะพฤติกรรมการดําเนินการของฟานโบยโจวชี้ชัดถึงการแสวงหา
เครือขายพันธมิตรในการตอตานฝร่ังเศส การยุติบทบาทของขบวนการชาตินิยมซุยเตินใน ค.ศ.1925        
เปนการปดฉากขบวนการชาตินิยมแนวปฏิรูปสังคมทามกลางการเกิดขึ้นของขบวนการชาตินิยม
อ่ืนๆ นับเปน 21 ปของการสั่งสมประสบการณ ความรู และวิธีการดําเนินการ ที่พรอมจะสงผาน
จากนักชาตินิยมแนวปฏิรูปไปสูนักชาตินิยมแนวปฏิวัติตอไป 

                                                 
 
1 เสรี นอยบัวทิพย.  (2539).  โฮจิมินหเทพเจาของชาวเวียดนาม.  หนา 55. 
2 เชิดเกียรติ อัตถากร.  (2540).  ขบวนการคอมมิวนิสตเวียดนาม. หนา 71. 



บทที่ 5 
สรุป 

 
บรรดารัฐจารีตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asia) เวียดนามเปนรัฐที่

รับเอาแนวคิดลัทธิขงจ๊ือมาเปนแบบแผนการปกครองและการดํารงชีวิตในสังคมของชนชั้น
ปกครอง ดังน้ันวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวเวียดนามสวนใหญจึงเปนผลผลิตจากลัทธิ
ขงจ๊ือผสมผสานกับแนวคิดในการนับถือพุทธศาสนาและการบูชาบรรพบุรุษไปพรอมๆกัน ซ่ึง
แนวทางดังกลาวเปนของชนพื้นเมืองในเวียดนามตอนกลางและตอนใตซ่ึงในอดีตเปนอาณาจักร
จามปาของชาวจามที่ถายทอดมาจากอินเดีย ดังน้ันเวียดนามจึงเปนรัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตที่รับวัฒนธรรมใหญอยางจีนและอินเดีย 

เม่ือฝรั่งเศสเขามายึดครองแควนโคชินจีนในกลางคริสตศตวรรษที่19 ชนพ้ืนเมืองในโคชิน
จีนจึงรวบรวมสมาชิกมาตอตานดวยการนําความเชื่อแบบจารีตในรูปของรางทรงที่อางวาเปนภาค
หน่ึงของพระพุทธเจาเพื่อเรียกรองใหประชาชนรวมกันตอตานฝรั่งเศส เพราะประชาชนสวนใหญ
ในโคชินจีนเปนชาวพุทธที่นับถือวิญญาณบรรพบุรุษควบคูกันไป แตเม่ือฝรั่งเศสเขามายึดครอง
ฮานอยและอันนัมในปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ฝรั่งเศสกลับไดรับการตอตานจากชาวเวียดนามที่
มีลัทธิขงจ๊ือเปนแนวทางปฏิบัติ โดยการตอตานครั้งน้ีเปนการตอตานที่ใหญที่สุดในคริสตศตวรรษ
ที่ 19 เพราะเปนขบวนการเกิ่นเวืองที่มีองคจักรพรรดิและขุนนางราชสํานักรวมการตอตาน แต
อยางไรก็ตามเจาอาณานิคมฝรั่งเศสไดพิสูจนใหชาวเวียดนามทราบวาระบบอาณานิคม (Colonial 
System) ของชนตะวันตกมีอํานาจเหนือ ศาสนาพุทธ วิญญาณบรรพบุรุษ และลัทธิขงจ๊ือที่ชาว
เวียดนามนับถือ ดวยการปราบปรามการตอตานทั้งจากราชสํานักและชาวเวียดนามอยางราบคาบ 

เม่ือความคิดจากศาสนาพุทธ วิญญาณบรรพบุรุษ และลัทธิขงจ๊ือถูกทาทายจากระบบ
อาณานิคมจนหาทางออกใหกับชาวเวียดนามไมได ในขณะที่แนวคิดรัฐชาติสมัยใหม (Modern 
Nation State) ที่เกิดในยุโรปแพรกระจายเขามาในเวียดนาม รัฐเวียดนามภายใตการปกครองของ
ฝรั่งเศสมีเขตแดนการปกครองที่ชัดเจน และมีเขตอํานาจการปกครองภายในที่แตกตางจากกัน 
โดยการแบงแยกและปกครองของฝรั่งเศส ดังนั้นความสํานึกถึงสมาชิกชาติเวียดนามจึงเกิดขึ้น
และแพรกระจายไปแทนที่แนวคิดแบบจารีต 

ตนคริสตศตวรรษที่ 20 ขบวนการชาตินิยมซุยเตินที่เนนแนวทางปฎิรูปจึงกําเนิดขึ้น
ภายใตการนําของเจาชายเกืองเดและปญญาชนฟานโบยโจว ขบวนการชาตินิยมซุยเติน
ดําเนินการถายทอดความรูใหชาวเวียดนามรับรูถึงแนวคิดเรื่องเสรีภาพ สิทธิ ความภราดรภาพ 
เพ่ือตองการใหชาวเวียดนามมีปฏิกิริยาตอตานฝร่ังเศสรวมกับขบวนการชาตินิยมซุยเติน โดย
แนวความคิดเสรีนิยม สังคมนิยม เหลานี้สมาชิกขบวนการรับจากนักปฏิรูปจีนที่พํานักในญี่ปุน ผล
จากการปฏิรูปเมจิที่ทําใหญ่ีปุนกลายเปนมหาอํานาจใหมในเอเชีย สงผลใหการดําเนินการ
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ชวงแรกๆ ของขบวนการจึงดําเนินการอยูในญี่ปุนเปนสวนใหญ จนกระทั่งฝรั่งเศสขอความรวมมือ
กับญี่ปุนใหชวยปราบปรามนักชาตินิยมเวียดนามในญี่ปุน สมาชิกจึงตองอพยพเขามาดําเนินการ
ในแผนดินจีนภายใตการสนับสนุนของ ดร.ซุนยัตเซ็น ผูนําการปฏิวัติจีนใน ค.ศ.1911 ตั้งแตน้ันมา
สมาชิกขบวนการชาตินิยมซุยเตินจึงอาศัยชายแดนจีนเปนฐานที่ม่ันในการตอตานฝรั่งเศสเรื่อยมา 
สวนสมาชิกในประเทศก็ทําหนาที่รวบรวมสมาชิก กอตั้งโรงเรียนกินนอนขึ้นเพ่ือถายทอดความรู
ใหกับนักเรียนและประชาชนไปพรอมๆ กัน 

แนวคิดการปกครองที่วางไวภายหลังการขับไลฝรั่งเศสเริ่มดวยการปกครองแบบ
จักรพรรดิภายใตรัฐธรรมนูญเพราะวาองคจักรพรรดิเวียดนามและลัทธิขงจ๊ือยังคงมีอิทธิพลอยูใน
สังคมเวียดนาม จนกระทั่งแนวคิดชาตินิยม เสรีนิยม และสังคมนิยมจะแพรกระจายเขามาใน
เวียดนามประมาณทศวรรษ 1920 และการปฏิวัติจีนใน ค.ศ.1911 ทําใหแนวคิดระบอบ
สาธารณรัฐเขามาแทนที่แนวคิดจักรพรรดิภายใตรัฐธรรมนูญ ประกอบกับขบวนการชาตินิยม
ซุยเตินตองการความชวยเหลือจากจีนดวย  

ขบวนการชาตินิยมซุยเตินเปนขบวนการชาตินิยมตอตานอาณานิคมแนวปฏิรูป ดังนั้น
การตอตานในชวงทศวรรษ 1910 จึงเปนการนําการประทวงชาวนาในการเรียกรองใหลดการเก็บ
ภาษี แตผลออกมาถูกฝรั่งเศสปราบปรามอยางรุนแรง นับแตน้ันมาการเคลื่อนไหวของสมาชิก
ขบวนการชาตินิยมซุยเตินจึงถูกฝรั่งเศสจับตามองมาตลอด อาทิ ค.ศ. 1913 ฝรั่งเศสไดยื่น
ขอเสนอใหญ่ีปุนชวยปราบปรามนักศึกษาของขบวนการที่ศึกษาอยูในญี่ปุนรวม 200 ชีวิตเพ่ือ
แลกกับการยอมรับสถานภาพของญี่ปุนในเวทีโลกและการใหเงินกูดอกเบี้ยต่ํา จากเหตุการณการ
ปราบปรามสมาชิกขบวนการตองอพยพเขาไปศึกษาและตั้งฐานที่ม่ันในจีนตอไป ใน ค.ศ.1913 
เชนกันที่ฝรั่งเศสทําการปราบปรามฐานที่ม่ันของขบวนการชาตินิยมซุยเตินในเมืองเหยินเตอ
สงผลใหขบวนการสูญเสียผูนําคนสําคัญและเขตปลดปลอยไป 

ใน ค.ศ.1913 อีกเชนกันที่ขบวนการชาตินิยมตองชะงักไป เพราะวาเจาชายเกืองเดถูก
ตํารวจอังกฤษจับกุมพระองคขณะเสด็จกลับจากโคชินจีนไปเกาะฮองกง แตอยางไรก็ตามพระองค
ก็ไดรับความชวยเหลือออกมาได แตทําใหพระองคตองเสด็จไปพํานักที่ยุโรปและเสด็จกลับมา
พํานักที่ญ่ีปุนใน ค.ศ.1915 พรอมๆกับการยุติบทบาทลง เหตุเพราะรัฐบาลญี่ปุนไมใหความ
สนับสนุนพระองคในการนําการตอตานฝรั่งเศส สวนฟานโบยโจวก็ถูกนายทหารของจีนจับตัวเพ่ือ
เรียกคาไถจากฝรั่งเศสแตอยางไรก็ตามเขาก็ไดรับความชวยเหลือจาก ดร.ซุนยัตเซ็น จนถูกปลอย
ตัวออกมาใน ค.ศ.1917 แมวาสมาชิกคนสําคัญจะถูกจับกุมก็ยังคงมีการปฏิบัติการเปนครั้งคราว
ในตังเกี๋ย แตทุกครั้งถูกฝรั่งเศสปราบปรามอยางรุนแรง ซ่ึงสวนหนึ่งมาจากการขาดเอกภาพของ
สมาชิกขบวนการที่มีถึง 4 กลุมและถิ่นที่อยูทั้งในเวียดนามและชายแดนจนี  

ขบวนการชาตินิยมตองยุติบทบาทลงใน ค.ศ.1925 เพราะผูนําฟานโบยโจวถูกจับกมุ ดวย
โฮจิมินหตองการทําลายนักชาตินิยมที่เปนปรปกษกับแนวทางกูชาติของเขา อีกสาเหตุหน่ึงโฮจิมินห 
ตองการสมาชิกของขบวนการที่กําลังเรียนอยูและดําเนินการอยูตามชายแดนจีน ภายหลังจาก
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ขบวนการชาตินิยมซุยเตินยุติบทบาทลงสมาชิกสวนใหญของขบวนการไดเขารวมกับโฮจิมินหใน
การกอตั้งขบวนการแทนหเนียนใน ค.ศ.1925 สวนสมาชิกบางคนก็เขารวมกับ ดร.ซุนยัตเซ็นใน
การปฏิวัติจีนและอีกบางสวนก็กลับมาเวียดนามเพื่อเขารวมกับขบวนการชาตินิยมอ่ืนๆ ตอไป 

การศึกษาขบวนการชาตินิยมเวียดนาม กรณีศึกษาขบวนการชาตินิยมซุยเตินในชวง 
ค.ศ.1904-1925 มีความสําคัญในการทําความเขาใจถึงลักษณะของขบวนการชาตินิยมเวียดนาม
ในตนคริสตศตวรรษที่ 20 น้ันคือการทําความเขาใจถึงบริบทของประวัติศาสตรเกี่ยวกับประวัติ 
แนวคิด การดําเนินการและผลการดําเนินการของขบวนการชาตินิยมซุยเติน สามารถทําใหเขาใจ
ภูมิหลังของขบวนการแทนหเนียนที่กอตั้งใน ค.ศ.1925 และเปลี่ยนเปนขบวนการคอมมิวนิสต
เวียดนามใน ค.ศ.1930 ซ่ึงอยูภายใตการนําของโฮจิมินหนักชาตินิยมแนวปฏิวัติ จนถึงการมีชัย
ตอฝรั่งเศสในสงครามเดียนเบียนฟูใน ค.ศ.1954 และสงครามขับไลจักรวรรดินิยมสหรัฐอเมริกา
เพ่ือรวมประเทศใน ค.ศ.1975 ตอไป  
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9 Tran ตรัน 1225 – 1398 A.D. 

10 Ho โฮ 1400 – 1407 A.D. 

11 Tran  ตรัน 1407 – 1417 A.D. 

12 Le (Later) เล (ตอนปลาย) 1418 – 1804 A.D. 

13 Mac มัค 1527 – 1677 A.D. 

14 Trinh ตรินห 1539 – 1788 A.D. 

15 Tay Son เตยเซิน  1778 – 1802 A.D. 

16 Nguyen เหงียน 1802 – 1945 A.D. 

          
        
       
         
         
       
        

 

                                                 
 
• ปรับปรุงจาก D.G.E. Hall.  (1981).  A History of South – East Asia.  pp.  980 – 984. 
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ภาคผนวก ข 
ลําดับจักรพรรดิในราชวงศเหงียนระหวาง ค.ศ. 1802 – 1945 • 

 
ลําดับ ชื่อภาษาเวียดนาม ชื่อภาษาไทย ครองราชยป ค.ศ. 

1 Gia Long ยาลอง 1802-1819 
2 Minh Mang มินหหมาง 1820-1840  
3 Thieu Tri เถี่ยวฉ ิ 1841-1847 
4 Tu Duc ตือด๊ึก 1848-1883  
5 Duc Duc สุกดึ๊ก 1883 
6 Hiep Hoa เหียบห่ัว 1883 
7 Kien Phuc เกี๊ยนฟุก 1883-1884 
8 Ham Nghi หามงี 1884-1885 
9 Dong Khanh ดมไคห 1885-1889 
10 Thanh Thai ถั่นหไท 1889-1907 
11 Duy Tan ดุยตัน 1907-1916 
12 Khai Dinh ขายดิงห 1916-1925 
13 Bao Dai บาวได 1925-1945 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
 
• ปรับปรุงจาก D.G.E. Hall.  (1981).  A History of South – East Asia.  p. 984. และ Danny J. Whitfield. 
(1976). Historical and Cultural Dictionary of Vietnam. USA: Scarecrow. p. 351. 
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ภาคผนวก ค 
ทําเนียบขาหลวงแหงอินโดจีนของฝรั่งเศส • 

 
ลําดับ ชื่อภาษาฝรั่งเศส ชื่อภาษาไทย ชวงเวลา 

1 M. Le Myre de Vilers เอ็ม เลอ มีร เดอ วิแลรล ก.ค. 1879 – พ.ย. 1882 
2 M.Thomson เอ็ม ทอมสัน ม.ค. 1883 – ก.ค. 1885 
3 General Begin นายพล เบกิน ก.ค. 1885 – มิ.ย.1886 
4 M. Filippini เอ็ม ฟลิปปนิ มิ.ย. 1886 – ต.ค. 1887 
5 Noel Pardon โนเอ็ล พารดอน 23 ต.ค. – พ.ย. 1887  
6 Piquet ปเกต 3 พ.ย. – 15 พ.ย. 1887 
7 Conetans โคนีตันส พ.ย. 1887 – เม.ย. 1888  
8 Richaud ริโชด เม.ย. 1888 – พ.ค. 1889 
9 Piquet ปเกต พ.ค. 1889 – เม.ย. 1891 
10 Bideau ปโด  ชั่วคราว 
11 De Lanessan เดอ ลาเนซัง เม.ย. 1891 – ต.ค. 1894 
12 Rodier โรดิเอร ชั่วคราว 
13 Rousseau รุซโซ ธ.ค. 1894 – มี.ค. 1895 
14 Foures ฟูเรส ชั่วคราว 
15 Paul Doumer ปอล ดูแม ก.พ. 1897 – มี.ค. 1902 
16 Paul Beau ปอล โบ ต.ค. 1902 – ก.พ. 1907 
17 Bonhoure  บองอูร ชั่วคราว 
18 Klobukowsky โคลบุโคสกี ้ ก.ย. 1908 – ม.ค. 1910 
19 Picquie ปคกี ชั่วคราว 
20 Luce ลูซ ก.พ. – พ.ย. 1911 
21 Albert Sarraut อัลเบิรต ซารโรท พ.ย. 1911 – ม.ค. 1914 
22 Van Vollenhoven แวน โวลเลนโฮเวน ชั่วคราว 
23 Roume รูมม มี.ค. 1915 – พ.ค. 1916 
24 Charles ชารลส ชั่วคราว 
25 Albert Sarraut อัลเบิรต ซารโรต สมัยที่ 2 ม.ค. 1917 – พ.ค. 1919 

                                                 
 
• ปรับปรุงจาก D.G.E. Hall.  (1981).  A History of South - East Asia.  pp.  985-986. 
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26 Montguillot มองกีโยต ชั่วคราว 
27 Maurice Long มาริซ ลอง ก.พ. 1920 – มี.ค. 1922 
28 Baudoin โบดวง ชั่วคราว 
29 Merlin เมอรแลง ส.ค. 1922 – มี.ค. 1925 
30 Montguillot มองกีโยต ชั่วคราว สมัยที่สอง 
31 Aleaxdre Varenne อเลกซานเดอรวาแรนน พ.ย. 1925 – ม.ค. 1928 
32 Montguillot มองกีโยต ชั่วคราว สมัยที่สาม 
33 Pierre Pasquier ปแยร ปาสกีแยร ส.ค. 1928 – ก.พ. 1934 
34 Rene Robin เรอเนย โรแบง ก.พ. 1934 – ก.ย. 1936 
35 Jules Brevie จูลส เบรอวิเอ ก.ย. 1936 – ส.ค. 1939 
36 
 

General Georges 
Albert  

Julien Catroux 

นายพล จอรช อัลเบิรต จู
เลียนกาตรสู  

ส.ค. 1939 – ก.ค. 1940 

37 Admiral Jean Decoux พลเรือเอก ชอง เดอกูซ ก.ค. 1940 – 6  ก.ย.1945 
38 
 

Adimral Georges 
Thierry  

d’Argenlieu 

พลเรือเอก จอรช เธียร ีดาร
ชองลิเยอร 

6 ก.ย.1945 – 27 มี.ค. 
1947 

39 Emile Bollaert เอมีล บอแยรท 27 มี.ค. 1947 – 20 ต.ค. 
1948 

40 Leon Pignon เลออง ปญอง 20 ต.ค. 1948 – 6 ธ.ค. 
1950 

41 
 

General Jean de 
Lattre de  
Tassigny 

พลเอกจอง เดอ แลททร 
เดอ ตาสซิญญญี 

6 ธ.ค. 1950 – 1 พ.ค. 
1952 

42 Jean Letourneau จอง เลตูรโนร 1 พ.ค. 1952 – 22 เม.ย. 
1953 

43 Jean Letourneau จอง เลตูรโนร 22 เม.ย. 1953 – 28 ก.ค. 
1953 

44 Maurice Dejean มอริส เดอจอง 28 ก.ค. 1953 – 10 มิ.ย. 
1954 

45 General Paul Ely นายพล พอล อิลี 10 มิ.ย. 1954  
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ภาคผนวก ง 
รายชื่อจังหวัดตางๆ ของเวียดนามในระวาง ค.ศ.1802-1945 

 
ลําดับ จังหวัด คําอานภาษาไทย 

1 Cao Bang กาวบั่ง 
2 Tuyen Quang เตวียนกวาง 
3 Lang Son หลักเซิน 
4 Thai Nguyen ถายเงวียน 
5 Quang Yen กวางเตอ 
6 Hung Hoa ฮึงฮวา 
7 Son Tay เซินเตย 
8 Ninh Binh นิงหบิงห 
9 Thanh Hoa แทงหัว 
10 Nghe An เหงะอาน 
11 Ha Tinh หาติ๋ง 
12 Lac Bien หลักเบียน 
13 Cam Lo เกิ่นลอ 
14 Thua Thien เถ่ือเทียน 
15 Quang Nghi กวางงาย 
16 Binh Dinh บิงหดิกห 
17 Phu Yen ฝูเอียน 
18 Khanh Hoa แข็งหั่ว 
19 Ninh Thuan นิงหถวด 
20 Binh Thuan บิงหถวด 
21 Bien Hoa เบียนฮัว 
22 Gia Dinh เซี๊ยดิกห 
23 Dinh Tuong ดิงหเซือง 
24 An Giang อานเซียง 
25 Ha Tien ฮาเตียน 
26 Vinh Long หวิงลอง 

 

อางอิง Danny J. Whitfield.  (1976).  Historical and Cultural Dictionary of Vietnam. 
Metuchen: Scarecrow. p. 351. 
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ภาคผนวก จ  
การถายเสียงคําศัพทและแปลคําศัพทเปนภาษาไทย1 

 
  คําศัพท     ภาษาไทย  

A 
  Annam      อันนัม  
  An Giang     อานซาง 
  Au Lac      โอวลัค 
  Au Co      โอวเกว 
  Au Viet      โอวเวียด 
  Au Doung     โอวเยือง 
  Albuquergre     อัลบูเคอร, นายพล 
  Antonio da Fario    แอนโตนิโอ ดา ฟาเรีย 
  Alexander de Rhodes    อเล็กซองดรเดอโรด 
  Avigron      อวิงยอง 
  Algeria      แอลจีเรีย 
 

B 
  Bach Viet     บัคเวียด 
  Bach Hac     แบ็จหาก 
  Bo Chinh     โบจินห 
  Binh Dinh     บินหดินห 
  Bantam     บันตัม 
  Bishop of Adran    สังฆราชแหงอาดรัง 
  Bonard      โบนารด 
  Bien Hoa     เบียนห่ัว 

Bien Thuan     บินหถวน 
 

                                                 
1
 คําศัพทภาษาไทยนี้ใชระบบถอดเสียงตามเกณฑการใชอักขระไทยถายทอดเสียงจากภาษาเวียดนาม(อักษร           
กวกหงือ) ซึ่งอางอิงจาก  ราชบัณฑิตยสถาน.  (2539).  สารานุกรมประวัติศาสตรสากลสมัยใหม.: เอเชีย เลม 1
และ 2 อักษร A – B และ C-D ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน. 
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  คําศัพท     ภาษาไทย 

  Buu Son Ky Huong    บึ่วเซินกี่เฮ่ือง 
  Boishevik Party    พรรคบอลเชวิค 
  Ba Dinh      บาดินห 
  Ba      บา 
  Bai Son     บายเซิน 
  Bac Ninh     บั้กดินห 
  Bahna      บาหนา 
  Bat Quat Dai      บายกวายได 
  Bui Quang Chieu    บุยกวางเจียว 
 

C 
  Choang      จวง 
  Co Loa      โกลวา 
  Chin      ฉิน, ราชวงศ 
  Chao To     เชาโถ, นายพล 
  Chiao Chinh     เชียงชีห 
  Chiu chen     ชิวเซ็น 
  Co Bo      กุกโบ 
  Cau      เกิ่ว, แมนํ้า 
  Cu Mong      กูมง 
  Champa     จามปา 
  Cham      จาม 
  Catinat      คาดินาต 
  Capriciceuse     คาปริซิเอิส 
  Charner     ชารเน, นายพล 
  Chasseloup Laubat    ชาลเซอลูป โลมาต 
  Chau Doc     โชฏก 
  Cai Vang     ไกหวาง 
  Comintern     โคมินเทิรน 
  Cao Dai Thein Ong     กาวดายเทียนองม 

Cam Ba Thuoc     เกิ๊นบาเทื้อก 
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คําศัพท     ภาษาไทย 

Cochin china     โคชินไชนา 
  Cam Pha     เกิ่มฝา 
  Can Tho     เกิ่นเทอ 
  Can Vuong     เกิ่นเวือง 
  Cam Lo     คัมโล 
  Cao Thang     กาวทั้ง 
  Cuong De     เกืองเด 
  Dong Du     ดงยู 
  Con Dao     โกนดาว, เกาะ 
  Cho lon     เจอะเลิ้น 
  Cao Dai     กาวดาย 
 

D 
  Dai Viet Su Ky Toan Thu   ไดเวียตซือกีตวนตือ 
  Dai Viet     ไดเวียต 
  Da nang     ดานัง 
  Dominican Missionaries   บาทหลวงนิกายโดมินิกัน 
  Doan Thi Diem     ดาวกิเซียม 
  Dao Lanh     ดาวแหลงห 
  Dinh Tuong     ด่ิงหเตือง 
  Duong Thien     เสื่องเถียน 
  Duy Tan     ดุยตัน 
  Dong Phap Thoi Bao    ดงฟานเถิ่ยบาว 
  Dai Dao Tam Ky Pho Do    ไดดาวตามกี่โฝโดะ 
  De Courcy     เดอกูรซี  
  Dinh Cong Trang     ดินหกงตราง 
  Dinh      ดินห 
  Dinh Binh Phu     เดียนเบียนฟู 
  Dinh Truc     ดินหตรัก 
  Dai Lac     ไดหลก  

Dac Tham     เดทัม  
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คําศัพท     ภาษาไทย 

  Dan Van Sung     เด่ินวันสุง 
  Dong Thai     ดงไท 
  Duc Duc     สุกดึ๊ก 
  Dao      ยาว 
 

E 
  Esperance     แอสเปรังเซอ 
    

F 
  Fai Fo      ไฟโฟ 
  Ferdinand Maggellan    เฟอรดินาน แมกแจลแลน 
  Fo Hien     โฟเฮียน 
  Franceso Busomi    ฟรานเซสโก โบซูมิ 
  France Cochin China Alliance   สนธิสัญญาพันธะไมตรี 

ฝรั่งเศสโคชินไชนา 
  Francis Garnier    ฟรานซิส การนิเยร 
  French Collaborator    ผูรวมมือกับฝรั่งเศส 
  Folk System     ระบบชุมชน 
 

G 
  Gianh      แย็นห, แมนํ้า 
  Good Hope Cape    แหลมกูดโฮบ 
  Goa      กัว 
  Guam      กวม, เกาะ 
  Gia Long     ยาลอง, จักรพรรดิ 
  Gia Dinh     ซาดินห 
  Go Cong     กอกง 
  Gabriel Gobron     กาเบรียล กอบรง 
  Guomindang     กัวหมินตั่ง 

Giao Tong     ซาวตง 
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  คําศัพท     ภาษาไทย 

H 
  Hung Vuong     ฮุงเวือง 
  Hong Bang     หงบาง 
  Hoang Giang     หวางยาง, แมนํ้า 
  Ha Tinh     หะเตียน 
  Han       ฮ่ัน, ราชวงศ 
  Han Wu Ti     ฮ่ันวูตี๋, จักรพรรดิ 
  Ho Xuang Houng    โฮเวืองหวง 
  Hue       เว 
  Hai Duong     หายเยือง, เมือง 
  Ha Noi      ฮานอย 
  Hai Phong     ฮายฟอง 
  Herry Riviere     อองรี ริวิแอร 
  Houng Dien      หวางเหยี่ยว 
  Hon Gai     หอนกาย 
  Harmand     ฮารมองด 
  Hong Dat     หมสัต 
  Hiep Hoa     เหียบห่ัว 
  Herbert Spencer    เฮอรเบิรต สเปนเซอร 
  Ho Tung Mau      โฮตุงโหมว 
  Huu Thanh     ฮ้ิวแทน 
  Huong Khe      เฮืองเค 
  Hong Kong     ฮองกง 
  Hoang Thuc Cang    หวนตุกคาง 
  Hmong      มง 
  Hre      ฮเร 
  Ham Nghi     หามงี 
  Hoa      ฮวา 
  Ha Tinh     หาติ๋นห 
  Hiep Thien Dai     เหียบเทียบได 

Ho Phap     โหะฟาง 
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  คําศัพท     ภาษาไทย 

  Huynh Thuc Khang    หลินหทุกขาง 
 

I 
  Inukai Tsuyoski    อนูกาอิ ทซึโยชิ 
 

            J 
  Jenan      เจนาน 
  Jesuits      เยซูอิต 
  John Stuart Mill    จอหน สจวต มิลล 
  Jarai       ยาราย 
  Jean Dupuis     จอง ดูปุย 
       

      K 
  Kwang Tung     กวางตุง 
  Kwang Si     กวางซี 
  Khuc Thua Da     คุกเถือหยุ 
  Khuc Hao     คุกเหา 
  Kublai Khan     กุลไลขาน 
  Khanh Thuan     ไคหถวน 
  Kien Giang     เกียนยาง  
  Kien Phuc     เกี๊ยนฟุก 
  Kha      คา 
  Kang Yu Wei     คังหยูเหวย 
   

L 
  Lac Long Quan    หลากลองกุน 
  Lac Hau     หลากเหิ่ว 
  Lac Tuong     หลากเตื้อง 
  Ly      ลี้, ราชวงศ 
  Le Loi      เลเหลย 

Le      เล, ราชวงศ 
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  คําศัพท     ภาษาไทย 

  Lisbon      ลิสบอน 
  Lambert de la Motte    ลอมแบรต เดอ ลามอตต 
  Lam Duy Tiep     เลิมซุยเตี๊ยน 
  La Grandierer     ลากรองดิแยร 
  Le Bao Phung     เลปาวฟุง 
  Lam Sam      เลิมเซิม 
  Loag Xuyen     ลองเบียน 
  Liang chi chao     เลียงฉีเฉา 
  Le Hong Phong    เลหมฟอง 
  Luu Quang Dat    เลกวาวดัต   
  Le Paria     เลอปาเรีย 
  Li Po      หลี๋ไป    
  Le Van Huan     เลวันฮวน 
  La Surete     ลาซูรเต 
  Le True     เลตรึค 
  Lung chi Kung     ลุงซีกวน 

La Son      ลาเซิน 
  Liu Wing Fu     ลุยวิงฝ ู
  Luong Khai Sien    เลื่องไขเซียว 
  Lam Duc Thu     เลิมดุคถู 
  Le Peuple     เลอเปปป 
  Le Van Trung     เลวันจุง 
  Lao Cai     หลาวกาย 
 

M 
  Me Linh     เมลินห 
  Ma Yuan     มาหยวน 
  Ma Vien     มาเหวียน 
  Malacca     มะลากา 

Malaya      มาลายา 
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  คําศัพท     ภาษาไทย 

Maggellan Strait    ชองแคบแมกแจลแลน 
  Ma cao      หมาเกา 
  Montigny     มงติญี 
  My Tho      หมีเธอ 
  Ming Mang     มินหหมาง 
  Montesquiea     มองเตสกิเออร 
  Meiji      เมจิ 
  Mong       มง 
  Merlin      เมอรแลง 
  Mahatama Gandhi    มหาตมะคานธี 
  Mau Thinh     โหมงถิ่นห 
  Mai Xuan Thuong    มายซวนเดือง 
  Masson     มาซซอง 
  Mong Cai     มองกาย 
  Muong      เหม่ือง 
  Ma       หมา 
  Meo      แมว 
  Mang Ca     มางเกา 
  Mac      หมัก 
  Ma Cao     มากาว 

 

N 
  Naked      นาคราช 
  Nung      หนุง 
  Nghe An     แงอัน 
  Nan Yue     หนานเยอะ 
  Nam Viet     นามเวียด 
  Ngo Quyen     โงเกวียน 
  Nguyen     เหงียน 
  Neapo      เนเปล 

Nguyen Anh     เหงียนอันห 
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  คําศัพท      ภาษาไทย 

  Nguyen Canh     เหงียนคานท 
  Nguyen Tri Phoung    เหงียนจิเฟอง 
  Nguyen Trung To    เหงียนเตรื่องโตะ 
  Nam Dinh     นามดินห 
  Nam Ki      นามกี 
    Nhat Tao     เหญิดตาว 
  Nguyen Binh Khiem    เหงียนเถี่ยนถวด 
  Ngyuen Quang Bich    เหงียนกวางบิ่นห 
  Nghia Lo     เง๊ียโหละ 
  Nguyen Pham Tuan     เหงียนฝมตวน 
  Nam Thiep     นัมเที๊ยบ 
  Ngo Loi     โงเหลย 
  Norodom     นโรดม  
  Nguyen Si Sach    เหงียนสีซัค 
  Nguyen Ham     เหงียนหาม 
  Ngo Van Chieu    โงวันเจียว 
 

O 
  Oudong     อุดงค 
  Ong      องค 
 

P 
  Phang Chau     ฟองเจา, เมือง 
  Philippines     ฟลิปปนส 
  Pallu      ปลลู 
  Pondicherry     พอนดิเชอรร่ี 
  Poulo Condore     ปูโลกงดอร, เกาะ 
  Phan Thanh Gian    ฟานไทหสาน 
  Puginier     พูกินิเยร, สังฆราช 
  Patenotre     พาเตอโนต 

Paul Dormer      ปอล ดูแมร 
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  คําศัพท     ภาษาไทย 

  Pallu de la Barrierer    ปาลูเดอลามารริแอร 
  Pokumbo     โพคัมโบ 
  Phat Thay Tay An     เฝตเทยเตยอัน 
  Phan Dinh Phung    ฟานดินฟุง 
  Phan Boi Chau     ฟานโบยโจว 
  Phan Chau Trinh    ฟานจูตรินส 
  Phan Trong Binh    ฟานจองบินห 
  Phan Van Truong    ฟานวันเตร่ือง 
  Phan Hong Thai    ฝมหงทาย 
  Phu Quoc      ฝูก็วก, เกาะ 
  Pho Loan     ฟอลวาน 
  Phat Diem     ฟาดเหยี่ยม 
  Phat Dao     เฝตดาว 
  Phu Yen     ฟูเอียน 
  Pham cong Tac    ฝามตงตั๊ก 
   

Q 
  Quoc Ngu     กวกหงือ 
  Quang Nam     กวางนัม 
  Qing       ชิง, ราชวงศ 
  Qui Nhom     หวิโนม 
  Quang Tri     กวางตริ 
  Quang Binh     กวางบินห 
  Quang Ngai     กวางงาย 
  Quang Ten     กวางเอียน 

       
R 

  Rigault de Genouilly    ริโกลเดอเซอนุยยี 
  Resident Superior    รัฐอารักขา 
  Roussel de Courcy    รูแซลเดอกูรชี 

Rousseau     รุสโซ 
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  Ralph B. Smith     ราลฟ บี สมิธ 
   

S 
  Shing Huang Ti    ฉินซ่ือหวงตี่ 
  Sung      ซง, ราชวงศ 
  San Tra     เซินจา, เกาะ 
  Saigon      ไซงอน 
  Sun Yan Sen     ซุนยัตเซ็น 
  Shang Hai     เซ่ียงไฮ 

T 
  Tay Au      เต็ยเอิว 
  Tay      ไต 
  Thuc Pham     ถุกฟาน 
  Trieu Da     เตรี่ยวดา 
  Thanh Hoa     ทันหหัว 
  Trung Trac     ตรึงตรั้ก 
  Trung Nhi     ตรึงหญิ 
  Treaty of Zaragoza    สนธิสัญญาซารากอสซา 
  Taiping Rebellian    กบฏไตเผง 
  Trung Ki     ตรึงกี 
  Thieu Tri     เถี่ยวฉิ 
  Truong Quyen     เตรื่องเกวียน 
  Tang       ถัง, ราชวงศ 
  Thanh Lang     ถังลอง 
  Tran      เตริ่น, ราชวงศ 
  Trinl      จร่ินห 
  Tay Son     เตยเซิน 
  Tourane     ตูราน 
  Tu Duc      ตือด๊ึก, จักรพรรดิ 
  Tientsin     เทียนสิน 

Thanh Hoa     ไทหฮ้ัว 
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  Thanh Thai     ถั่นหไท, จักรพรรดิ 
  Truong Dinh     เตรื่องดินห 
  Tay Ninh     เต็ยนินห 
  Tran Van Thanh    เจ่ินวันแถงห 
  Ton That Thuyet    ตนทัตเทวี้ยต 

Tay Nguyen     เตี๊ยเหงียน 
  Tran Tien Thanh    เจ่ินเตี๊ยนทันห  
  Tan Viet Nam     ตันเวียดนาม 
  Tam Tam Xa     ตามตามซา 
  Troung Van Linh    เตรื่องวันลินห  
  Thanh Nien     แทนหเนียน 
  Tran Van Cung    เจินวันกุง 
  Tours      ตูร 
  Tan Viet     เตินเหวียด 
  Tran Huy Lieu     เตริ่นฮวีเหลียว 
  Tieng Dan     เตี้ยงเยิน 
  Ton Duc Thang    โตนดึ๊กทั้ง 
  Than Dao      เทิ่นดาว 
  Thanh Dao     เตียนดาว 
  Tan So      แทนหโซ 
  Thuong Tho     เถื่องเถาะ 
  Thai Nguyen      ทายหงียน 
  Tuyen Quang     เตวียนกวาง 
  Tuyen Hoa     เตียนฮ้ัว 
  Tong Duy Tan     ตงดุยตัน 
  Tokyo      โตเกียว 
  Thua Thien     เถื่อเทียน 
  Tran Quy Cap     ตรันกุยแคบ 
  Tay Nguyen     เต็ยเหงียน 
  Tao That Dam      ตนทัตดาม  

Ton That Thiep    ตนทัตเถียบ 
  Thomas Hodgkin    โธมัส ฮอดกิน 
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  Truong Buu Lam     เตรื่องบิ่วเลิน 
  Toan Doc     ตงดัก 
  Thuan Phu     ตวนพู 

        
U 

  United Dutch East India Company  บริษัทดัทซอิสตอินเดีย 
  Ung Lich     อังหลิก 

University of The Toilers of The East  มหาวิทยาลัยผูใชแรงงาน 
ภาคตะวันออก 
 

V 
  Van Lang     วังลาง 
  Viet Tri      เหวียดตรี 
  Viet Bac     เหงวียดบั้ก 
  Vinh Long     หวินหลอง 
  Voltaire      วอลแตร 
  Vinh      วินห 
  Vasco da Gama    วาสโก ดา กามา 
  Venice       เวนิส 
  Victor Hugo     วิกเตอร ฮูโก 

 

W 
  Wham Poa Military    โรงเรียนทหารวัมปว 
     

Y 
  Yue      เยอะ, เมือง 
  Yunan      ยูนนาน 
  Yokohama     โยโกฮามา 

Yen Fu      เอียนฟู 
  Yen Son     เอียนเซิน 
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Z 

  Zingiang     จ้ือเฉียง 
 
 



 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 

ช่ือ ช่ือสกุล นาย กฤษณะ ทองแกว 

วันเดือนปเกิด 20 สิงหาคม 2521 

สถานที่เกิด อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สถานที่อยูปจจุบัน 30/1 ม.3 ตําบลชะอวด อําเภอชะอวด  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 

โทรศัพท 075-380968 

อีเมล Charyhistory@yahoo.com 

ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน - 

สถานที่ทํางานปจจุบัน - 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2536 มัธยมศึกษาปที่ 3 จาก โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 พ.ศ. 2540 มัธยมศึกษาปที่ 6 จาก โรงเรียนชะอวดวิทยา 

                    พ.ศ. 2544 ศศ.บ. รัฐศาสตร (การปกครอง) จาก 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 พ.ศ. 2550 

 

ศศ. ม. (ประวัติศาสตรเอเชีย) จาก  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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