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บทบรรณาธิการ

วารสารศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ฉบับ	“คือหงษ์สวรรค์”	จัด

ท�าขึ้นเพื่อร�าลึกและอุทิศแด่	อาจารย์	ดร.	สิริวงษ์	หงษ์สวรรค์	ที่จากไปอย่างไม่มีวัน

กลบั	อาจารย์	ดร.	สริวิงษ์	ไม่เพยีงแต่เป็นผูท้ีบุ่กเบกิการเรยีนการสอนภาษาเวยีดนาม

ที่คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเท่านั้น	แต่ท่านยังเป็นบุคคลอันเป็น

ที่รักของผู้ท่ีอยู่ในแวดวงวิชาการด้านเวียดนามศึกษา	และผู้ที่ได้มีโอกาสรู้จักทั่วไป	

ความมานะบากบัน่และความมุง่มัน่ในการศกึษาและพฒันาการเรียนการสอนภาษา

เวียดนามของอาจารย์ดร.	สิริวงษ์ล้วนเป็นที่ปรากฏ	และเป็นที่ยอมรับจากผู้ที่รู้จัก	

และมีโอกาสได้ท�างานร่วมกับอาจารย์	ดร.	สิริวงษ์

วารสารศิลปศาสตร์	มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ีฉบบั	“คอืหงษ์สวรรค์”	ได้รบั

ความร่วมมืออย่างดยีิง่จากนักวชิาการในการส่งบทความเพือ่รบัการพจิารณาตพีมิพ์

เป็นจ�านวนมาก	เปิดเล่มด้วยบทความทางด้านภาษาศาสตร์ที่น่าสนใจจ�านวนสอง

บทความ	ได้แก่	บทความของวาทิต	พุ่มอยู่	ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับค�าเรียกข้าวในภาษา

เวียดนาม	และบทความของเหงวียน	ถิ	ถุ่ย	เจิว	และคณะ	ที่วิเคราะห์ค�าเรียกบุคคล

ในภาษาเวยีดนาม	บทความทัง้สองช่วยให้ผูอ่้านเข้าใจโลกทศัน์และลักษณะทางสังคม

และวัฒนธรรมของเวียดนามผ่านภาษา	ทั้งสองบทความนี้ได้ฉายภาพของการเป็น

สงัคมเกษตรกรรมของเวียดนามท่ีสะท้อนผ่านค�าเรยีกข้าว	และค�าเรยีกบคุคลไว้อย่าง

น่าสนใจ	นอกเหนือไปจากตัวอย่างค�าในภาษาเวียดนามท่ีสะท้อนความรุ่มรวยและ

หลากหลายของภาษาแล้ว

บทความทั้งสองชิ้นนี้ยังช่วยให้เราเห็นถึงลักษณะร่วมและต่างทางวัฒนธรรม

ระหว่างไทยและเวียดนามผ่านภาษาอีกด้วย



บทความต่อมาของ	วรรณพรรธน์	เฟรนซ์	น�าเสนอเกี่ยวกับคติความเชื่อและ

อทิธพิลของพทุธศาสนาผ่านการสร้างรปูเคารพและรูปสญัลกัษณ์ทางประตมิานวทิยา

และศลิปกรรมของพระโพธสิตัว์กวนอมิในสงัคมเวยีดนาม	โดยในช่วงต้นของบทความ	

ผูเ้ขยีนได้กล่าวถงึการเข้ามาและพฒันาการของพระพทุธศาสนาในเวยีดนามยคุต่างๆ	

ก่อนทีผู่เ้ขยีนจะวเิคราะห์รปูสญัลกัษณ์ของพระโพธสิตัว์กวนอมิพนักร	ซึง่ได้เช่ือมโยง

ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างแนวคิดความเช่ือทางพระพุทธศาสนา	

อิทธิพลของศิลปะจีนต่อศิลปะเวียดนาม	และการช่วงชิงอ�านาจทางการเมืองใน

เวียดนามซึ่งสะท้อนผ่านการสร้างรูปสัญลักษณ์พระโพธิสัตว์กวนอิมพันกร

บทความของ	มติต	ทรพัย์ผุด	และคณะ	น�าเสนอข้อมลูทีเ่กีย่วกับนโยบายของ

รัฐบาลอาณานิคมฝรั่งเศส	ในแง่ของการท�าเมืองฮานอยให้ทันสมัยและกลายเป็น

เมืองหลวงของอาณานิคมฝรั่งเศสในภูมิภาคลุ่มน้าโขงหรืออินโดจีน	ความน่าสนใจ

ของบทความช้ินนี้อยู่ที่การอ้างอิงข้อมูลภาษาฝรั่งเศสและการให้รายละเอียดเกี่ยว

กับกระบวนการสร้างความทันสมัยให้แก่เมืองฮานอย	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวาง

ระบบสาธารณปูโภคและระบบคมนาคมต่างๆ	ผูเ้ขยีนปิดท้ายบทความด้วยค�าถามที่

ท้าทายเก่ียวกับเบือ้งหลงันโยบายดงักล่าวของรฐับาลอาณานคิมว่าเป็นเพราะพนัธกจิ 

การสร้างอารยะให้แก่ประเทศภายใต้การปกครองของตนเองหรือเป็นเพราะ

เกียรติภูมิหรือหน้าตาศักดิ์ศรีของประเทศเจ้าอาณานิคม

บทความของ	ธนนนัท์	บุน่วรรณา	วเิคราะห์การน�าเสนอภาพ	“จนี”	ในมมุมอง

ของเวยีดนามผ่านงานเขียนของเวยีดนามตัง้แต่ปี	ค.ศ.	1979	จนถงึหลงัยคุหลงัทศวรรษ

ที	่1990	โดยวเิคราะห์ผ่านงานเขยีนของกระทรวงการต่างประเทศเวยีดนามและงาน

เขียนทางวชิาการ	การศึกษาเอกสารต่างๆ	เหล่านีส้ะท้อนให้เหน็ถงึมมุมองของเวยีดนาม

ต่อจนีทีถ่กูประกอบสร้างขึน้ในบรบิททางสงัคมและการเมืองในยคุสมยัท่ีต่างกัน	ท�าให้

เหน็ภาพของจีนทัง้ในทางลบและทางบวก	ซึง่สะท้อนให้เหน็ถึงพฒันาการของสมัพนัธ์

ระหว่างประเทศระหว่างจนีและเวยีดนามในแต่ละยคุสมยัได้อย่างชดัเจน



จากน้ันเป็นบทความของ	อนนัท์ธนา	เมธานนท์	ซึง่วเิคราะห์การเปลีย่นแปลง

ทางสังคมและการเมืองของเวียดนามในยุคปลายคริสต์ศตวรรษที่	18	ถึงต้นคริสต์

ศตวรรษที	่19	ผ่านชวีติของ	เหงวยีนซ	ูผูเ้ป็นกวแีละขนุนางในราชส�านกัของเวยีดนาม	

โดยเช่ือมโยงจุดผกผันในชวีติของเหงวยีนซ	ูกบัปรากฏการณ์ทางสงัคมและการเมอืง

ของเวยีดนามทีส่ะท้อนผ่านเอกสารทางประวตัศิาสตร์และงานเขยีนชิน้สาคัญๆ	ของ

เหงวียนซู	เองด้วย	ซึ่งนับเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจในการน�าเสนอประวัติศาสตร์ผ่าน

ชีวิตของปัจเจกบุคคลแทนเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

เช่นเดียวกัน	บทความของ	พิสิฐ	อ�านวยเงินตรา	ได้ให้ความส�าคัญกับวิถีชีวิต

ของผู้คนเช่นกัน	กล่าวคือ	บทความนี้น�าเสนอวิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม

ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีท่ีต้องปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ

สงัคม	ในบทความช้ินนีใ้ห้ข้อมลูทีน่่าสนใจเกีย่วกบัการอพยพและตัง้ถิน่ฐานของชาว

เวียดนามในจังหวัดอุดรธานี	นโยบายของรัฐบาลไทยของผู้อพยพ	และที่น่าสนใจยิ่ง

คือวิถีการด�ารงชีวิตของชาวเวียดนามอพยพและการเข้ามาของวัฒนธรรมเวียดนาม

ท่ีมาพร้อมกับการอพยพย้ายถิ่นของชาวเวียดนาม	เช่น	อาหารการกิน	รวมถึงการ

รวมกลุ่มและการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนของคนไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัด

อุดรธานีผ่านยุคสมัยต่างๆ

บทความของ	บรรจบ	วงศ์สพุรรณน�าเสนอข้อมูลเกีย่วกบัระบบการศกึษาของ

อาณานคิมฝรัง่เศสในฮานอยระหว่างปี	ค.ศ.	1904-1930	โดยเปรยีบเทียบความแตก

ต่างของระบบการศึกษาแบบดั้งเดิมของเวียดนามก่อนการเข้ามาของอาณานิคม

ฝรัง่เศส	และนโยบายการปฏรูิปการศกึษาของอาณานคิมฝรัง่เศส	รวมถงึปัญหาและ

อุปสรรคในการบริหารจัดการการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามในการ

เปลี่ยนทัศนคติของคนเวียดนามจากยุคเก่าสู่ยุคใหม่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว	 ซ่ึง

ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนผ่านของสังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม



ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลอาณานิคมฝรั่งเศสในการปกครอง

เวียดนาม

ปิดท้ายด้วยบทความพเิศษของ	สริวิงษ์	หงษ์สวรรค์	และสมหมาย	ชนินาค	ซึง่

ให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ยิง่เก่ียวกับพฒันาการของภาษาเวียดนามในประเทศไทยซ่ึง

ขยายตัวขึ้นหลังจากการปรับความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศกับประเทศเพ่ือน

บ้านในภูมิภาค	โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการประกาศนโยบาย	“เปล่ียนสนามรบให้

เป็นสนามการค้า”	ของพลเอกชาติชาย	ชุณหะวัณ	รวมทั้งมีการส�ารวจสถานภาพ

การเรียนการสอนและหลักสูตรภาษาเวียดนามในประเทศไทย	และข้อมูลพื้นฐาน

เกี่ยวกับประวัติการศึกษาและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของผู้เชี่ยวชาญด้าน

เวียดนามศึกษาในประเทศไทยอีกด้วย

นอกจากบทความทีไ่ด้กล่าวไปแล้วข้างต้นนัน้เป็นบทบรรณนทิศัน์หนังสือเร่ือง	

วิธีใช้ประโยคปฏิเสธในภาษาไทยและภาษาเวียดนาม	ของ	สิริวงษ์	หงษ์สวรรค์	โดย	

สร้อยสดุา	สวุรรณะ	เน้ือหาสาคญัของหนังสอืเล่มน้ีคอืการศกึษาเปรยีบเทยีบรปูแบบ

การใช้ภาษาและวิธีการปฏิเสธในภาษาไทยและภาษาเวียดนาม	และตามมาด้วยบท

วจิารณ์นวนยิายเรือ่ง	รกัในม่านฝน	ของนกัเขยีนชือ่ดงั	ประภสัสร	เสวกิลุ	ซ่ึงนวนยิาย

เรื่องนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวของผู้คน	และประวัติศาสตร์เวียดนามผ่านมุมมองของนัก

เขียนไทย	หรืออีกนัยหนึ่งคือความพยายามของนักเขียนไทยที่จะท�าความเข้าใจ

ประวัติศาสตร์เวียดนามโดย	สรตี	ปรีชาปัญญากุล

สุดท้ายนี้	กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จาก

บทความที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและตีพิมพ์ในวารสารฉบับ

นี้	ขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่สละเวลาในการเขียนบทความเพื่อเสนอรับการ

พิจารณาตีพิมพ์และแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาของบทความตามค�าแนะน�าของผู้ทรง

คุณวฒุอิย่างอตุสาหะ	ขอขอบคณุ	รศ.พรเพญ็	ฮัน่ตระกูล	ส�าหรับบทกวคี�าโปรย	และ	



ผศ.	ดร.	พิเชฐ	สายพันธ์	ส�าหรับค�าไว้อาลัย	ซึ่งถือได้ว่าเป็นการกล่าวแทนใจมิตร

สหายในแวดวงวิชาการของอาจารย์	ดร.สิริวงษ์ทุกท่าน	และสุดท้ายขอขอบคุณกอง

บรรณาธิการและฝ่ายวิจัยของคณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ให้การ
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คําเรียกขาวและโลกทัศนเกี่ยวกับขาวในภาษาเวียดนาม 

Rice Terms and the Worldview of Rice in 

Vietnamese 

วาทิต พุมอยู1 

บทคัดยอ 

คําเรียกขาวในภาษาเวียดนามสามารถแบงประเภท
ตามลําดับความสัมพันธทางความหมายออกเปนคําเรียกขาวบอก
หมวดและคําเรียกขาวเฉพาะเจาะจง โดยพบคําเรียกขาวบอกหมวด 
5 คํา ไดแก คําเรียกขาวที่หมายถึงพืช (lúa) คําเรียกขาวที่หมายถึง
อาหาร (cơm) คําเรียกขาวที่ไมใชพืชไมใชอาหาร (gạo) คําเรียก
ขาวที่หมายถึงขาวตมสุก (cháo) และคําเรียกขาวที่หมายถึง  ขาว
เหนียวนึ่งสุก (xôi) เม่ือวิเคราะหองคประกอบทางความหมายแลว 
พบวา  มีการแยกความแตกตางทางความหมายของคําเรียกขาวโดย
มิติแหงความแตกตางท่ีสําคัญ คือ มิติเรื่องความเปนพืช   และมิติ
เรื่องความเปนอาหาร  ซึ่งสะทอนโลกทัศนของผูพูดภาษาเวียดนาม
ที่มองวา  ขาวที่มีรูปรางลักษณะแตกตางกัน เปนสิ่งของคนละสิ่ ง
กัน เห็นไดจากการที่มีคําเรียกขาวบอกหมวดหลายคํา แตกตางไป
จากภาษาไทยท่ีมองขาวท่ีมีรูปลักษณแตกตางกันเปนสิ่งเดียวกัน 
โดยใชคําเรียกขาวบอกหมวดเพียงคําเดียวในภาษาไทย  ภาษา
                                                           
1 อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
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เวียดนามยังมีการจําแนกคําเรียกขาวเปนประเภทยอยอีกหลายคํา 
ความหลากหลายของคําเรียกขาวนี้ถือเปนลักษณะรวมของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
คําสําคัญ:  อรรถศาสตรชาติพันธุ, การวิเคราะหองคประกอบทาง 

ความหมาย,  การจัดจําพวกแบบชาวบาน 
 
Abstract 

The 'rice' terms in Vietnamese can be divided, 
according to semantic relation, into two groups: generic 
and specific 'rice' terms.  Five generic 'rice' terms are 
found: (lúa) denoting the plant, (cơm) denoting food, 
(gạo) denoting neither the plant nor food, (cháo) 
denoting boiled rice, and (xôi) denoting steamed 
glutinous rice.  A componential analysis of the rice 
terms in Vietnamese shows that the terms are 
distinguished by two significant dimensions of contrast: 
being plant and being food, reflecting the worldview of 
Vietnamese conceptualize 'rice' of different forms as 
different entities, as represented by numerous generic 
'rice' terms. This is different from Thai that conceptualize 
'rice' of different forms as same entities, as represented 
by only one generic 'rice' terms found in Thai. The 'rice' 
terms in Vietnamese can be subcategorized into various 
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terms. Variety of 'rice' terms is a common feature of the 
languages in the Southeast Asian region. 
Key words:  ethnosemantics, componential analysis, 

folk taxonomy 

 

บทนํา 

เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาอาหารเปนสิ่งจําเปนตอชีวิต
มนุษย และอาหารท่ีเปนพลังงานหลักคืออาหารจําพวกแปง  ดวย
เหตุนี้มนุษยแทบทุกกลุมชาติพันธุจึงไดเสาะแสวงหาแหลงอาหาร
จําพวกนี้มาแตโบราณกาล  อาหารจําพวกแปงนั้นสามารถพบไดใน
พืชหลายชนิด ตั้งแตพืชที่สะสมแปงไวที่รากหรือหัว เชน เผือก มัน 
ไปจนถึงพืชที่สะสมแปงไวที่ผลหรือเมล็ด เชน ขาวเจา ขาวเหนียว 
ขาวสาลี ขาวโพด เปนตน พืชประเภทที่สะสมแปงไวที่เมล็ดน้ัน 
ภาษาไทยเรียกโดยรวมวา "ขาว" ถือเปนแหลงอาหารที่สําคัญยิ่งตอ
ประชากรมนุษยกวาคอนโลก  ไมมีผูใดทราบแนชัดวามนุษยเริ่ม
รูจักเพาะปลูกพืชอาหารเหลานี้ตั้งแตเมื่อไร แตที่แนชัดคือ เมื่อ
มนุษยรูจักเพาะปลูกพืชเหลานี้ ทําใหมนุษยตองอยูกับที่และไมตอง
เรรอนไปที่อ่ืน ทั้งยังไดอาหารจําพวกแปงที่จําเปนตอรางกาย จึงทํา
ใหมีเวลาและแรงพลังในการสรางสรรควัฒนธรรมสืบทอดมาจนถึง
ปจจุบัน  อาจกลาวไดวาการเพาะปลูกพืชอาหารเหลานี้มีสวน



5มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5 
 

สําคัญในการสรางสรรคอารยธรรม อาทิ อารยธรรมอียิปตลุมนํ้า
ไนลที่เพาะปลูกขาวสาลี และอารยธรรมจีนลุมน้ําเหลืองที่เพาะปลูก
ขาว (ชื่อวิทยาศาสตร Oryza sativa) ซึ่งเปนพืชอาหารท่ีประชากร
กวาคร่ึงโลกบริโภคเปนอาหารหลักโดยเฉพาะชาวเอเชีย  สิ่งหนึ่งที่
สามารถพิสูจนคํากลาวนี้ไดเปนอยางดีคือการใชภาษา กลาวคือ 
ภาษาของกลุมชาติพันธุตางๆ ที่บริโภคขาวเปนอาหารหลักในเอเชีย
นั้น  เมื่อตองการจะพูดวา "กินอาหาร" จะนิยมพูดวา "กินขาว" เชน 
ในภาษาไทย เม่ือเราถามผูอ่ืนวากินอะไรหรือยัง เราจะถามวา "กิน
ขาวหรือยัง" เชนเดียวกับภาษาเวียดนามที่ถามวา "ăn cơm chưa" 
(cơm หมายถึง "ขาวสุก")  โดยที่ "ขาว" ในประโยคคําถามเหลาน้ี
หมายรวมถึงอาหารโดยท่ัวไป  ผูตอบอาจตอบวา "กินแลว" แตที่
จริงอาจกินอาหารประเภทอ่ืนที่ไมใชขาว  ลักษณะทางภาษาเชนนี้
ไมพบในภาษาที่พูดโดยกลุมชนที่ไมไดกินขาวเปนอาหารหลัก เชน 
ภาษาอังกฤษ หากตองการส่ือความวา "กินอาหารหรือยัง" ใน
ภาษาอังกฤษจะไมใชคําวา "rice" เพ่ือสื่อความถึงอาหารโดยทั่วไป  
การใชคําเรียกขาวเพ่ือหมายถึงอาหารโดยทั่วไปนั้น พบไดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต อันสะทอนให
เห็นความสําคัญของขาวในฐานะที่เปนอาหารหลักและส่ิงสําคัญใน
วัฒนธรรมของกลุมชนในภูมิภาคเหลานี้  การศึกษาขาวที่ปรากฏอยู
ในรูปภาษาของภาษาเอเชียจึงมีสวนชวยให เขาใจวัฒนธรรม
ตลอดจนโลกทัศนของกลุมชนที่บริโภคขาวเปนอาหารหลักได 
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ฝ าม  ดึ๊ ก  เซื อง (2553) ได กล าวไว ในบทความ เร่ือง 
"วัฒนธรรมเวียดนาม: วัฒนธรรมแหงกลุมชาติพันธุอันหลากหลาย" 
วา ชนเผาไทเปนกลุมชนท่ีประสบความสําเร็จในการผลิตขาวนาดํา
และตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ําแดงทางตอนเหนือของ
เวียดนาม กอนที่ชนเผามอญ-เขมรกลุมเหวียดเหม่ืองซึ่งเปนบรรพ
บุรุษดั้งเดิมของผูพูดภาษาเวียดนามในปจจุบันจะเคลื่อนยายชุมชน
จากพ้ืนที่บนภูเขาลงมาอาศัยอยูบริเวณที่ราบลุมรวมกับชนเผาไท  
และรับวิธีการผลิตขาวนาดําตลอดจนระบบเศรษฐกิจและสังคมการ
ทําขาวนาดําจากชนเผาไท แตไดขยายเขตการทํานาดําออกไปถึง
บริเวณที่ราบลุมดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําแดง ทําใหภาษา
เวียดนามและวัฒนธรรมเวียดนามไดรับอิทธิพลบางประการจาก
ภาษาตระกูลไท 

ในปจจุบันนี้ เราจะพบวาเวียดนามเปนประเทศผูผลิตขาว
และสงออกขาวรายใหญของโลกไมแพประเทศไทย  ชาวเวียดนาม
บริโภคขาวเปนอาหารหลักเชนเดียวกับชาวไทย  เมื่อตองการแปล
ประโยคเวียดนามที่วา "Tôi ăn cơm." เปนภาษาไทยแบบคําตอคํา
นั้น สามารถแปลไดวา "ฉัน กิน ขาว"  อยางไรก็ตาม แมคําวา 
"cơm" จะแปลตรงตัวเปนภาษาไทยวา "ขาว" แตคําวา "cơm" และ
คําวา "ขาว" นั้นมิไดมีความหมายเทากับโดยสมบูรณ  เนื่องจากคํา
วา "cơm" หมายถึง  ขาวที่หุงสุกแลวหรือหมายรวมถึงอาหาร
โดยท่ัวไป  ในขณะที่คําวา "ขาว" นั้นมีความหมายกวางกวาและใช



7มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7 
 

ครอบคลุมขาวในหลายรูปลักษณ โดยหากตองการระบุเฉพาะวา
เปนขาวในรูปลักษณใด  ภาษาไทยจะนําหนวยศัพทอ่ืนเติมเขาไป
ขยายคําวา "ขาว" เชน หากจะกลาวถึงขาวที่เปนตนพืช เติม "ตน" 
เขาไปขยาย "ขาว" กลายเปน "ตนขาว"  เม่ือเปรียบเทียบกับภาษา
เวียดนามแลว จะพบวา คําวา "cơm" นั้นหมายถึงขาวที่เปนอาหาร
หรือขาวสุกเทานั้น ไมสามารถเติมหนวยศัพท อ่ืนเขาไปขยาย 
"cơm" เพ่ือทําใหหมายถึง "ตนขาว" ไดอยางในกรณีของภาษาไทย  
หากตองการส่ือถึงตนขาว ในภาษาเวียดนามตองใชคําอ่ืนที่ไมใช 
"cơm"  ซึ่งสะทอนใหเห็นโลกทัศนเกี่ยวกับขาวของผู พูดภาษา
เวียดนามที่แตกตางไปจากผูพูดภาษาไทย   

ภาษาเวียดนามมีการแยกหนวยศัพทที่ ใช เรียกขาวใน
รูปลักษณตาง ๆ ออกเปนหลายคํา  ในขณะที่ภาษาไทยใชคําวา 
"ขาว" เปนคําหลักคําเดียวที่ สื่อไดถึงขาวในหลายรูปลักษณ  
นอกจากภาษาเวียดนามแลว  ภาษาอ่ืนอีกหลายภาษาในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตตางมีการแยกหนวยศัพทที่ใชเรียกขาวออกเปน
หลายคําตามรูปลักษณ  มีเพียงภาษาไทยเทานั้นที่มิไดแยกออกเปน
หลายคําซึ่งถือเปนลักษณะพิเศษของภาษาไทยที่แตกตางไปจาก
ภาษาเพ่ือนบาน  แมวาวัฒนธรรมเวียดนามจะมีความใกลชิดกับผู
พูดภาษาตระกูลไทและไดรับวัฒนธรรมการปลูกขาวมาจากกลุมชน
เผาไท  แตในภาษาเวียดนามปจจุบันกลับพบหนวยศัพทที่ใชเรียก
ขาวหลายคําแตกตางจากภาษาไทย ดวยเหตุนี้ ผูเขียนจึงสนใจ
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ศึกษาคําเรียกขาวในภาษาเวียดนามวามีคําใดบางและแตละคําน้ันมี
ความหมายใดบาง ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นถึงโลกทัศนเกี่ยว
กับขาวของผูพูดภาษาเวียดนามได โดยใชวิธีวิเคราะหองคประกอบ
ทางความหมาย  และการจัดอนุกรมวิธานแบบชาวบานตามแนว
อรรถศาสตรชาติพันธุ (วาทิต พุมอยู, 2548) 

 อรรถศาสตรชาติพันธุ (ethnosemantics) หรืออีกชื่อหน่ึง
คือ "ชาติพันธุศาสตร" (ethnoscience) เปนแขนงวิชาหน่ึงของ
ภาษาศาสตร  และในขณะเดียวกันยังเปนแขนงวิชาหน่ึงของ
มานุษยวิทยาดวย  ซึ่งเรียกวามานุษยวิทยาปริชาน (cognitive 

anthropology) แขนงวิชานี้จึงมีการผสานแนวคิดวิธีการทาง
ภาษาศาสตรเขากับมานุษยวิทยา  โดยมุงเนนประเด็นที่วาภาษา
สามารถสะทอนวัฒนธรรมได  เนื่องจากวัฒนธรรมประกอบข้ึนดวย
รูปแบบพฤติกรรมอันหลากหลายและมีความหมายตางๆ มากมาย  
หากตองการทําความเขาใจระบบความคิดของกลุมชาติพันธุหนึ่ ง 
จะตองทําความเขาใจความหมายที่อยูเบื้องหลัง  ซึ่งสิ่งที่มีทั้งรูป
และความหมายที่สามารถศึกษาไดสะดวกที่สุดคือภาษา จึงทําให
เกิดแนวทางการศึกษาวัฒนธรรมโดยวิเคราะหขอมูลจากภาษาผาน
รูปแบบและความหมายท่ีเรียกวา อรรถศาสตรชาติพันธุ ซึ่งเปน
ศาสตรที่เนนการตีแผระบบความคิดหรือมโนทัศนของมนุษยกลุม
ชาติพันธุตางๆ ที่มีตอโลกที่พวกเขาอาศัยอยู โดยมีแนวคิดวา 
"ภาษาสะทอนความคิด" ได  ศาสตรนี้จึงใชความหมายที่อยูในรูป
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ภาษาเปนสิ่งสําคัญในการศึกษาวิเคราะห  ดวยความเชื่อวารูป
ภาษานั้นมีความหมายซึ่งเปนนามธรรมอยูในระบบความคิดของ
มนุษย  และความหมายน้ีเองท่ีสามารถสะทอนใหเห็นถึงความคิด
ของมนุษยแตละภาษาแตละชาติพันธุได ตามที่ ชารลส โอ เฟรก 
(Frake, 1980) ไดกลาวไววา “รูปภาษาทุกรูปมีความหมายอันเปน
ตัวแทนของความคิดหรือที่เรียกวามโนทัศน การมีรูปภาษาใดแทน
สิ่งใดในสิ่งแวดลอมที่กลุมชนหนึ่งอาศัยอยู ซึ่งเปนสิ่งที่พวกเขาได
พบเห็นหรือสัมผัสนั้น แสดงวาสิ่งนั้นมีอยูอยางมีนัยสําคัญใน
วัฒนธรรม”  กลาวคือกลุมชนน้ันสนใจใหความสําคัญกับสิ่งใดส่ิง
หนึ่ งโดยมีรูปภาษาเปนเครื่องยืนยัน   และรูปภาษาหน่ึงจะมี
ความสัมพันธกับรูปภาษาอ่ืน ๆ อยางเปนระบบหมวดหมู   

การศึกษาความหมายและหมวดหมูทางวัฒนธรรมโดยนัก
อรรถศาสตรชาติพันธุหรือนักมานุษวิทยาปริชานสามารถทําไดโดย
การวิเคราะหองคประกอบทางความหมาย ซึ่งเปนวิธีที่ใช ในการ
วิเคราะหคําในหมวดคําศัพทใดๆ (lexical domain) ของภาษาหรือ
วัฒนธรรมหน่ึง (Nida, 1979; Slikkeveer, 1999)  ขั้นตอนในการ
วิเคราะหองคประกอบ คือ เริ่มตนจากการหาหมวดคําหรือสิ่งที่อยู
ในหมวดหมู (category) หรือชุดตาง (contrast set) เดียวกัน  
แลวหามิติแหงความแตกตางของคําเหลานี้ จากนั้นจึงบรรยายอรรถ
ลักษณหรือองคประกอบทางความหมายของแตละคํา  ในการที่จะ
หาหมวดคําที่อยูในหมวดหมูเดียวกัน ผูวิเคราะหตองเขาใจการจัด
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หมวดหมูและการจัดจําแนกประเภทตามโลกทัศนของผูพูดภาษา
นั้นๆ หรือท่ีเรียกวา การจัดจําพวกแบบชาวบาน (folk taxonomy)  
ซึ่งการจัดจําแนกส่ิงของตางๆ นั้นเปนความสามารถท่ีมีอยูในระบบ
ปริชานของมนุษยทุกกลุมชาติพันธุ  มนุษยแตละชาติพันธุตางมีการ
มองโลกหรือมีโลกทัศนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวแตกตางกันไป ดังเชนผู
พูดภาษาเวียดนามที่มีระบบคําเรียกขาวแตกตางจากผูพูดภาษาไทย  

 คําเรียกขาวในบทความนี้หมายถึง คํานามท่ีใชเรียกพืช
ชนิดหนึ่งที่มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Oryza sativa (ขาวเจา-ขาว
เหนียว) ซึ่งอยูในรูปลักษณของตนพืช เมล็ดพืช หรือผานการปรุง
เปนอาหาร  คํานามเรียกขาวอาจอยูในรูปคําเด่ียวหรือคําประสมก็
ได  ในบทความนี้จําแนกคําเรียกขาวออกเปนสองประเภท คือ คํา
เรียกขาวบอกหมวด  และคําเรียกขาวเฉพาะเจาะจงตามลําดับทาง
ความหมาย  คําเรียกขาวบอกหมวดจะอยูในระดับเดียวกันเปน
ระดับที่เหนือกวาคําเรียกขาวเฉพาะเจาะจง ดังนั้นคําเรียกขาวทั้ง
สองประเภทจึงอยูในชุดตางคนละชุดกัน  และดวยเหตุนี้ การ
วิเคราะหองคประกอบทางความหมายจะแยกออกเปนสองสวนคือ
การวิเคราะหคําเรียกขาวบอกหมวดและการวิเคราะหคําเรียกขาว
เฉพาะเจาะจง  แต ในบทความนี้ จะนํ า เสนอการวิ เคราะห
องคประกอบทางความหมายของคําเรียกขาวบอกหมวดเทานั้น  ใน
การไดมาซึ่งองคประกอบทางความหมายของคําเรียกขาวภาษา
เวียดนามน้ัน ใชการสัมภาษณผูพูดภาษาเวียดนามท่ีเปนเจาของ
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ภาษาจํานวนสามคน ประกอบกับความหมายจากพจนานุกรมภาษา
เวียดนาม หลังจากท่ีไดคําเรียกขาวบอกหมวดและทําความเขาใจ
ความหมายของคําเรียกขาวแตละคําจากการบรรยายความหมาย
ของคําโดยผูบอกภาษาแลว จึงใชวิธีวิ เคราะหองคประกอบ 
(componential analysis) เพ่ือทําการวิเคราะหคําเรียกขาวใน
ภาษาเวียดนามตามหลักวิธีวิเคราะหองคประกอบ  โดยแจกแจง
องคประกอบทางความหมายและความแตกตางทางความหมายของ
คําเรียกขาวบอกหมวดแตละคําดวยการกําหนดมิติแหงความ
แตกตาง (dimension of contrast) และบรรยายความหมายโดย
หาอรรถลักษณ (semantic feature) กลาวคือ ใชสัญลักษณ  +  
กับคําเรียกขาวหนึ่งคํา  เพ่ือแสดงวาคํานั้น “มี” หรือ “เปน”  
อรรถลักษณนั้น ในทางตรงขาม ใชสัญลักษณ – กับอีกคําหนึ่ง เพ่ือ
แสดงวาคํานั้น “ไมมี” หรือ “ไมเปน” อรรถลักษณนั้น  การ
วิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําเรียกขาวในภาษา
เวียดนาม จะทําใหเห็นความสัมพันธทางความหมายของคําเรียก
ขาวอยางเปนลําดับ  และสามารถนําเสนอเปนตารางแสดงการจัด
จําพวกแบบชาวบานของคําเรียกขาวในภาษาเวียดนาม ทั้งยัง
สามารถสะทอนใหเห็นถึงโลกทัศนเกี่ยวกับขาวของผูพูดภาษา
เวียดนามไดอีกดวย 

 จากการสอบถามขอมูลจากผูบอกภาษาชาวเวียดนาม
จํานวนสามคน และพิจารณาความหมายจากพจนานุกรมภาษา
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เวียดนาม (เหงียน, 2544; Nguyen, 1999) พบคําเรียกขาว 27 คํา 
แบ ง เป น คํ า เรี ยกข าวบอกหมวด  5  คํ า  และ คํ าเรี ยกข าว
เฉพาะเจาะจงอีก 22 คํา  ตามรายการคําเรียกขาวภาษาเวียดนาม
ดานลาง 

lúa  <ขาวที่เปนพืช>  
lúa con gáy   <ขาวที่เปนตนพืช โตเต็มที่ รวงยังไม

สุก>  
lúa rỗ  <ขาวที่เปนตนพืช โตเต็มที่ รวงสุก> 
cây lúa  <ขาวที่เปนตนพืช>  
mạ  <ขาวที่เปนตนพืชออนยังไมโตเต็มที่> 
thóc  <ขาวที่เปนเมล็ดพืช ยังไมเอาเปลือกแข็ง 

ออก> 
thóc giống   <ขาวที่เปนเมล็ดพืช ยังไมเอาเปลือกแข็ง 

ออก เก็บไวปลูกได> 
thóc lép   <ขาวที่เปนเมล็ดพืช ยังไมเอาเปลือกแข็ง 

ออก  เมล็ดลีบ เอาไปปลูกไมได> 
gạo   <ขาวที่เปนเมล็ดพืช เอาเปลือกแข็งออก 

แลว> 
gạo giã    <ขาวที่เปนเมล็ดพืช เอาเปลือกแข็งออก 

แลว ซอม> 
gạo xay   <ขาวที่เปนเมล็ดพืช เอาเปลือกแข็งออก 

แลว สี ขัด ขาว> 
gạo lứt    <ขาวที่เปนเมล็ดพืช เอาเปลือกแข็งออก 
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แลว แตยังมีเปลือกออน> 
gạo trắng   <ขาวที่เปนเมล็ดพืช เอาเปลือกแข็งและ 

เปลือกออนออกแลว ขาว> 
gạo nát    <ขาวที่เปนเมล็ดพืช เอาเปลือกแข็งออก 

แลว แตเมล็ดหัก> 
cơm   <ขาวที่เปนอาหาร ปรุงสุก> 
cơm không   <ขาวหุงสุก เปลาๆ ไมไดใสอะไร> 
cơm trắng    <ขาวหุงสุก สีขาว> 
cơm hớt   <ขาวหุงสุก ปากหมอ>    
cơm cháy <ขาวหุงสุก ไหม ติดกนหมอ>   
cơm sốt <ขาวหุงสุก ใหม รอน> 
cơm nguội <ขาวหุงสุก เย็นชืด> 
cơm lam <ขาวหลาม, ขาวหุงสุกดวยวิธหีลามใน 

กระบอกไมไผ> 
cháo   <ขาวตมสุก>   
cháo đặc <ขาวตมสุก ขน> 
cháo trắng <ขาวตมสุก ขาว> 
cháo hoa <ขาวตมสุก ไมใสอะไรเลย>    
xôi   <ขาวเหนียวนึ่งสุก>      
 
คําเรียกขาวขางตน สามารถจําแนกออกเปนสองประเภท 

คือ คําเรียกขาวบอกหมวด  และคํา เรียกขาวเฉพาะเจาะจง 
( generic rice term and specific rice term)  โ ด ย อ า ศั ย
หลักเกณฑในการจําแนกที่ดัดแปลงมาจากหลักเกณฑการจําแนก
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หมวดคําอ่ืนออกเปนคําพ้ืนฐานกับคําไมพ้ืนฐาน (basic term and 

non basic term)  (Berlin and Kay, 1969; อมรา ประสิทธิ์รัฐ
สินธุ, 2538; อัญชลิกา ผาสุขกิจ, 2543; พรลัดดา เมฆบัณฑูรย, 
2548; พิจิตรา พาณิชยกุล, 2547)  เหตุที่ในบทความน้ี แบงคํา
เรียกขาวออกเปนคํ าเรียกขาวบอกหมวดและคําเรียกขาว
เฉพาะเจาะจง โดยไมใชคําศัพทวา  คําพ้ืนฐานและคําไมพ้ืนฐาน
ตามท่ีงานวิจัยทางอรรถศาสตรชาติพันธุสวนใหญใชกัน เนื่องจาก
คําเรียกขาวเปนคําที่อางถึงสิ่งของที่เปนรูปธรรมจับตองได แตกตาง
จากคําเรียกสิ่งอ่ืนที่เคยมีการศึกษากันมากอนหนาน้ี เชน คําเรียก
ญาติ คําเรียกสี คําเรียกรส ซึ่งประเภทคําเหลานี้มีความเปน
นามธรรมมากกวา  ในขณะที่คําเรียกขาวนั้นเปนคําที่ใชชี้บงถึงสิ่งที่
เปนรูปธรรม คือ เมล็ดพืชชนิดหน่ึงที่มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตรวา 
Oryza sativa  รวมถึงผลิตผลที่เกิดจากการแปรเปลี่ยนเมล็ดพืช
ชนิดนี้ไปอยูในรูปลักษณตางๆ ไมวาจะเปนตนพืช (ตนขาว) เมล็ด
พืช (ขาวเปลือก ขาวสาร) หรืออาหาร (ขาวสวย ขาวตม ขาว
เหนียว)  ดวยเหตุนี้จึงแบงคําเรียกขาวออกเปนคําทั่วไปและคํา
จําเพาะ เพ่ือใหแตกตางจากคําพ้ืนฐานและคําไมพ้ืนฐานที่นิยมใช
เรียกประเภทคําท่ีเปนนามธรรมมากกวา 

คําเรียกขาวบอกหมวดมีคุณสมบัติทางความหมาย 5 
ประการ ดัดแปลงจากคําพ้ืนฐานและคําไมพ้ืนฐานของเบอรลิน 
(Berlin, 1992)  ดั งนี้   (1 ) เป น ศั พ ท เดี่ ย ว  (monolexeme) 
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กลาวคือ มีรูปศัพทเปนคําเดี่ยวหรือคํามูล ไมสามารถแบงแยก
หนวยทางความหมายออกไปไดอีก  (2) เปนคําที่มีความหมาย
ครอบคลุมคําเรียกขาวอ่ืนๆ ได กลาวคือ เมื่อจัดลําดับความสัมพันธ
ทางความหมายแลว จะตองอยูเหนือหรือเสมอกับคําเรียกขาวอ่ืน  
จะตองไมเปนคําท่ีอยูภายใตคําเรียกขาวอ่ืนหรือเปนสวนยอยของคํา
เรียกขาวอ่ืน  (3) เปนคําที่ปรากฏสม่ําเสมอในภาษา กลาวคือ ผู
บอกภาษาท้ังสามคนใหขอมูลตรงกัน และพบการใชโดยผูบอก
ภาษาทั้งสาม  (4) เปนคําที่โดดเดนในการใช กลาวคือ ผูบอกภาษา
มักใชเปนคําอางอิงถึงขาวบอยครั้งในปริบทการพูด เมื่อเลาถึง
วิธีการเพาะปลูกขาว แปรรูปขาว และปรุงขาวใหสุก  (5) เปนตัว
แทนที่ดีของคําเรียกขาว กลาวคือ คําที่มีความกวางขวางทาง
ความหมาย  สามารถใชหมายถึงขาวในรูปลักษณใดรูปลักษณหนึ่ง
หรือหลายรูปลักษณได  คําเรียกขาวอ่ืน ๆ ที่ไมมีคุณสมบัติครบทั้ง 
5 ประการ ถือวา  ไมใชคําเรียกขาวบอกหมวด 

จากรายการคําเรียกขาวภาษาเวียดนามทั้ง 27 คํา พบคํา
เรียกขาวบอกหมวด 5 คํา คือ lúa, gạo, cơm, cháo, xôi  ซึ่ง
สามารถนํามาหามิติความแตกตางทางความหมายและวิเคราะห
องคประกอบทางความหมายได  กลาวคือ คําเรียกขาวบอกหมวด
ในภาษาเวียดนามมีความหมายแตกตางกันดวยมิติแหงความ
แตกตาง 4 มิติ ไดแก ความเปนตนพืช การปรุงสุกเปนอาหาร การ
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ปรุงสุกแลวเหนียว การปรุงสุกแลวมีน้ํามาก  ดังมีรายละเอียด
ตอไปน้ี 

(1) ความเปนตนพืช  แสดงความหมายดวยอรรถลักษณ  
[+ พืช]  หมายถึง คําเรียกขาวที่ เปนตนพืช ไดแก คําวา 
lúa  และอรรถลักษณ [– พืช]  หมายถึง คําเรียกขาวท่ี
ไมใชตนพืช ไดแก คําวา gạo, cơm, cháo, xôi 

(2) การปรุงสุกเปนอาหาร  แสดงความหมายดวยอรรถ
ลักษณ  [+ ปรุงสุก]  หมายถึง คําเรียกขาวที่ปรุงสุกเปน
อาหารแลว ไดแก คําวา cơm, cháo, xôi  และอรรถ
ลักษณ [– ปรุงสุก]  หมายถึง คําเรียกขาวที่ยังไมผานการ
ปรุงสุก ไดแก คําวา gạo, lúa 

(3) การปรุงสุกแลวเหนียว  แสดงความหมายดวยอรรถ
ลักษณ  [+ เหนียว]  หมายถึง คําเรียกขาวที่ปรุงสุกแลวมี
ความเหนียว ไดแก คําวา xôi  และอรรถลักษณ [- เหนียว]  
หมายถึง คําเรียกขาวที่ปรุงสุกแลวแตไมเหนียว ไดแก คํา
วา cơm, cháo 

(4) การปรุงสุกแลวมีน้ํามาก  แสดงความหมายดวยอรรถ
ลักษณ [+ น้ํามาก] หมายถึง คําเรียกขาวที่ปรุงสุกแลวมีน้ํา
มาก ไดแก คําวา cháo  และอรรถลักษณ [– น้ํามาก] 
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หมายถึง คําเรียกขาวที่ปรุงสุกแลวแตไมไดมีน้ํามาก ไดแก 
คําวา cơm 

เมื่อวิเคราะหองคประกอบทางความหมายและมิติแหง
ความแตกตางของคําเรียกขาวบอกหมวดในภาษาเวียดนามแลว 
สามารถนําเสนอเปนแผนภูมิโครงสรางตนไมไดดังนี้ 

แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิตนไมแสดงองคประกอบทางความหมายของ
คําเรยีกขาวบอกหมวดในภาษาเวียดนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– เหนียว + เหนียว 

คําเรียกขาวบอกหมวด 

+ พืช – พืช 

– ปรุงสุก + ปรุงสุก 

– น้ํามาก + น้ํามาก 

lúa gạo cơm cháo    xôi 
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จากแผนภูมิขางตน  จะเห็นไดวาระบบอรรถลักษณของ 

คําเรียกขาวบอกหมวดในภาษาเวียดนามมีความแตกตางทาง
ความหมาย โดยประการแรกแบงคําเรียกขาวบอกหมวดออกเปนคํา
เรียกขาวท่ีเปนพืช (อันไดแก คําวา lúa) และคําเรียกขาวที่ไมได
เปนพืช (อันไดแก คําวา gạo, cơm, cháo, xôi) ประการตอมา ใน
กลุมของคําเรียกขาวที่ไมไดเปนพืชนั้นสามารถแบงออกเปนคําเรียก
ขาวท่ียังไมไดปรุงสุกเปนอาหาร (อันไดแก คําวา gạo) และคําเรียก
ขาวที่ปรุงสุกแลวใชเปนอาหารได (ไดแก คําวา cơm, cháo, xôi) 
หลังจากน้ัน  คําเรียกขาวกลุมที่เปนอาหารยังแบงไดออกไปอีกเปน
คําเรียกขาวที่ปรุงสุกแลวเหนียวมักบริโภคเปนขนมหรือของวาง 
(ไดแก คําวา xôi) และคําเรียกขาวที่ปรุงสุกแลวไมเหนียว (ไดแก 
คําวา cơm, cháo) ในทายที่สุดคําเรียกขาวที่ปรุงสุกแลวไมเหนียว
สามารถแบงออกเปนคําเรียกขาวที่ปรุงสุกโดยใชน้ํามาก (ไดแก คํา
วา cháo) และคําเรียกขาวที่ปรุงสุกโดยไมตองใชน้ํามากนัก (ไดแก 
คําวา cơm) 

นอกจากการแสดงองคประกอบทางความหมายของ      
คําเรียกขาวบอกหมวดในภาษาเวียดนามดวยแผนภูมิโครงสราง
ตนไมดังที่นําเสนอขางตนแลว ยังสามารถพรรณนาความหมายของ
คําเรียกขาวท้ัง 5 คํา ดวยการแจกแจงองคประกอบโดยใชอรรถ
ลักษณดังตอไปน้ี 
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lúa   gạo         cơm     cháo   xôi 

+ พืช  – พืช        – พืช – พืช  – พืช 

– ปรุงสุก  – ปรุงสุก        + ปรุงสุก + ปรุงสุก          + ปรุงสุก 

         – เหนียว – เหนียว         + เหนียว 

         – น้ํามาก + น้ํามาก 

 

เมื่อนําเสนอผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมาย
ของคําเรียกขาวบอกหมวดในภาษาเวียดนามแลว  สามารถ
จัดลําดับความสัมพันธของคําเรียกขาวบอกหมวดกับคําเรียกขาว
เฉพาะเจาะจงไดโดยคําเรียกขาวเฉพาะเจาะจงมีลําดับความสัมพันธ
ทางความหมายอยูภายใตคําเรียกขาวบอกหมวดแตละคํา   

- คําวา lúa <ขาวที่เปนพืช ; ตนขาว ขาวเปลือก> มีคํา
เรียกขาวเฉพาะเจาะจงที่อยูภายใตทั้งสิ้น 7 คํา ไดแก  
mạ “ขาวกลา”, thóc “ขาวเปลือก”, cây lúa “ตน
ขาว”, lúa con gáy “ตนขาวรวงออน”, lúa rỗ “ตน
ขาวรวงสุก”, thóc giống “ขาวเปลือกท่ีเก็บไวปลูก”, 

thóc lép “ขาวลีบ”    
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- คําวา gạo <ขาวสาร> มีคําเรียกขาวเฉพาะเจาะจงที่อยู
ภายใตทั้งสิ้น 5 คํา ไดแก  gạo giã “ขาวซอมมือ”, gạo 

xay “ขาวโรงสี”, gạo lứt “ขาวสารขาวกลอง”, gạo 

trắng “ขาวสารขาว”, gạo nát “ขาวหัก”   

- คําวา cơm <ขาวสุก> มีคําเรียกขาวเฉพาะเจาะจงที่อยู
ภายใตทั้งสิ้น 7 คํา ไดแก  cơm không “ขาวเปลา”, 

cơm trắng “ขาวขาว”, cơm hớt “ขาวปากหมอ” , 

cơm cháy “ขาวไหมกนหมอ” , cơm sốt “ขาวสุก
ใหม”, cơm nguội “ขาวเย็น”, cơm lam “ขาวหลาม”   

- คําวา cháo <ขาวตมสุก> มีคําเรียกขาวเฉพาะเจาะจงที่
อยูภายใตทั้งสิ้น 3 คํา ไดแก cháo đặc “ขาวตมขน”, 

cháo hoa “ขาวตมเปลา”, cháo trắng “ขาวตมขาว”  

- คํ า ว า  xôi <ข า ว เห นี ย ว สุ ก >ไม มี คํ า เ รี ย ก ข า ว
เฉพาะเจาะจงท่ีอยูภายใต 

 คําเรียกขาวทั้งหลายจากรายการคําเรียกขาวในภาษา
เวียดนามมีความสัมพันธทางความหมายซ่ึงกันและกันอยางเปน
ลําดับ  โดยที่คําเรียกขาวเฉพาะเจาะจงจะมีความสัมพันธแบบอยู
ภายใตคําเรียกขาวบอกหมวด  นอกจากน้ันแลว คําเรียกขาวบางคํา
จัดอยูในระดับเสมอกัน รวมชุดตางเดียวกัน  ในขณะที่คําเรียกขาว
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บางคําจัดอยูตางระดับกันแบบเปนคําที่อยูเหนือกวา-คํารวมหมู 
และคําท่ีอยูภายใต   ซึ่ งสามารถนํ าเสนอความสัมพันธทาง
ความหมายของคําเรียกขาวในภาษาเวียดนามดวยตารางแสดงการ
จัดจําพวกแบบชาวบานไดดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 1  การจัดจําพวกแบบชาวบานของคําเรียกขาว 

ในภาษาเวียดนาม 

คําบอกหมวด คําจําเพาะ 
xôi 

<ขาวเหนียวสุก> 
  

cháo 
<ขาวตมสุก> 

cháo đặc<ขาวตม ขน>  
cháo hoa<ขาวตม เปลา>  
cháo trắng<ขาวตมขาว>  

cơm 
<ขาวหุงสุก> 

cơm không<ขาวเปลา>  
cơm trắng<ขาวสุกขาว>  
cơm hớt<ขาวปากหมอ>   
cơm cháy <ขาวไหมกน
หมอ> 

 

cơm sốt <ขาวสุกใหม รอน>  
cơm nguội <ขาวสุก เย็นชืด  
cơm lam <ขาวหลาม> 
 

 
 
 



วารสารศิลปศาสตร์22

22 
 

gạo 
<ขาวสาร> 

gạo giã <ขาวสารซอมมือ>  
gạo xay <ขาวสารขัดสี>  
gạo lứt<ขาวสารขาวกลอง>  
gạo trắng <ขาวสารขาว>  
gạo nát  <ขาวสารหัก>  

lúa 
<ขาวที่เปนพืช> 

mạ <ตนกลาขาว>  

cây lúa 
<ตนขาว> 

lúa con gáy 
<ตนขาวรวง
ออน> 
lúa rỗ <ตนขาว
รวงสุก> 

thóc 
<ขาวเปลือก> 

thóc giống 
<ขาวที่เอาไว
ปลูก> 
thóc lép <ขาว
ลีบ> 

 

 ตารางขางตนแสดงใหเห็นความสัมพันธทางความหมาย
ของคําเรียกขาวบอกหมวดกับคําเรียกขาวเฉพาะเจาะจงซึ่งเปนคําที่
อยูภายใตคําเรียกขาวบอกหมวด  ซึ่งคําเรียกขาวบอกหมวดแตละ
คําจะมีคําเรียกขาวเฉพาะเจาะจงอื่นๆ เปนประเภทของขาวชนิด
เดียวกัน รวมหมูอยูกับคําเรียกขาวบอกหมวดนั้นๆ โดยคําเรียกขาว
เฉพาะเจาะจงแตละคําที่รวมหมูอยูในชุดเดียวกันจะมีองคประกอบ
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ทางความหมายรวมกัน   เชน  กรณี ของความสัม พันธท าง
ความหมายระหวางคําเรียกขาวเฉพาะเจาะจงคําวา cháo đặc กับ
คําเรียกขาวบอกหมวดคําวา cháo เมื่อสอบถามผูบอกภาษาวา 
cháo đặc เปน cháo ใชหรือไม  ผูบอกภาษาใหคําตอบวา “ใช” 
แสดงวา cháo đặc เปนประเภทหน่ึงของ cháo เปนตน แสดงวา
คํ า ว า  cháo đặc จั ด ค ว ามสั ม พั น ธ อ ยู ภ าย ใต คํ า ว า  cháo   
นอกจากนั้น แผนภูมิขางตนยังแสดงใหเห็นความสัมพันธทาง
ความหมายของคําเรียกขาวบอกหมวดกับคําที่อยูเหนือกวา ทําให
ทราบวาผูพูดภาษาเวียดนามจัดจําพวกคําเรียกขาววาเปนของส่ิงใด  
โดยพบวา lúa  จัดจําพวกเปนประเภทของ cây <ตนไม>   gạo 

จัดจําพวกเปนประเภทของ hạt <เมล็ด>  สวน cơm, cháo, xôi 

จัดจําพวกเปนประเภทของ món ăn <ของกิน>  ทั้งยังพบคําศัพท  
lúa gạo <พืชเมล็ด> และ cơm cháo <อาหารการกิน>  ซึ่งเปน
คําในระดับรูปชีวิต (life form) ที่อยูเหนือกวาคําเรียกขาวบอก
หมวด  โดย lúa gạo เปนคําที่จัดจําพวก lúa และ gạo เขาไว
ดวยกัน  สวน cơm cháo เปนคําที่จัดจําพวก cơm, cháo และ 
xôi เขาไวดวยกัน  เนื่องจากเม่ือสอบถามผูบอกภาษาวา lúa และ 
gạo เปน lúa gạo ใชหรือไม  ผูตอบภาษาใหคําตอบวา “ใช”   
และเมื่อสอบถามผูบอกภาษาวา cơm, cháo และ xôi เปน cơm 

cháo ใชหรือไม  ผูตอบภาษาใหคําตอบวา “ใช”  ดวยเหตุนี้ lúa 

และ gạo จึงรวมอยูในหมวดหมูหนึ่ง  สวน cơm, cháo และ xôi 
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นั้นรวมอยูในอีกหมวดหมูหนึ่ง  หลังจากนั้นเมื่อสอบถามผูบอก
ภาษาตอไปวา lúa gạo และ cơm cháo  รวมกันทั้งหมดเรียกได
ว าอะไร   จึ งได ศั พท คํ าว า  lương thực ซึ่ งหมายถึ งธัญ พื ช
ธัญญาหาร  ซึ่ งศัพทคํานี้ เปนคําเรียกรวมจําพวกของธัญพืช
ธัญญาหารอยางเชน  ขาวโพด (ngô)  ขาวสาลี (mì)  รวมถึง ขาว 
(lúa, gạo, cơm, cháo, xôi) เปนตน  เพราะฉะน้ันคําเรียกขาว
บอกหมวดท้ัง 5 คําในภาษาเวียดนามจึงจัดจําพวกเปนประเภทของ 
lương thực ซึ่งเปนศัพทในระดับรูปชีวิตที่อยูเหนือกวาคําเรียกขาว
บอกหมวด 

 การวิ เคราะห ความหมายของคําเรียกขาวในภาษา
เวียดนามดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบและการจัดจําพวกแบบ
ชาวบานสามารถทําให เห็นภาพรวมและลักษณะเฉพาะทาง
ความหมายของคําเรียกขาวในภาษาเวียดนาม กลาวคือ ภาษา
เวียดนามมีคําเรียกขาวบอกหมวด จํานวน 5 คํา คือ lúa, gạo, 

cơm, cháo, xôi   ซึ่งมีความหมายแตกตางกันดวยมิติแหงความ
แตกตางท่ีสําคัญ 2 มิติ ไดแก ความเปนพืช การปรุงสุกเปนอาหาร 
โดยการปรุงสุกสามารถแบงมิติยอยไดอีกเปนการปรุงสุกแลวเหนียว 
และการปรุงสุกแลวมีน้ํามาก   

 การศึกษาคําเรียกขาวภาษาเวียดนามในบทความน้ีเปน
การวิเคราะหตามแนวภาษาศาสตรชาติพันธุ โดยเนนศึกษา
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ความหมายและการจัดจําพวกคําเรียกขาวภาษาเวียดนาม ซึ่ง
สามารถสะทอนใหเห็นโลกทัศนและวัฒนธรรมเกี่ยวกับขาวของผู
พูดภาษาเวียดนามไดหลายประเด็น กลาวคือ 

(1) “ขาวเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งในวัฒนธรรมเวียดนาม” 
เห็นไดจากการที่พบคําเรียกขาวจํานวนมากในภาษาเวียดนาม 
ซึ่งพบคําเรียกขาวจํานวน 27 คํา เปนคําเรียกขาวบอกหมวด
จํานวนถึง 5 คํา   หากภาษาใดมีคําเรียกประเภทของสิ่งใด  
สิ่งหนึ่งเปนจํานวนมากและจัดจําแนกประเภทของสิ่งนั้นเปน
ประเภทยอยตางๆ มากมายนั้น ยอมสะทอนใหเห็นวากลุมชน
นั้นใหความสนใจกับสิ่งนั้นเปนพิเศษ  และสิ่งนั้นมีนัยสําคัญใน
วัฒนธรรมของกลุมชนเหลานั้น  เนื่องจากวัฒนธรรมเปน
รูปแบบพฤติกรรมที่สะทอนความคิดของกลุมชน  ภาษาถือ
เปนวัฒนธรรมอยางหนึ่ ง  และการใชภาษาเปนรูปแบบ
พฤติกรรมที่ สามารถสะทอนความคิดของมนุษยแตละ
วัฒนธรรมได  คําศัพทจํานวนมากที่ใชเปนคําเรียกขาวใน
ภาษาเวียดนามนั้นเนื่องมาจากวิถีชีวิตของชาวเวียดนามท่ี
ผูกพันอยูกับการปลูกขาวและแปรรูปขาวเพ่ือนํามาทําเปน
อาหาร จึงจําเปนตองมีคําเรียกขาวจํานวนมากเพ่ือใชเรียก
ขาวในรูปลักษณตางๆ ที่ชาวเวียดนามผลิตขึ้นมา  หากลอง
เปรียบเทียบกับภาษาอังกฤษแลว จะพบวาในภาษาอังกฤษมี
คําเรียกขาวที่ใชทั่วไปเพียงคําเดียวเทานั้น คือ คําวา rice ซ่ึง
สะทอนใหเห็นวาในวัฒนธรรมของผูพูดภาษาอังกฤษไมไดให
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ความสําคัญกับขาว เนื่องจากไมไดบริโภคขาวเปนอาหารหลัก
ของชีวิต จึงไมจําเปนตองมีคําเรียกขาวหลายคําและไม
จําเปนตองจัดจําแนกขาวเปนประเภทยอยมากมายแบบที่พบ
ในภาษาเวียดนาม   

(2) “การใหความสําคัญกับขาวเปนวัฒนธรรมรวมของภูมิภาค”  
นอกจากภาษาเวียดนามท่ีมีคําเรียกขาวเปนจํานวนมากแลว 
ภาษาอ่ืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตตางก็มีคําเรียกขาวเปนจํานวนมากเชนกัน  อยางในกรณี
ของภาษาไทยเราน้ันมีคําเรียกขาวหลากหลายคํา เชน 
ข าว เปลื อก  ข าวสาร  ข าวสวย  ข าวต ม  ข าว เม า  ฯลฯ  
นอกจากน้ันแลว วิธีการปรุงขาวใหสุกบางอยางนั้นเปน
วัฒนธรรมรวมของกลุมชนในภูมิภาคนี้ เชน การทําขาวหลาม  
ซึ่งพบวาในภาษาเวียดนามมีคําที่แปลไดวา “ขาวหลาม” 
เชนเดียวกับในภาษาไทย คือ คําวา “cơm lam”  (สังเกตได
วา ทั้งภาษาเวียดนามและภาษาไทยนาจะมีแหลงกําเนิดของ
การทําขาวหลามมาจากแหลงเดียวกัน เนื่องจากคําวา “lam” 
ในภาษาเวียดนาม และ “หลาม” ในภาษาไทยนั้นมีเสียง
ใกลเคียงกันมากและใชอางอิงถึงสิ่งของแบบเดียวกัน  

(3) “วัฒนธรรมเวียดนามและวัฒนธรรมไทยใหความสําคัญ
กับขาวแตมีโลกทัศนเกี่ยวกับขาวท่ีแตกตางกัน”  โดยเห็นได
จากจํานวนคําเรียกขาวบอกหมวดในภาษาเวียดนามและ
ภาษาไทยที่มีไมเทากัน กลาวคือ คําเรียกขาวบอกหมวดใน
ภาษาเวียดนามมี 5 คํา ในขณะที่คําเรียกขาวในภาษาไทยมีคํา
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เดียว คือ คําวา “ขาว” หากผูพูดภาษาไทยตองการอางอิงถึง
ขาวในรูปลักษณที่แตกตางกัน จะเติมหนวยศัพทขยายคําวา 
“ขาว” เชน ขาวเปลือก ขาวสวย เปนตน  ผูพูดภาษาไทยจึงมี
โลกทัศนที่มองวา “ขาว” ไมวาจะอยูในรูปลักษณใด เปน
เมล็ดพืชหรือเปนอาหาร  ตางยังถือเปนสิ่งเดียวกัน  จึงใชคํา
เรียกขาวบอกหมวดเพียงคําเดียวในภาษาไทย  สวนผูพูด
ภาษาเวียดนามมีโลกทัศนมองวา “ขาว” ที่อยูในรูปลักษณ
ตางกันสามารถแบงแยกเปนสิ่งที่แตกตางกันได จึงใชคําเรียก
ขาวบอกหมวด 5 คํา เพ่ืออางถึงขาวที่อยูใน 5 รูปลักษณที่
แตกตางกัน  

(4) “วัฒนธรรมเวียดนามอาจจะไดรับอิทธิพลเรื่องการผลิตขาวไป
จากกลุมผูพูดภาษาตระกูลไท” ดังที่ฝาม ดึ๊ก เซือง (2553) ได
กลาวไว  เนื่องจากผูพูดภาษาตระกูลไทตาง ๆ ลวนมีคําเรียก
ขาวคําเดียวเหมือนกัน คือ คําวา “ขาว”  สะทอนใหเห็นวาผู
พูดภาษาตระกูลไทมีความรูจักและเขาใจเปนอยางดีวาขาวไม
วาจะอยูในรูปลักษณใดตางมาจากสิ่งเดียวกันทั้งสิ้น จึงใชคํา
เรียกขาวบอกหมวดเพียงคําเดียวเทาน้ัน ไมจําเปนตองแยก
เปนหลายคําหลายรูปศัพท  ตางไปจากผูพูดภาษาเวียดนามที่
เมื่อตองการอางอิงถึงขาวที่อยูในรูปลักษณที่แตกตางกัน จะ
ใชคําเรียกขาวบอกหมวดที่ตางรูปศัพทกัน 5 คํา สะทอนให
เห็นโลกทัศนของผู พูดภาษาเวียดนามที่ แยกขาวที่ต าง
รูปลักษณกันออกเปนคนละสิ่ ง  นอกจากนั้นแลว หาก
พิจารณาเรื่องเสียงและคําศัพทของคําวา “ขาว” ในภาษาไทย 
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และคําวา gạo ในภาษาเวียดนามนั้น  จะพบวามีความ
ใกลเคียงกันมาก อาจมีความเปนไปไดวาภาษาเวียดนามยืม
คําศัพทนี้ไปจากภาษาตระกูลไท  อยางไรก็ตาม ประเด็นนี้
ยังคงมีขอโตแยงและตองมีการศึกษาตอไป 

 การศึกษาคําเรียกขาวในภาษาเวียดนามตามแนวทาง
อรรถศาสตรชาติ พันธุ โดยการวิ เคราะห องคประกอบทาง
ความหมายและการจัดจําพวกแบบชาวบานตามที่กลาวมาใน
บทความน้ี ทําใหเห็นไดวาผูพูดภาษาเวียดนามมีวัฒนธรรมที่ผูกพัน
กับขาวและใหความสําคัญกับขาวเปนอยางย่ิง สะทอนออกมาให
เห็นในรูปของคําเรียกขาวที่หลากหลาย ซึ่งวัฒนธรรมขาวน้ีเปนสิ่งที่
ชาวเวียดนามมีรวมกับกลุมชาติพันธุอ่ืนในภูมิภาค  จึงอาจกลาวได
วาผูคนที่อาศัยอยูรวมกันในภูมิภาคน้ีมีวัฒนธรรมขาวเปนอัตลักษณ
รวม หากแตอัตลักษณรวมนี้ยังมีพหุลักษณหรือความแตกตาง
หลากหลายอยูดวย 
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ลักษณะทางวัฒนธรรมที่สะทอนจากการใชคําเรียกบุคคลใน
ภาษาเวียดนาม1 

Characteristics of Culture Reflected in 
The Usage of Address Terms in Vietnamese Language 
                                          Nguyen Thi Thuy Chau2 

                                             พัชรินทร อนันตศิริวัฒน3 
                                                    สุภาพร คงศิริรัตน4 
บทคัดยอ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหลักษณะทาง
วัฒนธรรมที่สะทอนจากการใชคําเรียกบุคคลในภาษาเวียดนาม
ปจจุบัน โดยเก็บขอมูลคําเรียกบุคคลในบทสนทนาจากนวนิยาย
เวียดนามท่ีมีการตีพิมพเผยแพรครั้งแรกระหวางป 2553–2558 
ผลการวิจัยพบวา การใชคําเรียกบุคคลในภาษาเวียดนามปจจุบันได
สะทอนใหเห็นลักษณะทางวัฒนธรรมหลายประการ ไดแก สังคม
แบบระบบ เครือญ าติ   การยกยองให เกี ยรติผู อาวุ โส  การ
ประนีประนอมเพ่ือรักษาสัมพันธภาพระหวางบุคคล ความออนนอม
ถอมตน  และการยกยองใหเกียรติผูอ่ืน 
คําสําคัญ:  คําเรียกบุคคล, ภาษาเวียดนาม, ภาษากับวัฒนธรรม 

                                                           
1 บทความวิจัยนี้เปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธเรื่อง การศึกษาการใชคําเรียก
บุคคลในภาษาไทยและภาษาเวียดนาม 
2 นิสิตปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3 ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
4 กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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Abstract 

This article aims to analyze some cultural 
characteristics that were reflected by the usage of 
address terms in modern Vietnamese languages. The 
data of address terms were collected from the 
conversations in six Vietnamese novels published during 
2010 to 2015. The result shows that the usage of 
address terms in modern Vietnamese language reflects 
some characteristics of Vietnamese culture, such as 
characteristic of kinship society, praising and respecting 
the older people, compromising to keep the 
relationship between each other, and humbling and 
praising others people. 
Keywords: Address terms, Vietnamese language, 
Language and culture 
 
ความนํา 

กลาวถึงความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม 
นั กภาษาศาสตรทั้ งหลาย  เชน  Sapir (1921) Brown (1994) 
Emmit and Pollock (1997) เปนตน  ตางแสดงความคิดเห็น
คลายคลึงกันวา ภาษานอกจากเปนเครื่องมือสื่อสารระหวางบุคคล
ในสังคมมนุษยแลว ยังเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมและสะทอน
ลักษณะของวัฒนธรรมออกมาใหเห็นโดยรูปแบบ  ลักษณะการใช 



วารสารศิลปศาสตร์34

34 
 

และความหมาย     ภาษากับวัฒนธรรมมีความสัมพันธกันอยาง
แนนแฟนจนสามารถกลาวไดวา  ภาษาคือวัฒนธรรมและวัฒนธรรม
คือภาษา (Tang, 1999) ดังนั้น เม่ือขาดความรูทางดานวัฒนธรรม
ของชนชาติใดชนชาติหนึ่ง  เราจะไมสามารถเขาใจภาษาน้ันอยาง
กระจางชัดเจนได  ในขณะเดียวกัน เม่ือขาดความรูทางดานภาษา
ใดภาษาหนึ่ง  เราก็จะไมสามารถเขาใจวัฒนธรรมของชนชาตินั้น
อยางลึกซึ้งไดเชนกัน ดังที่ กาญจนา นาคสกุล (2539: 35) ไดกลาว
ไววา “คนทุกชาติมีภาษาของตนเปนภาษาประจําชาติ เปนภาษาที่
แสดงเผาพันธุและความเปนชาติ เปนเคร่ืองมือบันทึกวัฒนธรรม 
ประเพณี คานิยม ภูมิปญญา และประวัติศาสตรของชาติตน” 
เพราะฉะนั้น เม่ือศึกษาเก่ียวกับรูปแบบ ความหมาย และลักษณะ
การใชของภาษาใดภาษาหน่ึงจะทําใหเห็นลักษณะทางดานสังคม
และวัฒนธรรมของชนชาตินั้น  ภาษาเวียดนามเปนภาษาประจํา
ชาติของประเทศเวียดนาม เปนภาษาท่ีมีการใชมานานหลายพันป 
และเปนภาษาท่ีแสดงออกใหเห็นลักษณะทางดานสังคม  ประเพณี 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร ฯลฯ ของชนชาติเวียดนาม คําเรียก
บุคคลเปนสวนหนึ่งของภาษาเวียดนามจึงยอมสะทอนใหเห็น
ลักษณะทางดานสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเวียดนาม  

ในภาษาเวียดนาม คําท่ีใชเรียกบุคคลมีหลากหลาย
รูปแบบ ไดแก คําหรือกลุมคําชนิดตางๆ เชน คําเรียกญาติ (เชน bố 
“พอ”, mẹ “แม”, anh “พ่ีชาย”, chị “พ่ีสาว”) คําสรรพนาม 
(เชน tôi “ผม, ฉัน”, mình “ตัวเอง, เรา”, ta “เรา, พวกเรา”) ชื่อ 
(เชน Diễm Phương, Giang, Bống) คําบอกอาชีพหรือตําแหนง 
( เ ช น  cảnh sát “ ตํ า ร ว จ ” , giáo viên “ ค รู ” , luật sư 
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“ทนายความ”) คํานาม (เชน bạn “เพ่ีอน”, người yêu “คนรัก, 
แฟน”, trẻ con “เด็ก”) กลุมคํา โดยแบงเปน นามวลี (เชน bố 
mẹ anh “พอแมพ่ี”, bạn em “เพ่ือนนอง”) และสรรพนามวลี 
(เชน hai chúng ta “เราสองคน”, bốn chúng tôi “พวกเราสี่
คน”) วลีแสดงความรูสึก (เชน con dở hơi “อีนังบา”, thằng 
con quý tử “ไอลูกชายคนโปรด”) รวมทั้งรูปแบบท่ีเปนการผสม
ระหวางคําเรียกญาติ  +  ชื่ อ  (เชน  bác Tâm “ปา Tam”, dì 
Dương “นา Duong”) คํานําหนา + ชื่อ (เชน  cái Hoa “ยาย 
Hoa”, thằng Quân “ไอ Quan”) คําบอกอาชีพหรือตําแหนง + 
ชื่อ (cô giáo Mai “อาจารย Mai”, bác sĩ Ly “หมอ Ly”) ฯลฯ 
คําเหลานี้สามารถใชเรียกแทนตัวผู พูด ผูฟง หรือผูถูกกลาวถึง
ในขณะสนทนา คําเรียกบุคคลในภาษาเวียดนามมีความหลากหลาย
ทั้งทางดานจํานวน รูปแบบ  ความหมาย และลักษณะการใช    
การใชคําเรียกบุคคลในภาษาเวียดนามนอกจากบ งบอกถึง
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความแตกตางทางดานสถานภาพ
ทางสังคม อายุ เพศ ความสนิทสนม อารมณความรูสึก ฯลฯ แลว
ยังแสดงใหเห็นถึงลักษณะทางวัฒนธรรมของประเทศเวียดนามอีก
ดวย เชน การใชคําเรียกบุคคลระหวางเครือญาติที่เปนลูกพ่ีลูกนอง
ในภาษาเวียดนามตองถือเร่ืองศักดิ์ของญาติเปนหลัก กลาวคือ ลูก
ของญาติผูพ่ีจะมีศักดิ์เปนพ่ีและเรียกแทนตนเองวา anh “พ่ีชาย” 
หรือ chị “พ่ีสาว” เสมอ สวนลูกของญาติผูนองจะมีศักดิ์เปนนอง
และเรียกตนเองวา em “นอง” เสมอ  ถึงแมญาติผูที่ถือศักดิ์เปน
นองจะมีอายุมากกวาญาติผูถือศักด์ิเปนพ่ีหลายปก็ตาม การใชคํา
เรียกบุคคลดังกลาวนอกจากสะทอนใหเห็นประเพณีในการนับศักดิ์
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ของญาติแลว (ซึ่งตางจากการนับศักดิ์ของญาติที่เปนลูกพ่ีลูกนองใน
ภาษาจีนโดยถือเร่ืองอายุเปนหลัก) ยังแสดงใหเห็นวา คนเวียดนาม
ใหความสําคัญกับเรื่องเครือญาติหรือวงศตระกูลมาก  

ที่ผานมาสวนมากพบงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย
และลักษณะการใชคําเรียกบุคคลในภาษาเวียดนาม เชน Cooke 
(1968) ที่ศึกษาความหมายและลักษณะการใชคําเรียกบุคคลใน
ภาษาไทย พมา และเวียดนาม Nguyễn Văn Chiến (1993) ได
ทําการศึกษาชนิดของคําที่ใชเรียกบุคคลและลักษณะการใชของคํา
เหลานี้ในภาษาเวียดนาม Lê Thanh Kim (2002) ศึกษารูปแบบคํา
เรียกบุคคลในภาษาเวียดนาม ถ่ินตางๆ  Nguyễn Vân Dung 
(2005)   ศึกษาเปรียบเทียบชนิดของคําเรียกบุคคลและลักษณะ
การใชคําเรียกบุคคลในภาษาเวียดนามกับภาษาฝร่ังเศส ฯลฯ 
นอกจากนี้ก็พบงานวิจัยที่ เนนการศึกษาปจจัยดานสังคมและ
วัฒนธรรมที่สงผลตอการใชคําเรียกบุคคลในภาษาเวียดนาม เชน 
Hoàng Anh Thi (2001) ศึกษาเปรียบเทียบระบบคําเรียกบุคคลใน
ภาษาเวียดนามและภาษาญี่ปุนโดยเนนการวิเคราะหปจจัยดาน
จิตวิทยา สังคมและวัฒนธรรมในการสนทนาของคนเวียดนามและ
คนญี่ปุน Bùi Thị Minh Yến (2001) ศึกษาคําเรียกบุคคลที่ ใช
ภายในครอบครัว  ในโรงเรียน และในสถานที่ทํางานจากปจจัยดาน
สังคมและวัฒนธรรมของผูใชภาษา ฯลฯ    อยางไรก็ตามผูวิจัยยัง
ไมพบงานวิจัยที่ศึกษาลักษณะทางวัฒนธรรมท่ีสะทอนจากการใช
คําเรียกบุคคลในภาษาเวียดนามปจจุบัน ดังนั้นในการวิจัยคร้ังนี้ 
ผูวิจัยจะศึกษาวิเคราะหลักษณะทางวัฒนธรรมที่สะทอนจากการใช
คําเรียกบุคคลในภาษาเวียดนามเพ่ือทําใหเห็นและเขาใจเก่ียวกับ
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ประเพณีและวัฒนธรรม รวมทั้งระบบความคิดและการมองโลกของ
คนเวียดนามเพ่ิมมากข้ึน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือวิเคราะหลักษณะทางวัฒนธรรมท่ีสะทอนจากการใช
คําเรียกบุคคลในภาษาเวียดนามปจจุบัน 
 
อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 

1. เก็บรวบรวมคําเรียกบุคคลท่ีเปนคําเรียกแทนตัวผูพูด 
ผูฟง และผูถูกกลาวถึง ซึ่งเปนคําหรือกลุมคําที่ทําหนาที่ เปน
ประธานหรือกรรมของประโยค คําพูดท่ีปรากฏในการสนทนาจาก
งานเขียนประเภทนวนิยายเวียดนาม โดยผูวิจัยไดทําการคัดเลือก
กลุมตัวอยางแบบเจาะจงตามเกณฑดังตอไปน้ี 

1.1 นวนิยายที่คัดเลือกเปนกลุมตัวอยางในการศึกษา
ครั้งนี้ตองเปนผลงานท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรครั้งแรกระหวางป 
พ.ศ. 2553-2558 โดยผูวิจัยไดคัดเลือกนวนิยายจํานวนทั้งหมด 6 
เรื่องจากหมวดนวนิยายของเว็บไซตรานหนังสือ Fahasa เนื่องจาก
เปนเว็บไซตของรานขายหนังสือขนาดใหญและมีชื่อเสียงมากที่สุด
แหงหนึ่งของประเทศเวียดนาม 

1.2 นวนิยายที่เลือกเปนกลุมตัวอยางตองมีเนื้อเร่ือง
ที่สะทอนเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครเอกซึ่งเปนเยาวชนหรือหนุมสาว
ที่มีการดําเนินชีวิตอยูในสังคมปจจุบันเทาน้ัน โดยไมเกี่ยวของกับ
เรื่องราวหรือเหตุการณที่ เกิดขึ้นในประวัติศาสตรของประเทศ
เวียดนาม 
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1.3 นวนิยายที่เลือกเปนกลุมตัวอยางตองสะทอนให
เห็นความหลากหลายทางดาน 1) เพศ โดยผูใชคําเรียกบุคคลตองมี
ทั้งเพศชายและเพศหญิง 2) วัย โดยแบงผูใชคําเรียกบุคคลเปนเด็ก 
วัยรุน ผูใหญ และผูสูงอายุ 3) อาชีพ โดยผูใชคําเรียกบุคคลตอง
ประกอบอาชีพอยางหลากหลาย เชน นักเรียน นักศึกษา อาจารย 
แพทย พยาบาล พนักงานออฟฟศ นักธุรกิจ ขาราชการ นักแสดง 
ฯลฯ และ 4) สถานภาพทางสังคมของผูใชคําเรียกบุคคลตองมี
สถานภาพแตกตางกัน เชน ระหวางญาติผู ใหญกับญาติผูนอย 
ระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ระหวางครูกับลูกศิษย 
ระหวางนายจางกับลูกจาง ฯลฯ 

2. รายชื่อนวนิยายที่เลือกเปนกลุมตัวอยางในการศึกษา
ครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้ 1) Giua dong chay lac ผูแตง Nguyen 
Danh Lam พิมพครั้งแรก พ.ศ. 2553     2) Chi co the la yeu 
ผูแตง Han Nhu พิมพครั้งแรก พ.ศ. 2554 3) Gai gia xi tin ผูแตง 
Nguyen Thu Thuy พิมพคร้ังแรก พ .ศ . 2555 4) La roi trong 
thanh pho ผูแตง Le Xuan Khoa พิมพครั้งแรก พ.ศ. 2556 5) 
Mang thai tuoi 17 ผู แต ง Vo Anh Tho พิมพ ครั้ งแรก  พ .ศ . 
2557 6) Bay buoc toi mua he ผู แ ต ง  Nguyen Nhat Anh 
พิมพครั้งแรก พ.ศ. 2558 

3. วิเคราะหลักษณะทางวัฒนธรรมท่ีสะทอนจากการใช
คําเรียกบุคคลในภาษาเวียดนามและนําเสนอผลงานวิจัยในลักษณะ
ของการพรรณนาวิเคราะห 
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แนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวของ 
1. แนวคิดเก่ียวกับคําเรียกบุคคลและคําเรียกบุคคล 

ในภาษาเวียดนาม 
Bruan (1988: 7) กลาววา ความหมายโดยทั่วไปของ 

“คําเรียกบุคคล” (Address terms) มักจะหมายถึงคําหรือกลุมคํา
ที่ใชเรียกผูที่พูดดวย ซึ่งแฝงความหมายของการบงชี้  

Cooke (1968: 1) ใหความหมายของคําเรียกบุคคลวา 
คําเรียกบุคคลหมายถึงคําสรรพนามและคําประเภทตางๆ ที่ใช
เหมือนคําสรรพนาม คําเหลาน้ีทําหนาที่เปนประธานหรือกรรมของ
ประโยคเพ่ือบงชี้บุคคลท่ีปรากฏในคําพูดของบุคคลหน่ึงหรือบุคคล
ที่สองในการสนทนา 

Nguyễn Văn Chiến (1993: 8) กลาววา คําเรียกบุคคล
ไดแก  คําศัพทหมวดตางๆ ของภาษาใดภาษาหน่ึงที่ใชเรียกบุคคล
ในการสนทนาในสังคม คําเรียกบุคคลในภาษาเวียดนามไดแก คํา
บุรุษสรรพนาม และคําศัพทหมวดตางๆ ที่ใชเสมือนคําบุรุษสรรพ
นาม โดยแบงเปน คํานาม คําเรียกญาติ คําวิเศษณที่ทําหนาที่
เหมือนคํานาม   คําบอกอาชีพหรือตําแหนง  คํานิยมสรรพนาม 
และคําสรรพนามท่ียืมจากภาษาตางประเทศ 

Lê Thanh Kim (2002: 31) และ Nguyễn Thị Trung 
Thành (2007: 2) ใหนิยามศัพทของคําเรียกบุคคลที่สอดคลองกัน
โดยกลาววา  คําเรียกบุคคลคือคําที่ผูพูดใชเรียกตนเองหรือเรียก
บุคคลใดบุคคลหน่ึงเมื่อเขาผูนั้นอยูในฐานะของบุรุษที่  2 หรือบุรุษ
ที่ 3  ซึ่งบุคคลท่ี 3  นั้นอาจจะปรากฏตัวหรือไมปรากฏตัวในการ
สนทนา  คําเรียกบุคคลนอกจากแสดงออกถึงความสัมพันธระหวาง
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บุคคลในการสนทนาแลว ยังบงบอกถึงเจตนา  ความรูสึก  และ
ฐานะของผูเขารวมการสนทนาในแตละสถานการณอีกดวย 

จากคําจํากัดความของคําเรียกบุคคลดังที่กลาวมาแลว
ทั้งหมดขางตนเราสามารถสรุปไดวา “คําเรียกบุคคล” หมายถึงคํา
และกลุมคําที่ผูพูดใชเรียกแทนตนเอง เรียกผูฟง และเรียกผู ถูก
กลาวถึงในขณะสนทนา คําเหลานี้ทําหนาที่เปนประธานหรือกรรม
ในประโยคคํ า พู ด   คํ า เรียก บุ คคลนอกจากแสดงออก ถึ ง
ความสัมพันธ เจตนา อารมณความรูสึก สถานภาพทางสังคมของ
บุคคลในการสนทนาแลว ยังแฝงความหมายในเร่ืองวัฒนธรรมของ
ผูใชภาษาอีกดวย  จากความหมายแฝงทางดานวัฒนธรรมของผูใช
ภาษาในการใชคําเรียกบุคคล เราสามารถมองเห็นลักษณะทางดาน
สังคมและวัฒนธรรมของชนชาตินั้นได 
 

2. แนวคิดและเอกสารเกี่ยวกับภาพสะทอนทาง 
วัฒนธรรมจากการใชคําเรียกบุคคล 

ภาษากับวัฒนธรรมมีความสัมพันธกันอยางเหนียวแนน
จนสามารถกลาวไดวา ภาษาคือวัฒนธรรมและวัฒนธรรมคือภาษา
ดังที่ Brown (1994: 177 อางถึงใน Someyeh and Fatemeh, 
2012: 522) ได กล าวว า ภาษาเป นส วนหนึ่ งของวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมก็เปนสวนหน่ึงของภาษา      ภาษากับวัฒนธรรมจึงมี
การผสานเขาดวยกันจนกระท่ังไมสามารถแยกออกจากกันได สวน 
Emmit and Pollock (1997) เชื่ อวา  ภาษามี รากฐานมาจาก
วัฒนธรรมและวัฒนธรรมไดสะทอนและถูกถายทอดผานภาษาจาก
รุนสูรุน Nguyễn Đức Tồn (2002: 21-25) ไดกลาววา ภาษาเปน
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ปจจัยหนึ่งที่แสดงออกถึงเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชนชาติหนึ่ง
อยางชัดเจนมากท่ีสุด และวัฒนธรรมของชนชาติหนึ่งถูกบันทึกไว
อยางดีที่สุดในภาษาของชนชาตินั้น  ดังนั้นเราสามารถศึกษา
ลักษณะทางวัฒนธรรมของชนชาติหนึ่งผานการศึกษาความหมาย
ของคํา  กลุมคํา  และประวัติศาสตรของชนชาตินั้น การศึกษา
ความหมายของคําศัพทหมวดตางๆ ในภาษาของกลุมชาติพันธุหนึ่ง
เพ่ือทําให เห็นลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งระบบ
ความคิดและการมองโลกของผู ใชภาษาเปนการศึกษาแนว
อรรถศาสตรชาติพันธุ (Ethnosemantics)  การศึกษาความหมาย
และลักษณะการใชของคําเรียกบุคคลในภาษาเวียดนาม ซึ่งเปนสวน
หนึ่ งของภาษาเวียดนามนั้นจะทําให เห็นถึงลักษณะทางดาน
วัฒนธรรมของคนเวียดนาม 

จากผลงานการศึกษาเก่ียวกับความหมายและการใชคํา
เรียกบุคคลในภาษาเวียดนามของนักภาษาศาสตรหลายทาน เชน 
Nguyễn Văn Chiến (1993) Nguyễn Vân Dung (2005) Bùi 
Thị Minh Yến (2001) Lê Thanh Kim (2002) แ ล ะ  Hoàng 
Anh Thi (2001) พบวา การใชคําเรียกบุคคลในภาษาเวียดนาม
แสดงใหเห็นลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมเวียดนามหลาย
ประการ ไดแก 1) คนเวียดนามนิยมใชคําเรียกญาติเปนคําเรียก
บุคคลซึ่งการใชคําเรียกญาติในครอบครัวของคนเวียดนามแฝง
ความหมายของการแบงรุนและอายุ 2) การใชคําเรียกบุคคลใน
สังคมแสดงใหเห็นลักษณะทางวัฒนธรรมเวียดนามประการหนึ่ง คือ 
การถอมตนและยกยองใหเกียรติผู อ่ืน การใชคําเรียกบุคคลใน
ครอบครัวของคนเวียดนามเปนแบบอยางของการใชคําเรียกบุคคล
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ในสังคม การใชคําเรียกบุคคลในภาษาเวียดนามสะทอนใหเห็นการ
แบงแยกชนชั้นในสังคมซึ่งหมายถึงการแบงระดับชั้นในดานยศ 
อาชีพ  ตําแหนงหนาที่การงาน  และประสบการณในการทํางาน 
และการใชคํ าเรียกบุคคลในสั งคมเมืองมีความ ซํ้าซอนและ
เปลี่ ยนแปลงเร็วกว าการใชคํ า เรียกบุ คคลในสั งคมชนบท           
อันเนื่องมาจากความหลากหลายทางดานอาชีพของสังคมเมือง 
นอกจากน้ียังพบวา การใชคําบุรุษสรรพนามซ่ึงเปนสวนหน่ึงของคํา
เรียกบุคคลในขณะสนทนาของคนเวียดนามแฝงความหมายของ
ความสนิทสนมหรือความสัมพันธอยางแนนแฟนระหวางผูพูดกับ
ผูฟง และในขณะเดียวกันก็สามารถแสดงใหเห็นอารมณความรูสึก
ไมดีระหวางผูที่เขารวมการสนทนา สวนการละคําเรียกบุคคลใน
ภาษาเวียดนามแฝงความหมายใน 2 นัย กลาวคือ ความไมเคารพ
ผูฟง และความลังเลใจของผูพูดในการเลือกใชรูปแบบคําเรียก
บุคคลใหเหมาะสม  

จากแนวคิดและผลงานวิจัยเกี่ยวกับคําเรียกบุคคลใน
ภาษาเวียดนามดังกลาวแสดงใหเห็นวา การใชคําเรียกบุคคลใน
ภาษาเวียดนามไดสะทอนลักษณะทางวัฒนธรรมเวียดนาม  ในการ
วิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะวิเคราะหความหมายและลักษณะการใชคําเรียก
บุคคลในภาษาเวียดนามเพ่ือทําใหเห็นลักษณะทางวัฒนธรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งคือลักษณะที่เปนเอกลักษณของคนเวียดนามท่ี
สะทอนจากการใชคําเรียกบุคคล 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
1. สังคมแบบระบบเครือญาติ 
ประเทศเวียดนามต้ังอยูในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใตซึ่งมีสภาพอากาศรอนชื้นที่เหมาะสมกับการทํานาขาว     
การปลูกขาวแบบด้ังเดิมตองอาศัยปจจัยทางธรรมชาติและแรงของ
คนเปนหลัก อยางไรก็ตามเนื่องจากไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมทําให
พ้ืนที่ ของเวียดนามมักจะมีพายุฝน   และน้ํ าท วมทํ าให เกิด      
ความเสียหายแกประชาชนปละหลายครั้ง ดังน้ันคนเวียดนาม
นับต้ังแตโบราณกาลไดเลือกการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมกับลักษณะ
ทางภูมิประเทศและภูมิอากาศ คือการอาศัยอยูรวมกันเปนชุมชน
บนพ้ืนฐานของระบบเครือญาติ  เพ่ือทําใหเกิดความเปนปกแผน
และพลังในการตอสูกับปญหาทางธรรมชาติรวมท้ังการรุกรานจาก
ขาศึกอีกดวย  เพราะฉะนั้นคนเวียดนามจึงใหความสําคัญกับเรื่อง
ของตระกูลมากจนกระท่ังบางครั้งเนนเรื่องของตระกูลมากกวาเรื่อง
ของครอบครัวอีกดวย  ระบบเครือญาติของเวียดนาม  ไดแก  ญาติ
ทางสายเลือด  และญาติทางการเกี่ยวดองหรือโดยการแตงงาน  
ภายในหมูบานแหงหนึ่งมักจะมีตระกูลอยูเพียง 1 ตระกูลเทาน้ัน 
(Trần Ngọc Thêm, 1999: 89) ทํ า ใ ห ส ม า ชิ ก ค น ห น่ึ ง มี
ความสัมพันธแบบเครือญาติกับทุกคนในหมูบาน ในหมูบานที่มี
ตระกูลมากกวา 1 ตระกูล สมาชิกทุกคนก็ยังมีความสัมพันธกัน
แบบเครือญาติเนื่องมาจากการแตงงานระหวางตระกูล  ลักษณะ
ทางสังคมดังกลาวไดสะทอนในการใชคําเรียกบุคคลในการสนทนา
ของคนเวียดนาม กลาวคือ คนเวียดนามนิยมใชคําเรียกเครือญาติ
เปนคําเรียกบุคคลในการพูดสื่อสารกับคนอ่ืน  ทั้ งบุคคลที่ มี
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ความสัมพันธเปนญาติและบุคคลที่ไมมีความสัมพันธเปนญาติใน
สังคม  

การใชคําเรียกญาติกับบุคคลที่มีความสัมพันธเปนญาติใน
ภาษาเวียดนามแฝงความหมายของการแบงรุน โดยแบงเปนทั้งหมด 
10 รุน ไดแก 1- รุนของ kỵ “พอหรือแมของทวด” 2- รุนของ cụ 
“ทวด” 3- รุนของ ông “ปู, ตา” bà “ยา, ยาย” 4- รุนของ bác 
“ลุง, ปา” , bố “พอ” , mẹ “แม” , chú “อาผูชาย” , cô “อา
ผูหญิง”, cậu “นาชาย”, dì “นาสาว” 5- รุนของ anh “พ่ีชาย”, 
chị “พ่ีสาว”, em “นอง”, anh họ  “พ่ีชายท่ีเปนลูกพ่ีลูกนอง”, 
chị họ “ พ่ี ส าว ท่ี เป น ลู ก พ่ี ลู กน อ ง” , em họ “น อ งที่ เป น
ลูกพ่ีลูกนอง” 6- รุนของ con “ลูก”, cháu họ “หลานที่เปนลูก
ของพ่ีหรือนองของตน” 7- รุนของ cháu “หลาน” 8- รุนของ 
chắt “เหลน” 9- รุนของ chút “ลื่อ” และ 10- รุนของ chit 
“ลืบ” ญาติที่อยูในรุนเดียวกันมีการแบงศักดิ์เปนพ่ีและนอง ไดแก 
ของ bác “ลุง, ปา”, bố “พอ”, mẹ “แม”, chú “อาผูชาย”, cô 
“อาผูหญิง” โดย bác “ลุง, ปา” เปนพ่ีของพอหรือแม chú “อา
ผูชาย” และ cô “อาผูหญิง”เปนนองของพอ สวน cậu “นาชาย” 
และ dì “นาสาว” เปนนองของแม  และ anh “ พ่ีชาย” , chị 
“พ่ีสาว”, em “นอง” เปนพ่ีและนองของตน การแบงศักดิ์ของ
ญาติเปนพ่ีและนองดังกลาวปฏิบัติตามปจจัยดานอายุเปนหลัก 
กลาวคือ ผูที่เกิดกอนจะมีศักดิ์เปนพ่ี  ผูที่เกิดหลังจะมีศักดิ์เปนนอง  
โดยญาติผู พ่ีตองมีหนาที่ดูแล ถายทอดหรือแนะนําความรูและ
ประสบการณใหผูเปนนองในขณะที่ญาติผูนองตองเคารพ ใหเกียรติ 
และเชื่อฟงตามคําสั่งสอนของผูเปนพ่ี ดังนั้น anh “พ่ีชาย” และ 
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chị “พ่ีสาว” ในภาษาเวียดนามนอกจากแฝงความหมายของการท่ี
มีอายุมากกวาผูพูดแลว ยังแสดงความยกยองใหเกียรติผูฟงหรือผู
ถูกกลาวถึงอีกดวย การแบงศักดิ์เปนพ่ีและนองในระบบเครือญาติ
ของคนเวียดนามนอกจากใชสําหรับพ่ีนองแทๆ แลว ยังใชกับญาติผู
ที่เปนลูกพ่ีลูกนองหรือญาติหางๆ อีกดวย  โดยมีการแบงตามศักดิ์
ของพอหรือแมของตน กลาวคือ ลูกของญาติผูพ่ีของพอหรือแม (ลูก
ของลุงหรือปา) จะมีศักดิ์เปนพี่เสมอ  สวนลูกของญาติผูนองของพอ
หรือแม (ลูกของนาหรืออา) จะมีศักดิ์เปนนองเสมอ สําหรับกลุม
ญาติโดยการแตงงานก็มีการแบงตามศักดิ์ของพี่หรือนองของตน คือ 
ผูที่จะมาแตงงานกับพ่ีของตนจะมีศักดิ์เปนพ่ี  สวนผูที่จะมาแตงงาน
กับนองของตนจะมีศักดิ์เปนนองเสมอ ลักษณะของการแบงศักดิ์
ของญาติดังกลาวสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Cooke (1968: 
149) ที่กลาวไววา ในภาษาเวียดนาม ปจจัยดานศักดิ์ของญาติมี
บทบาทสําคัญกวาปจจัยดานอายุ  

นอกจากน้ี ระบบคําเรียกเครือญาติในภาษาเวียดนามยัง
แฝงความหมายของการแบงกลุมญาติตามสายเลือด คือ ญาติฝาย
พอ ญาติฝายแม ญาติฝายสามี ญาติฝายภรรยา โดยใชคํา nội “ใน, 
ญาติฝายพอของตนหรือฝายพอของลูก (สามี)” และ ngoại “นอก, 
ญาติฝายแมของตนหรือฝายแมของลูก (ภรรยา)”เพ่ือนําไปประสม
กับคําเรียกญาติเดิม เชน kỵ “พอหรือแมของทวด”, cụ “ทวด”, 
ông “ปู , ตา” , bà “ยา , ยาย”เพ่ือแสดงให เห็นวาบุคคลที่ถูก
กลาวถึงนั้นเปนญาติฝายพอหรือฝายแม เชน ông nội “ปู”, bà 
nội “ยา”, ông ngoại “ตา”, bà ngoại “ยาย”   นอกจากน้ัน
การใชคํา nội “ใน, ญาติฝายพอของตนหรือฝายพอของลูก (สามี)” 
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และ ngoại “นอก , ญาติฝ ายแมของตนหรือฝ ายแมของลูก 
(ภรรยา)” ในลักษณะดังกลาวยังแสดงใหเห็นวา คนเวียดนามเนน
บทบาทของกลุมญาติฝายพอหรือฝายสามีมากกวากลุมญาติฝายแม
หรือฝายภรรยาเนื่องมาจากประเพณีถือบทบาทสําคัญของเพศชาย
ในการสืบทอดวงศตระกูล ซึ่ง Đào Duy Anh (1951: 116-117) 
ไดอธิบายวา การสืบสายตระกูลหมายถึงการสืบทอดทั้งทาง
สายเลือดและทรัพยสมบัติจากพอแมและบรรพบุรุษ   ผูมีสิทธิใน
การสืบทอดดังกลาวคือลูกชายของเมียหลวงโดยลูกชายคนโตจะมี
สิทธิสูงสุด  สวนลูกสาวไมมีสิทธิใดๆ ในการสืบทอดดังกลาว  ดังนั้น
ในความคิดของคนเวียดนามทั่วไป  ผูหญิงจึงไมมีบทบาทสําคัญใน
สังคม  สวนในครอบครัวลูกสาวไมมีทั้งบทบาทและคุณคาใดๆ เมื่อ
เทียบกับลูกชายหรือแมกระทั่งลูกสะใภ ตามธรรมเนียมของคน
เวียดนามหลังจากการแตงงานผูหญิงจะไปอยูที่บานของสามี มี
หนาที่ดูแลพอแมของสามี  บางทีตองเลี้ยงสามีอีกดวย   ดูแลงาน
ทุกอยางท่ีเกี่ยวของกับครอบครัวของสามี ชวยสามีทํางานตางๆ 
เลี้ยงลูก (Phan Kế Bính, 2005: 61) ดังนั้นเมื่อมีครอบครัวแลว 
ผูหญิงเวียดนามจึงไมมีบทบาทใดๆ ในครอบครัวของตน ในรุนของ
หลาน คนเวียดนามก็เห็นความสําคัญกับ cháu nội “หลานปู” 
มากกวา cháu ngoại “หลานตา” เนื่องจาก cháu nội “หลานปู” 
คือลูกของลูกชาย เปนผูที่มีนามสกุลเดียวกันกับสามีและลูกชาย
ของตนและมีหนาที่สืบทอดสายตระกูลตอไป สวน cháu ngoại 
“หลานตา” เปนลูกของลูกสาว เปนสมาชิกของตระกูลอ่ืน ไมมี
นามสกุลเดียวกันกับตน 
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ในกลุมญาติทางสายเลือดยังมีการแบงตามความใกลชิด
หรือหางไกลทางสายเลือดอีกดวย โดยใชคํา ruột “ไส”และ họ 
“ตระกูล” เพ่ือประสมกับคําเรียกญาติเดิมเพ่ือเปนการแบงกลุม
ญาติที่รวมพอแมกับตน เชน anh ruột (พ่ีชายแทๆ), em ruột 
(นองแทๆ) หรือรวมพอแมกับพอแมของตน เชน bác ruột (ลุงหรือ
ปาแทๆ), dì ruột (นาแทๆ) ฯลฯ สวนญาติคนอ่ืนๆ ถือเปนกลุม
ญาติหางๆ เชน anh họ (พ่ีชายท่ีเปนญาติ), em họ (นองท่ีเปน
ญาติ) ฯลฯ ซึ่งแสดงใหเห็นวาคนเวียดนามใหความสําคัญกับผูที่มี
ความใกลชิดทางสายเลือดมากกวาผูที่หางไกล  

ในการใชคําเรียกบุคคลระหวางสามีกับภรรยาในภาษา
เวียดนามสวนมากพบวา ผูเปนสามีจะเรียกภรรยาวา em “นอง” 
และเรียกแทนตนเองวา anh “พ่ี” สวนภรรยาจะเรียกสามีวา anh 
“พ่ี” และเรียกแทนตนเองวา em “นอง”   ถึงแมในบางครอบครัว
ผูเปนสามีจะมีอายุนอยกวาภรรยาก็ตาม  การใชคําเรียกญาติเพ่ือ
เรียกสามีหรือภรรยาดังกลาวในภาษาเวียดนามสะทอนใหเห็น
ลักษณะทางวัฒนธรรมของการยกยองใหเกียรติ  ในขณะเดียวกันก็
แสดงความไมสมดุลในความสัมพันธระหวางสามีกับภรรยา     เมื่อ
ผูเปนภรรยาเรียกสามีวา anh “พ่ี” แสดงใหเห็นความยกยองให
เกียรติและเคารพผูเปนสามี  ซึ่งโดยมากจะมีอายุมากกวาผูเปน
ภรรยา  สวนผูเปนสามีเรียกตัวเองวา anh “พ่ี” ก็แสดงออกถึงสิทธิ
และหนาที่ของตนภายในครอบครัว คือเปนผูนําของครอบครัวและ
มีหนาที่ตองทํางานหาเงินเพ่ือเลี้ยงภรรยากับลูกๆ ตองปกปองดูแล
สมาชิกทุกคนในครอบครัว ฯลฯ ในขณะท่ีสามีจะเรียกภรรยาวา 
em “นอง” สะทอนใหเห็นวาผูเปนภรรยาจะเปนผูตาม อยูภายใต
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การดูแลของสามีซึ่งเปรียบเหมือนญาติผูพ่ีคนหน่ึง ประการน้ีคือ
สาเหตุของความไมสมดุลในความสัมพันธระหวางสามีกับภรรยา
ดังที่ Trương Thị Diễm (2002: 104) ไดกลาวไววา ลักษณะทาง
วัฒนธรรมของสังคมที่นับถือพอเปนใหญและอิทธิพลจากลัทธิขงจื๊อ
ไดกําหนดใหผูเปนภรรยามีสถานภาพต่ํากวาผูเปนสามี 

นอกจากการใชคําเรียกญาติเปนคําเรียกบุคคลที่มี
ความสัมพันธเปนญาติแลว คนเวียดนามยังใชคําเรียกญาติเพ่ือเรียก
บุคคลที่ไมใชญาติในสังคมโดยใชอายุเปนเกณฑ คือผูพูดจะเทียบ
อายุหรือวัยของผูฟงหรือผูถูกกลาวถึงกับอายุหรือวัยของญาติแทๆ 
ของตนเพ่ือเลือกใชคําเรียกญาติใหเหมาะสม คนเวียดนามนิยมใช
คําเรียกกลุมญาติฝายพอ เชน bác “ลุง, ปา”, chú “อาผูชาย”, 
cô “อาผูหญิง” เพ่ือเรียกผูที่ไมใชญาติในสังคมมากกวาการใชคํา
เรียกกลุมญาติฝายแม เนื่องจากประเพณีหลังการแตงงานผูหญิง
ตองอยูรวมกับครอบครัวของสามี ทําใหลูกๆ มีความสนิทสนม
คุนเคยกับญาติฝายพอมากกวาญาติฝายแม  เม่ือตองการเรียก
บุคคลท่ีไมใชญาติในสังคมคนเวียดนามจึงนิยมใชคําเรียกกลุมญาติ
สายพอมากกวาคําเรียกกลุมญาติฝายแม  การใชคําเรียกบุคคลใน
ลักษณะดังกลาวสะทอนใหเห็นลักษณะทางวัฒนธรรมของประเทศ
เวียดนามประการหนึ่ง คือ  ความผูกพันฉันเครือญาติระหวางบุคคล
ในสังคมเกษตรกรรม  เปนสังคมท่ีทุกคนตางมีความสนิทสนม 
สามัคคี และรักใครกันเหมือนอยูในเครือญาติเดียวกัน เนื่องจาก
สังคมเวียดนามต้ังแตเดิมเปนสังคมแบบระบบเครือญาติ   และมี
การปกครองแบบครอบครัว (Đinh Lê Thư, 2000: 6)  
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2. การเคารพ ยกยอง และใหเกียรติผูอาวุโส 
เนื่องจากสังคมเวียดนามแตเดิมเปนสังคมเกษตร อาชีพ

หลักของคนเวียดนามเปนอาชีพเกษตรกรรมซ่ึงเปนอาชีพที่ตองการ
ประสบการณมากกวาอาชีพอ่ืนๆ ในสังคมอุตสาหกรรมเหมือน
ปจจุบัน  ประสบการณเปนสิ่งที่ตองการสะสมมานานหลายสิบหรือ
แมกระทั่งหลายรอยป ดังนั้นผูอาวุโสซึ่งเปนผูที่มีมีประสบการณทั้ง
ในการดําเนินชีวิตและการทํางานเปนผูที่ไดรับความเคารพและ   
ยกยองจากคนที่ออนอาวุโสกวา ลักษณะทางวัฒนธรรมประการนี้
ไดสะทอนจากการใชคําเรียกบุคคลในภาษาเวียดนามอยางชัดเจน 
กลาวคือ เมื่อพบบุคคลท่ีเปนผูอาวุโสกวาตน คนเวียดนามจะแสดง
ความเคารพ ยกยอง และความสนิทสนมเหมือนเปนญาติคนหน่ึง
โดยการใชคําเรียกญาติที่แฝงความหมายดานศักดิ์ของญาติผูใหญ 
เชน các cụ nhà em “ทานทั้งสอง (คุณพอคุณแม) ที่บานเธอ” 
(โดยผูพูดเปนอาจารยซึ่งมีอายุอยูในวัยเดียวกันกับพอแมของลูก
ศิษยกลาวถึงพอแมของลูกศิษย), cụ ấy “ทานน้ัน” (ผูพูดกลาวถึง
อาจารยสอนดนตรีชื่อดังและเปนผูสูงอายุ) การใชคํา cụ “ทวด” 
ในตัวอยางดังกลาวแฝงความหมายของความยกยองและใหเกียรติ
เป น อย างสู ง  Trương Thị Diễm (2002: 143) อธิบ ายว า  cụ 
“ทวด” เปนคําที่ใชเรียกผูสูงอายุที่มีอายุอยูในวัยของปูยาตายาย
หรือพอแมของผู พูด การใชคํา  cụ (ทวด ) ในภาษาเวียดนาม
นอกจากแสดงความเคารพ ยกยอง และใหเกียรติผูสูงอายุแลว ยัง
แฝงความหมายของการยกยองและใหเกียรติในสถานภาพของผูนั้น
อีกดวย ในสังคมเวียดนามสมัยกอน ประชาชนทั่วไปจะเรียกขุนนาง
วา cụ (ในกรณีดังกลาวแปลวา  ทาน จะเหมาะสมกวา ทวด)  
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นอกจากนี้ยังพบวา ในบางกรณีแมผูพูดมีอายุเทากับรุน
นองหรือรุนลูกของผูฟงเทานั้น  แตก็ยังเรียกผูฟงวา các bác “ลุงๆ 
ปาๆ” หรือ ông “ปู, ตา”, bà “ยา, ยาย” เนื่องจากผูพูดไมได
เทียบอายุของผูฟงกับญาติแทๆ ของตน  หากเทียบอายุของผูฟงกับ
ญาติแทๆ ของลูกหรือหลานของตน ซึ่งสะทอนใหเห็นวา ผูพูดได
แสดงความยกยองสถานภาพของผูฟงหรือผูถูกกลาวถึงวาอยูใน
ฐานะของญาติผูใหญที่มีลูกมีหลานแลว  

เมื่อตองการกลาวถึงผูอาวุโสกวา คนเวียดนามสามารถ
เลือกใชคําเรียกบุคคลหลายรูปแบบ อาทิ คําเรียกญาติ , [คําเรียก
ญาติ + ชื่อ], [คํานําหนา + ชื่อ] หรือ [อาชีพ/ตําแหนง + ชื่อ] ฯลฯ 
เชน  bác Tâm “ป า  Tam” , chú Định “อา  Dinh” , ông Phi 
Long “คุณ Phi Long” โดยไมเรียกชื่อของบุคคลผูนั้นตามลําพัง 
สําหรับคนเวียดนามการเรียกชื่อผูที่มีอายุนอยกวาหรือผูที่มีศักดิ์
เปนญาติผูนอยจะแสดงความสนิทสนมและใหเกียรติผูฟง หากแต
การเรียกชื่อผูที่มีอายุมากกวาหรือผูที่มีศักดิ์ เปนญาติผู ใหญ
กลายเปนขอหาม (Bùi Thị Minh Yến, 2001: 98) เนื่องจากคน
เวียดนามมีประเพณียกยองใหเกียรติและไมเรียกชื่อของผูอาวุโส
กวาตนในขณะสนทนาดังที่ Trần Ngọc Thêm (1999: 159-160) 
อธิบายวา ในสมัยกอนคนเวียดนามเรียกชื่อกันเฉพาะในขณะที่
ตองการดากันเทานั้น การตั้งชื่อใหลูกตองพยายามหลีกเลี่ยงชื่อของ
คนอ่ืนในครอบครัว ในตระกูล และผูหลักผูใหญในสังคม เมื่อเขามา
บานของคนอ่ืนตองถามชื่อเจาของบานเพ่ือหลีกเลี่ยงคําๆ นั้น
ในขณะสนทนา  นอกจากนี้การใชรูปแบบคําเรียกบุคคล [คํา
นําหนา + ชื่อ] หรือ [คํานําหนา + คําเรียกญาติ] ในการสนทนา
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โดยมากจะพบวา คนเวียดนามนิยมใชคําเรียกญาติ ông “ปู, ตา, 
คําเรียกผูชายที่มีอายุในวัยกลางคนขึ้นไปที่แฝงความหมายของ  
การใหเกียรติ” bà “ยา, ยาย, คําเรียกผูหญิงที่มีอายุในวัยกลางคน
ขึ้นไปที่แฝงความหมายของการใหเกียรติ” anh “พ่ีชาย, คําเรียก
ผูชายที่ ยั งหนุ มห รือผูที่ มีอายุ เท ากันหรือมากกวาตนที่ แฝง
ความหมายของการใหเกียรติ” chị “พ่ีสาว, คําเรียกผูหญิงที่มีอายุ
เทากันหรือมากกวาตนที่แฝงความหมายของการใหเกียรติ” เปนคํา
นําหนาชื่อหรือคําเรียกญาติ เชน ông cậu “คุณนาชาย”, bà dì 
“ คุ ณ น า ส า ว ” , anh Giang “ พ่ี  Giang”, chị Phương “ พ่ี 
Phuong” ฯลฯ ซึ่งคํานําหนาดังกลาวแมจะเปนคําเรียกญาติ หาก
เมื่อใชเรียกบุคคลที่ไมใชญาติในสังคมกลายเปนคําที่แฝงความหมาย
ของความเคารพ ยกยองและใหเกียรติผูฟงหรือผูถูกกลาวถึงเพ่ือทํา
ใหเกิดความรูสึกสนิทสนมใกลชิดเหมือนกับญาติแทๆ ในครอบครัว
ของตน (Phan Thi Phương Dung, 2004: 95)  

 นอกจากการแสดงความเคารพตอผูอาวุโสหรือผูสูงอายุ
แลว คนเวียดนามก็มีประเพณีเคารพและยกยองครูหรืออาจารยผูที่
ใหความรูแกตน เนื่องจากในสมัยกอนชาวบานสวนใหญไมรูหนังสือ 
ดังนั้นผูที่รูหนังสือและสามารถถายทอดความรูใหผู อ่ืนกลายเปน
บุคคลที่ไดรับความเคารพอยางสูงในสังคม คนเวียดนามเชื่อกันวา 
không thầy đố mày làm nên ที่หมายความวา ไมมีครูจะทํา
อะไรก็ไมเปน ลูกศิษยตองแสดงความเคารพนับถือและใหเกียรติครู
หรืออาจารยของตน ปฏิบัติตนตามประเพณี tôn sư trọng đạo 
“นับถือครูและเคารพศีลธรรม” ในสังคมเวียดนามปจจุบันถึงแม
บทบาทของครูไดเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม เชน นอกจาก
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การเรียนรูจากครูหรืออาจารยที่โรงเรียนแลว ผูเรียนสามารถศึกษา
หาความรูจากสื่อตางๆ อาทิ อินเทอรเน็ต โทรทัศน ฯลฯ หากคน
เวียดนามยังคงสืบทอดและปฏิบัติตามประเพณีเคารพนับถือครู
อาจารย ในการใชคําเรียกบุคคลระหวางคนในสังคมของคน
เวียดนามพบวา  โครงสรางของรูปแบบคําเรียกบุคคลที่ใชสําหรับ
ครูหรืออาจารยเหมือนกับโครงสรางของคําเรียกบุคคลท่ีใชเรียก    
ผูอาวุโสโดยทั่วไป กลาวคือ ไมมีการเรียกชื่อของครูหรืออาจารย
ตามลําพัง หากตองใชคําบอกอาชีพหรือรูปแบบอ่ืนที่มีคําบอกอาชีพ
เปนสวนประสมเพ่ือเรียกบุคคลท่ีประกอบอาชีพเปนครู เชน thầy 
“อาจารยผูชาย” หรือ cô “อาจารยผูหญิ ง” หรือใชรูปแบบ 
[อาชีพ/ตําแหนง + ชื่อ] เชน cô giáo Trúc Hà “อาจารย Trúc 
Hà”, thầy Tuấn “อ าจ าร ย  Tuấn” ทั้ งนี้ ต า งแ ส ด ง ให เห็ น     
ความเคารพ ยกยองและใหเกียรติครูหรืออาจารย นอกจากน้ี คน
เวียดนามยังมีประเพณีเคารพและยกยองใหเกียรติผูที่ไดเขาเรียน
กอนซึ่งเรียกวา đàn anh “รุนพ่ีที่เปนผูชาย” และ đàn chị “รุนพ่ี
ที่เปนผูหญิง” เนื่องจากความคิดวา รุนพ่ีเปนผูที่ไดเขาเรียนกอนจึง
เปนคนที่มีความรูและประสบการณมากกวา ดังนั้นผูที่เขาเรียน    
ทีหลังจึงตองแสดงความเคารพและใหเกียรติรุนพ่ีของตน  

 
3. การประนีประนอมเพื่อรักษาสัมพันธภาพระหวาง 

บุคคล 
ลักษณะทางวัฒนธรรมประการหน่ึงที่ถือเปนเอกลักษณ

ของสั งคม เกษตรแบบตะวัน ออก คื อการป ระนี ป ระนอม
ความสัมพันธระหวางบุคคลเพ่ือทําให เกิดความสามัคคีและ    
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ความเปนปกแผนในสังคม ในชีวิตประจําวันคนเวียดนามมักจะ
พยายามสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลและหลีกเล่ียงความ
ขัดแยงเพ่ือรักษาความสัมพันธนั้นใหราบรื่นตอไป   โดยมีสาเหตุ
ประการหนึ่งมาจากลักษณะทางสังคมเวียดนามในสมัยกอนเปน
สังคมเล็กกึ่งปด  คนในหมูบานสวนใหญมีความสัมพันธกันแบบ
เครือญาติ (ทั้งญาติทางสายเลือดและญาติทางการแตงงาน) ดังนั้น
ทุกคนจึงพยายามหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทกับญาติพ่ีนองดวยกัน
เพ่ือทําใหเกิดความสงบสุขภายในชุมชน  ในการสนทนาระหวาง
บุคคลตางฝายตางแสดงความสุภาพตอกันเน่ืองจาก “การใชความ
สุภาพอยางถูกตองตามกาลเทศะเปนเสมือนกลวิธีเลี่ยงความขัดแยง
เพ่ือรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีระหวางผูรวมสนทนาและบุคคล
รอบขาง” (พิมพาภรณ บุญประเสริฐ, 2550: 108) จากขอมูลการ
วิจัยพบวา การพิจารณาปจจัยตางๆ เชน อายุหรือวัยของผูฟง  
ความสัมพันธระหวางผูพูดกับผูฟงหรือผูถูกกลาวถึง สถานการณใน
การพูดสื่อสาร ฯลฯ เพ่ือเลือกใชคําเรียกบุคคลใหเหมาะสมเปน  
การแสดงความสุภาพตอผูฟง หากท้ังสองฝายยังไมรูจักกันมากอน
มักจะมีการแนะนําตัวเพ่ือใหผู เขารวมการสนทนาไดรูจักและ
เลือกใชคําเรียกบุคคลใหเหมาะสม การแนะนําตัวของคนเวียดนาม
มักจะแสดงขอมูลเก่ียวกับชื่อ อายุ รวมท้ังความสัมพันธระหวางผู
พูดหรือผูฟงกับญาติผูใหญที่ใกลชิดอีกดวย เชน  

 
“A, em là cô con dâu mười bảy tuổi 
mới về nhà cô giáo Trúc Hà phải 
không? Chị tên Trang, con dâu dì Mập 
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ở sát ngay bên nhà chồng em đó.” 
(“ออ นองเปนลูกสะใภที่มีอายุ 17 ป เพ่ิงมา
อยูที่ บ านอาจารย  Trúc Hà ใช ไหม  พ่ี ชื่ อ 
Trang ลูกสะใภนา Map (อวน) ที่มีบานอยูติด
กับบานของสามีนองไง”) 

                         (Võ Anh Thơ, 2014: 142) 
จากตัวอยางดังกลาวจะเห็นวา ผูพูดไมไดถามชื่อของผูฟง 

หากถามเกี่ยวกับอายุของผูฟงและความสัมพันธระหวางผูฟงกับ
เจาของบานที่ตนรูจักวาใชลูกสะใภของบานอาจารย Trúc Hà  
หรือไม ในการแนะนําตนเอง ผูพูดนอกจากแนะนําชื่อของตน 
(Trang) แลว ยังบอกถึงความสัมพันธระหวางตนเองกับญาติผูใหญ
วา เปนลูกสะใภของนา Map ผูเปนเพื่อนบานกับครอบครัวของสามี
ผูฟง ทั้งนี้แสดงใหเห็นลักษณะทางวัฒนธรรมประการหนึ่งของคน
เวียดนาม คือ การไมใหความสําคัญกับนามสกุลเนื่องจากในสังคม
ดั้งเดิมคนเวียดนามไมมีนามสกุล  จากงานวิจัยของ Trần Quốc 
Vượng กับ Nguyễn Dương Bình (2013) พบวา คนเวียดนามมี
การต้ังชื่อและนามสกุลตั้งแตสมัยตนคริสตกาลเพราะไดรับอิทธิพล
จากจีน ดังนั้นเม่ือพบบุคคลที่ตนเองยังไมรูจักโดยเฉพาะเด็กๆ หรือ
ผูออนอาวุโสกวา คนเวียดนามมักจะถามผูฟงวาเปนลูกหรือหลาน
ของใคร  พรอมแนะนําความสัมพันธระหวางตนเองกับญาติผูใหญที่
ใกลชิด (ทั้งญาติผูใหญของตนและญาติผูใหญของผูฟง) เพ่ือเปน 
การสรางความความนาเชื่อถือซึ่งกันและกัน ดังที่ Trần Ngọc 
Thêm (1999: 156–157) ไดกลาววา เมื่อพบบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
คนเวียดนามมักจะหาคําตอบเก่ียวกับเร่ืองสวนตัวของบุคคลผูนั้น
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โดยการสอบถาม สังเกต และพิจารณาเกี่ยวกับอายุ ภูมิลําเนา 
การศึกษา สถานภาพทางสังคม สถานภาพของครอบครัว ฯลฯ 
ทั้งนี้เกิดจากวัฒนธรรมของสังคมเกษตรแบบตะวันออกซึ่งคนใน
ชุมชนนั้นจะมีความสัมพันธอยางใกลชิด   โดยสวนมากจะเปน  
เครือญาติกัน ดังนั้นจึงทําใหเกิดความรูสึกตองรับผิดชอบตอผูอ่ืน
และเอาใจใสในความสัมพันธระหวางกัน 

ในการสนทนากับบุคคลอ่ืน คนเวียดนามจะใชรูปแบบคํา
เรียกบุคคลท่ีแตกตางกันเพ่ือใหเหมาะสมกับแตละบุคคลในแตละ
สถานการณพรอมแสดงความสุภาพออนนอมและสนิทสนมเปน
กันเองตอผูฟงในขณะเดียวกัน เชน ลูกๆ จะเรียกพอแมดวยคําเรียก
ญาติวา bố “พอ”, mẹ “แม” ลูกศิษยจะเรียกครูหรืออาจารยดวย
คําบอกอาชีพวา thầy “อาจารยผูชาย”, cô “อาจารยผูหญิง” 
ลูกนองจะเรียกเจานายของตนดวยคําบอกตําแหนงวา thủ trưởng 
“เจานาย” ฯลฯ คนเวียดนามไมเพียงแตแสดงความสุภาพตอ      
ผูอาวุโสกวาตนเทานั้น  หากยังแสดงตอบุคคลที่ออนอาวุโสกวาตน
อีกดวย เชน พอแมจะเรียกลูกวา con “ลูก” ปูยาตายายจะเรียก
หลานวา cháu “หลาน” อาจารยจะเรียกลูกศิษยวา em “หนู, 
นอง” ฯลฯ นอกจากนี้ยังพบวา การใชรูปแบบคําเรียกบุคคลท่ีเปน
วลีแสดงความรูสึกซึ่งมีลักษณะของคําพูดแบบชื่นชม หยอกลอ หรือ
เอาใจ เพ่ือทําใหผูฟงมีความรูสึกภูมิใจ ยินดี หรือมีกําลังใจ เชน 
anh thân yêu “พ่ีที่รัก”, bối của em “สุดที่รักของนอง”, cô 
bé dễ thương này “แมนางนารักคนนี้”, con ong chăm chỉ 
“ผึ้งตัวขยัน” ฯลฯ ก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่แสดงใหเห็นวาผูพูดพยายาม
หลีกเลี่ยงความขัดแยงเพ่ือรักษาความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล  
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เมื่อตองการตักเตือน ตําหนิ หรือแสดงความรูสึกไมพอใจ
ตอผูฟงหรือผูถูกกลาวถึง ผูพูดมักจะเลือกใชคําศัพทที่มีความหมาย
เชิงทางออมเพ่ือแสดงความสุภาพและเพ่ือรักษาบรรยากาศใน   
การสนทนาใหเปนไปดวยดี เชน เพ่ือตักเตือนลูกชายผูที่ตกงาน  แต
ไมพยายามต้ังใจหางานทําใหม ผูเปนพอกลาววา  

 
“Nhà này là nhà mày, mày về ở 

không ai cấm. Nhưng tao muốn biết 
dự định tiếp theo của mày. Thanh 
niên thời đại nằm ườn ăn bám gia 
đình thì đếch ra thể thống gì”. (นี่ คื อ
บานของแก แกจะกลับมาอยูก็ไมมีใครหาม แต
ฉั นอยาก รู ว าแกจะทํ าอะไรต อ ไป  หนุ ม
สมัยใหมจะนอนเหยียดขาแลวเกาะพอแมกิน
เปนเรื่องที่รับไมได)  

                      (Lê Xuân Khoa, 2013: 352) 
จากตัวอยางดังกลาวจะเห็นวา ผูเปนพอเรียกลูกชายของ

ตนวา thanh niên thời đại “หนุมสมัยใหม” โดยมีความหมาย
แฝงวา ลูกชายเปนผูใหญแลว มีการศึกษา มีความรู มีความคิด และ
มีสุขภาพแข็งแรง ควรรูจักหางานทําและขยันทํางานเพ่ือเลี้ยง
ตนเองใหได นี่คือการตักเตือนใหลูกชายพยายามหางานทําและ
ตั้งใจทํางานเพ่ือหาเลี้ยงตัวเอง ไมใชอยูกินกับพอแมซึ่งเปนผูสูงอายุ
และตองลําบากมาทั้งชีวิตเพ่ือหารายไดมาเลี้ยงลูกๆ และสงลูกๆ ไป
เรียนจนจบมหาวิทยาลัย การใชคําเรียกบุคคลดวยรูปแบบของ
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กลุมคําท่ีมีความหมายเชิงทางออมในลักษณะดังกลาวก็เปนอีกหนึ่ง
วิธีเพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแยงเพ่ือรักษาความสัมพันธระหวางบุคคล
เชนเดียวกัน  

 
4. การถอมตนและใหเกียรติผูอ่ืน 
ลักษณะทางวัฒนธรรมที่ถือวาเปนเอกลักษณของคนใน

สังคมเกษตรแบบตะวันออกอีกประการหน่ึงคือการรูจักวางตัวและ
ทําตัวคลองแคลวเพ่ือใหเหมาะสมกับแตละสถานการณ  เพ่ือไมทํา
ใหตัวเองกลายเปนที่โดดเดนหรือเปนเปาสายตาของสังคมรอบขาง
ดังสุภาษิตที่วา เขาเมืองตาหลิ่วตองหลิ่วตาตาม หรือคนเวียดนาม
กลาววา  nhập gia tùy tục  “เขามาบานไหนตองปฏิบัติตาม
ธรรมเนียมของบานนั้น” หรือใหทําตัวเหมือนนํ้าซึ่ง ở bầu thì 
tròn, ở ống thì dài ที่ แป ลว า  อยู กั บ ภ าชนะที่ มี รู ป กลม ก็
กลายเปนรูปกลม อยูกับภาชนะท่ีมีรูปกระบอกก็กลายเปนรูปยาว 
เนื่องจากสังคมเกษตรแบบตะวันออกเนนความเปนปกแผน    
ความสามัคคีปรองดองกันของสมาชิกทุกคนในสังคม  ไมเนนปจเจก
บุคคลเหมือนสังคมแบบตะวันตก (Trần Ngọc Thêm, 1999: 96-
100) ลักษณะทางวัฒนธรรมดังกลาวไดสะทอนจากการใชคําเรียก
บุคคลในภาษาเวียดนาม กลาวคือ การแสดงความถอมตนและให
เกียรติผูอ่ืนในขณะสนทนา เชน เม่ือพบคนไมรูจัก  แตมีอายุอยูใน
วัยเดียวกัน คนเวียดนามจะเรียกผูนั้นวา anh “พ่ีชาย” หรือ chị 
“ พ่ี สาว” ซึ่ งแฝงความหมายของการยกยองให เกี ยรติ  ใน
ขณะเดียวกันจะเรียกแทนตนเองวา tôi “ฉัน , ผม” หรือ em 
“นอง” ที่แฝงความหมายของการออนนอมถอมตน โดย Cooke 
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(1968: 113) อธิบายความหมายและลักษณะการใชคํา tôi วา tôi 
หมายถึง  ผูรับใชคนอ่ืน มักจะใชกับบุคคลท่ีมีสถานภาพเทากัน 
เชน เพื่อน คนที่รูจัก หรือคนทั่วไป ในการสนทนาระหวางผูใหญกับ
เด็กๆ หรือกับเครือญาติที่ใกลชิด ผูพูดจะไมใชคํา tôi ยกเวนกรณีที่
เปนทางการหรือผูพูดตั้งใจจะแสดงความหางเหินกับผูฟง สวน Lê 
Thanh Kim (2002: 104) อธิบ าย ว า  tôi เป น ส รรพน ามที่ มี
ความหมายกลางๆ มักจะใชเรียกแทนผูพูดเมื่อสนทนากับคนที่มี
สถานภาพเทากันหรือต่ํากวาตน การใชคํา tôi “ผม, ฉัน” กับผูที่มี
สถานภาพต่ํากวาแฝงความหมายของอํานาจ หากใชกับผูที่มี
สถานภาพเทากันจะแฝงความหมายของความหางไกลดาน
ความสัมพันธ อยางไรก็ตามจากขอมูลการวิจัยพบวา การใชคํา tôi 
“ผม , ฉัน”กับบุคคลท่ีมีสถานภาพเทากัน เชน ระหวางเพ่ือน 
ระหวางสามีกับภรรยา (โดยมากจะพบวาเมื่อยังหนุม คูสามีกับ
ภรรยาจะเรียกกันดวยคําเรียกญาติ anh “พ่ี” และ em “นอง” 
เมื่อมีอายุอยูในวัยกลางคนขึ้นไป คูสามีกับภรรยาจะเรียกตนเองวา 
tôi “ผม, ฉัน” และเรียกคูสนทนาดวยคําเรียกบุคคลหลายรูปแบบ 
อาทิ mẹ nó “แมเขา”, bố nó “พอเขา”, ông “ปู, ตา” หรือ bà 
“ยา, ยาย” ฯลฯ) จะแฝงความหมายของความสนิทสนมและ  
ความเสมอภาคเทาเทียมกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Bùi 
Thị Minh Yến (2001: 45-57) ในกรณีที่ผูพูดมีสถานภาพสูงกวา
ผูฟง การใชคํา tôi “ผม, ฉัน” นอกจากแฝงความหมายของอํานาจ
และความสุภาพแลว ยังสะทอนรองรอยของความถอมตนอีกดวย 
นอกจากนี้ยังพบวา ในภาษาเวียดนามมีการใชคําเรียกบุคคลแทน
ตนเองที่แฝงความหมายของการถอมตนคือ em “นอง”, con 
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“ลูก” และ  cháu “หลาน” ซึ่ งต างเปน คําเรียกญาติที่ แฝง
ความหมายของการแบงศักดิ์ของญาติผูนอย ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ Phan Thị Phương Dung (2004: 95) ที่กลาววา 
em “นอง” เปนคําเรียกแทนตัวผูพูดที่มีสถานภาพตํ่ากวาหรือ
เทากับผูฟง (ในกรณีที่ผู พูดเปนเพศหญิง) แฝงความหมายของ 
ความสุภาพและออนนอมถอมตน con “ลูก” ใชเรียกแทนตนเอง
ในขณะสนทนากับผูที่มีสถานภาพสูงกวาเพ่ือแสดงความสุภาพออน
นอมและสนิทสนม  สวน cháu “หลาน” เปนคําเรียกแทนตนเอง
ในขณะพูดสื่ อสารกับผู ที่ มี สถานภาพ สูงกว าแสดงให เห็ น        
ความใกลชิดสนิทสนมและออนนอมถอมตน 

นอกจากการใชคําเรียกบุคคลที่เปนคําเรียกกลุมญาติที่
แฝงความหมายของการแบงศักดิ์เปนญาติผูใหญ เชน ông “ปู, 
ตา” , bà “ยา , ยาย” , bác “ลุง , ปา” , cô “อาผูหญิ ง” , anh 
“พ่ีชาย”, chị “พ่ีสาว” ฯลฯ ที่แสดงความเคารพและยกยองให
เกียรติผูฟงหรือผูถูกกลาวถึงดังที่ไดกลาวไวในตอนตน ในภาษา
เวียดนามยังมีการใชคําเรียกบุคคลท่ีเปนคาํบอกอาชีพหรือตําแหนง 
เชน thầy hiệu trưởng “อาจารยอธิการบดี”, bác sĩ “หมอ”, kỹ 
sư “วิศวกร”, luật sư “ทนายความ” หรือรูปแบบ [คํานําหนา + 
อาชีพ/ตําแหนง] เชน ông trưởng phòng “ทานหัวหนาแผนก”, 
bà giám đốc “ทานผูอํานวยการหญิง” [อาชีพ/ตําแหนง + ชื่อ] 
เช น  học giả Nguyễn K Thuận “ นั ก วิ ช า ก า ร  Nguyễn K 
Thuận”, thủ trưởng Doãn “เจานาย Doãn” ฯลฯ ตางแสดง
ความยกยองใหเกียรติผูฟงหรือผูถูกกลาวถึง ดังตัวอยางตอไปน้ี 
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“Kính mời học giả Ngô An, giáo sư, tiến 
sĩ, viện sĩ, giám đốc trung tâm…, phó 
chủ tịch thường trực…, chủ tịch danh 
dự…” (ขอเรียนเชิญนักวิชาการ  Ngô An  
ศาตราจารย  ด็ อก เตอร  นั กวิ จั ยอ าวุ โส 
ผู อํานวยการศูนย ... ปลัดนายกสมาคม ... 
ประธานกิตติมศักดิ์... 
                         (Lê Xuân Khoa, 2013, 96) 

จากตัวอยางดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา ในการแนะนํา
บุคคลที่มีฐานะทางสังคมสูง ผูพูดไดแนะนําทุกตําแหนงทั้งทาง
วิชาการและทางหนาท่ีการงานของบุคคลผูนั้น ซึ่งแฝงความหมาย
ของการยกยองและใหเกียรติเปนอยางสูง ทั้งน้ีสะทอนใหเห็น
ค านิ ยม ในการยกย อ งผู ที่ มี ความ รู  การศึ กษ าในระดับสู ง 
ประสบการณในการทํางาน ตําแหนงสูงทางหนาที่การงาน รวมท้ัง
ฐานะหรือยศถาบรรดาศักดิ์ของสังคมเวียดนาม 

   
สรุปและอภิปรายผล 

กลาวโดยสรุป การใชคําเรียกบุคคลในภาษาเวียดนาม
ปจจุบันไดสะทอนใหเห็นลักษณะทางวัฒนธรรมของเวียดนามอยาง
ชัดเจน  ไดแก ลักษณะของสังคมแบบระบบเครือญาติ การเคารพ
ยกยองผูอาวุโส การประนีประนอมเพ่ือรักษาสัมพันธภาพระหวาง
บุคคล รวมทั้งลักษณะของการออนนอมถอมตนและยกยองให
เกียรติผูอ่ืน ลักษณะทางวัฒนธรรมดังกลาวตางเปนเอกลักษณของ
สังคมเกษตรแบบตะวันออก เปนสังคมท่ีผูคนตองใชชีวิตขึ้นอยูกับ
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ปจจัยทางธรรมชาติและอาศัยแรงงานจากคนเปนหลัก ทุกคนมีวิถี
ชีวิตเพ่ือสวนรวมมากกวาสวนบุคคลซึ่งทําใหเกิดความสนิทสนม
และรักใครกลมเกลียวกันจนกระทั่งเปรียบเสมือนคนในเครือญาติ
เดียวกัน  เปนสังคมที่ ไมมีความแตกตางกันมากนักทางดาน
สถานภาพและบทบาทของคนในสังคม จึงไมเห็นการแบงแยกของ
ชนชั้นทางสังคมไดอยางชัดเจน (รัชนีกร เศรษโฐ , 2532: 19) 
โครงสรางทางสั งคมแบบระบบเค รือญาติ ไดทํ าให ทุกคน มี       
ความเอาใจใส ชวยเหลือเกื้อกูลและเอ้ือเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน 
แมวาบุคคลนั้นจะไมใชญาติ ทวาเปนคนในสังคมเดียวกัน การใชคํา
เรียกญาติเปนคําเรียกบุคคลสําหรับผูที่ไมใชญาติในสังคมเวียดนาม
นั้นนอกจากทําใหเกิดความรูสึกสนิทสนมคุนเคยและเปนกันเอง
ระหวางคูสนทนาแลว ยังเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดวัฒนธรรมอ่ืนๆ 
ตามมา เชน การเคารพนับถือผูอาวุโสกวา เอ็นดูเด็กหรือผูออน
อาวุโสกวา  

อยางไรก็ตาม เมื่อสภาพสังคมภายนอกมีการเปลี่ยนแปลง
ไป  เชน  จากการผลิตแบบพอยังชีพเปลี่ยนเปนการผลิตเพ่ือ   
การค าขายและส งออก  มี การประยุกต ใช ผลงานทางด าน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในทุกสาขาการผลิตสินคาตั้ งแต
อุตสาหกรรมตลอดจนเกษตรกรรม จากระบบครอบครัวแบบขยาย
โดยสมาชิกภายในครอบครัวมีความสัมพันธกันอยางเหนียวแนน
กําลังเปลี่ยนเปนระบบครอบครัวเดี่ยว ประกอบกับที่อยูอาศัยของ
แตละครอบครัวในตระกูลไมไดอยูในชุมชนเดียวกันเหมือนดังแต
กอนจึงทําใหความสัมพันธระหวางบุคคลในสังคมก็เปลี่ยนแปลงไป
ดวย ฯลฯ ทั้งนี้ทําใหลักษณะตางๆ ทางดานวัฒนธรรมของสังคม
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เกษตรดั้งเดิมก็เปล่ียนแปลงไปหรือไมก็มีการผสมกับลักษณะทาง
วัฒนธรรมของสังคมสมัยใหม เชน การยกยองและนับถือผูอาวุโสซึ่ง
สะทอนจากการนิยมใชคําเรียกบุคคลท่ีมี คํานําหนา ซึ่ งแฝง
ความหมายของความยกยอง ใหเกียรติ อาทิ ông “ปู, ตา”  bà 
“ยา, ยาย” anh “พ่ีชาย” chị “พ่ีสาว”เปนสวนประกอบของคํา
เรียกบุคคลท่ีมีอายุมากกวาหรือสถานภาพสูงกวา อันเปนคานิยม
อยางหนึ่งตามประเพณีของสังคมเวียดนามโดยผูอาวุโสจะเปนผูที่มี
ประสบการณในการใชชีวิตและในการทํางานมากกวาผูที่มีอายุนอย
หรือเริ่มเขามาทํางานใหมๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มีอํานาจหรือ
ตําแหนงทางหนาท่ีการงานสูงมักจะเปนผูอาวุโส อยางไรก็ตามใน
สมัยปจจุบัน  สังคมไดมีการยอมรับและยกยองผูที่ มีความรู
ความสามารถ   ไมวาผูนั้นจะเปนผูที่มีอายุนอยก็ตาม ซึ่งสะทอน
จากการนิยมใชคําบอกอาชีพหรือตําแหนงเปนสวนประกอบของคํา
เรียกบุคคล เชน cậu trưởng phòng “คุณหัวหนาแผนก” cô 
bác sĩ trưởng khoa “คุณหมอผูหญิงที่เปนหัวหนาแผนก” cậu 
kỹ sư “คุณวิศวกร” เปนตน   เน่ืองจากการพัฒนาทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหผูที่มีอายุนอยก็สามารถศึกษาหา
ความรูและพัฒนาความสามารถของตน  จนกระทั่งสามารถดํารง
ตําแหนงสูงทางหนาที่การงานได ประกอบกับคานิยมในการยกยอง
และนับถือผูที่มีอํานาจหรือตําแหนงสูงทางหนาที่การงานในสังคม
สมัยกอน  จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคานิยมในการยกยองและ
นับถือผูอาวุโสในสังคมเวียดนามปจจุบัน คือผูที่มีอายุนอยแตมี
ความสามารถและดํารงตําแหนงทางหนาท่ีการงานสูงจะไดรับการ
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ยอมรับและยกยองจากสังคมท่ัวไปเชนกัน   ซึ่งไดปรากฏใหเห็นใน
การใชคําเรียกบุคคลในภาษาเวียดนาม 
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องคพระกวนอิมพันกรแหงวัดบุตตาบ: พระโพธิสัตวแหง
ความเมตตาในศิลปะเวียด 

The Thousand arms images of Bodhisattava 
Guanyin from Bút Tháp Temple: The great 

Bodhisattava of mercies in Viet arts.  

    วรรณพรรธน เฟรนซ1  

บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะทางประติมาน
วิทยา และศิลปกรรมของพระโพธิสัตวกวนอิม แหงวัดบุตตาบ 
ประเทศเวียดนาม เนื่องจากเปนประติมากรรมที่แสดงใหเห็นทั้ง 
คุณคาความงามทางศิลปะ และคติความเชื่อ เกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริยของพระโพธิสัตวฝายมหายานในอาณาจักรเวียด 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบกับพัฒนาการของรูปเคารพ 
และรูปสัญลักษณทางประติมานวิทยาของพระโพธิสัตวกวนอิมใน
ศิลปะจีนพบวา แมวาพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรจะไดรับการนับถือ
แพรหลายเปนอยางมากในสกุลชางพุทธมหายานศิลปะอินเดีย แต
รูปของพระองคที่เปนสตรีหรือกวนอิม กลับปรากฏในศิลปะจีน
เทานั้น โดยเจาแมกวนอิมถือเปนพระโพธิสัตวแหงความเมตตา     
ผูเปนที่พ่ึงของของสัตวโลกผูทุกขยากทั้งหลาย เชนเดียวกับพระ
                                                           
1 อาจารยประจําหลักสูตรประวัติศาสตร  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
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โพธิสัตวอวโลกิเตศวร ความเมตตากรุณาอันยิ่งใหญของพระองค 
สะทอนใหเห็นอยูในรูปที่ทรงเนรมิตพระองคมีพันพระกร เพ่ือ
ชวยเหลือสัตวโลกที่กําลังจมอยูในทะเลแหงความทุกข       

 ดวยเหตุนี้ พระโพธิสัตวกวนอิมพันกรจึงเปนนิยมนับถือใน
วัฒนธรรมจีน และสงอิทธิพลทางดานคติความเชื่อไปยังดินแดนที่
อยูภายใตการปกครองคืออาณาจักรเวียด  ดังจะเห็นไดจาก 
ประติมากรรมพระโพธิสัตวในศิลปะเวียด ที่วัดบุตตาบ  ซึ่งคง
รูปแบบลักษณะทางศิลปกรรมและประติมานวิทยาไวใกลเคียงกับ
ศิลปะจีนที่เปนตนแบบในชวงระยะเวลาคริสตศตวรรษที่ 16-17  

คําสําคัญ: พระโพธิสัตวกวนอิมพันกร, วัดบุตตาบ, ศิลปะเวียดนาม 

 

Abstract 

This article is focused on the study of 
iconography and Arts of Bodhisattava Guanyin image at 
Bút Tháp Temple, Vietnam. The image has reflected the 
value in both art and philosophy related to the grand 
miracle character of Mahayana Bodhisattava.   

According to the comparative study, though the 
Avalokitesvara Boddhisattava has been commonly 
worshiped in India, the female form of Avalokitesvara 
known as Guanyin is only seen in Chinese arts. In 
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Chinese culture, Gaunyin is the symbol of mercies and 
also known as the Goddess who devoted herself for 
helping worshipers. Her infinite kindness is obviously 
performed by showing thousand arms that meant to lift 
whoever drown in the ocean of suffers. Thus, the 
thousand arms Gaunyin is well worshiped in China and 
far beyond to distant area where Chinese culture has 
been reached.  The thousand arms Guanyin at Bút Tháp 
Temple is an example of Viet Buddhist sculptures 
reflecting the strong influence of Chinese art and 
philosophy during 16th-17th century A.D. 

Key words: Bodhisattava Guanyin, Bút Tháp, 

Temple Viet Arts 

 

บทนํา 

 กวาพันปที่แผนดินเวียดนามตอนบนตกอยูภายใตอิทธิพล
ของจักรวรรดิจีน (อชิรัชญ   ไชยพจนพานิช, 2557: 4-8) ทําให
วัฒนธรรมจีนไดแผขยายและไดรับการยอมรับเพ่ือนํามาปรับใชเปน
รากฐานของวัฒนธรรมเวียด โดยเฉพาะอยางย่ิงศาสนาพุทธนิกาย
มหายาน  ซึ่ งเร่ิมตนเมื่อราวตนคริสตกาลภายใต อิทธิพลทาง
วัฒนธรรมจากจีน และมีการสืบตอมาหลายสมัย จนกระทั่งไดเจริญ
ขึ้นสูงสุดในสมัยราชวงศลี้  (Ly dynasty:  คริสตศตวรรษที่ 10-11)  
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สถาปนาโดย พระเจาลี้ ถาย โต (Lý Thái Tổ) ในรัชสมัยของ
พระองค ศาสนาพุทธนิกายมหายานไดมีความสําคัญเทียบเทากับ
ลัทธิขงจื๊อ และ เตา ซึ่งถือไดวาท้ังสามศาสนาเปนศาสนาประจํา
อาณาจักร กษัตริย และขุนนางจํานวนมากไดรวมกันสรางเจดีย 
(ถะ) ขึ้นในเขตพุทธสถานเปนจํานวนมาก  ศาสนาพุทธนิกาย
มหายานในอาณาจักรเวียด ไดเจริญขึ้นภายใตการสนับสนุนของ
ราชวงศตางๆ  จนกระท่ังถึงสมัยภายใตการปกครองของจีน
ราชวงศหมิง (Ming dynasty:  ค .ศ . 1368–1644)  แตถูกลด
ค ว า ม สํ า คั ญ ล งบ า ง ใน ส มั ย ร า ช ว งศ เล    (Lê dynasty: 
คริสตศตวรรษท่ี 15-16) ที่สถาปนาลัทธิขงจื๊อเปนศาสนาหลัก  
แมวาสถานภาพทางการเมืองของราชวงศเล ระยะหลังจะไมมั่นคง
นัก  ศาสนาพุทธในอาณาจักรเวียดกลับไดรับการนับถืออยาง
แพรหลายในประชาชนอีกครั้งหนึ่งในชวงสมัยราชวงศเหนือ -ใต 
(ค.ศ.1533 – 1789)  อันเปนยุคสงครามระหวางขุนนางสองตระกูล  
จิ่ง (Trinh)   ทางตอนเหนือของแหลมโคชินไชนา และตระกูล    
เหงวียน (Nguyễn) ในเขตทางใต และอันนัม 

จนกระท่ังปลายสมัยราชวงศเหงวียน (Nguyễn dynasty: 
คริสตศตวรรษท่ี 19) ศาสนาพุทธจึงเริ่มมีคูแขงคือศาสนาคริสต ซึ่ง
ถูกนํามาเผยแผโดยมิชชันนารีจากฝรั่งเศส  อาณาจักรเวียดแมวาจะ
เผชิญปญหาภัยธรรมชาติ และการสงครามจากทั้งภายในและ
ภายนอกบอยคร้ัง จนทําใหพุทธสถานและประติมากรรมพุทธศิลป
ตางๆ สูญสลายไป แตพุทธศาสนาก็ยังคงเปนเสมือนส่ิงยึดเหน่ียว
จิตใจของชาวเวียดสวนหนึ่ง  และยังปรากฏรองรอยหลักฐาน
ทางดานศิลปวัฒนธรรมไวใหชนรุนหลังชื่นชมจนถึงทุกวันนี้ 
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 การศึกษาดานประติมานวิทยาของพระโพธิสัตวกวนอิม  
พันกรที่วัดบุตตาบ  ( Bút Tháp) จังหวัดบั๊คนิงห (Bac Ninh) นั้น 
นอกจากจะศึกษาเก่ียวกับลักษณะพิเศษของประติมากรรมพระ
โพธิสัตวในศิลปะเวียดแลว  ยังทําใหทราบถึงพัฒนาการของอิทธิพล
ทางศิลปะและปรัชญาศาสนาพุทธนิกายมหายานจากจีน ซึ่งสง
ตอมาใหอาณาจักรเวียดอยางมาก จนกระท่ังอาจกลาวไดวา 
วัฒนธรรมดานศาสนาจากจีนเปนรากฐานที่สําคัญประการหนึ่งที่
ชวยสงเสริมใหศิลปะเวียดนามเจริญขึ้น ภายใตความสัมพันธทาง
ประวัติศาสตรระหวางสองอาณาจักรต้ังแตตนคริสตกาล 

 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 เพ่ือใหทราบถึงรูปแบบ และพัฒนาการของรูปเคารพองค
พระโพธิสัตวกวนอิมพันกร ซึ่งเปนที่นิยมนับถืออยางกวางขวางใน
อาณาจักรเวียด และอีกท้ังประติมากรรมในศิลปะเวียดไดสะทอนให
เห็นถึงการเผยแผศาสนาพุทธนิกายมหายานจากจีนที่เขามายัง
ดินแดนเวียดนามตอนบนอยางตอเน่ือง   

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 บทความนี้ มุงเนนศึกษาพัฒนาการทางศิลปกรรมของ
ประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวกวนอิมพันกรท่ีวัดบุตตาบใน
ฐานะประติมากรรมชิ้นเดนของศิลปะเวียด สมัยราชวงศเล (ราว
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คริสตศตวรรษ 16-17) โดยศึกษาเปรียบเทียบกับพระโพธิสัตว
กวนอิมในศิลปะจีนสมัยตางๆ 

 

ระเบียบวิธีการศึกษา: การศึกษารูปเคารพโดยวิธีการศึกษาทาง
ประติมานวิทยา 

 การศึกษาดานประติมานวิทยาในบทความนี้ หมายถึง 
กระบวนการศึกษารูปแบบทางศิลปกรรมและสัญลักษณอันสื่อ
ความหมายทางดานคติความเชื่อ หรือปรัชญาศาสนาของรูปเคารพ 
อนึ่งประติมานวิทยา มาจากศัพท Iconography อันแปลตรงตัววา 
การศึกษาเก่ียวกับ “การเขียนรูปลักษณ” (image writing) ในดาน
ประวัติศาสตรศิลป ประติมานวิทยาก็ยังอาจจะหมายถึงกรรมวิธี
การแสดงหัวเร่ืองในรูปแบบของการใชรูปสัญลักษณตางๆ ในเนื้อหา
ของภาพท่ีออกมาใหผูชมไดเห็น (มะลิฉัตร  เอ้ืออานันท , 2545) 
นอกจากน้ี การศึกษาประติมานวิทยา ยังคงสามารถสะทอนบริบท
ทางสังคม และวัฒนธรรม อันมีผลตอคติความเชื่อที่มีตอการสราง
รูปเคารพอีกดวย  

ในบทความชิ้นนี้  ผู วิจัยไดทําการศึกษาเปรียบเทียบ 
ลักษณะทางศิลปกรรมของรูปเคารพพระโพธิสัตวกวนอิมพันกร 
จากวัดบุตตาบ โดยศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและพัฒนาการจาก
ศิลปะจีน เพ่ือแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลทางดานปรัชญาทางศาสนา
พุทธนิกายมหายานท่ีไดรับการนับถือปฏิบัติ อยางแพรหลายใน
อาณาจักรเวียด  
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สถานภาพของศาสนาพุทธนิกายมหายานสมัยราชวงศเล (Lê 
dynasty) และยุคสงครามระหวางตระกูลจิ่งและตระกูลเหงวียน 
(Trịnh–Nguyễn War)  

การเจริญขึ้นของพระพุทธศาสนาในอาณาจักรเวียด 
ปรากฏตั้งแตสมัยใดยังไมพบหลักฐานชัดเจนนัก แตอยางนอยนาจะ
ตั้งแตราวตนคริสตกาล (Valérie Schweyer, 2011 : 221) ศาสนา
พุทธนิกายมหายานไดถูกเผยแผเขามาในดินแดนเวียดนามตอน
เหนือผานทางบก (จากจักรวรรดิจีน) และทางทะเลซ่ึงใชเปน
เสนทางการคา (จามปา-มาลายู และชวา) ทั้งนี้ หลักปรัชญาศาสนา
พุทธนิกายมหายานที่อยูในอาณาจักรเวียดสวนใหญแลวเปนอิทธิพล
มาจากจีน  เน่ืองจากวาถูกปกครองภายใตจักรวรรดิจีนมาเปน
เวลานาน และกลุมขุนนางชั้นสูงของอาณาจักรเวียดในระยะแรกผูมี
บทบาทตอการวางรากฐานทางวัฒนธรรมโดยมากเปนชาวจีน  

เมื่อศาสนาพุทธนิกายมหายานไดรับการนับถือแพรหลาย
ในจีน จึงทําใหเกิดการปฏิบัติบูชาลัทธิยอยในนิกายมหายาน เชน 
ลัทธิสุขาวดี  ซึ่ งเปนลัทธิที่นับถือพระอมิตาพุทธ (อมิตาภะ )           
ผูประทับอยูบนสวรรคชั้นสุขาวดีอันพิสุทธิ์  และเปนที่สถิตของพระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวร (กวนอิม)  พระโพธิสัตวผูทรงเปยมดวย  
ความเมตตาตอสรรพสัตว ระยะแรก ลัทธินี้ ไดรับการนับถืออยาง
กวางขวางในจีน กอนที่จะเผยแผเขามาในอาณาจักรเวียด สมัย
ราชวงศลี้ (Ly dynasty:  ราวคริสตศตวรรษท่ี 11-12) ตอมา 
ศาสนาพุทธนิกายมหายานในอาณาจักรเวียด ไดริเริ่มการผสมผสาน
คติความเชื่อทางไสยศาสตร เชน สรางปาฏิหาริยในการรักษา
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โรคภัยไขเจ็บ เพ่ือปรับใหดํารงอยูในสังคมไดเชนเดียวกับลัทธิเตา 
และขงจ๊ือ 

ศาสนาพุทธไดรับการนับถือในฐานะ 1 ใน 3 ศาสนาหลัก
ของอาณาจักร จนถึงราวคริสตศตวรรษท่ี 15 อาณาจักรเวียดตกอยู
ภายใตการปกครองของจีนสมัยราชวงศหมิงเปนเวลา 20 ป  
ศาสนาพุทธมหายานไดรับการเผยแพรอยางกวางขวางโดยกลุม
พระภิกษุสงฆชาวจีนที่จาริกไปยังดินแดนตางๆ ไดนําพระธรรมคํา
สอนของพุทธองค ไปสู กลุ มคนทุกชนชั้นในอาณาจักรเวียด  
(Valérie Schweyer, 2011 : 225)  

ภายหลังเม่ืออาณาจักรเวียดประกาศเอกราชจากจีนโดย
พระเจา เล ถาย โต  (Lê Thái Tổ)  ปฐมกษัตริยแหงราชวงศเล 
ศาสนาพุทธมหายานจากจีนถูกลดบทบาทลง โดยสันนิษฐานวาเปน
ผลมาจากทางการเมืองที่อาณาจักรเวียดตองการแสดงความ
แตกตางทางดานวัฒนธรรมทางศาสนาใหแตกตางไปจากสมัยที่อยู
ภายใต  การปกครองของจีน ดวยเหตุนี้ ลัทธิขงจื๊อจึงไดรับการฟนฟู
ขึ้นมาอีกครั้ง และใหความสําคัญในฐานะศาสนาประจําอาณาจักร 
แตกระนั้น  ศาสนาพุทธนิกายมหายานก็มิ ไดสาบสูญไปจาก
อาณาจักร และยังนิยมนับถือปฏิบัติในกลุมชนท่ัวไปมากกวาใน
สังคมชนชั้นสูง  

เมื่อกษัตริยราชวงศเล ถูกแยงชิงอํานาจโดยขุนนางสกุล
หมัก (Mac)  และสามารถสถาปนาราชวงศหมักขึ้นมาปกครอง
อาณาจักรเวียดไดระยะเวลาหนึ่ง (ค.ศ.1527-1592) แตในทายที่สุด 
กษัตริยราชวงศเลก็สามารถกลับมาครองราชยที่ราชธานีเมืองทัง
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ลอง (Thăng Long) ไดดวยความชวยเหลือจากขุนพลท่ีสําคัญสอง
ตระกูล คือ ตระกูลจิ่ง (Trinh)  และ ตระกูลเหงวียน (Nguyễn)  
หลังการฟนฟูราชวงศเล ขึ้นได ขุนศึกตระกูลจิ่งตั้งตนเปนผูสําเร็จ
ราชการ และใหขุนศึกตระกูลเหงวียนไปปกครองเขตชายแดนใต 
ตอมาขุนศึกตระกูลจิ่งตั้งตนเปน เจาสืบตําแหนงผูสําเร็จราชการ ใน
ตระกูลของตนเอง ขุนศึกตระกูลเหงวียนจึงประกาศไมยอมรับ   
การปกครองของตระกูลจ่ิง จนเกิดสงครามคร้ังใหมตอมาอีกหลาย
สิบป ทําใหอาณาจักรเวียดแบงแยกเปนสองสวน  เรียกกันวาสมัย
ราชวงศเหนือ-ใต 

แมวาอาณาจักรเวียดในยุคราชวงศเหนือ-ใต จะถือเปนยุค
ของสงคราม ทําใหเกิดความอดอยากแรนแคนทั่วไป แตศาสนา
พุทธก็ยังคงมีอิทธิพลแพรหลายท้ังในกลุมเจาศักดินา (เชื้อสายขุน
นางเกา) และประชาชนท่ัวไป ในชวงเวลานี้ ตระกูลเจาทั้งสอง
ตระกูลตางใหการอุปถัมภศาสนาพุทธนิกายมหายานเปนอยางมาก 
เพ่ือแขงขันกันดานการเสริมสรางบารมีในเขตอิทธิพลของตน ปจจัย
หนึ่งที่ทําใหศาสนาพุทธไดรับความนิยมในกลุมชนทั่วไป สันนิษฐาน
วา  เปนเพราะสภาพสังคมท่ีเต็มไปดวยทุกขยาก ทําใหประชาชน
ทั้งหลายหันมาสนใจศาสนาพุทธมากกวาแตกอน เพราะศาสนา
พุทธนิกายมหายาน ปรากฏคําสอนที่เกี่ยวของกับ  วัฏจักร ของ
ความทุกข กฎแหงกรรม หรือความไมเที่ยงแททั้งหลาย ซึ่งเสมือน
ชวยเยียวยาจิตใจของผูคนที่ประสบภาวะภัยสงครามอยางยาวนาน 
นอกจากนี้ความเชื่อเกี่ยวกับเร่ืองการนับถือพระโพธิสัตวองคตางๆ  
ผูทรงมีพระเมตตาตอสรรพสัตวทั้งปวงท่ีตองอยูในหวงทุกข ก็ยัง
เปนที่นิยมนับถือปฏิบัติเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจในยามทุกขยาก เปนตน 
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ในชวงสมัยนี้ ไดปรากฏหลักฐานการแตงวรรณกรรมทาง
ศาสนาพุทธ ทั้งจากกลุมพระสงฆ ชนชั้นสูง หรือแมกระท่ังชาวบาน
ทั่วไป วรรณกรรมที่สะทอนใหเห็นถึงความนิยมในการบูชาพระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวร ในรูปสตรี เพศตามปรัชญาของจีน คือ 
วรรณกรรมเรื่องโพธิสัตวถิขินหผูทรงเมตตา (Quan Am Thi Kinh) 
และเรื่องพระโพธิสัตวแหงทะเลใต (Quan Am Nam Hai)  ซึ่งมี
เนื้ อ เรื่องใกล เคี ยงกันกับตํ านานพระธิดาเมี่ ยวซ านของจีน  
วรรณกรรมทั้งสองเร่ือง นอกจากจะแสดงใหเห็นถึงปรัชญาการอุทิศ
ตน มีความเสียสละ เมตตาธรรมตามหลักของศาสนาพุทธนิกาย
มหายาน และคติการนับถือพระโพธิสัตวแหงความเมตตาในรูปของ
สตรีแลว เนื้อหาของท้ังสองเร่ือง ยังคงสะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคม
ที่ทุกขยากในระยะเวลานั้น โดยใชศาสนาพุทธเปนเครื่องกลอมเกลา
จิตใจของผูคน (Nguyen et al, 2006 : 177-178)  

ยุคสมัยแหงสงครามไดสิ้นสุดลง เมื่อราชวงศเหงวียน
สามารถปราบกบฏ เตย เซิ น  (Tây Sơn Rebellion) ได  และ
สถาปนาราชวงศใหมที่ เมืองเว เปนกษัตริยปกครองเวียดนาม
ทั้งหมดไดในราว  ค.ศ. 1802 ศาสนาพุทธนิกายมหายานไดรับการ
นับถือสืบตอมา ควบคูกับลัทธิขงจื๊อและเตา ซึ่งเปนลัทธิสําคัญใน
ราชสํานักเวียด กอนที่จะคอยๆ  เสื่อมโทรมลงบางตามสภาพ
การเมืองหลังคริสตศตวรรษที่ 19  

เปนที่นาสนใจวา รูปเคารพของพระโพธิสัตวกวนอิมพัน
พระกร ซึ่งประดิษฐานที่วัดบุตตาบ มีจารึกที่ฐานวาสรางขึ้นในชวง 
ค.ศ.  1657 อันเปนชวงสมัยของสงครามแบงแยกเหนือ-ใต ทําให
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สามารถสันนิษฐานไดวา ประติมากรรมชิ้นน้ีถูกสรางขึ้นในชวงที่
ศาสนาพุทธนิกายมหายาน (ลัทธิสุขาวดี) มีอิทธิพลตอความคิด 
และความเชื่อของผูคนในอาณาจักรเวียดเปนอยางมาก  ดวยเหตุนี้ 
ประติมากรรมรูปพระโพธิสัตวกวนอิมพันพระกร จึงเปรียบเสมือน
หลักฐานทางประวัติศาสตรที่สําคัญที่ไมเพียงแตแสดงอิทธิพล
ทางดานปรัชญาพุทธศาสนาและศิลปกรรมจากจีน  แตสามารถ
สะทอนใหเห็นถึงบทบาทของพระโพธิสัตวกวนอิมในฐานะที่พ่ึงพิง
ทางใจ  ผูประทานความเมตตาอันไมมีที่สิ้นสุดของเหลาผูทุกขยาก 
ที่ประสบภัยสงคราม ณ ชวงเวลานั้น 
 

องคพระกวนอิมพันกรแหงวัดบุตตาบ : พระโพธิสัตวแหง     
ความเมตตาในศิลปะเวียด 

พุทธศิลปของพระโพธิสัตวองคสําคัญในศิลปะเวียดที่มักจะ
ปรากฏเปนรูปเคารพในพุทธสถานแหงตางๆ ในเวียดนาม ไดแก 
องคพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ซึ่งถือเปนพระโพธิสัตวผูทรงเปยม
ดวยบารมีทางดานเมตตา กรุณา ตอสรรพสัตวทั้งหลายในโลกนี้เปน
อยางยิ่ง  และนาสนใจวาการนับถือพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรในรูป
ของพระโพธิสัตวกวนอิม หรือกวนซิยินนั้น ปรากฏแพรหลายใน
ประเทศจีนและเวียดนาม ซึ่งคร้ังหนึ่งเปนอาณาจักรเวียดท่ีรุงเรือง 
และถือเปนศูนยกลางศาสนาพุทธนิกายมหายานท่ีสําคัญในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต  

พระพุทธรูปของพระโพธิสัตวกวนอิมที่สะทอนความงดงาม
ของศิลปะเวียดไดอยางดี คือพระโพธิสัตวกวนอิม (กวนอัม) จาก
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วัดบุ ตตาบ  (BútTháp Temple)  จังหวัดบั๊ คนิ งห  (Bac Ninh)   
วัดบุตตาบ สรางขึ้นเมื่อราวค .ศ .1647 โดยในเขตพุทธสถาน
ประกอบดวย เจดียหิน บอ เหงียม (Bao Nghiem tower) และ
พระอุโบสถไม เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระศากยมุนีพุทธเจา 
พระโพธิสัตวองคสําคัญตางๆ ไดแก  พระโพธิสัตวอมิตาภะ  พระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวร และพระมหาสถามปราปตโพธิสัตว รวมทั้ง
เทพเจาแหงธรรมชาติในลัทธิเตา (Valérie schweyer 2011: 240)  

 

ภาพที่ 1  พระโพธิสัตวกวนอิม (กวนอัม) จากวัดบุตตาบ (Bút 
Tháp Temple) จังหวัดบั๊คนิงห (BacNinh) 

ในอุโบสถของวัดบุตตาบปรากฏพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร 
ในรูปของเจาแมกวนอิมพันพระกร หรือที่เรียกวา ปางพระสหัสภุช 
สหัสเนตรอวโลกิเตศวร (หรือสหัสสหัตถ สหัสสเนตรอวโลกิเตศวร)  
(จิตรา , 2541: 74-75) องคพระพุทธรูปมีความสู งถึ ง 370 
เซนติเมตร มี 9 พระเศียร ยอดบนสุดคือพระอมิตาภะ ธยานิพุทธ 
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แหงพุทธเกษตรสุขาวดี ประทับนั่งในทาวัชราสนะ (ขัดสมาธิเพชร) 
4 พระกรหนา ทรงทําปางอัญชลีมุทรา และ ธยานมุทรา (ปาง
สมาธิ)          

 สวนพระกรที่เหลือนั้น ประกอบดวย มีพระกรใหญ 38 
กร และพระกรเล็กๆอีก 786 กร สลักแผออกไปท่ัวทุกทิศทาง 
จนกระท่ังเต็มพระรัศมีที่อยูดานหลัง องคพระโพธิสัตวทรงอาภรณ
หมคลุม และคาดผายาวอาศารยปริวฤติ อันเปนการทรงผ าของ
พระพุทธรูปในศิลปะจีน  ใตผายาวมีคันฉองรูปวงกลม (สัญลักษณ
ของแกวมณี) วางเหนือพระหัตถทั้งสองท่ีทําปางสมาธิสวนฐาน
ประกอบดวยฐานบัว ที่มีตัวมังกรรองรับฐานดอกบัว 

 

 

ภาพที่  2 พระโพธิสัตวกวนอิมพันกร องคจําลองจากวัดบุตตาบ  
จัดแสดงในพิพิธภัณฑทางประวัติศาสตรแหงชาติฮานอย 
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ตอจากนั้นฐานลางสุดเปนฐานเขียง 6 เหลี่ยม สลักลายเมฆ 
ลงรักปดทอง และมีตัวคนแคระแบกท้ัง 4 ดาน จารึกที่ฐานกลาววา 
“สรางขึ้นในฤดูใบไมรวงของปวอก” (autumn of the year Bính 
Thân) สันนิษฐานวาคือราว ค.ศ. 1657 สมัยราชวงศเล  โดยขุน
นางสกุลเจือง (Trương) งานประติมากรรมชิ้น น้ี ถือไดวาเปน
พระพุทธรูปของโพธิสัตวกวนอิมที่ใหญที่สุดในศิลปะเวียด ปจจุบันนี้ 
มีการสรางองคจําลองขึ้นที่พิพิธภัณฑทางประวัติศาสตรแหงชาติ 
กรุงฮานอย สวนองคจริงยังคงอยูทีวัดบุตตาบ 

 การนับถือพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร  สันนิษฐานวา เจริญ
ขึ้นพรอมกับศาสนาพุทธนิกายมหายานในอาณาจักรเวียด         
การสรางรูปเคารพพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรพันกรในอาณาจักร
เวียดนั้น เทาที่ปรากฏในหลักฐานซึ่งยังคงหลงเหลืออยูในปจจุบัน 
สันนิษฐานวา มีการสรางมาต้ังแตสมัยราชวงศ ลี้-เจิ่น  (Lý - Trần) 
(ราวคริสตศตวรรษท่ี 11-12)  และไดรับความนิยมเปนอยางมาก
ในชวงราชวงศเล (ราว ค.ศ.1428-1788) แมวาในชวงปลายราชวงศ
เล จะประสบปญหาการเมืองภายในจนยืดเยื้อเปนยุคสงครามกลาง
เมืองของ 2 ตระกูลขุนนางเหนือ-ใต  แตก็ยังถือไดวาเปนชวงสมัยที่
อาณาจักรเวียดมีความสงบสุขสมัยหนึ่ง และเปนยุคที่งานศิลปกรรม
เวียดเจริญรุงเรืองมาก 

 ศิลปกรรมเวียดสมัยราชวงศเลน้ัน ถึงจะมีความโดดเดน
กวาสมัยอ่ืน  แตก็เจริญข้ึนภายใตอิทธิพลของศิลปะจีนราชวงศหมิง 
(Ming dynasty) ซึ่งมีอายุสมัยใกลเคียงกัน ดวยเหตุนี้ การสราง
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พระโพธิสัตวกวนอิม หรือกวนอัมในศิลปะเวียดนั้น จึงไดรับอิทธิพล
จากการสรางรูปเคารพพระโพธิสัตวกวนอิมในศิลปะจีน ทั้งรูปแบบ
ทางศิลปกรรมและคติการสราง 

 รูป เคารพของพระโพธิสั ตว กวน อิม ในศิ ลปะจีน  มี
พัฒนาการมาจากความนิยมในการนับถือพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร 
ผูถือเปนพระโพธิสัตวที่มีเมตตาบารมีตอมวลมนุษยทั้งหลาย รวมทั้ง 
ปองกันภัยอันตรายตางๆแกชาวพุทธ  การสรางรูปพระโพธิสัตว   
อวโลกิเตศวรหลายพระกรปรากฏในศิลปะอินเดีย ตั้งแตราวพุทธ
ศตวรรษที่ 13 ในศิลปะปาละ  อันเปนชวงเวลาท่ีศาสนาพุทธนิกาย
ตันตระมีการนับถือและปฏิบัติอยางแพรหลาย  ศาสนาพุทธลัทธินี้ 
เปนสวนหนึ่งของพุทธแบบมหายาน ซึ่งมีความศรัทธาเกี่ยวกับ
อิทธิปาฏิหาริย เวทมนตรคาถา และพิธีกรรมเพ่ือบูชาของพระ
โพธิสัตวองคตางๆ เปนอยางมาก  

ดวยเหตุนี้จึงมีการสรางรูปเคารพของพระโพธิสัตวองค
สําคัญ เชน พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรใหมีหลายพระพักตร หลาย
พระกร กระทําปางตางๆ กัน มีทั้งสงบมีเมตตา และกาวราวดุดัน  
ตามแตกําหนดจากคัมภีรของพุทธมหายาน  คัมภีรคุณการัณฑพยูห
สูตร ซึ่งมีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับสรรเสริญพระอวโลกิเตศวรไดกลาววา 
“...พระองค  (อวโลกิ เตศวร : ปทมปาณี ) ทรงเปล ง รัศมี อัน
ประกอบดวยสีตางๆ แตละขุมขนของพระองคมีโลกอยูภายใน และ
พระองคทรงบันดาลใหเกิดเทพสําคัญอีก 16 องค จากพระวรกาย 
เชน พระวิษณุ พระพรหม มหาเทวะ พระอินทร พระวรุณ พระยม 
สุริยะ จันทร ปฤถิวี สรัสวดี ลักษมี และยังมีกึ่งเทพ ฤๅษี และ
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พระพุทธเจาทั้งหลาย แสดงถึงความยิ่งใหญเหนือพระตถาคต      
ทั้งปวง กลาวกันวา แมพระตถาคตจํานวนเทากับเม็ดทรายในแมน้ํา
คงคาจะทรงรับของถวาย แตจํานวนของบุญกุศลที่เกิดจากการ
ถวายสิ่งของเหลานั้นก็เทากับจํานวนบุญกุศลที่ปลายเสนพระเกศา
ของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรเพียงเสนเดียวเทานั้น...” (Hogdson, 
1916 : 88)  การสรางรูปประติมานวิทยาของพระโพธิสัตวอวโลกิเต
ศวร ซึ่งมุงเนนไปในแนวของอิทธิปาฏิหาริยนั้น ก็คงสันนิษฐานไดวา 
เปนการจําแลงรูปของพระองคใหมีความยิ่งใหญเสมอดวยจักรวาล  

 

 

ภาพที่  3 พระอวโลกิเตศวรเปลงรัศมีในศิลปะขอมจาก
ปราสาทเมืองสิงห จ.กาญจนบุรี สรางข้ึนภายใตคุณลักษณะของ

พระองคที่กลาวในคัมภีรคุณการัณฑวยุหสูตร   
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ลักษณะเชนนี้ ยังคงปรากฏในคัมภีรอมิตายุสพุทธานุสัมฤติ
สูตร กลาววา พระองคประทับอยูเบื้องขวาของพระพุทธเจาอมิตา
ยุส (อมิตาภะ) โดยมีพระโพธิสัตวมหาสถามปราปตอยูเบื้องซ าย 
คัมภีรนี้ยังกลาวถึงพระนามพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรวา หมายถึง
แสงสวางแหงจักรวาลอันไมมีที่สิ้นสุด เปรียบเสมือนปญญาสองทาง
แกสรรพสัตวใหรอดพนจากนรกภูมิทั้งหลาย เชนเดียวกันกับ
คุณลักษณะของพระองคที่บรรยายในคัมภีรโลเกศวรศตกะวา       
“ พระองคเปนผูเปนใหญในโลก ทรงเปนแสงสวางอันมั่นคง แสง
ของพระองคอยูคงที่ตลอดกาล ไดกําจัดความมืดมนอันหนาแนน
แหงอวิชชาอันเกิดจากสังสารวัฏ” (สุภัทรดิศ, 2527: 23-25) 

 พระโพธิสัตวอวโลกิเตวร ไดรับการนับถืออยางมากในดาน
ที่ทรงสามารถแสดงปาฏิหาริยเพ่ือปองกันภัย และชวยเหลือสัตว
โลกผูทุกขทรมาน ดังจะปรากฏในคัมภีรสัทธรรมปุณฑริกสูตร ซึ่ง
บรรยายไววา ทรงเปนผูพิทักษภัยอันตรายใหสรรพสัตว โดยมีภาวะ
อยูทุกหนแหง มีอานุภาพบันดาลใหประสบผลสําเร็จในกิจตางๆ 
เชื่อกันวาเพียงแคเอยพระนามของพระองค ก็จะไดบุญกุศลเทากับ
ถวายความเคารพบรรดาพระพุทธเจาซึ่งมีจํานวน 62 เทาของเม็ด
ทรายในแมน้ําคงคา พระองคยังสามารถเนรมิตใหมีพระเศียรและ
พระกรจํานวนมากเพ่ือใหชวยเหลือสรรพสัตวไดมากข้ึน  

 เนื่องจากกลุมคัมภีรซึ่งมีเนื้อหาสรรเสริญถึงความเปนมหา
กรุณาของพระอวโลกิเตศวร ไดถูกนําไปเผยแพร และศึกษาอยาง
กวางขวางท่ีประเทศจีน ทําใหมีการขยายตอเติมอรรถาธิบายของ
พระสูตรเดิมเปนอยางมาก เพ่ือแสดงปาฏิหาริยดานตางๆ ของพระ
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โพธิสัตวอวโลกิเตศวรในฐานะโพธิสัตวผูยิ่งใหญ มีพระวรกายที่
สามารถเนรมิตไดอยางไรขีดจํากัดเพ่ือชวยเหลือผูที่ภาวนาถึง
พระองค ลักษณะดังกลาวไดบรรยายไวในพระสูตรสหัสภุชสหัส 
เนตรอวโลกิเตศวรโพธิสัตว  ไวปุลยสัมปุรณอกิญจนมหากรุณา  
จิตรธารณีสูตรมหากรุณามนต หรือรูจักกันในชื่อวาพระมหากรุณา
ธารณีสูตร ซึ่งนําเขาไปแปลในประเทศจีนโดยพระภควธรรม     
ชาวอินเดียในสมัยราชวงศถัง ไดกลาวถึงบทสวดธารณีแหงพระ
โพธิสัตวพระองคนี้ คือ “มหากรุณาหฤทัยธารณี” 

 เนื้อหาพระสูตรกลาวถึงเม่ือคร้ังที่พระศากยมุนีสัมมา 
สัมพุทธเจาประทับอยู ณ โปตาลกะบรรพต ซึ่งเปนพุทธเกษตรของ
พระอวโลกิเตศวร   ในกาลนั้นพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตวไดขอ
พุทธานุญาตแสดงธารณีมนตอันศักดิ์สิทธิ์ไวเพ่ือเปนที่พ่ึงแกสรรพ
สัตว ซึ่ งยอนไปในครั้งกาลสมัยของอดีตพระพุทธเจานามวา
พระสหัสประภาศานติสถิตยตถาคต พระพุทธเจาพระองคนั้นได
ตรัสธารณีนี้แกพระอวโลกิเตศวร และตรัสวา “ บุรุษทั้งหลาย เมื่อ
เธอไดหฤทัยธารณีนี้ จงสรางประโยชนสุขสําราญแกสัตวทั้งหลาย
ในกษายกัลปแหงอนาคตกาลโดยทั่วถึง” 

ตามเนื้อความของพระสูตรไดกลาววา ในขณะน้ัน เมื่อ
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตวไดสดับมนตนี้แลว ก็ไดบรรลุถึงภูมิที่ 8 
แหงพระโพธิสัตวเจา จึงไดตั้งปณิธานวา “...ในอนาคตกาล หาก
ขาพเจาสามารถยังประโยชนสุขแกสรรพสัตวไดขอใหขาพเจามีพัน
เนตรพันหัตถในบัดดล” เม่ือทานตั้งปณิธานดังนี้แลว พลันก็บังเกิด
มีพันหัตถพันเนตรข้ึนทันที และเพลาน้ันพ้ืนมหาพสุธาดลท่ัวทศทิศ
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ก็ไหวสะเทือนเลื่อนลั่น พระพุทธเจาทั้งปวงในทศทิศก็เปลงแสง
โอภาสเรืองรองมาตองวรกายแหงพระโพธิสัตว และฉายรัศมีไปยัง
โลกธาตุตางๆ อยางปราศจากขอบเขต พระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัส
แกพระอานนทวา เนื่องจากปณิธานอันยิ่งใหญของพระโพธิสัตว 
หากเหลามนุษยและทวยเทพ ตั้งจิตสวดมหากรุณาธารณีมนตนี้คืน
ละ 7 จบ ก็จะดับมหันตโทษจํานวนรอยพันหม่ืนลานกัลปได หาก
เหลามนุษยทวยเทพสวดคาถามหากรุณาธารณีนี้ เมื่อใกลชีวิตดับ 
พระพุทธเจาทั้ง 10 ทิศจะยื่นพระกรมารับใหไปอุบัติในพุทธเกษตร
ทุกแหง 

 จากเรื่องราวในพระสูตรน้ีทําให เกิดการสรางรูปพระ
โพธิสัตวพันหัตถพันเนตร หรือที่ เรียกวาปางพระสหัสภุชสหัส    
เนตรอวโลกิเตศวร อันแสดงถึงการทอดทัศนาทั่วโลกธาตุ และพัน
หัตถ แสดงถึงอํานาจในการชวยเหลือสรรพสัตวใหพนทุกข บทสวด
ในพระสูตรนี้ เปนภาษาสันสกฤตผสมภาษาทองถ่ินในอินเดียที่
หลงเหลือมาในปจจุบันมีหลายฉบับที่บทพระสูตรไมตรงกัน ทั้งใน
ฉบับภาษาทิเบตและฉบับภาษาจีน  ซึ่งมีทั้งของพระภควธรรม พระ
อโมฆวัชระ เปนตน ตอมาไดมีการคนควาและปรับปรุงใหถูกตอง
ตามหลักไวยากรณโดย ดร. โลเกศ จันทระ (Lokesh Chandra) 
และ ตีพิมพเผยแพรเม่ือ ค.ศ. 1988 เปนบทสวดสําคัญประจําองค
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตวที่พุทธศาสนิกชนมหายานสวดกันอยู
โดยทั่วไปในภาษาจีนเรียกธารณีนี้วา ไตปุยจิ่ว หรือบทสวดบูชาพระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวรพันกรพันเนตร 
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 เมื่อพระพุทธศาสนามหายานได เขาสูประเทศจีนใน
ชวงแรกคือสมัยราชวงศฮ่ันตะวันตก  (Western Han dynasty: 
206 ปกอนคริสตกาล–ราว ค.ศ. 220 ) ในยุคนั้นรูปเคารพของ
พระอวโลกิเตศวรยังสรางเปนรูปบุรุษตามแบบพุทธศิลปของอินเดีย
แตก็มีความงามแบบอุดมคติ (ไรเพศสภาพ) จนถึงสมัยซง (Song 
dynasty:  ราว ค.ศ. 960–1279) หากในกาลตอมาภายหลัง ในชวง
สมัยราชวงศหยวนเปนตนไป ชางชาวจีนไดคิดสรางเปนรูปสตรีเพ่ือ
แสดงออกถึงความออนโยน และแสดงถึงความเมตตากรุณาให
เดนชัดยิ่งขึ้น ดังเชนความรักของมารดาที่มีตอบุตร สะทอนถึง
ความรูสึกและความเชื่อของประชาชนพ้ืนถิ่นที่หางไกลแมแบบ    
ซึ่งมาจากอินเดีย จนอาจจะเรียกไดวากวนอิมในรูปลักษณของสตรี
เปนสัญลักษณที่ ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในจีน และ
แพรหลายมากกวาปางอ่ืน ทั้งนี้เพราะรูปลักษณของฝายหญิงแทน
คาในเรื่องความเมตตากรุณาไดดี ในขณะที่รูปลักษณอยางบุรุษเพศ
จะสะทอนเรื่องคุณธรรมมากกวาความเมตตา แตกระนั้น ไมวารูป
เคารพของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร (เพศบุรุษ) หรือพระโพธิสัตว
กวนอิมก็จะตองคงไวซึ่งลักษณะทางประติมานวิทยาที่สําคัญ คือ
พระเศียรที่ทรงศิราภรณที่มีพระธยานิพุทธอมิตาภะประทับอยู และ
มีดอกบัวรองรับพระบาท เพ่ือแสดงใหเห็นวาทรงมาจากดินแดน
สุขาวดีของพระธยานิพุทธอมิตาภะ 

นอกจากนี้ ยังมีการนําคุณธรรมของพระอวโลกิเตศวรมา
ผสานกับความเชื่อที่ เกี่ยวกับการบําเพ็ญบารมีของเจาหญิ ง        
เมี่ยวซาน  (Miaoshan) ตอมาชาวจีนไดถือวาเปนตํานานของ     
การกําเนิดเจาแมกวนอิม เชื่อกันวาตํานานของพระธิดาเมี่ยวซานได
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ถูกเขียนขึ้นในหนังสือที่มีชื่อวา พระสูตรศักดิ์สิทธิ์แหงภูเขาหอม 
(precious scroll of fragrant mountain) ซึ่ งถู กแต งโดยพระ
นิกายมหายานราวคริสตศตวรรษท่ี 12 หรือสมัยราชวงศซง นําไปสู
ขอสันนิษฐานวา เม่ือพระสูตรนี้ไดถูกคัดลอก เผยแพรออกไปในวง
กวาง ทําใหเกิดรูปลักษณใหมของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรในภาค
สตรีหลังจากนั้น เปนตนไป  

 ตํานานของพระธิดาเมี่ยวซานนั้นมีอยูวา พระราชาเมี่ยวจง 
และพระนางโปยาเทวี มีพระธิดา 3 พระองค โดยพระธิดาเมี่ยวซาน 
เปนพระธิดาองคสุดทายที่ทรงสนใจธรรมะ ไมอภิเษกสมรส ดังเชน
พระภคินีทั้ง 2 องค จึงทําใหพระเจาเมี่ยวจงทรงกร้ิวและบัญชาให
นําพระธิดาเมี่ยวซานไปบวชเปนภิกษุณีที่วัดนกขาว ตลอดเวลาที่
พระธิดาเมี่ยวซานไดบวช ทรงบําเพ็ญบุญบารมี และทําทานโปรด
สัตวนอยใหญ ทําใหพระองคเจริญในญาณข้ันสูง จนกระทั่งวันหนึ่ง
พระเจาเมี่ยวจงทรงสั่งใหแมทัพนําทัพเขามาทําลายวัดนกขาว และ
บัญชาให สั งหารพระธิดาเม่ียวซ าน  เม่ือพระธิดาเมี่ ยวซ าน
สิ้นพระชนมไปแลว  โลกก็พลันมืดมิด เทพเจาแหงขุนเขาไดนําราง
ของพระธิดาเมี่ยวซานไปสูสวรรค และที่นั้น พระธิดาไดจุติใหมใน
ฐานะของพระโพธิสัตวในพุทธเกษตรของธยานิพุทธอมิตาภะ และมี
ทรงมีหนาที่ชวยเหลือสัตวโลกทั้งหลายใหพนจากความทุกขทั้งมวล  
ซึ่งรูจักกันในนามของเจาแมกวนอิม (วิยะดา  ทองมิตร, 2554)  

 รูปเคารพของพระโพธิสัตวกวนอิมโดยทั่วไปแล ว จะ
ปรากฏเปนพระโพธิสัตวสตรี ทรงถือแจกันสีเขียว บรรจุน้ําทิพยอยู 
และกิ่งหลิว ในตํานานจีนมักกลาววามีปางทั้งหมด 84 ปาง บางก็มี 
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88 ปาง ขณะที่ทางทิเบตสรางรูปของพระองคใหมีพระวรกายสีขาว 
4 กร คือ ทรงลูกประคํา ทรงดอกบัว และอีก 2 กร ทรงแกวมณีสี
น้ําเงินดวย รูปเคารพของกวนอิม ทั้งในศิลปะจีนเละทิเบต ก็ยังคง
ปรากฏธยานิพุทธอมิตาภะบนพระมวยพระเกศาเสมอ 

 

ภาพที่ 4 พระโพธิสัตวกวนอิม (เจาหญิงเม่ียวซาน)  

ในภาพวาดศิลปะจีนในปจจุบัน 
         (http://guanyins.blogspot.com/2012/11/blog-

post.html) 
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 การสรางรูปพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรพันกร  แมจะแทบ
ไมปรากฏในศิลปะอินเดีย  แตกลับพบในศิลปะจีน ซึ่งมีความเกาแก
ถึงสมัยราชวงศถัง โดยในสมัยราชวงศซง จะพบตัวอยางของภาพ
สลักพระโพธิสัตวอวโลกิ เตศวรพันกรที่ ถ้ํ าด าจู  (Dazu rock 
carving) นครฉงชิ่ง (Chongqing) รูปของพระโพธิสัตวยังคงเปน
เพศบุรุษ พระเศียรเดียว ประทับนั่งในทาธยานมุทรา ขนาบดวย
พระโพธิสัตวทั้ง 4  องค และปรากฏพระหัตถที่แผขยายออกไป
จํานวนมาก  

 

ภาพที่ 5  (ซาย) พระอวโลกิเตศวรพันกรในศิลปะญ่ีปุน
สมัยนาระ (คันนอน) ยังคงแสดงความเปนบุรุษเพศเชนเดียวกับ

ศิลปะจีนราชวงศถัง (ขวา) 
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      (http://www.oberlin.edu/images/1042/1042.html) 

 

   ภาพที่  6  ภาพสลักพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรพันกรที่ถ้ําตาจู 

(Dazu rock carving) 

(http://dissertationreviews.org/archives/8326) 

 

ตอมาในศิลปะจีนหลังราชวงศซง  ภาพของอวโลกิเตศวร
ในรูปของบุรุษเพศ จึงเปลี่ยนไปเปนสตรี แตก็ยังมีการสรางรูปแบบ
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ปางตางๆ เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนโพธิสัตวแหงความกรุณา 
ดวยเหตุนี้ พระโพธิสัตวกวนอิมจึงปรากฏอยูในปางสหัสภุชสหัส
เนตร เชนเดียวกับพระอวโลกิเตศวร และเปนปางที่นิยมนับถือเปน
อยางมากปางหน่ึงในศิลปะจีน  โดยสรางตํานานใหเชื่อมโยงกันกับ
เรื่องการบําเพ็ญมหาทานบารมีของพระธิดาเมี่ยวซาน  เมื่อครั้งหนึ่ง 
พระบิดาทรงประชวรอยางหนัก หมอเทวดาท่ีทําการรักษาไดกลาว
วา หากจะใหทรงหายจากพระประชวร ก็จะตองปรุงพระโอสถที่
ผสมดวยพระหัตถและพระเนตรของพระโพธิสัตวเทาน้ัน เมื่อพระ
โพธิสัตวกวนอิมไดสดับความนั้นจึงตัดพระหัตถ และควักพระเนตร
ทั้งสองถวายแดพระบิดา ดวยบารมีของการเสียสละอันยิ่งใหญของ
พระองค จึงทําใหมีพระเนตรกลับคืนมา พระหัตถงอกข้ึนมาใหม 
และมีจํานวนเพิ่มข้ึนถึงพันพระกร (วิยะดา  ทองมิตร, 2554)  

ตํานานอ่ืนเกี่ยวกับเจาแมกวนอิมพันพระกรก็ยังคงเปนที่
เลาสืบตอมา เชนเม่ือสมัยโบราณที่เกิดอุทกภัยคร้ังใหญ แมน้ํา   
ฮวงเหอไดเออลนเขาทวมบานเรือนราษฏรจํานวนมาก ทําใหผูคน
ทั้งหลายตางไดรับความเดือดรอน จึงภาวนาตอพระโพธิสัตวกวนอิม
เพ่ือใหชวยเหลือ คร้ังนั้น พระองคไดทรงสดับคํารองทุกขของสัตว
โลก และเล็งเห็นวา เพียงสองกรน้ันไมสามารถชวยเหลือผูประสบ
ทุกขภัยไดเต็มที่ จึงเนรมิตพระกรออกมาท้ังหมดพันกร โดยมีพระ
เนตรบนแตละพระหัตถ เพ่ือใหทรงโปรดสัตวไดทั่วถึง (บุษบา  จัง
พานิชยกุล,  2554: 33-35) อาจกลาวไดวา การเสดงปาฏิหาริยของ
พระองคนั้น สะทอนใหเห็นถึงความกรุณาของพระองคตอมวลหมู
สัตวโลกทั้งหลายอยางไมมีที่สิ้นสุด 
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ยอนกลับมาที่พระโพธิสัตวกวนอิมพันกรที่วัดบุตตาบ 
แมวาศิลปะเวียดจะเจริญขึ้นภายใตอิทธิพลของศิลปะจีนสมัย
ราชวงศหมิงอยางมาก โดยใชรูปแบบศิลปะ และคติการสรางรูป
เคารพ เชนเดียวกันกับวัฒนธรรมจีน เนื่องจากอาณาจักรเวียดมี
ประวัติศาสตรรวมกันกับอาณาจักรจีนราชวงศหมิง ในฐานะดินแดน
ในอารักขาถึง 20 ป  แตก็ยังคงเอกลักษณของศิลปะเวียด พุทธ
ศิลปเวียด ในกรณีพระพุทธรูปนั่ง มักจะปรากฏรูปสลักหนามังกร
ดุนนูน บนกลีบดอกบัว (ปทมาสนะ) และพระศอของพระพุทธรูป 
หรือประติมากรรมท่ีนิยมทําเปนลอน ซึ่งตางจากจีนอยางเห็นไดชัด 
ในกรณีของรูปพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร หรือกวนอิมพันกร ก็ยัง
พบลักษณะพิเศษน้ีเชนกัน และอาจสันนิษฐานตอไปไดอีกวา คงมี
การปฏิบัติธรรมเนียมเชนนี้มาตั้งแตศิลปะสมัยราชวงศลี้-เจือง 
(คริสตศตวรรษท่ี 11-12)  ในขณะที่คุณลักษณะอ่ืนทางประติมาน
วิทยาก็ยังคงใชรูปแบบของศิลปะจีน สมัยราชวงศซง 
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ภาพที่ 7  พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรพันกรสลักจากไม 
ลงรักปดทอง จากพิพิทธภัณฑประวัติศาสตรแหงชาติฮานอย 
ศิลปะเวียดราชวงศลี้-เจิ่น  พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรยังทรง

บุรุษเพศ และมีพระเศียรเดียว ตามแบบศิลปะจีนสมัยราชวงศซง
(http://www.baotanglichsu.vn/portal/vi/Trang-

chu/mid/29453A92/) 
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ภาพที่ 8  พระโพธิสัตวกวนอิมพันกร สําริด ศิลปะจีนสมัย

ราชวงศหมิง จาก Metropolitan museum: United State 
(http://www.discoverypub.com/columns/artisticantiq

ue/0913_ArtisticAntique/index.html) 

 

สิ่งท่ีนาสนใจอีกประการหนึ่งของพระโพธิสัตวกวนอิมจาก
วัดบุตตาบ คือขนาดของประติมากรรมซ่ึงมีขนาดใหญกวา  3 เมตร 
การสรางพระขนาดใหญ แมจะมิใชเรื่องผิดปกติในศิลปะจีน แต
ในชวงเวลานั้น (ตามจารึกที่ฐานคือราว ค.ศ. 1657) อาณาจักร
เวียดไดเขาสูยุคสงครามสองตระกูล เหนือ -ใต ซึ่งการสรางงาน
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ศิลปกรรมที่มีลักษณะพิเศษดังกลาว ในภาวะยากแคนของยุค
สงคราม ผูสรางจะตองมีอํานาจทางการเมืองมากเพียงพอท่ีจะ
สามารถสรรหาวัสดุและชางฝมือชั้นเลิศได  หากยอนไปดูที่จารึกที่
ฐาน ชื่อของขุนนางสกุลเจือง (Trương ) อาจเปนกลุมเดียวกันกับ
สกุลจิ่ง (Trinh) ซึ่งเปนกลุมขุนนางท่ีมีอิทธิพลทางตอนเหนือ และ 
เมืองบั๊คนิงห ก็เปนเขตปกครองของสกุลนี้เชนกัน  หากตระกูลเจือง 
เปนผูสรางพระโพธิสัตวพันกร ที่วัดบุตตาบจริง องคพระโพธิสัตว
นั้น ยอมแสดงถึงสถานภาพของวัด ในฐานะที่เปนอารามพุทธ
ศาสนาที่สําคัญแหงหนึ่งทางตอนเหนือ และเปนไปไดวา นอกจาก
เปนไปเพ่ือการบุญกุศล  องคพระโพธิสัตวกวนอิมอาจเปนนัยยะที่
ขุนนางซ่ึงอยูในเขตอิทธิพลทางเหนือ นํามาใชเพ่ือใหมีความหมาย
ทางการเมืองวา ผูนําสกุลของตนจะทรงอํานาจและบารมีเทียบเทา
พระโพธิสัตวซึ่งรัศมีของพระองคแผขยายไปถึงทุกทิศ และเปนผูชี้
ทางสวางใหแกผูคนในยามทุกขยากน่ันเอง  
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การกลายเปนสังคมเมืองสมัยใหมของฮานอย  
เมืองอาณานิคมฝร่ังเศส ค.ศ. 1897-1907 

Modern Urbanization of Colonial French Hanoi, 
1897-1907 

        มิตต ทรัพยผุด1  
สรพจน เสวนคุณากร2          
สุทธิพงศ เพิ่มพูน3 

บทคัดยอ 
 ถึงแมวาฮานอยจะไมอยู ในฐานะเมืองหลวงมาอย าง
ตอเนื่องโดยตลอด  แตก็ถือวาเปนเมืองหลวงท่ีมีอายุยืนยาวมาก  
มาตั้งแตสมัยราชอาณาจักร ค.ศ. 1010  จวบจนถึงสมัยสาธารณรัฐ
ในปจจุบัน  ประสบการณการเปนเมืองหลวงอาณานิคมของอินโด
จีนแหงฝรั่งเศสระหวาง ค.ศ. 1897-1907 เปนชวงเวลาท่ีสําคัญมาก
ชวงหนึ่งของฮานอยไดกลายเปนสังคมเมืองแบบตะวันตกอยาง
สมบูรณ  รัฐบาลอินโดจีนแหงฝรั่งเศสไดปรับปรุงเปลี่ยนแปลง    
ภูมิทัศนและกอสรางเมืองหลวงอาณานิคมทางดานใดบาง  การ
ปรับตัวสูความทันสมัยของฮานอยเปนไปในลักษณะใด  เกิดจาก
แรงจูงใจใด  และเม่ือเปรียบเทียบกับเมืองหลวงรวมสมัยตางๆ  ใน
                                                           
1 อาจารยประจําหลักสตูรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุมน้ําโขง   
คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัอบุลราชธาน ี
2 อาจารยประจําหลักสตูรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุมน้ําโขง   
คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัอบุลราชธาน ี
3 อาจารยประจําหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุมน้ําโขง   
คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัอบุลราชธาน ี
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โลกนั้นฮานอยมีความแตกตางอยางไร  ประเด็นปญหาของ
บทความน้ีคือการกลายเปนสังคมเมืองของฮานอยในชวงระยะแรก
ของการเปนเมืองหลวงของอินโดจีนแหงฝรั่งเศสระหวาง ค.ศ. 
1897-1907 มีลักษณะอยางไร และเกิดจากปจจัยใด  

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการกลายเปนสังคม
เมืองของฮานอยในชวงระยะแรกของการเปนเมืองหลวงอาณานิคม
ฝรั่ งเศสในคาบสมุทรอิน โด จีน  ระหวาง ค .ศ . 1897 -1907            
ผลการศึกษาพบวา ประการแรก ชวงเวลาระหวาง ค.ศ. 1897-
1907 ถือไดวาเปนชวงเวลาที่สําคัญมากชวงหนึ่งของฮานอยท่ีได
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนอยางสมบูรณทั้ งทางดานผังเมือง  
อาคารสิ่ งกอสราง  รวมถึงระบบสาธารณูปโภค  อาทิ  ถนน 
น้ําประปา ไฟฟา รถราง เปนตน  ประการที่สอง แรงจูงใจของ
รัฐบาลอินโดจีนแหงฝร่ังเศสท้ังในสมัยนายปอล ดูแมร  และสมัย
นายปอล โบ มีความตอเนื่องกัน กลาวคือ ใหความสําคัญกับ     
การปรับตัวสูความทันสมัยของฮานอยและศักดิ์ศรีของอาณานิคม
ฝรั่งเศส อาจกลาวโดยสรุปไดวา  การกลายเปนสังคมเมืองของ
ฮานอยภายใตการดําเนินการของรัฐบาลอินโดจีนแหงฝร่ังเศส
เกิดข้ึนในเวลาเดียวกับชวงเวลาการปรับตัวสูความทันสมัยของยุโรป  
ดังนั้น ฮานอยจึงไดรับการกอสรางใหเปนศูนยกลางแห งความ
ทันสมัยที่สะทอนใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองและกาวหนาทาง
วิทยาการและเทคโนโลยีทุกแขนงของฝร่ังเศสในฐานะมหาอํานาจ
ของโลกท้ังทางดานการเมืองและวัฒนธรรมในตะวันออกไกล 
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คําสําคัญ: ฮานอย,  เมืองอาณานิคม,  ประวัติศาสตรสังคมเมือง,  
อินโดจีนแหงฝร่ังเศส,  ประวัติศาสตรภูมิภาคลุมนํ้าโขงสมัยอาณา
นิคม  
 
Abstract 

Even though Hanoi has been discontinuously 
established as a capital through times, Hanoi has a long 
history from 1010 A.D. in the era of kingdom until now 
in the era of republic. The experience of Hanoi as the 
capital of French Indochina during 1897-1907 is 
considered as one of the most important periods during 
which Hanoi had been completely urbanized in the 
Western style.  How did the governments of French 
Indochina change the landscapes of the French colonial 
capital? In what sense is defined the modernization of 
Hanoi? What are the forces profondes of the 
urbanization? In comparison to contemporary capitals in 
the World, what are any significant differences? The 
problematic of the paper is: what are the characteristics 
of the early urbanization of Hanoi during 1897-1907? 
And what are the reasons behind this?   

This paper aims to explore the early urbanization 
of Hanoi as French colonial capital in the Indochinese 
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Peninsula during 1897-1907. The results of the study are 
the followings. Firstly, the period of 1897-1907 is 
considered as one of the most important periods where 
the landscapes of Hanoi had been completely 
urbanized : urban planning, buildings, infrastructure such 
as roads, water supply, electricity, tramways, etc. 
Secondly, the forces profondes behind the continuous 
operations of the two French Indochina governments of 
Paul Doumer and Paul Beau are the modernization of 
Hanoi and the glory of French colonization. In 
conclusion, the urbanization of Hanoi under French 
Indochina governments occurred at the same of the 
European modernization. Consequently, Hanoi was 
made as to be the centre of modernization reflecting 
the prosperity and scientific and technological progress 
in all sectors of France, a great power both in politics 
and culture in the Far East.  
Key words:  Hanoi,  Colonial City,  Urban History,  
French Indochina,  Colonial Mekong Region history 

 

บทนํา 

กรุงฮานอยไดรับการสถาปนาเปนเมืองหลวงคร้ังแรก ค.ศ. 
1010 ในรัชสมัยของกษัตริยลี้ ถาย โต (Lý Thaí Tổ) นับเนื่องจวบ
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ปจจุบันถือวากรุงฮานอยเปนเมืองหลวงหน่ึงที่มีอายุยาวนานมาก
ที่สุดในภูมิภาคลุมน้ําโขงและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต จากภาพ 1 
แสดงใหเห็นวาฮานอยตั้งอยูริมแมน้ําหง (Hồng หรือ Red River 

ในภาษาอังกฤษ) กอนที่จะแยกออกเปนสองสายใหญไหลลงอาว
ตังเกี๋ย (Gulf of Tonkin) ที่เมืองไหฟอง (Hải Phồng) ประมาณ 
120 กิโลเมตรจากฮานอย และอีกสายหนึ่งไหลลงปากนํ้าที่เขต
ติดตอสองจังหวัดนามดิ่งห (Nam Định) และจังหวัดถายบิ่งห 
(Thái Bình) ประมาณ 150 กิโลเมตรจากฮานอย  ดังนั้นฮานอยจึง
กลายเปนเมืองที่ควบคุมเสนทางนํ้าเขา-ออกตอนในของบริเวณ   
พ้ืนที่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําหง (Hồng Delta) ที่ อุดม
สมบูรณครอบคลุมพ้ืนที่เปนบริเวณกวางมากกวา 15 ,000 ตาราง
กิโลเมตร ปจจุบันมีประชากรอาศัยมากกวา 20 ลานคนของพ้ืนที่ 
10 จังหวัด กลายเปนเครือขายเมืองในเขตที่ราบลุมน้ําหงที่สงผลให
ฮานอยเจริญเติบโตตลอดชวงระยะเวลาของการเปนเมืองหลวง
จนถึงปจจุบัน  
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ภาพ 1 แผนที่แสดงท่ีตั้งของฮานอยในเขตที่ราบลุมน้ําหง (Sông  

Hồng) ที่มา : www.researchgate.net  สืบคนเม่ือวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2559 

อยางไรก็ตามประสบการณการเปนเมืองหลวงของอินโด
จีนฝรั่งเศส (Indochine française) ตั้งแตปลายคริสตศตวรรษท่ี 
19 จนถึงการบุกรุกของกองทัพญ่ีปุน ค.ศ. 1940 นับเปนชวงเวลาท่ี
สําคัญที่ไดเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของฮานอยจากเมืองแบบโลก
ตะวันออกใหกลายเปนเมืองตามแนวคิดของตะวันตกอยางสมบูรณ
แบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงระยะเวลา 10 ประหวาง ค.ศ. 1897-
1907 ที่รัฐบาลอินโดจีนฝรั่งเศสยายศูนยกลางการปกครองจาก
ไซงอน (Sài Gòn) มาที่ฮานอย คําถามคือ ฝร่ังเศสไดปรับปรุง
สภาพภูมิทัศนของฮานอยไปอยางไรบาง  การสรางศูนยกลางการ
ปกครองมีความจําเปนตองเตรียมพรอมทางดานพื้นที่และประโยชน
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ใชสอยอยางไร  ชวงเวลาของการปรับตัวสูความทันสมัยของยุโรปมี
สวนสัมพันธกับการสรางฮานอยใหเปนเมืองอาณานิคมอยางไร 
ฝรั่งเศสมีนโยบายการสรางเมืองอาณานิคมในโลกตะวันออกในกรณี
ของฮานอยอยางไร  ประเด็นปญหาของบทความนี้คือ ฮานอยใน
ฐานะเมืองหลวงของอาณานิคมฝรั่งเศสในภูมิภาคลุมนํ้าโขงไดรับ
การเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศนในชวงระยะเวลาระหวาง ค.ศ. 1897-
1907 อยางไรบาง  และเกิดจากแรงจูงใจใดบาง 

บทความนี้แบงเนื้อหาออกเปน 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรก 
การสรางฮานอยใหกลายเปนเมืองหลวงของอาณานิคมฝร่ังเศส 
และประเด็นที่สอง  นโยบายอาณานิคมฝร่ังเศสเรื่องการสรางสังคม
เมืองในอาณานิคมโพนทะเล 

 
1. การสรางฮานอยใหกลายเปนเมืองหลวงของอาณานิคม
ฝรั่งเศสในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 ถึงแมวาฝรั่งเศสไดเร่ิมเขามามีอิทธิพลทางการเมืองเหนือ
ราชอาณาจักรไดนาม (Đại Nam ชื่อเรียกราชอาณาจักรเวียดนาม
ภายใตการปกครองของราชวงศเหงวียนชวงระหวาง ค.ศ. 1839-
1887) อยางจริงจัง ตั้งแต ค.ศ. 1858 และสามารถยึดครองดินแดน
ของเวียดนามท้ังหมด  และเวียดนามกลายเปนสวนหน่ึงของอินโด
จีนฝรั่งเศส  ค .ศ . 1887 ซึ่ งเปนปที่ ฝรั่งเศสวางแผนการยาย
ศูนยกลางการปกครองอินโดจีนฝร่ังเศสมาที่ฮานอย  แตการ
ดําเนินการอยางจริงจังเริ่มขึ้นเมื่อสมัยที่นายปอล ดูแมร (Paul 
Doumer, 1857-1932) ได รับการแต งตั้ งให เปนขาหลวงใหญ
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ประจําอินโดจีนฝรั่งเศสระหวาง ค.ศ. 1897-1902  การวางรากฐาน
การสรางฮานอยใหเปนเมืองหลวงของอินโดจีนฝร่ังเศสไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่องในสมัยของนายปอล โบ (Paul Beau, 1857-
1926) เปนขาหลวงใหญชวง ค.ศ. 1902-1907 ภูมิทัศนของฮานอย
เปลี่ยนแปลงไปอยางไรบางในชวงระยะเวลา 10 ปภายใตการ
บริหารของปอล ดูแมร และปอล โบ การปรับตัวสูความทันสมัยใน
ยุโรปมีผลกระทบอยางไรตอการสรางฮานอยใหเปนเมืองอาณานิคม
โพนทะเล หัวขอนี้จะแบงการศึกษาออกเปน 2 ประเด็น   คือ     
การสรางฮานอยในสมัยนายปอล ดูแมร ค.ศ. 1897-1902 และการ
สรางฮานอยในสมัยนายปอล โบ ค.ศ. 1902-1907 

 

 1.1 การสรางฮานอยในสมัยนายปอล ดูแมร ระหวาง 
ค.ศ. 1897-1902 
 ในหนังสือรายงานเรื่องสถานการณ อินโดจีนฝรั่งเศส 
ระหว าง  ค .ศ . 1897 -1902  (Rapport sur la situation de 
l’Indo-Chine française (1897-1901)) ปอล ดูแมร ไดใหขอมูลที่
ชัดเจนวา  การพัฒนากรุงฮานอยเปนความจําเปนของรัฐบาลอินโด
จีนฝรั่งเศส  และระบุขอมูลที่ทําให เห็นถึงพัฒนาการท่ีสําคัญ
ทางดานกายภาพและสังคม  ในที่นี้จะกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพในประเด็นดังตอไปนี้  การวางผังเมือง อาคารและ
สิ่งกอสราง  เสนทางคมนาคม  การบําบัดน้ําเสีย ไฟฟา  และรถราง 
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  ก. การวางผังเมือง 

จากภาพ 2 จะเห็นวาพ้ืนที่ของเมืองฮานอยในชวง 

ทศวรรษ 1880 เปนที่ราบลุมริมฝงแมน้ําหง มีน้ําทวมถึงและมี
ทะเลสาบใหญนอยกระจายท่ัวบริเวณสมกับชื่อเมืองที่วาฮานอย ซึ่ง
หมายถึง “มีน้ําตอนใน” ชุมชนสวนใหญตั้งอยูนอกกําแพงเมืองทาง
ทิศตะวันออกของปอมปราการบริเวณท่ีติดกับแมน้ําหง  สําหรับ
พ้ืนท่ีที่รัฐบาลอินโดจีนฝร่ังเศสพัฒนามากท่ีสุดก็คือพ้ืนที่ที่เปนที่ตั้ง
ของชุมชนเดิมอยูกอนแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนชุมชนของพอคา
ที่อาศัยพ้ืนที่ติดแมน้ําหง  เพ่ือแลกเปล่ียนสินคาระหวางชุมชนใน
พ้ืนที่ตอนเหนือและตอนลางของฮานอย 

 

 

ภาพ 2 แผนที่แสดงที่ตั้งปอมจักรพรรดิทังลอง (Hoàng Thành 
Thăng Long) เขียนชวง ค.ศ. 1880-1883 
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ที่มา : Bibliothèque nationale de France, “Plan annamite 
de la ville de Hanoi”, gallica.bnf.fr 

สืบคนวันที่ 1 ธันวาคม 2559 

ข. อาคารและส่ิงกอสราง 
โครงการพัฒนาเมืองฮานอยภายใตการดําเนินการ

ของรัฐบาลปอล ดูแมร ไดสรางการเปล่ียนแปลงที่สําคัญตอฮานอย
อยางที่ไมเคยมีมากอน ตามรายงานของปอล ดูแมร ในวันที่ 1 
มกราคม ค.ศ. 1897 ในศูนยกลางของเมืองฮานอย มีบานปูนและ
ไมของชาวยุโรป 384 หลัง  บานปูนของชาวเวียดนามและชาวจีน 
2,954 หลัง  บานชาวเวียดนามท่ีสรางดวยดินเหนียวหลังคามุงจาก
ประมาณ 2,852 หลัง  ตามขอกําหนดเทศบาลเมืองฮานอย ผูใดจะ
สรางบานและอาคารตามแนวถนนในเมืองจะตองขอใบอนุญาต
กอสรางบานและอาคาร พบวาระหวาง ค.ศ. 1897-1901 เทศบาล
ไดใหใบอนุญาตสรางบานปูนแกชาวยุโรปจํานวน 224 ฉบับ แกชาว
เวียดนามและชาวจีนจํานวน 1,225 ฉบับ  และแกชาวเวียดนาม
และชาวจีนสรางบานดินหลังคาจาก ประมาณ 222 ฉบับ (Paul 
Doumer, 1902: 541-542) 

สิ่งกอสรางและอาคารท่ีใชสถาปตยกรรมแบบยุโรปได
ขยายตัวอยางกวางขวางในเมืองฮานอย ระหวาง ค.ศ. 1897-1901 
มีการกอสรางบานสไตลยุโรป 2,406 หลัง และบานแบบเวียดนาม 
29,069 หลัง ดังที่แสดงตามตาราง 1 หมายความวา  เมื่อขึ้น
คริสตศตวรรษท่ี 20 เมืองฮานอยมีบานแบบยุโรปประมาณ 10% 
และนั่นอาจหมายความวาครอบครัวชาวยุโรปเริ่มเขามาต้ังถิ่นฐาน
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ในเมืองฮานอยมากขึ้น โดยสังเกตจากจํานวนพลเรือนชาวยุโรป 
1,470 คน ใน ค.ศ. 1900 เพ่ิมขึ้นเปน 2 ,051 คน ในตนป 1902 
ทั้งนี้ไมนับรวมจํานวนขาราชการทหารชาวยุโรปที่มีทั้งประจําการ
ตามวาระและประจําการถาวร อยางไรก็ตาม จากสถิติประชากร
ชวง 25 ป  ระหวาง ค.ศ.1876-1900 มีชาวยุโรปเกิดในฮานอย
จํานวน 481 คน และเสียชีวิต 1,457 คน (Paul Doumer, 1902: 
549-550)    
 

ตาราง 1 แสดงจํานวนอาคารและส่ิงกอสรางในฮานอยระหวาง 
ค.ศ. 1897-1901 

ค.ศ. จํานวนอาคารและสิ่งกอสราง 
(หลัง) 

รวม 
(หลัง) 

พ้ืนที่ หมาย
เหตุ 

ลักษณะ
สิ่งกอสราง 

แบบ
ยุโรป 

แบบ
เวียดนาม 

ตาราง
เมตร 

รวม 

1897 ปูน 335 2,954 3,289 362,904 595,009  
ไม 49 2,852 2,901 232,105  

1898 ปูน 386 3,170 3,556 381,122 671,962  
ไม 69 2,687 2,756 290,840  

1899 ปูน 414 3,252 3,666 417,671 647,452  
ไม 51 2,469 2,520 229,781  

1900 ปูน 478 3,425 3,903 451,775 657,802  
ไม 53 2,195 2,248 206,127  

1901 ปูน 522 3,615 4,137 457,434 671,723  
ไม 49 2,450 2,499 214,289  
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ที่มา : ปรับปรุงจาก Doumer, Paul. Rapport sur la situation 
de l’Indo-Chine française (1897-1901). Hanoi: Schneider, 

1902, 542. 
 

 จากตาราง 1 หากพิจารณาการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองจะ
พบวาเพ่ิมเปนประมาณ 3,244 ตารางกิโลเมตร (หากเปรียบเทียบ
กับพ้ืนที่ของเทศบาลนครกรุงฮานอยปจจุบันซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 
3,330 ตารางกิโลเมตร จะพบวามีความใกลเคียงกันมาก) พ้ืนที่สวน
ใหญที่ไดรับการพัฒนาเปนสังคมเมืองดวยสถาปตยกรรมยุโรป  
ไดแกพ้ืนที่ดานตะวันออกของปอมปราการ และการกอสรางอาคาร
สิ่งกอสรางแบบสถาปตยกรรมเวียดนามในพ้ืนที่สวนใหญที่เปน
ชุมชนตลาดเดิมของฮานอย  รวมถึงพ้ืนที่ตั้งแตบริเวณริมชายฝง
แมน้ําหงเขามาถึงบริเวณรอบๆ  ทะเลสาบโหหวนเกี๋ยม 

 นอกจากบานและอาคารพาณิชยที่สรางดวยกออิฐถือปูน
จะเพ่ิมขึ้นมาก ในขณะท่ีบานไมหลังคาจากจะลดลงในแตละป ซึ่ง
ปอล ดูแมรไดกลาวสําทับวา “นี่ เปนสัญญาณท่ีนาสนใจของ      
การพัฒนาทางดานความม่ังคั่งของสาธารณชน” (Paul Doumer, 
1902: 542) แลว รัฐบาลอินโดจีนฝรั่งเศสไดกอสรางอาคารและ
สถานท่ีสําคัญ   ไดแก อาคารสถานีรถไฟและอาคารโดยสาร
ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 15 เฮกตาร (หรือประมาณ 150 ,000 
ตารางเมตร) สะพานรถไฟทําดวยหินตัดความยาว 600 เมตร 
โรงแรมขนาดใหญ นอกจากนี้ยังมีอาคารสําหรับหนวยงานดาน  
การบริการประชาชน ไดแก 
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-  สํ า นั ก งาน ข า ห ล ว งป ระจํ า ตั ง เกี๋ ย  (Résidence 
supérieure) 

-  สํานักงานโยธาธิการภายใตฝายบริหารของรัฐบาลอินโด
จีนฝรั่งเศส  และฝายซอมบํารุงเสนทางรถไฟแหงตังเก๋ีย  

-  บานพักผูอํานวยการสํานักงานไปรษณียและโทรเลข 
รวมถึงสํานักงาน 

-  สํานักงานหอการคาและการเกษตรแหงตังเก๋ีย 

-  บานพักอัยการสังกัดฝายยุติธรรมแหงอินโดจีน 

-  บานพักผูอํานวยการฝายการเกษตร 
-  คายทหารทองถิ่นรักษาความปลอดภัย จากเดิมสราง
ดวยไมเปลี่ยนมาเปนปูน 

-  ตลาดกลางของเมืองฮานอย 

-  กลุมอาคารโรงเรียนชายและโรงเรียนหญิง  
-  โรงละครความจุ 800 ที่นั่ง (จะสรางเสร็จ ค.ศ. 1903) 
-  จวนขาหลวงใหญประจําอินโดจีนฝร่ังเศส (palais pour  

M. Le Gouverneur Général) 
-  ศาลาวาการยุติธรรม (palais de justice)  
-  อาคารแสดงการจัดนิทรรศการแสดงความผลงานอาณา 

นิคม 
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นอกจากนี้  รั ฐบ าล อิน โด จีน ฝ ร่ั ง เศสยั ง ได จั ด ส รร
งบประมาณทางดานการทหารเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะการสราง
กลุมอาคารฝายกลาโหม ซึ่งประกอบดวย  

-  กองทหารมาซึ่งมีทหารมา 170 นาย และมา 200 ตัว 
-  กองทหารปนใหญ 
-  กองทหารนาวิกโยธิน 

-  กองการทหารสัตว  
-  ฝายทหารพยาบาล  
-  อาคารสรรพาวุธ และอาคารตางๆ  
-  อาคารฝายแผนที่  
-  อาคารแพทยทหาร  
-  รวมถึงการขยายอาคารยากลางของโรงพยาบาล 

จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนแบบตะวันออกของ
เมืองฮานอยใหกลายเปนแบบยุโรปอยูในระดับที่กวางขวางในเชิง
พ้ืนที่และรูปแบบในเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะอาคารของรัฐ  
  ค. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

  แตเดิมถนนภายนอกปอมปราการมีลักษณะเปน
ถนนอัดดินที่สามารถใชสัญจรไปมาอยางสะดวก จนถึงสมัยที่
ฝรั่งเศสเริ่มเขามามีอิทธิพลในฮานอยอยางแทจริงในฐานะเมือง
หลวงของอินโดจีนฝรั่งเศสตั้งแต ค.ศ. 1887 และหลังจากนั้น 10 ป 
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การวางผังเมืองตามแบบตะวันตกท่ีจําเปนตองตัดถนนเพ่ือเอ้ือตอ
การตั้งชุมชนขนาดใหญไดทําใหฮานอยมีถนนที่สามารถใชสัญจรได
ถึง 45.5 กิโลเมตร ชวงเวลาของรัฐบาลปอล ดูแมร ไดตัดถนนเพ่ิม
อีก 22.1 กิโลเมตร  และยังเหลือที่จะทําตออีกประมาณ  10 
กิโลเมตร  ดังนั้นเสนทางถนนที่ใชสัญจรในฮานอยทั้งหมดตาม
โครงการจะมีประมาณเกือบ 80 กิโลเมตร  ลักษณะของถนนเปน
ถนนอัดดินปูทับดวยหินบดหรือหินตัดเปนกอนแลวแต พ้ืนที่ 
โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนยุโรปบริเวณเขตปอมปราการดานตะวันออก
มีการทําฟุตบาทสองฝงถนนดวย  
 การวางระบบทอระบายนํ้าเปนความจําเปนประการสําคัญ
ของฮานอยเพราะวาพ้ืนที่ของเมืองสวนใหญ เปนที่ลุมต่ําและ
ทะเลสาบใหญนอยและมีน้ําทวมในชวงหนาฝนทุกป แตจนถึงป 
ค.ศ. 1897 การวางทอระบายน้ําทําไดเพียง 3.6 กิโลเมตรเทาน้ัน 
ในชวงของรัฐบาลปอล ดูแมรไดเพ่ิมการวางระบบทอระบายน้ําของ
เมืองอีก 11.3 กิโลเมตร ตามผังรวมจะมีโครงขายระบายนํ้า
ประมาณ 19 กิโลเมตรท่ัวเมือง  ในชวงของการทําถนนและการวาง
ระบบทอระบายน้ํานี้ไดถมดินบริเวณท่ีลุมต่ํานํ้าขังเพ่ือประสิทธิภาพ
ในการระบายน้ําและการทําความสะอาดทอน้ํา 
 โรงงานนํ้าประปาของฮานอยตั้งขึ้นในป ค.ศ.1895-1896 
และตลอดชวงป ค.ศ. 1897-1899 ไดขุดบอน้ําบาดาลเพ่ิมเติมตาม
ปริมาณการใชของพลเมืองของฮานอยที่เพ่ิมขึ้นทุกป มีรายงานวา
การบริการนํ้าประปาเริ่มอยางเปนทางการวันที่ 21 กุมภาพันธ 
1900 และพบวาถึงป 1902 ในฮานอยมีการใชน้ําประปาวันละ 
2,500 ลูกบาตรเมตรตอวัน และมีโครงการขยายโรงงานผลิต
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น้ําประปาเพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิตใหถึง 5,000 ลูกบาตรเมตรตอวัน 
มีจุดจําหนายน้ําประปาทั่วเมือง 85 จุด ทอน้ําประปาทั้งเมืองมี
ความยาวประมาณ  26 กิโลเมตร ผู ใชน้ําประปาจะตองชําระ
คาบริการตามมิเตอรวัดปริมาณน้ํา 
 สําหรับการไฟฟานั้น นับไดวาเทคโนโยลีการผลิตและการ
บริการกระแสไฟฟาของเมืองฮานอยมีความกาวหนาอยางมาก 
เทียบเทากับเมืองหลวงตางๆของยุโรปทีเดียว ปอล ดูแมร กลาวใน
รายงานวา “สําหรับเรื่องการใหแสงสวางนั้น เมืองใหญๆในฝรั่งเศส
อาจจะอิจฉาเมืองหลวงของตังเกี๋ยก็ได” (Paul Doumer, 1902: 
545) เพราะวาถนนและบานเรือนสวนใหญในฮานอยไดใชไฟฟา
แลว โรงงานผลิตกระแสไฟฟาของฮานอยที่ผลิตได 309 แรงมาในป 
1897 ไดขยายกําลังการผลิตเปน 850 แรงมาในตนป 1902 ถนน
สวนใหญใชหลอดไฟฟาแลว ขณะท่ียานชานเมืองและยานชุมชน
เวียดนามบางจุดยังใชตะเกียงน้ํามัน 

 นับ ได ว า  การวางผั งเมืองฮานอยได วางระบบถนน 
น้ําประปา ทอระบายน้ํา และไฟฟาไวในเสนทางเดียวกัน การวางผัง
เมืองเชนนี้ทําใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางยานและชุมชนเขตตางๆ
และทําใหทุกเขตๆอยูภายใตการจัดการของเทศบาลนครของ
ฮานอยอยางจริงจัง 

ง. รถรางไฟฟา 
บริษัทรถรางไฟฟาไดรับสัมปทานการใชบริการ

เปนระยะทาง 12 กิโลเมตร อาคารอูซอมบํารุงของบริษัทสรางข้ึน
ในป 1900 รถรางในฮานอยมี 3 สายโดยวิ่งจากศูนยกลางเมืองไป
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ยังยานชุมชนตอนเหนือสุดของทะเลสาบโหหวนเก๋ียมและอีกเสน
หนึ่งวิ่งไปสิ้นสุดท่ีจตุรัสเนกริเย (Place Négrier) บริเวณทางตอน
ใตของทะเลสาบโหหวนเกี๋ยม รถรางใชระบบไฟฟามีจํานวนทั้งหมด 
22 ตู โดยรถรางแตละตูติดตั้งอุปกรณมอเตอรปนไฟขนาด 25 
แรงมา 
 อาจกลาวโดยสรุปวา ชวงเวลาระหวาง ค.ศ. 1897-1901 
รัฐบาลของปอล ดูแมร ไดพัฒนาเมืองฮานอยไปอยางผิดหูผิดตา 
เพราะใชการวางผังเมืองและตัดถนนตามแบบวัฒนธรรมตะวันตก 
ไมเพียงเทานั้นฮานอยยังไดรับประสบการณการใชเทคโนโลยีแบบ
เดียวกับยุโรปและในชวงเวลาเดียวกันดวย จึงนับวาฮานอย
กลายเปนเมืองท่ีมีความทันสมัยมากเมืองหน่ึงในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตสมัยนั้นทีเดียว การพัฒนาฮานอยไดรับการดําเนินงานตอ
โดยรัฐบาลของนายปอล โบ     
 

1.2 การสรางฮานอยในสมัยนายปอล โบ ระหวาง ค.ศ. 
1902-1907 

การพัฒนาฮานอยในสมัยรัฐบาลของปอล โบ อาจจะ      
ไมกาวหนามากนักเม่ือเทียบสัดสวนกับสมัยของปอล ดูแมร 
เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจของตังเกี๋ยและอินโดจีนฝร่ังเศสโดย
ภาพรวม อุทกภัยและปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดมีนอยไดทําให
งบประมาณที่จัดสรรใหกับโครงการพัฒนาฮานอยมีจํากัด แต
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อยางไรก็ตาม พ้ืนฐานการพัฒนาเมืองสมัยปอล ดูแมรไดทําให
รัฐบาลปอล โบทํางานตอยอดไดอยางมีทิศทางมากขึ้น 

การวางผังเมืองในสมัยปอล ดูแมรไดวางแผนครอบคลุม
การจัดแบงเขตชุมชน ตลาด หนวยงานบริการเมืองในสวนตางๆ 
การตัดถนน การจัดหาระบบน้ําประปาและระบบไฟฟา การควบคุม
การกอสรางบานและอาคารตามเสนทางการสัญจรโดยอาศัย
มาตรการการออกใบอนุญาตกอสราง การถมที่ดินบริเวณลุมต่ํามา
พรอมกับการวางระบบทอระบายนํ้า มีความชัดเจนตั้งแตสมัยปอล 
ดูแมรที่พยายามจัดสรรแบงเขตพ้ืนที่ชุมชนชาวยุโรปไวในบริเวณ
ท างด าน ต ะวั น ออกขอ งป อ ม ป ราก าร เดิ ม โด ย ให บ ริ ษั ท
อสังหาริมทรัพยแหงปารีส (Société immobilière de Paris) เขา
มาจัดการสรางตึกหลายชั้นตามแบบยุโรป (Paul Doumer, 1902: 

543) พ้ืนที่นี้เชื่อมโยงกับเขตชุมชนเวียดนามและจีนหลายๆเขต  ที่
กระจายอยูรอบๆ  ทะเลสาบโหหวนเกี๋ยมที่ตั้งอยูทางทิศตะวันออก
ของปอมปราการ บริเวณเขตน้ีไดรับการพัฒนามากเพราะบริเวณ
ทางดานตะวันออกสุดของพ้ืนที่นี้ติดกับแนวริมฝงแมน้ําหง (ตาม
ภาพ 3 แผนที่ฮานอย ค.ศ. 1911) ดังนั้น ในขณะที่การคมนาคม
สัญจรในเมืองใชถนน การติดตอกับสังคมระหวางเมืองก็ยังคงใช
แมน้ําหงและเครือขายเสนทางรถไฟท่ีมีสถานีใหญอยูใจกลาง
ฮานอย 
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เพ่ือให เห็นการกลายเปนสังคมเมืองของฮานอยอยาง
ชัดเจนในชวงรัฐบาลของปอล โบ ในหัวขอน้ีจะกลาวถึงประเด็น  
การกอสรางบานและอาคาร ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และ
รถรางไฟฟา    

 

 

ภาพ 3 แผนที่ฮานอย ค.ศ. 1911 

ที่มา : “Plan de la ville de Hanoi”, gallica.bnf.fr     

สืบคนวันที่ 1 ธันวาคม 2559 
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ก. อาคารและสิ่งกอสราง 
จากรายงานการดําเนินงานของปอล โบ ในฐานะ

ขาหลวงใหญประจําอินโดจีนฝรั่งเศสระหวางเดือนตุลาคม 1902 ถึง
เดือนกันยายน 1908 เร่ืองสถานการณของอินโดจีน ระหวาง ค.ศ. 
1902-1907 ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในป 1908  (Paul Beau. 
Situation de l’Indo-Chine de 1902-1907 Vol.I-II. Saigon: 
Imprimerie commerciale Marcellin Rey, 1908) ไดใหขอมูลที่
ชัดเจนวา ตามเสนทางถนนภายในเมืองจนถึงมกราคม 1902 มีบาน
แบบยุโรป 608 หลัง และหลังจากนั้นจนถึง 30 มิถุนายน 1907 มี
บานแบบยุโรปไดกอสรางเพ่ิมเติมอีก 199 หลัง โดยในป 1906 
สรางเพ่ิม 9 หลัง และจนถึงกลางป 1907 สรางเพ่ิมอีก 4 หลัง  ซึ่ง
เมื่อพิจารณาจากป 1902 สรางใหม 78 หลัง และปตอมาสรางเพ่ิม
อีก 71 หลัง ทําใหเห็นวาชาวยุโรปที่เขามาต้ังถิ่นฐานในเมืองฮานอย
มีสัดสวนลดลงในแตละป ซึ่งมีลักษณะคลายกับบานที่มีเจาของถือ
กรรมสิทธิ์เปนคนทองถิ่นที่เพ่ิมจากบานปูน 4,179 หลังในป 1902 
เปน 4,968 หลังในเดือนมิถุนายน 1907 ในป 1902 มีคนทองถ่ิน
สรางบานปูน 273 หลัง แตจนถึงกลางป 1907 มีผูขอใบอนุญาต
สรางบานเพียง 39 หลังเทานั้น ปจจัยของสภาพเศรษฐกิจ ราคา
ที่ดิน และพ้ืนที่วางตามเสนทางของถนนในเมืองอาจเปนเงื่อนไข
สําคัญที่ทําใหมีจํานวนขอสรางบานลดลง บานดินมุงหลังคาจาก
ไมไดรับอนุญาตใหสรางเพ่ิมในฮานอยโดยเฉพาะตามเสนทางถนน
ดวยเหตุผลของปญหาดานสุขภาวะและความปลอดภัย แตบางยาน
ของชุมชนทองถิ่นก็ไดรับอนุญาตใหสรางได ระหวางมกราคม 1902 
ถึงมิถุนายน 1907 มีบานดินมุงหลังคาจากสรางเพ่ิมอีก 517 หลัง  
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ตาราง 2 แสดงจํานวนอาคารและสิ่งกอสรางในฮานอยระหวาง 
ค.ศ. 1902-1907 

 

ค.ศ. จํานวนอาคารและ
สิ่งกอสราง (หลัง) 

รวม พ้ืนที่ ห
ม
า
ย
เ
ห
ตุ 

ลักษณะ
สิ่งกอ 
สราง 

แบบ
ยุโรป 

แบบ
เวียด
นาม 

ตาราง
เมตร 

รวม 

1902 ปูน 600 3,898 6,989 482,021 741,700  
ไม - 2,591 259,679  

1903 ปูน 671 4,004 7,413 490,555 751,554  
ไม - 2,738 260,999  

1904 ปูน 690 4,094 7,598 543,276 645,877  
ไม - 2,814 102,601  

1905 ปูน 708 4,170 7,798 565,999 663,266  
ไม - 2,920 97,267  

1906 ปูน 717 4,275 7,990 608,077 659,149  
ไม - 2,998 51,072  

1907 ปูน 720 4,308 7,326 643,893 841,205  
ไม - 2,308 197,312  

ที่มา : ปรับปรุงจาก Beau, Paul. Situation de l’Indo-Chine 
de 1902-1907 Vol.I-II. Saigon: Imprimerie 
commerciale Marcellin Rey, 1908, 243. 
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จากตาราง 2 ขางบนน้ี จะพบวาพัฒนาการการกอสราง
บานปูนแบบยุโรปมีจํานวนสูงขึ้นอยางตอเนื่องแตละป และตั้งแตป 
ค.ศ.1902 เปนตนมา ไมมีการกอสรางบานไมแบบยุโรปอีกเลย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประกาศขอบังคับเรื่องการกอสรางอาคาร 1 
สิงหาคม  ค.ศ. 1906 หามไมใหมีบานมุงจากในยานชาวยุโรปอีก 
สําหรับบานแบบเวียดนามไดรับความนิยมอยางมากและเพ่ิม
ปริมาณมากข้ึนทุกปเชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม ในป  ค.ศ. 1907 
จนถึงเดือนมิถุนายน  บานปูนหลังคามุงกระเบื้องแบบเวียดนามก็มี
ปริมาณมากกวาบานไมหลังคาจากเกือบเทาตัว แสดงใหเห็นวาคน
ทองถิ่น ท่ี เขามาต้ังถิ่นฐานในฮานอยมีฐานะทางเศรษฐกิจดี
โดย เฉพาะกลุ มพ อค าและพ นักงานของรัฐ  เมืองฮานอยก็
เชนเดียวกับเมืองใหญๆทั้งหลายที่ตองการกลุมแรงงานรับจางเพ่ือ
ทําหนาที่ที่หลากหลายในเมือง ดังนั้น กลุมแรงงานกลุมนี้ซึ่งมี
คาตอบแทนไมสูงนักยอมมีกําลังทรัพยในการปลูกบานพักอาศัยใน
ระดับท่ีสมฐานะทางเศรษฐกิจ 

สําหรับอาคารส่ิงกอสรางอ่ืนๆที่เปนหนวยงานของรัฐและ
สรางข้ึนหรือตอเติมในสมัยปอล โบ อาจยกเปนตัวอยางท่ีสําคัญๆ 
ไดดังนี้  

-  โรงพยาบาลของรัฐอารักขาตังเก๋ีย 

-  อาคารของฝายบริหารทางดานการเกษตร ปาไม และ
ก า ร ค า  ( Direction de l’Agriculture, des Forêt et du 
Commerce) 
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-  อาคารท่ีทําการของสถาบันศึกษาตะวันออกไกลแหง
ฝรั่งเศส หรือที่เรียกกันเปนสามัญในประเทศไทยวา “สํานักฝรั่งเศส
แหงปลายบุรพทิศ” (École française d’Extrême-Orient)  

- โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับสตรี รวมทั้งหอพัก  
-  หอผูปวยสตรี ภายในโรงพยาบาลลาแนสซ็อง (Hôpital 

de Lanessan) 
-  โรงเรียนการพยาบาล โรงเรียนสัตวแพทย ที่สังกัด

โรงเรียนแพทย  
-  จวนขาหลวงใหญแหงอินโดจีนฝรั่งเศสและศาลาวาการ

ยุติธรรมไดสรางสําเร็จในสมัยของรัฐบาลปอล โบ 

-  อาคารบริหารฝายการทหารท่ีมีคายฝกทหารยุโรปและ
ทหารทองถิ่น  

-  อาคารสํ านั ก งานของบ ริษั ทการค า เอกชนและ
หางสรรพสินคาสําคัญๆ อีกหลายแหง 

เทศบาลนครแหงฮานอยไดรับภาระการจัดหาเงินทุน
สําหรับการสรางโรงละครใหแลวเสร็จ รวมถึงการตัดถนนปอล 
แบรฺต เพ่ิมเติม (Rue Paul Bert) การเวนคืนที่ดินบางสวนเพ่ือ
สรางจัตุรัสเมืองเพ่ิมเติมเพ่ือใชเปนสวนสาธารณะ    

ในทางสถาปตยกรรม เราอาจกลาวไดวาบานปูนหรือ
อาคารแบบตึกหลายชั้นจะครอบคลุมพ้ืนที่สวนใหญของฮานอยซึ่ง
ทําใหฮานอยกลายเปนเมืองของโลกตะวันออกเมืองหน่ึงที่ดู
เหมือนวาเจริญรุงเรืองอยางมากในระยะเวลาอันสั้น เมืองที่ตกแตง
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ดวยสถาปตยกรรมตะวันตก การวางผังเมืองแบบการจัดโซนและ
การตัดถนน 

 
ข. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ตนป ค.ศ. 1902 ทางถนนภายในฮานอยมีความ
ยาวถึง 75 กิโลเมตร โดยท่ีถนน 50 กิโลเมตรปูดวยหินตัดเปนกอน 
ในเดือนมิถุนายน  1907 ทางถนนเดิมไดตัดเพ่ิมรวมเปน  8 5 
กิโลเมตร  และถนนท่ีปูดวยหินตัดเพ่ิมเติมรวมเปน 60 กิโลเมตร 
สําหรับเขตชานเมืองรอบฮานอยมีถนนใชประมาณ 57 กิโลเมตร 
ทั้งหมดเปนถนนที่ตัดขึ้นในสมัยปอล ดูแมร สําหรับถนนท่ีปูดวยหิน
ตัดเปนกอนเพ่ิมจากรัฐบาลเดิมจาก 27 กิโลเมตรเปน 40 กิโลเมตร 
(Paul Beau, 1908: 244) 

ดวยเหตุผลทางดานสุขภาพและอนามัยชุมชน ระบบทอ  
น้ําเสียและการกําจัดขยะเปนเรื่องที่ ผูบริหารฮานอยจัดสรร
งบประมาณไวตั้งแต ค.ศ. 1898 ถึงกระน้ัน โรคระบาดในเขตชุมชน
ทองถิ่นที่อาศัยแถบท่ีลุมน้ําขังและชุมชนแออัดก็ไมสามารถกําจัดได
อยางเด็ดขาด การควบคุมโรคระบาดที่ เกิดขึ้นระหวางป ค.ศ . 
1902-1903 เทศบาลนครแหงฮานอยไดหามาตรการควบคุมที่
เด็ดขาดโดยกระจายอํานาจการตัดสินใจไปท่ีหัวหนาชุมชน 

ระบบทอสงน้ําประปาในสมัยปอล โบ เพ่ิมเติมขึ้นอีกเพียง 
1.5 กิโลเมตร รวมของเดิมเปน 27.5 กิโลเมตร สถานีจําหนาย
น้ําประปา เพ่ิมเติมจาก 85 สถานีเปน 248 สถานี อยางไรก็ตาม 
หากเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรเมือง การผลิตนํ้าประปายัง 
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ไมพอเพียง รัฐบาลปอล โบสงเสริมใหมีการศึกษาเพ่ือพัฒนา
น้ําประปาใหสามารถด่ืมได การขยายพ้ืนที่บริการนํ้าประปา การ
เพ่ิมปริมาณน้ําสํารอง เปนตน 

การขยายพื้นที่ใหบริการไฟฟาและระบบไฟถนนภายใน
ฮานอยเปนอีกงานหน่ึงของปอล โบ ในสมัยของเขา ถนนทุกสายมี
หลอดไฟฟาใหแสงสวางในยามค่ําคืนแลว และไดขยายเครือขาย
การบริการไฟฟาจากเดิม 20.9 กิโลเมตรในป ค.ศ. 1902 เปน 32.5 
กิโลเมตรในกลางป ค.ศ. 1907 อยางไรก็ตาม ยังคงมีถนน 65 
สายในฮานอยที่ยังใชแสงสวางจากตะเกียงน้ํามัน 493 จุด (Paul 
Beau, 1908: 247)  

ค. รถรางไฟฟา 
รถรางไฟฟ าของฮานอยมีศูนยกลางที่ จัตุ รัส      

เนกริเย (หรือบริเวณถนนจางเตี่ยน Tràng Tiền ปจจุบัน) พ้ืนที่ทาง
ตอนใตของทะเลสาบโหหวนเก๋ียม และวิ่งใหบริการ 3 เสนทาง 
กลาวคือ 

สาย 1 จตุรัสเนกริเย-หมูบานกระดาษ (ปจจุบันคือเขตถุย 
เคว Thụy Khuê) ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

สาย 2 จตุรัสเนกริเย-แบคมาย (Bạch Mai) ทิศตะวันตก
เฉียงใต 

สาย 3 จตุรัสเนกริเย-ถายหา (Thái Hà) ทิศตะวันตก 

ความยาวรวมของทุกเสนทางในสมัยของปอล โบ   คือ
ประมาณ 13.5 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีโครงการขยายเสนทาง
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เชื่อมเมืองระหวางฮานอยกับเซินเต็ย (Sơn Tây) ทางทิศตะวันตก
อีกดวย     
 

 กลาวโดยสรุป ชวงเวลาการสรางฮานอยของนายปอล 
ดูแมรถือเปนชวงเวลาของการวางผังเมือง และการลงทุนขนาดใหญ 
ในขณะที่ชวงเวลาการบริหารของนายปอล โบ การขยายตัวของ
เมืองฮานอยมีสัดสวนท่ีลดนอยลงอันเปนผลสืบเนื่องจากขอจํากัด
ของงบประมาณ  ชวงเวลา 10 ปแรกของการยายศูนยกลาง       
การปกครองอินโดจีนฝรั่งเศสมาที่ฮานอยอยางเปนรูปธรรมได
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของฮานอยใหกลายเปนเมืองยุโรปในดินแดน
โพนทะเลท่ีมีความทันสมัยทัดเทียมยุโรปอยางไมตองสงสัย เหตุผล
เบื้องลึกสวนหนึ่งอาจมาจากนโยบายอาณานิคมฝรั่งเศส ซึ่งจะได
ศึกษาในหัวขอถัดไป 

 

2. นโยบายอาณานิคมฝรั่งเศสเรื่องการสรางสังคมเมืองในอาณา
นิคมโพนทะเล 

 Henri Brunschwig (1960 : 10-16) ไดตั้งขอสังเกตเรื่อง
น โยบ ายฝ รั่ ง เศ ส เรื่ อ งศั ก ดิ์ ศ รี  (La politique française de 
prestige) ที่เปนรากฐานความคิดตอฝร่ังเศสในการดําเนินนโยบาย
การตางประเทศตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 17 ที่เนนศักดิ์ศรีและเกียรติ
ทางการเมืองของราชสํานักมากกวาผลประโยชนทางการคาของ
กลุมพอคา นโยบายน้ีเปนแรงผลักดันสําคัญที่ทําใหฝรั่งเศสขยาย
อิทธิพลการเมืองอาณานิคมไปทั่วโลกจวบจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้ง
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ที่ 2 ถึงแมวาการสรางเมืองอาณานิคมในดินแดนโพนทะเลจะไมใช
เรื่องของการเมืองระหวางประเทศ แตการแสดงใหเห็นวาอาณา
นิคมของฝร่ังเศสมีความเจริญรุงเรืองทั้งทางวัฒนธรรมวัตถุและ
วัฒนธรรมจิตใจก็มีผลในทางออมตอนโยบายทางการเมืองอาณา
นิคมดวยเชนกัน ในหัวขอนี้จะอภิปราย 2 ประเด็น  คือ การสราง
ความทันสมัยใหแกเมืองหลวงของอินโดจีนฝรั่งเศส และขอถกเถียง
เรื่องนโยบายอาณานิคมฝรั่งเศสเก่ียวกับศักดิ์ศรี (prestige) และ
พันธกิจสรางอารยะ (mission civilisatrice)  
 2.1 การสรางความทันสมัยใหแกเมืองหลวงของอินโด
จีนฝร่ังเศส 

 ฮานอยอยูในฐานะของเมืองหลวงรัฐอารักขาตังเกี๋ยและ
เปนท่ีตั้งของรัฐบาลอินโดจีนฝร่ังเศสซึ่งเปนศูนยกลางการปกครอง
ของฝรั่งเศสในคาบสมุทรอินโดจีน การเลือกฮานอยอาจเกิดจาก
ปจจัยหลายดาน ทั้ งเร่ืองของการเคยเปนเมืองหลวง เกาของ
อาณาจักรสมัยราชวงศลี้ ทําเลที่ตั้งซึ่งอยูใกลกับตลาดจีน รวมถึง
ชัยภูมิ ของฮานอยที่ มี เมืองไหฟ องเปน เมืองท าที่ ปาก นํ้าห ง           
แตการสรางความทันสมัยใหแกฮานอยดวยเทคโนโลยีสมัยใหมและ
การปรับตัวสูความทันสมัยของสังคมฮานอยเปนสิ่งที่ประจักษแก
ประชาชาติทั้งหลายที่เขามาเยือนอินโดจีนฝรั่งเศส 

การสรางเมืองใหมบน พ้ืนฐานเมืองฮานอยเดิมดวย
วิทยาการตะวันตกอาจหมายถึงการถายทอดประสบการณ        
การพัฒนาสังคมเมืองเนื่องจากการขยายตัวของประชากร จํานวน
ประชากรเมืองท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากการเขามาทํางานที่หลากหลายของ
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สวนตางๆ  ของเมืองทําใหเกิดความจําเปนในการจัดการดานที่ดิน 
ที่พัก การเดินทางสัญจรในเมืองและระหวางเมือง การจัดการเร่ือง
น้ํ าอุปโภคบริโภคและน้ํ าท้ิ ง  การใหบริการเรื่องการรักษา       
ความปลอดภัย การดูแลสุขภาพอนามัย การจัดสถานท่ีฝกอบรม
วิชาชีพ  รวมไปถึงการสรางสถานท่ีพักผอนหยอนใจและความ
ตองการทางดานศาสนา ทั้งหมดน้ีคือสิ่งที่รัฐบาลอาณานิคมอินโด
จีนฝรั่งเศสไดนําประสบการณของตะวันตกมาปรับใชกับฮานอยที่
ถูกลิขิตใหเปนศูนยกลางการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของ
ฝรั่งเศสในเอเชียตะวันออกเฉียงใตภาคพ้ืนทวีป 

ระบบการใหบริการน้ําประปาเพ่ิงจริงจังในอังกฤษชวง
ทศวรรษ 1810 แตไมไดกระจายครอบคลุมไปทุกพ้ืนที่ ในเยอรมนี
เริ่มใชชวงตนทศวรรษ 1850 สําหรับฝร่ังเศสเอง กรุงปารีสมีระบบ
น้ําประปาใชดวยเครือขาย 312 กิโลเมตรในป ค.ศ. 1850 และ
ขยายเพ่ิมเปน 465 กิโลเมตรในป 1861 (Jean-Luc Pinol, 1991: 
102) กอนที่จะมีระบบน้ําประปา ฮานอยยังพ่ึงน้ําฝนและแหลงน้ํา
ธรรมชาติ เชน ทะเลสาบใหญนอยที่กระจายทั่วเมือง และแหลงน้ํา
ที่สําคัญที่สุดก็คือแมน้ําหงที่ไมมีวันเหือดแหง 

การมีประชากรเมืองท่ีแออัดเสี่ยงตอการเกิดโรคระบาด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งพ้ืนที่ของฮานอยมีแหลงน้ํามาก ในชวงหนาฝน
และหนาแลงเปนชวงเวลาระบาดของโรคอหิวาตกโรค ไขเลือดออก 
รวมไปถึงกาฬโรค นอกจากการถมดินในพ้ืนที่ชื้นแฉะและหนองบึง
ตางๆ แลว ระบบนํ้าประปาเขามาแทนที่การใชน้ําจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติ นอกจากนี้ ระบบระบายน้ําเสียของเมืองก็มาพรอมกัน
กับระบบบริการนํ้าประปา ในกรุงปารีสเอง ระบบทอนํ้าทิ้งก็เริ่ม
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ติดตั้งในสมัยที่โอสสมานน (Haussmann) เขามาเปนผูวาการกรุง
ปารีสระหวาง ค.ศ. 1853-1870 ดังนั้น การท่ีรัฐบาลปอล ดูแมร 
พยายามวางผังเมืองไปพรอมกับการวางระบบน้ําประปาควบคูกับ
ระบบน้ําทิ้งท่ัวฮานอยจึงถือเปนวิทยาการจัดการเมืองที่ทันสมัยมาก
ในสายตาของคนตะวันออกขณะนั้น 

การติดตั้งไฟเพ่ือใหแสงสวางแกเมืองในยามค่ําคืนเริ่ม
พัฒนาจากกรุงลอนดอนในป ค.ศ. 1810 โดยเร่ิมตนจากการใช   
ถานหินเปนเชื้อเพลิง กรุงปารีสเร่ิมติดต้ังอุปกรณใหแสงสวางเมือง
ชวง ค.ศ. 1816-1817 และชวง ค.ศ. 1829 ก็เริ่มมาใชกาซเปน
เชื้อเพลิง (Jean-Luc Pinol, 1991: 104-105) และการเปล่ียนมา
ใชหลอดไฟฟาสําหรับไฟทางก็เพ่ิงเริ่มตนชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 
19 แมเทศบาลเมืองตางๆ ของสหรัฐอเมริกาก็ยังไมใชหลอดไฟฟา
อยางท่ัวถึงกอน ค.ศ. 1902 (Jean-Luc Pinol, 1991: 105) ถือได
วาฮานอยไดพัฒนาการใชไฟฟาเปนพลังงานในเขตเมืองกอนเมือง
ตางๆ ในภูมิภาคเดียวกัน อาจกลาวไดวา การใชพลังงานไฟฟาใน
ฮานอยตั้ งแต  ค .ศ . 1897 (Paul Doumer, 1902: 546) เป น
วิทยาการนําสมัยอยางหนึ่งที่ชาวตะวันตกนําเขามาใชในฮานอย  

การปรับตัวสูความทันสมัยของฮานอย เห็นไดชัดเจนจาก
การนํารถรางไฟฟาเขามาติดตั้งในเมือง ในขณะที่เมืองตางๆ  ของ
ตะวันตกเพ่ิงเร่ิมใชรถรางไฟฟาชวงตนทศวรรษ 1890 เทาน้ัน จริง
อยูวาฝรั่งเศสเร่ิมใชการขนสงระบบรางมาตั้งแตทศวรรษ 1830 ซึ่ง
ใหบริการขนสงผูคนระหวางกรุงปารีสกับชานเมืองและเมืองบริวาร
รอบนอก (Jean-Luc Pinol, 1996: 58-59) กอนที่กรุงปารีสจะ
ติดตั้งระบบรถรางไฟฟาและใหบริการในป ค.ศ. 1893 กอนหนานั้น
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รถรางยังคงใชมาลากตูรถ (Jean-Luc Pinol, 1991: 88) แตรถราง
ที่ใชมาลากก็มีขอจํากัดหลายประการ เชน จํานวนคนที่สามารถใช
บริการ ความเร็วตอชั่วโมง รวมไปถึงมลภาวะบนทองถนน  

อยางไรก็ตาม ในขณะท่ีฮานอยเปดใชบริการรถรางไฟฟา 
แตเทศบาลนครแหงฮานอยก็ออกใบอนุญาตใหมีรถลากรับจางที่
เรียกเปนภาษาฝร่ังเศสวา ปูสปูส (pousse-pousse) ตั้งแตป ค.ศ.
1902 และดูเหมือนวาการออกใบอนุญาตรถลากปูสปูสจะทํารายได
ใหกับเทศบาลนครไมนอย ป ค.ศ.1906 มีรายไดสูงถึง 85 ,355 
เหรียญเปยสตร (piastre) (Paul Beau, 1908: 251) แสดงใหเห็น
วา ความหลากหลายของกลุมคนในฮานอยท่ีเขามาทํางานและพัก
อาศัยมีความตองการท่ีหลากหลายแตกตางกันตามวิถีชีวิต อาชีพ 
และฐานะทางเศรษฐกิจ   
 อาจกลาวไดวา ภูมิทัศนของเมืองฮานอยเปล่ียนแปลงไป
อยางมากดวยการปรับรับวัฒนธรรมยุโรปมาใชอยางเดนชัดมากกวา
สมัยใดๆ และเปนที่นาสังเกตวา นโยบายของรัฐบาลอินโดจีน
ฝรั่งเศสใหความสําคัญกับการปรับเปล่ียนฮานอยสูความทันสมัย
เทียบเคียงกับมหานครสําคัญๆ ในยุโรป ถึงแมวาจะมีขอจํากัด
ทางดานงบประมาณก็ตาม ในหัวขอถัดไปจะอภิปรายในประเด็น
เรื่องสาระสําคัญของนโยบายอาณานิคมฝร่ังเศสในการพัฒนา
ฮานอยเมืองหลวงอาณานิคมอินโดจีนฝรั่งเศส 
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 2.2 ขอถกเถียงเร่ืองนโยบายอาณานิคมฝ ร่ังเศส : 
นโยบายรักศักดิ์ศรีและพันธกิจสรางอารยะ 
 คําถามที่นาสนใจที่เรามักไดรับรูคือสมัยอาณานิคมเปน
สมัยแหงการขูดรีดและการเอารัดเอาเปรียบประเทศท่ีตกเปนอาณา
นิคมจะถูกหาประโยชนและเก็บเก่ียววัตถุดิบ แตพอมาถึงกรณีของ
ฮานอยดังที่ไดขยายความในขางตนจะพบวา  รัฐบาลอินโดจีน
ฝรั่งเศสไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาเมืองสูงมาก แมใน
สมัยที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจชวงตนคริสตศตวรรษท่ี 20 เนื่องจาก
ปญหาการเก็บเก่ียวผลผลิตและน้ําทวมที่เกิดข้ึนบริเวณชายฝงทะเล
เวียดนาม รัฐบาลของปอล โบก็ยังจัดสรรงบประมาณพัฒนาฮานอย
อยางตอเนื่อง (Paul Beau, 1908: 247-251) เราอาจกลับมา
ทบทวนวาอะไรคือนโยบายที่แทจริงของฝร่ังเศสในการขยาย
อิทธิพลทางการเมืองในรูปแบบการสรางอาณานิคมในดินแดนโพน
ทะเล     

ในการศึกษาเร่ืองความสัมพันธทางการคาระหวางฝรั่งเศส 
สยาม และกัมพูชา ค.ศ. 1867-1907 (Samit Sapphud, 2003) 
ไดเสนอความคิดที่วาฝรั่งเศสมีแนวคิดเร่ืองการขยายอิทธิพลทาง
การเมืองและวัฒนธรรมในรูปแบบของการสรางอาณานิคมใน
คาบสมุทรอินโดจีนแตกตางไปจากอังกฤษ กลาวคือ ฝรั่งเศสอาจให
ความสําคัญในเรื่องของผลประโยชนทางการคานอยกวาศักดิ์ศรีของ
ตนเองในฐานะเปนชาติมหาอํานาจหนึ่งของยุโรป ผลประโยชน
ทางการคาระหวางประเทศจากการสรางอาณานิคมโพนทะเลท่ีมี
นักคิดฝรั่งเศสในคริสตศตวรรษ 19 นําเสนอไว (Paul Leroy-
Beaulieu, 1882) ไมใชเปาหมายสุดทายของการมีอาณานิคมโพน
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ทะเล ความม่ังคั่งจากการคากลับเปนหนทางไปสูเกียรติภูมิของชาติ 
จะพบวาเมื่อกองเรือของฝร่ังเศสสามารถยึดปอมตูรานหรือดาหนัง
ของเวียดนามไดใน  ค .ศ . 1858 ฝร่ังเศสได เอาจริงเอาจังกับ        
การผนวกรวมดินแดนท้ังหมดของภาคตะวันออกของคาบสมุทรอิน
โดจีน หลายคนกลาววาเปนนโยบายรักเกียรติศักดิ์ศรีของฝร่ังเศสท่ี
เปนแรงผลักสวนลึก (forces profondes)ที่สําคัญ เนื่องจากแพ
สงครามใหแกเยอรมนีในสมรภูมิฝรั่งเศส-ปรัสเซีย ระหวาง ค.ศ. 
1870-1871 (Pierre Brocheux and Daniel Hémery, 2009)  

ทันทีที่ ฝรั่งเศสเขามาครอบครองกัมพูชาในป  1863 
เวียดนามท้ังหมดในป 1885 และลาวในป 1893 ฝรั่งเศสไดศึกษา
คนควาประวัติศาสตรของดินแดนแถบนี้อยางจริงจัง ฝร่ังเศสได
ปรับปรุงระบบกฎหมายใหม พัฒนาการศึกษาตามระบบฝรั่งเศส ให
อิสระในการนับถือศาสนาและคริสตศาสนาก็ไดเขามาสถาปนาใน
อินโดจีนฝรั่งเศสอยางเปนทางการและแพรหลาย ทั้งหมดนี้ชี้ใหเห็น
วานโยบายอาณานิคมของฝรั่งเศสใหความสําคัญตอการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมของผูคนทองถิ่นดวย เราเรียกวานโยบายพันธกิจสราง
อารยะ (mission civilisatrice) และเม่ือฝร่ังเศสขยายอิทธิพลทาง
การเมืองและวัฒนธรรมไดอยางราบคาบแลว นโยบายสรางมูลคา 
(la mise en valeur) จึงไดติดตามมาเพ่ือใหกลุมพอคาเอกชนเขา
มาลงทุนรวมกับรัฐ  

ถาหากจะมองจากมุมที่วาเปนความคิดที่เปนเสนตรงเร่ิม
จากนโยบายการเมืองแบบรักเกียรติศักดิ์ศรี ไปสูนโยบายวัฒนธรรม
แบบพันธกิจสรางอารยะ และไปสิ้นสุดที่นโยบายเศรษฐกิจแบบ
สรางมูลคาก็อาจไมผิดนัก แตกรณีการสรางเมืองทันสมัยอยาง
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ฮานอยอาจชวยทําใหเราสามารถชี้เปาหมายสุดทายวาอาจจะวน
กลับไปที่การรักษาเกียรติภูมิของชาติฝรั่งเศสในการสรางอาณานิคม
โพนทะเลก็เปนได คํากลาวรายงานประโยคสุดทายของปอล ดูแมร
ไดยืนยันกับเราวาความคิดที่แทจริงที่แฝงอยูในนโยบายการสราง
เมืองอาณานิคมฮานอยน้ันก็คือเกียรติภูมิแหงชาติฝรั่งเศส  

“เมืองท่ีงดงามนี้พร่ังพรอมดวยความสะดวกสบายและ
ความสงางามเยี่ยงมหานครยุโรป สามารถแสดงใหกับผูเขา
ชมงานนิทรรศการในอีกไมกี่ เดือนขางหนาได เห็นถึง
สภาพการณที่สมศักดิ์ศรีแหงชื่อฝรั่งเศส” (Paul Doumer, 
1902: 550)   

สรุป 

การกลายเปนสังคมเมืองของฮานอยภายใตการดําเนินการ
ของรัฐบาลอินโดจีนแหงฝร่ังเศสเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับชวงเวลา 
การปรับตัวสูความทันสมัยของยุโรป ดังนั้น ฮานอยจึงไดรับการ
กอสรางใหเปนศูนยกลางแหงความทันสมัยที่เปรียบเสมือนกระจก
บานใหญสะทอนให เห็นถึงความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ     
และเทคโนโลยีทุกแขนงของฝร่ังเศสในฐานะมหาอํานาจของโลกท้ัง
ทางดานการเมืองและวัฒนธรรมในตะวันออกไกล  

ฮานอยเปนตัวอยางหนึ่งของเมืองตะวันออกท่ีไดรับอิทธิพล
ทางวัฒนธรรมแบบจีนมาอยางยาวนาน แตเพียงชวงระยะเวลา 10 
ป ระหวาง ค.ศ. 1897-1907 ฮานอยก็ไดปรับโฉมหนาของตนเอง
ดวยการปรับใชวิทยาการตะวันตกท่ีสอดคลองกับบริบทของเมืองริม
แมน้ําสายใหญของเวียดนามเหนือ ฮานอยสมัยอาณานิคมฝร่ังเศส
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ถือเปนเมืองที่เจริญรุงเรืองมากเมืองหนึ่งในภูมิภาคลุมนํ้าโขง ทั้งนี้ก็
เพราะวาฮานอยไดรับการรังสรรคจากการไมยอมเสียเกียรติของ
ชาติฝรั่งเศสในเวทีการเมืองนานาชาติ ในปจจุบันรองรอยของมรดก
อาณานิคมฝรั่งเศสสมัยปอล ดูแมร และปอล โบ ยังสามารถเห็นได
ชัดเจนจากการวางผังเมืองและการตัดถนนเดิม แตสถาปตยกรรม
แบบโคโลเนียลสวนใหญไดถูกทําลายลงเมื่อสมัยสงครามเวียดนามที่
ฮานอยไดดิ้นรนเอาชีวิตรอดผานความขัดแยงทางการเมืองสมัย
สงครามเย็นมาได  
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“จีน”ในมุมมองของเวียดนามจากป 1979 ถึงหลังทศวรรษ 
1990 : ศึกษาจากหนังสือ Sự thật về Việt Nam-Trung 

Quốc trong 30 năm qua และงานเขียนทางวิชาการหลัง
สิ้นสุดสงครามเย็น 

“China” from the perspective of Vietnam from 1979 
to the late 1990s : Studying from  Sự thật về Việt 

Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua and the academic 

writings after the end of the Cold War 
ธนนันท   บุนวรรณา1 

บทคัดยอ 

“จีน”ในมุมมองของเวียดนามจากป 1979 ถึงหลังทศวรรษ 
1990 : ศึกษาจากหนังสือ Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc 

trong 30 năm qua และงานเขียนทางวิชาการหลังสิ้นสุดสงคราม
เย็น  ศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร ดวยวิธีการ
หยิบยกขอความจากเอกสารรวมสมัย Sự thật về Việt Nam-

Trung Quốc trong 30 năm qua ของเวียดนามที่ตีพิมพเผยแพร
ชวงป  1979 และศึกษางานเขียนของนักวิชาการเวียดนามหลัง
สิ้นสุดสงครามเย็นมานําเสนอ เพ่ือตอบโจทยเกี่ยวกับมุมมองของ

                                                           
1 ผู ชวยศาสตราจารย  ประจํ าคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ฝายเวียดนามท่ีมีตอจีนเปนเชนไร ตลอดชวงป 1979 ถึงหลัง
ทศวรรษ 1990 การศึกษาพบวา ผูเรียบเรียงหนังสือ Sự thật về 

Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua คือ กระทรวง    
การตางประเทศเวียดนาม หนังสือเลมนี้ ทําใหเราพบมุมมองของ
พรรคคอมมิวนิสตเวียดนามและรัฐบาลเวียดนามที่มีตอจีนใน 2 
ประเด็น : ประเด็นแรก เวียดนามมองวาจีนตองการเปนชาติ
มหาอํานาจ ผานยุทธศาสตร “ขยายอํานาจเหนือชาติอ่ืน” (bánh 

trường đại dân tộc) และยุทธศาสตร “ครองความเปนเจา” (bá 

quyền nước lớn) โดยเวียดนามอยูภายใตยุทธศาสตรของจีน 
ประเด็นที่สอง เวียดนามมองวา “จีนทรยศ” (phản bộ i) ตอ
เวียดนาม ซึ่งเกิดขึ้น 3 ชวงเวลา : ชวงแรก ชวงการประชุมเจนีวา 
ป  1954 ชวงที่สอง ป  1954-1975 ซึ่งหมายถึงชวงที่ประชาชน
เวียดนามกําลังตอสูเพ่ือปลดปลอยภาคใตของเวียดนามเพ่ือรวม
ชาติ ชวงที่สาม ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 1975 จนถึงปจจุบัน (ค.ศ.
1979) ซึ่งหมายถึงชวงเวียดนามรวมชาติไดจนถึงการทําสงคราม
ชายแดนจีน -เวียดนามป  1979 แต เม่ือศึกษางานเขียนของ
นักวิชาการเวียดนามยุคหลังสงครามเย็น พบวา ผลงานเขียนของ
นักวิชาการเวียดนามใหทัศนคติเกี่ยวกับจีนตางจากหนังสือ  Sự 

thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua โดย
มุงเนนสรางการรับรูและความเขาใจตอจีนในมิติที่วา“จีนคือผูให
ความชวยเหลือเวียดนาม”ตลอดชวงป 1954-1975   
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คําสําคัญ :  เวียดนาม -จีน ,  ความสัมพันธระหวางประเทศ ,  
มุมมอง/ทัศนคติ 
 

Abstract  

The historical research methodology was 

employed to study “China” from the perspective of 

Vietnam from 1979 to the late 1990s: studying from Sự 

thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua and 

the academic writing after the end of the Cold War. The   

messages from the contemporary document which was 

Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua of 

Vietnam published in 1979 and the writings of 

Vietnamese academics after the end of the Cold War 

were studied in order to investigate the Vietnamese 

perspective on China from 1979 to the 1990s.  

 The results of the study revealed that the 

author of Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm 

qua was the Ministry of Foreign Affairs of Vietnam. This 

book revealed the points of view of the Communist 

Party of Vietnam and the Government of Vietnam on 

China in two main areas. First, Vietnam considered that 
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China wanted to be the great power nation through the 

strategy of “expanding the power over other nations” 

(bánh trường đại dân tộc) and “Hegemony” (bá quyền 

nước lớn).  “Vietnam” was under this strategy of China. 

Second, Vietnam considered China as “betrayer” (phản 

bội) to Vietnam, which occurred three times. The first 

time was during the Geneva Conference in 1954. The 

second time was in 1954-1975, which was the period 

that the Vietnamese people were fighting to liberate the 

South Vietnam to combine the nation. The third time 

was from May 1975 to present (1979) which was from 

the period of national integration of Vietnam to the 

border war of China and Vietnam in 1979.  However, 

when studying the writings of Vietnamese academics 

after the Cold War, it is found that they presented 

different attitudes to China, which were different from 

those presented in Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc 

trong 30 năm qua.  It focused on creating the 

perception and the understanding of China in the sense 

that “China was the supporter of Vietnam” throughout 

the years 1954-1975.         
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 Key words: Vietnam-China, international relations, 

perspective / attitude   

 
บทนํา 

 บทความวิจัยเรื่อง “จีน”ในมุมมองของเวียดนามจากป 
1979 ถึงหลังทศวรรษ 1990: ศึกษาจากหนังสือ Sự thật về Việt 
Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua และงานเขียนทาง
วิชาการหลังส้ินสุดสงครามเย็น มุงศึกษาวา เวียดนามมีมุมมองตอ
จีนเปนอยางไร จากป 1979 ถึงหลังทศวรรษ 1990 โดยมองผาน
หนังสือ Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm 
qua และผลงานเขียนทางวิชาการหลังสิ้นสุดสงครามเย็น บทความ
ชิ้นนี้ แบงการนําเสนอออกเปน 3 สวน คือ 1) สังเขปเก่ียวกับ
หนังสือ  Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm 
qua และความสัมพันธเวียดนาม-จีนกอนป 1979  2) “จีน” ใน
มุมมองของเวียดนามวิเคราะหผานหนังสือ  Sự thật về Việt 
Nam -Trung Quốc trong 30 năm qua  3) งานเขียนทาง
วิชาการหลังสิ้นสุดสงครามเย็น : ภาพสะทอน “จีนคือผูใหความ
ชวยเหลือเวียดนาม” ตลอดชวงป 1954-1975 และบทสรุป 
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1. สังเขปเกี่ยวกับหนังสือ Sự thật về Việt Nam-Trung 
Quốc trong 30 năm qua และความสัมพันธเวียดนาม-จีน
กอนป 1979  

หนังสือ Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 
năm qua หรือในชื่อภาษาไทยคือ“ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเวียดนาม-
จีนชวง 30 ปที่ผานมา” เปนแถลงการณสําคัญของกระทรวง   
การตางประเทศเวียดนามจัดอยูในประเภทเอกสารชั้นตนที่ตีพิมพ
เผยแพรโดยรัฐบาลเวียดนาม2 (ไพรัช  เจียระนันท , 2531: 21)
เอกสารชิ้นนี้เผยแพรครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1979 โดย
สํานักพิมพสึเทิต (Sự thật) ซึ่งเปนหนวยงานภายใตการกํากับดูแล
ของพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ.
1945  โดยเจ่ืองจิง (Trường Chinh) เปนผูรับผิดชอบและเปน     
ผูกําหนดทิศทาง (Nguyệt Hạ, n.d ) หนังสือเลมนี้หรือเรียกอีก
อยางวา “สมุดปกขาว” บรรจุเนื้อหาจํานวน 112 หนา (ไมนับรวม
ภาพประกอบอ่ืนๆ) ในสวนวัตถุประสงคการพิมพเผยแพรนั้นทาง
สํานักพิมพไมไดกลาวไวชัดเจน เพียงแตกลาวในสวนของบทนํา
เพียงไมกี่บรรทัดวา “เพ่ือตอบโตพฤติกรรมการขยายอํานาจของ

                                                           
2 หนังสือ/สมุดปกขาว Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 
năm qua เสมือนเปนตัวแทนท่ีสะทอนมุมมอง/ทัศนะของพรรคคอมมิวนิสต
เวียดนามและรัฐบาลเวียดนาม  (ที่มีตอจีน)  ดังนั้นผูวิจัยจะขอใชคําเรียกช่ือ 
ผู เรียบเรียงหนั งสือเลมนี้  (กระทรวงการต างประเทศเวียดนาม ) วา 
“เวียดนาม” แตหากมีการใชเอกสารอื่นมาประกอบเสริมการวิเคราะหที่
นอกเหนือจากหนังสือเลมนี้แลวผูวิจัยก็จะระบุช่ือผูเขียนทานนั้นๆ เพื่อไมให
เกิดความสับสนแกผูอานวาเปนขอคิดเห็น/ทัศนะ/มุมมอง/ขอมูล ของผูใด 
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ปกกิ่งที่มีตอเวียดนามในชวงเวลาที่ยาวนาน” (Sự thật về Việt 
Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua, 1979: 3) แตเขาใจวา 
ป 1979 คอนขางมีความสําคัญตอเวียดนามเพราะถือเปนจุด
แตกหักของความสัมพันธระหวางเวียดนามและจีนคร้ังรุนแรงที่สุด
ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตรความสัมพันธของสองประเทศ  เนื่องจาก
กระทรวงการตางประเทศ ระบุวา “พฤติกรรมการเปนศัตรูที่
เปดเผยของผูนําจีนที่มีตอเวียดนามซึ่งทําใหทั่วโลกประหลาดใจ 
และกลายเปนจุดเปล่ียนในดานการตางประเทศของจีนที่มีตอ
เวียดนามคือเหตุการณ รุกรานเวียดนามของจีนเมื่อวันที่  17 
กุมภาพันธ 1979” (Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 
30 năm qua, 1979 : 5) นอกเหนือจากนี้ แลว หนังสือเลมนี้
นับเปนผลงานท่ีสะทอนมุมมองของพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม 
และรัฐบาลเวียดนามที่มีตอจีนในชวงป 1979 ในเชิงลบชัดเจน  
และนาจะเปนชิ้นงานที่ทําใหเรามองเห็นมุมมองของพรรคและรัฐ
เวียดนามที่มีตอจีนในชวงทายของสงครามเย็นไดเปนอยางดี  ใน
สวนรายละเอียดของการนําเสนอน้ัน ทางผูเรียบเรียง (กระทรวง
การตางประเทศเวียดนาม) แบงเนื้อหาออกเปน 5 สวน ดังนี้  

 สวนแรก: เวียดนามภายใตยุทธศาสตรจีน แบงเปนสองขอ
ย อยคื อ  (1 )เวี ยดนามภ ายใต ยุ ท ธศาสตร โลกขอ งจีนและ 
(2)เวียดนามภายใตนโยบายเอเชียตะวันออกเฉียงใตของจีน (น.5-
21) 

สวนที่สอง: จีนกับการยุติสงครามอินโดจีนป 1954 (น.22-
33)  แบงเปนสามขอยอยคือ (1) หลังเดียนเบียนฟู ประชาชน
เวียดนามสามารถปลอยปลอยชาติ (2) จุดยืนของจีนที่เจนีวาตาง
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จาก จุดยื นของเวี ยดนาม  แต สอดคล องกับจุ ดยื นฝรั่ ง เศส              
(3) สนธิสัญญาเจนีวาป 1954 เกี่ยวกับอินโดจีนและการทรยศของ
ผูนําจีน   

สวนที่สาม: จีนกับการทําสงครามของประชาชนเวียดนาม
เพ่ือปลดปลอยภาคใตรวมชาติ (1954-1975)  แบงเปนสี่ขอยอยคือ 
(1) ชวงป 1954-1964  ผูมีอํานาจจีนขัดขวางประชาชนเวียดนาม
ตอสูเพ่ือการรวมชาติ (2) ชวงป 1965-1969 จีนทําใหเวียดนาม
ออนแอและทําใหสงครามของประชาชนเวียดนามยืดเยื้อออกไป  
(3) ชวงป 1969-1973 เจรจากับสหรัฐอเมริกาลับหลังเวียดนาม  
(4) ชวงป 1973-1975 ขัดขวางประชาชนเวียดนามปลดปลอย
ภาคใต (น.34-75) 

สวนท่ีสี่: จีนกับเวียดนามชวงปลดปลอยสําเร็จและรวม
ชาติ (เดือนพฤษภาคม 1975-ปจจุบัน) แบงเปนสามขอยอยคือ (1) 
จีนภายหลังการพายแพของสหรัฐอเมริกาในเวียดนาม (2) บาคลั่ง
ตอตานเวียดนามแตพยายามหลบซอน (3) บาคลั่งตอตานเวียดนาม
ดวยวิธีการเปดเผย (น.76-99) 

สวนที่หา:  นโยบายขยายอํานาจของปกกิ่งกับการคุกคาม
เอกราช สันติภาพและความม่ันคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (น.
100-112)       

ในหัวขอ “จีน” ในมุมมองของเวียดนามวิเคราะหผาน
หนังสือ Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm 
qua นั้ น  ผู วิ จั ย จ ะนํ า เส น อด ว ย วิ ธี ก ารห ยิ บ ยกข อค ว าม 
ตีความหมายขอมูลจากตนฉบับภาษาเวียดนามเพ่ือใหผูอานได
เขาใจถึงมุมมองเวียดนามที่มีตอจีนโดยตรง อยางไรก็ดี เมื่อ
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พิจารณาจากเน้ือหาของหนังสือเลมนี้ประกอบกับจุดประสงคของ
การพิมพเผยแพร (แมจะไมบอกโดยตรง) จะพบวา “จีน” ในที่นี้
หมายถึงผูนําจีน/ รัฐบาลจีน/พรรคคอมมิวนิสตจีน ถูกนําเสนอภาพ
ในเชิงลบผานมุมมอง/ทัศนะของพรรคคอมมิวนิสตเวียดนามและ
รัฐบาลเวียดนาม กลาวคือ จีนถูกมองวาเปนผูตองการเปนชาติ
มหาอํานาจเหนือชาติ อ่ืน (มีชุดความคิดยอยประกอบ ) และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาพจีนถูกนําเสนอชัดเจนวา คือ “ผูทรยศ” 
(phản bội) ตอเวียดนาม ซึ่งมีชุดความคิดยอยประกอบ ดังจะ
กลาวตอไป 

หากพิจารณาความสัมพันธเวียดนาม-จีน กอนป 1979 
กลาวไดวา จุดเปลี่ยนสําคัญอันหนึ่งที่ทําใหเวียดนามมองจีนเปน
มิตรมากขึ้นจากเดิมที่เคยมองจีนเปนศัตรู นั่นคือ การที่รัฐบาล
ปกกิ่ งภายใตการนําของเหมาเจอตุงประกาศรับรองรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยแหงเวียดนามภายใตการนําของโฮจิมินห 
ในวันที่ 18 มกราคม  1950 หลังจากท่ีฝายเวียดนามรอคอยมา
หลายปนับแตประกาศเอกราชได เหตุการณครั้งนั้น สรางความยินดี
แกฝายเวียดนามเปนอยางยิ่ง เสมือนเปนการเปดศักราชใหมใหกับ
ความสัมพันธระหวางเวียดนามและจีน (Boonwanna, 2015) 
อยางเปนทางการ  สัมพันธภาพอันดีที่เกิดขึ้นระหวางสองประเทศ
ยังผลใหจีนเพ่ิมระดับการชวยเหลือเวียดนามตอสูกับฝรั่งเศส
มากกวาชาติใดๆ โดยเฉพาะในชวงปลายของสงครามป 1954 เห็น
ไดจากการที่ จีนสนับสนุนอาวุธจํานวนมากมายจนชวยพลิก
สถานการณทางทหารของโฮจิมินหและหวอเหงวียนซาบ  (Võ 
Nguyên Giáp) จากฝายรับมาเปนฝายยันและพรอมที่จะรุก 
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(อนุพงศ  บุญฤทธิ์, 2529: 21)  ขณะที่ในวิทยานิพนธของไพรัช  
เจียระนันท  (2531 : 76-79) อธิบายวา จีนใหความชวยเหลือ
เวียดนามใน 2 ลักษณะ คือ การจัดตั้งและฝกอาวุธทหารเวียดมินห
และสงอาวุธไปชวยเหลือโดยใชเสนทางลําเลียงทางทะเลและทาง
บก ซึ่งอาวุธเหลานี้เวียดมินหไดเปดฉากโจมตีที่เดียนเบียนฟูอยาง
หนัก (สถานที่แหงนี้ฝร่ังเศสเลือกเปนฐานที่มั่นโดยที่มั่นใจวาฝาย
เวียดมินหจะไมมีทางยึดไดเพราะฝร่ังเศสม่ันใจในอาวุธยุทโธปกรณ
ที่เหนือกวา) ตั้งแตวันที่ 13 มีนาคม 1954 และสงครามปดฉากลง
ดวยความพายแพของฝรั่งเศสสงผลใหมีการจัดการประชุมที่เจนีวา 
เกี่ยวกับปญหาเกาหลีและอินโดจีน วันที่ 26 เมษายน 1954 สวน
แรกประชุมเกี่ยวกับปญหาเกาหลี (Luu Van Loi, 2006: 115-
116)  สวนกรณีปญหาอินโดจีน กลาวไดวา ในวันที่ 8 พฤษภาคม 
1954 เมื่อฝรั่งเศสเสียเดียนเบียนฟูแลว 24 ชั่วโมง ก็เริ่มประชุมเจนี
วาเกี่ยวกับอินโดจีน โดยฝมวันดง (Phạm Văn Đồng) เปนตัวแทน
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ภายหลังเขาดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม(เวียดนาม
เหนือ ) ในคืนวันที่  20 กรกฎาคม  1954 ลงนามในสัญญายุติ
สงครามอินโดจีน ชาติที่เขารวมประชุมมี 8 ชาติ คือ สาธารณรัฐ
ประชาธิป ไตยเวียดนาม  ฝรั่งเศส   สหภาพโซเวียต  อังกฤษ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา กัมพูชาและลาว รวม
รัฐบาลบาวดาย (“หุนเชิด”ฝายฝรั่งเศส) แตชาติสําคัญที่เจรจา    
ตกลงกัน คือ ฝรั่งเศส เวียดนามและจีน ขณะที่สหรัฐอเมริกาถูก
มองวาอยู เพ่ือทําลายการประชุม โดยจีนมีบทบาทสําคัญใน       
การเจรจาอยางมาก (เหวียนคักเวียน, 2552: 312-313) การลงนาม
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ในความตกลงมีทั้งเรื่องการเมืองและการทหาร ในเร่ืองการทหาร
นั้น ใหรวมกองกําลังของแตและฝายเขาไวใน 2 ภาค คือ  เหนือ
และใตเสนขนานท่ี 17 สวนดานการเมือง ยอมรับเอกราช อธิปไตย 
เอกภาพและบูรณภาพเรื่องเขตแดนของท้ัง 3 ประเทศในอินโดจีน 
สวนเสนแบงเขตตรงเสนขนานที่ 17 มิอาจจัดไดวาเปนเขตแดนทาง
การเมืองและใหมีการเลือกตั้งทั่วไปเพ่ือรวมประเทศภายในป 1956 
ฯลฯ (รายละเอียดเพ่ิมเติมใน เหวียนคักเวียน , 2552: 313-314) 
ผลของการประชุมแมจะเปนที่พอใจของหลายฝายแตกรณีฝาย
เวียดนามนั้นผิดหวังอยางมากเพราะถูกแรงกดดันจากสหภาพ     
โซเวียตและจีนใหยอมประนีประนอม (อนุพงศ บุญฤทธิ์ , 2529:  
21-22)  

หลังฝรั่งเศสถอนตัวออกจากอินโดจีนในป 1954  ทวา
สหรัฐอเมริกาตัดสินในเขามาแทรกแซงการเมืองภายในเวียดนามใต
เพ่ือตองการใช เวียดนามใต เปนฐานการตอสูกับคอมมิวนิสต
เวียดนามเหนือกอนที่สหรัฐอเมริกาจะพายแพสงครามแลวตองถอน
ทหารออกไปจากเวียดนามในชวงตนทศวรรษ 1970  อยางไรก็ดี 
ความสัมพันธระหวางเวียดนามและจีนหลังป 1954 เปลี่ยนแปลง
ขึ้ น ๆ  ล งๆ  ใน ช ว งสอ งป แ รก  (ป  1954-1956) เวี ย ดน าม มี
ความสัมพันธที่ดีกับจีนมากโดยเฉพาะการรับความชวยเหลือจากจีน
มากกวาชาติใด สวนในป 1957 เวียดนามเริ่มกระชับความสัมพันธ
กับสหภาพโซเวียตเพ่ือสรางดุลยแหงอํานาจขึ้น  (อนุพงศ บุญฤทธิ์, 
2529: 24) แตนับตั้งแตป 1965 จีนกับเวียดนามเริ่มมีความเห็น    
ไมลงรอยกันในหลายกรณี กอปรกับเปนชวงที่สงครามในเวียดนาม
ใตขยายตัวอยางรุนแรงอันมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากเรือรบของ
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สหรัฐอเมริกาถูกกระสุนปนของเรือลาดตระเวนของเวียดนามเหนือ
ในอาวตังเกี๋ย ป  1964 ยังผลใหสหรัฐอเมริกาเพ่ิมกําลังโจมตี
เวียดนามเหนือทางชายฝงและทางอากาศ  นอกจากนี้ยังมีการโจมตี
ทิ้งระเบิดใกลพรมแดนจีน-เวียดนามจนนําไปสูการละเมิดนานฟา
จีน การขยายตัวของสงครามตลอดจนถึงการแทรกแซงโดยตรงของ
สหรัฐอเมริกากอใหเกิดการโตเถียงในกลุมผูนําจีนเกี่ยวกับเรื่อง   
การใหความชวยเหลือเวียดนาม เพราะบางคนถึงกับเสนอวา
ยุทธศาสตรการสูรบในเวียดนามควรเปนแบบ “ยืดเยื้อ” และ 
“พ่ึงตนเอง”แบบสงครามปฏิวัติในจีน ซึ่งเหมาเจอตุงแสดงทัศนะ
เห็นดวยกับหลักการดังกลาวขณะท่ีผูนําเวียดนามไมพอใจและ    
ไม เห็นดวย   หรือในชวงเหตุการณ เดือนมกราคม 1968 เมื่อ
เวียดนามเหนือและเวียด กงบุกโจมตีคร้ังใหญในชวงเทศกาลเตต 
(ตรุษเวียดนาม) สรางความเสียหายอยางหนักทางทหารแกฝาย
เวียดนาม ขณะเดียวกันกลับเปนชัยชนะทางการเมือง  เพราะทําให
กําลังใจของสหรัฐอเมริกาลดลง แตจีนกลับไมเห็นดวยท่ีเวียดนาม
จะเจรจา (อนุพงศ บุญฤทธิ์ , 2529: 26) อีกทั้ งประกาศอยาง
เปดเผยตอชาวเวียดนามวา จีนตอตานการที่เวียดนามจะเปดเจรจา
โดยตรงกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งในงานของเหวียนคักเวียนมองระบุ
สถานการณชวงนี้วาเปนชวงที่ “วอชิงตัน-ปกกิ่ง สมรูรวมคิดกัน” 
(เหวียนคักเวียน, 2552: 357) สะทอนไดจากการพบปะกันระหวาง
ผูนําสองฝายเริ่มบอยคร้ัง เชน ในวันที่ 10 ธันวาคม 1970 เหมาเจอ
ตุงเชิญนิกสันใหไปเยือนจีนอยางเปนทางการ โดยผานทางนายเอด
การ น โน ว  ต อม า ในป  1971 ก็ เป ดท างให ที ม ป งป อ งขอ ง
สหรัฐอเมริกาและนายคิสซิงเจอรก็ติดตามในเวลาไมนานนัก      
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(เหวียนคักเวียน, 2552: 357-359) การปรับความสัมพันธจีนและ
สหรัฐอเมริกาทําใหเวียดนามเหนือระแวงและไมพอใจจีน  ดาน
สหภาพโซเวียตผูซึ่งเริ่มขัดแยงกับจีนหลังหมดยุคสตาลินในชวย
ปลายทศวรรษ 1950  จึงฉวยโอกาสนี้เพ่ิมการสนับสนุนใกลชิด
เวียดนามเหนือมากขึ้น โดยเฉพาะการเปดฉากรุกครั้งใหญในเดือน
มีนาคม 1972 กวารอยละ 80 ของอาวุธที่ใชมาจากสหภาพโซเวียต 
กระนั้นความไมพอใจจีนของฝายเวียดนามเกิดขึ้นเปนระยะ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงป 1974 เมื่อจีนสงกําลังทหารเขายึดครอง
หมูเกาะพาราเซล หรือ หมูเกาะหวางซาซ่ึงเวียดนามก็อางวาเปน
ของตน  (ธนนันท บุนวรรณา, 2557) แตดวยความที่ตองพ่ึงพาจีน  
ฝายเวียดนามจึงไมแสดงการตอตานหรือประณามจีนโดยตรง งาน
ศึกษาสวนใหญจึงมองวา ความสัมพันธระหวางจีนและเวียดนาม
ในชวงนี้เปนความสัมพันธ 3 เสา (โซเวียต–เวียดนาม- จีน) (ไพรัช  
เจียระนันท, 2531: 115-116)  

สัมพันธภาพระหวางเวียดนามและจีนยิ่งเลวรายลงนับจาก
สหรัฐอเมริกาถอนตัวจากเวียดนาม   และเวียดนามรวมชาติได
สําเร็จ ทั้งนี้มีปจจัยมาจาก ปญหาชาวจีนโพนทะเลในเวียดนาม 
(ชาวฮัว ) ซึ่ ง จีนอ างว า เวี ยดนามเขนฆ าและขม เห งชาว ฮัว              
ในเวียดนามจนเปนเหตุใหมีการอพยพออกนอกประเทศครั้งใหญ 
ปญหาพรมแดนและสิทธิเหนือหมู เกาะในทะเลจีนใต (ทะเล
ตะวันออก ) ตลอดจนปญหาการขยายอิทธิพลของโซเวีย ต            
ในเวียดนาม โดยในป 1978 จีนสั่งปดสถานกงสุลเวียดนาม 3 แหง
ในเดือนมิถุนายน  จากนั้นเวียดนามสงทหารเขารุกรานกัมพูชาโคน
ลมรัฐบาลพอลพตที่จีนใหการสนับสนุน สงผลใหจีนตองสงทหาร
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เขาทําสงคราม “สั่งสอน”เวียดนามในเดือนกุมภาพันธ 1979 นับวา
สรางความเสียหายใหกับทั้งสองฝายอยางมาก (ไพรัช  เจียระนันท , 
2551) ภายหลังจีนถอนทหารออกมาพรอมกับออกแถลงการณวา
การโจมตีเวียดนามคร้ังนี้เปนเพียงการ “สั่งสอน” และ “ลงโทษ” 
เวียดนามที่กระดางกระเดื่องตอจีน สัมพันธภาพระหวางสอง
ประเทศจึงตกตํ่าลงถึงขีดสุดในปดังกลาว จนกระทั่งถึงป 1991 
ความพยายามรื้อฟนความสัมพันธขั้นปกติจึงถือกําเนิดอีกคร้ัง  
 

2.  “จีน”ในมุมมองของเวียดนามวิเคราะหผานหนังสือ Sự thật 
về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua  

จากการพินิจวิเคราะหรายละเอียดของหนังสือ Sự thật 
về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qu (ขอเท็จจริง
เกี่ยวกับเวียดนาม-จีนชวง 30 ปที่ผานมา) ทําใหพบวา เวียดนามมี
มุมมองตอจีนใน 2 ประเด็นใหญคือ ประเด็นแรก เวียดนามมองวา
จีนตองการเปนชาติมหาอํานาจ ผานยุทธศาสตร “ขยายอํานาจ
เหนือชาติอ่ืน” (bánh trường đại dân tộc)3 และยุทธศาสตร
                                                           
3 ในอดีตเวียดนามมองวา จีนเคยใชยุทธศาสตรดังกลาวกับเวียดนาม เห็นได
จากพฤติกรรมการรุกรานเวียดนามหลายคร้ังของจีนทําใหเวียดนามตกอยู
ภายใตการยึดครองของจีนเกือบพันป ซึ่งการ “ขยายอํานาจ” (Expand) 
หรือ“bánh trường”ในภาษาเวียดนาม ในระบบระหวางประเทศ หมายถึง 
การสรางและเพิ่มพูนความม่ันคงของรัฐมหาอํานาจหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ 
หากรัฐมหาอํานาจตองการท่ีจะอยูรอดหรือรักษาความเปนมหาอํานาจของ
ตนตอไปก็จําเปนตองกาวราวหรือใชนโยบายเชิงรุก (ศิวพล  ชมพูพันธ , 
2551: 8)  
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“ครองความเปนเจา” (bá quyền nước lớn)4 โดยเวียดนามอยู
ภายใตยุทธศาสตรดังกลาวของจีน และประเด็นที่สอง เวียดนาม

                                                           
4 ศิวพล  ชมพูพันธ ไดอางงาน Mearsheimer (2001) เรื่อง The tragedy 
of great power politics  ในการอธิบายความหมาย ครองความเปนเจา 
(Hegemon) หรือ bá quyền nước lớn ซึ่งปรากฏในเอกสาร Sự thật về 
Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua วา “เพื่อสรางความเปน
มหาอํานาจใหกับตนเอง มหาอํานาจจะแสวงหาอํานาจเหนือคูแขงขันและมี
ความหวังจะครองความเปนเจา (Hegemon) ในโลก  จนมีสถานะใน       
การครองความเปนเจาระดับโลก (Global  Hegemon)” (ศิวพล  ชมพูพันธ, 
2551: 8)  นอกจากน้ี  เขายังอางขอจํากัดของการครองความเปนเจาวา   
“ไมมีมหาอํานาจใดในโลกที่จะสามารถครองความเปนเจาในระดับโลกได
อยางแทจริง แตมหาอํานาจจะตองรักษาความเปนมหาอํานาจในระดับ
ภูมิภาค (Regional Hegemon) ตามพื้นที่ทางภูมิศาสตรที่ตนเองต้ังอยูไวให
จงได” (ศิวพล  ชมพูพันธ , 2551 : 8) อยางไรก็ดี จีนเคยแถลงนโยบาย    
การตางประเทศของตนที่มีตออาเซียนชวงกอนสิ้นสุดสงครามเย็นวา จีนยึด
มั่นในนโยบาย 4 ประการ ขอหนึ่งในนั้น จีนกล าววา “จีนยืนหยัดใน        
การต อต านลั ท ธิครองความ เป น เจ า ในทุ กสถานการณ ” (มนฤดี  
ประเสริฐศักดิ์ , 2550: 36) ซึ่ งสะทอนให เห็นวาจีนตระหนักถึงความ
หวาดระแวงท่ีกลุมอาเซียนมีตอจีนในประเด็นดังกลาว ถึงแมเวียดนามจะมี
ทัศนคติตอจีนในเรื่องการครองความเปนเจาของจีน กระน้ันผูนําจีนก็เคยมี
ทัศนคติที่วานี้ตอเวียดนามเชนกัน จีนเคยกลาววาเวียดนามกําลังดําเนิน
นโยบาย “แผขยายอํานาจและครองความเปนเจาในภูมิภาค” โดยการบังคับ
ใหลาวและกัมพูชาพัฒนาความสัมพันธพิเศษกับเวียดนามในทุกดานโดยมี
สหภาพโซเวียตคอยหนุนหลัง สถานการณดังกลาวทําใหจีนตอบโตดวยการ
พัฒนาความสัมพันธกับกลุมอาเซียนแนบแนนยิ่งขึ้น (รายละเอียดเพิ่มใน 
ไพรัช  เจียระนันท, 2531: 149)  
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มองวา “จีนทรยศ” (phản bộ i) เวียดนามซึ่ งการทรยศตอ
เวียดนามมีถึง 3 ชวงเวลาดวยกัน 

2.1 จีนตองการเปนชาติมหาอํานาจของโลกผาน
ยุทธศาสตร“ขยายอํานาจเหนือชาติอ่ืน” (bánh trường đại 
dân tộc) และยุทธศาสตร“ครองความเปนเจา” (bá quyền 
nước lớn)โดยเวียดนามอยูภายใตยุทธศาสตรดังกลาวของจีน 

 การทําสงครามรุกรานเวียดนามของจีน หรือวาทกรรม 
“สงครามสั่งสอนเวียดนาม”โดยจีน ตามท่ีทั่วโลกรูจักในวันที่ 17 
กุ ม ภ า พั น ธ  1 979 5 แม จ ะทํ า ให ทั่ ว โล กป ระห ล าด ใจ ใน             
การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่จีนมีตอเวียดนามแลว แตเวียดนามกลับ
มองวา “ความเปล่ียนแปลงนี้ ไมใชเรื่องนาแปลกใจแตมันเปน
ตรรกะพัฒนาการของยุทธศาสตรขยายอํานาจเหนือชาติอ่ืน” 
(bánh trường đại dân tộc) และ“ครองความเปนเจา” ของ
ประเทศใหญ (bá quyền nước lớn) ของผูนําจีนในชวง 30 ปที่
                                                           
5 ความขัดแยงระหวางเวียดนามและจีนมาจากหลายปจจัยและ  (นาจะ)     
สั่งสมเรื่อยมานับแตทศวรรษ 1950 ครั้งรุนแรงสุดและถือเปนจุดแตกหักของ
ความสัมพันธเวียดนามและจีนคือการทําสงครามชายแดนของสองประเทศ
ตลอดแนวเขตแดนกวาพันกิโลเมตร ซึ่งฝายเวียดนามระบุวาจีนนํากําลังทหาร
จํานวน 600,000 คนเขาโจมตีจังหวัดชายแดน เขายึดและปลนอําเภอเมือง
ของจังหวัดหลั่งเซิน  (หลางเซิน-ผูวิจัย) กาวบั่ง (กาวบาง-ผูวิจัย) และหลาว
กาย (หลาวกาย-ผูวิจัย) ตลอดจนชนบทตางๆ แมชวงแรกจีนจะเหนือกวา
ดานกําลังรบแตก็พายแพตอเวียดนาม อีกทั้งทั่วโลกยังประณามการกระทํา
ของจีน ทําใหปกกิ่งยุติปฏิบัติการทางทหารในปลายเดือนมีนาคม 1979    
(เหวียนคักเวียน, 2552: 442) 
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ผานมา” (Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm 
qua, 1979: 5) พรอมท้ังยังระบุอีกวายุทธศาสตรของจีนเปลี่ยนไป
มากแตสิ่งหนึ่งที่ไมเคยเปล่ียนนั่นคือเปาหมายการนําพาประเทศให
เปนมหาอํานาจอันดับตนของโลก   สะทอนไดจากหนังสือไดอาง     
การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนในป 1956 ซึ่ง
เหมาเจอตุง กลาววา “พวกเรา(จีน)ตองขึ้นมาเปนชาติมหาอํานาจ
แถวหนาในดานวัฒนธรรม  เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ...ซึ่ง
ยอมรับไมไดที่วาหลายสิบปมานี้ พวกเรา (จีน) ยังคงไมไดกลายเปน
มหาอํานาจอันดับหน่ึงของโลก”( Sự thật về Việt Nam-Trung 
Quốc trong 30 năm qua , 1979: 7) จากนั้นอีก 3 ปตอมา 
เหมาเจอตุงก็ไดตอกย้ําทัศนะดังกลาวอีกครั้ง ในเดือนกันยายน 
1959 วา “พวกเราตองพิชิตโลก(ดินแดน) นั่นคือเปาหมายของพวก
เรา” ( Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua 
, 1979 : 8) เพ่ือบรรลุ เปาหมายการเปนประเทศมหาอํานาจ 
เวียดนามจึงมองวาเวียดนามนั้นมีสถานะสําคัญสําหรับจีนใน  2 
ระดับ ดังนี้ 

2.1.1 เวียดนามภายใตยุทธศาสตรโลกของจีน 

(1) เวียดนามทําใหจีนกาวเขามาเปนผูเจรจาหลัก 
กับฝรั่งเศสและในการประชุมเจนีวาป 1954 นับเปนคร้ังแรกที่จีน
ปรากฏตัวอยูในระดับเดียวกับมหาอํานาจชาติ อ่ืนๆ  ซึ่งจะเปน
โอกาสที่ดีที่จะทําใหจีนขยายอิทธิพลมายังภูมิภาคเอเชียและ
แอฟริกา (ตอไป) 

“ในชวงตนทศวรรษ 1950 เมื่อจีนเริ่ มนําพา
ตัวเองใหกลายเปนประเทศมหาอํานาจของโลก แตผูนําจีน
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ตองเผชิญหนากับการทําสงครามสหรัฐอเมริการุกราน
เกาหลีทางทิศเหนือและภัยคุกคามความมั่นคงจีนทางทิศ
ใต  เนื่ องจากการรุกรานของฝรั่งเศส ... ชัยชนะของ
เวียดนาม ลาวและกัมพูชาเหนือฝร่ังเศสไดนํามาสูการจัด
ประชุมที่เจนีวาในป 1954 เพ่ือแกไขปญหาอินโดจีน ซึ่ง
ฝรั่งเศสกลัวมากวาชัยชนะของเวียดนามครั้งนี้จะนํามาสู
การลมสลายของระบอบอาณานิคมฝร่ังเศส  ในชวงการ
ตอสูกับฝร่ังเศส จีนเปนหนึ่งในประเทศที่สนับสนุนอาวุธ
มากที่สุดสําหรับเวียดนามโดยเฉพาะในชวงทายของ
สงครามเพ่ือตอสูกับฝร่ังเศส ผูนําจีนไดใชประโยชนจาก
สถานการณดังกลาวเปนผูเจรจาหลักกับฝรั่งเศสรวมมือกับ
เขา (ฝร่ังเศส) เพ่ือแกไขปญหาท่ีเปนประโยชนแกจีนและ
ฝรั่งเศส  แตไมใชเพื่อผลประโยชนสําหรับราษฎรเวียดนาม 
ลาวและกัมพูชา จีนยอมสละผลประโยชนของประชาชน
ทั้งสามในอินโดจีนเพ่ือปกปองความมั่นคงของจีนในทาง
ภาคใต...  ขณะเดียวกันเพ่ือจะไดแสดงบทบาทในฐานะ
ประเทศใหญในการแกไขปญหานานาประเทศอยางแรกคือ
ในเอเชียในการประชุมเจนีวาป 1954 สวนแรกไดใชเวลา
เกี่ยวกับปญหาเกาหลี นับเปนคร้ังแรกที่ประเทศสาธารณ
ประชาชนจีนปรากฏตัวอยูในระดับเดียว (ngang hàng)
กับ 4 ชาติมหาอํานาจ(สหภาพโซเวียต  สหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ และฝรั่งเศส-ผูวิจัย) นั่นจึงเปนโอกาสอันดีสําหรับ
ผูนําจีนที่จะขยายอิทธิพลมายังภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา
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...” ( Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 
năm qua , 1979: 8-10) 

(2) เวียดนามทําใหสถานะของสหรัฐอเมริกาตกต่ําลง
ในชวงที่สหรัฐอเมริกาเขามาแทรกแซงสงครามในเวียดนาม (ป
1954-1975) นอกจากนี้ยังมีสวนสําคัญที่ทําใหจีนกาวขึ้นมาเปน
มหาอํานาจสามชาติของโลก (สหภาพโซเวียต สหรัฐอเมริกาและ
จีน) สรางโอกาสใหจีนไดเชื่อมสัมพันธกับสหรัฐอเมริกา นับเปน
จุดเริ่มตนที่ทําใหจีนมองสหภาพโซเวียตเปนศัตรู จนนํามาสูสิ่งที่
เวียดนามเรียกวา “จีนทรยศเวียดนาม” 

“ปลายป 1960 ความผิดพลาดจากการดําเนิน
นโยบายรุกรานเวียดนามของสหรัฐอเมริกา ไดสงผลตอ
วิกฤตการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของสหรัฐอเมริกา 
ขณะเดียวกันกลับทําใหสถานะทางการเมืองระดับโลกของ
สหรัฐอเมริกายิ่งตกต่ําลงไปอีก…ทวาสถานการณดังกลาว
กลับเปนประโยชนตอประเทศสังคมนิยมและขบวนการ
ปฏิวัติทั่วโลกมีพัฒนาการเขมแข็งมากขึ้นและทําใหบรรดา
ประเทศยุโรปตะวันตก ญี่ปุนมีโอกาสกลายมาเปนคูแขง
ของสหรัฐอเมริกา …กอนหนานี้ ประธานาธิบดีนิกสัน ไดใช
แผนการ  “ทํ าให เปนสงครามเวียดนาม” และจาก
ประสบการณของฝร่ังเศสในป 1954 ทําใหสหรัฐอเมริกา
ตองการใชจีนเพ่ือแกปญหาในเวียดนามเพ่ือผลประโยชน
ตอตนเองอยางเชน   การถอนทหารอเมริกันออกจาก
เวียดนามแตยังคงระบบ “หุนเชิด” เหงวียนวันเถี่ยวใน
ภาคใตของเวียดนาม ขณะเดียวกันรัฐบาลนิกสันยังเลนเกม
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กับจีนเพ่ือกดดันสหภาพโซเวียต ตอตานขบวนการปฏิวัติ
โลก”(Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 
năm qua , 1979: 11)  และ 

“การใชความออนแอของสหรัฐอเมริกาและ
ทิศทางนโยบายของรัฐบาลนิกสัน ทําใหผูนําจีนยกระดับ
การต อสู กั บสหภ าพ โซ เวี ยตและเจรจาต อรองกั บ
สหรัฐอเมริกา ชวยสหรัฐอเมริกาแกไขปญหาเวียดนาม 
เพ่ือจะไดเปน 3 ชาติมหาอํานาจของโลกตามสูตรของคิซ
ซิงเจอรวาดวยเรื่องโลกหลายข้ัว  1 ใน 3 ขั้วใหญคือจีน
(ตัดสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต)… ดังนั้นพวกเขา
โคนลมนโยบายพันธมิตร เริ่มจากการมองสหภาพโซเวียต
เปนศัตรูหลัก  ปะทะกับสหภาพโซเวียตตามแนวชายแดน
ในเดือนมีนาคม 1969 จนถึงการทรยศเวียดนามเปนครั้งที่
สอง คาขายกับสหรัฐอเมริกาเพ่ือขัดขวางชัยชนะของ
ราษฎรเวียดนาม ในป 1971 พวกเขา(จีน) ดําเนินนโยบาย
การทูตปงปอง (ngoại giao bóng bàn) ตอนรับคิซซิง
เจอร ที่ปกก่ิง จากน้ันฟนฟูสถานะของจีนในสหประชาชาติ
และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกลายมาเปนหนึ่งใน
หาของสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห ง
สหประชาชาติ (Hội đồng Bảo an) สําคัญที่สุดคือการที่
จีนตอนรับประธานาธิบดีนิกสันของสหรัฐอเมริกาและทั้ง
สองฝายไดออกแถลงการณเซี่ยงไฮเดือนกุมภาพันธ 1972  
สําหรับผูมีอํานาจของปกกิ่งแลว การเชื่อมสัมพันธกับ
สหรัฐอเม ริกานับว าเป น อีกก าวที่ มี ค วามหมายต อ
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ยุทธศาสตรโลกของพวกเขา”  ( Sự thật về Việt Nam-
Trung Quốc trong 30 năm qua , 1979: 11-12) 

จากขอความขางตนสะทอนใหเห็นวา เวียดนามมองตนเอง
เปนหนึ่งในเงื่อนไขสําคัญทางยุทธศาสตรโลกของจีนถึงสองชวงเวลา
ประวัติศาสตร ชวงแรกคือ  ชวงฝร่ังเศสทําสงครามกับเวียดนาม
และชวงที่สองคือ   ชวงสหรัฐอเมริกาแทรกแซงการเมืองใน
เวียดนาม โดยชวงแรก เวียดนามมีสวนชวยยกสถานะจีนใหสามารถ
ผงาดอยูบนเวทีโลกไดดวยการมีสวนทําใหจีนเปนคนกลางเจรจากับ
ฝรั่งเศส (เพราะฝรั่งเศสไมตองการเจรจาโดยตรงกับเวียดนาม) และ
ชวงท่ีสอง เมื่อเวียดนามทําสงครามชนะสหรัฐอเมริกา เวียดนามก็มี
สวนชวยใหจีนสามารถยกสถานะตัวเองใหกลายเปนมหาอํานาจ
เคียงคูกับสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต นอกจากน้ี สถานการณ
การเมืองของเวียดนาม ณ ขณะน้ันยังมีสวนทําใหจีนเชื่อมสัมพันธ
อันดีกับสหรัฐอเมริกาอีกครั้งซึ่งจะมีผลตออนาคตทางการเมือง
ระดับโลกของจีน 
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2.1.2 เวียดนามภายใตนโยบายเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ของจีน6  

(1) จีนตองการขยายอํานาจลงเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่ง
เวียดนามมีความเหมาะสมจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร 

                                                           
6 เอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความสําคัญอยางไรตอจีน ?  กลาวไดวา จีนกับ
บรรดาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีประวัติศาสตรรวมกันอยาง
ยาวนาน  โดยจีนถือวาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยเฉพาะเขตภาคพื้น
ทวีปเปนพ้ืนที่อิทธิพลและพื้นที่ผลประโยชนของจีนตามแนวคิดจีนเป น
อาณ าจักรศูนยกลาง อาณาจักรต างๆ  ตองสงบรรณ าการมาถวาย            
พระจักรพรรดิจีนเพื่อยอมรับความยิ่งใหญ  ตอมาในชวงสถานการณสงคราม
เย็น ภูมิภาคอินโดจีนซึ่งประกอบดวย เวียดนาม กัมพูชาและลาวลวนมี
ความสําคัญตอจีนในฐานะเปนรัฐท่ีสามารถใชเปนเขตอิทธิพลเพื่อสกัดก้ันภัย
คุกคามความมั่นคงจากสหรัฐอเมริกาทางตอนใตตลอดทศวรรษ 1950-1970  
ดังนั้น จีนจึงใหความชวยเหลือและขยายอิทธิพลของตนเหนือภูมิภาคแหงนี้  
โดยเฉพาะอยางยิ่งเวียดนามซ่ึงมีความสัมพันธแนบแนนกับจีนมากที่สุด    
เมื่อเทียบกับลาวและกัมพูชา  เห็นไดจากรัฐบาลจีนคอมมิวนิสตของเหมาเจอ
ตุงประกาศรับรองและเปดความสัมพันธทางการทูตกับรัฐบาลโฮจิมินหเปน
ประเทศแรกเมื่อวันท่ี 18 มกราคม 1950  ทั้งยังสนับสนุนอาวุธเพ่ือใชตอตาน
กับฝรั่งเศส  กระท่ังเวียดนามมีชัยชนะเหนือฝร่ังเศสในป 1954  (ศิวพล  
ชมพูพันธุ, 2551: 34-36)  นอกจากนี้  ในงานของอนุพงศ  บุญฤทธิ์ ยัง
กลาวถึงความสําคัญของเวียดนามที่มีตอจีน ณ  ขณะนั้นวา “จีนถือวา
เวียดนามเปนกุญแจสําคัญตอความปลอดภัยทางประตูบานดานใตของตน” 
(อนุพงศ  บุญฤทธิ์, 2529: 3) แมภายหลังเวียดนามจะขัดแยงกับจีนและเลือก
อยูขางสหภาพโซเวียตอยางเต็มตัวในชวงปลายทศวรรษ 1970 จนสิ้นสุด
สงครามเย็น  
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หนังสือไดระบุวา“ เอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนทิศทางการ
ขยายอํานาจ(bánh trường) โบราณในประวัติศาสตรจีนและเปน
ดินแดนในฝนของผูนําจีนมาอยางยาวนาน”( Sự thật về Việt 
Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua, 1979: 13)  

ตัวอยางขางตนคือทัศนะของฝายเวียดนามที่มีตอจีน 
รายละเอียดของหนังสือยังชี้ใหเห็นถึงความปรารถนาของจีนที่
มักจะไดรับการเนนย้ําจากผูนําเหมาเจอตุงตลอดมา ซึ่งปรากฏ
ขอความในการนําเสนอ ดังนี้ 

“ในป 1936 ประธานเหมา เจอ ตุง เลาชีวิตวัยเด็กให
นักหนังสือพิมพชาวอเมริกันฟงวาเขาไดอานหนังสือเลม
หนึ่งซึ่งพูดถึงการยึดครองเกาหลีและไตหวันของญ่ีปุน  
การสูญเสียอํานาจอธิปไตยของจีนในอินโดจีน พมาและอีก
หลายแหง อานจบผมส้ินหวังตออนาคตของประเทศ และ
ผมเริ่มตระหนักวาสี่สวนของทุกคนจะตองมีสวนรวมชวย
ชาติ” ( Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 
năm qua , 1979: 13)   และ 

“เอกสารของพรรคคอมมิวนิสตจีนเขียนโดยเหมาเจอ
ตุง ใชชื่อวา การปฏิวัติจีนและพรรคคอมมิวนิสตจีน ตีพิมพ
ป 1939 ระบุวา“ประเทศมหาอํานาจภายหลังเอาชนะจีน 
ก็เริ่มยึดเอาประเทศท่ีเคยอยูใตอาณัติของจีน เชน ญี่ปุนยึด
ครองเกาหลี ไตหวัน ....อังกฤษยึดครองพมา  ฮองกง สวน
ฝรั่งเศสยึดครองอานาม ...”  ( Sự thật về Việt Nam-
Trung Quốc trong 30 năm qua , 1979 :13)    และ 
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“เหมาเจอตุงเจรจากับตัวแทนพรรคแรงงานเวียดนาม
ที่ อู ฮ่ัน (Vũ Hán)ในป  1963 เขากล าววา “ผมจะเปน
ประธาน 500 ลานชาวนานําทหารลงเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต” (Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 
năm qua , 1979 :15) และขอความท่ีวา “ประธานเหมา
เจอตุง เปรียบเทียบประเทศไทยกับมณฑลเสฉวน (Tứ 
Xuyên) ของจีนในดานพ้ืนที่ซึ่งใกลเคียงกันแตจํานวน
ประชากรของมณฑลเสฉวนมีเปนสองเทาและยังกลาวอีก
วาจีนตองเอาคนลงไปไทยเพ่ืออยูอาศัย  สวนลาว… 
ประธานเหมาเจอตุง ยังพูดวาจีนตองนําคนลงไปอยูลาว
เชนกัน” (Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 
30 năm qua , 1979: 15) 

ในเดือนสิงหาคม 1965 ประธานเหมาเจอตุงยังยืนยันทัศนะเดิม
ของตนอยางหนักแนนวา 

“พวกเราตองแยงชิงเอาเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ใหจงได ซึ่งรวมเอาภาคใตเวียดนาม ,ไทย,พมา,มาเลเซีย
และสิ งคโปร .. เอเชียตะวันออกเฉียงใต เปน เขตที่ มี     
ความม่ังคั่ ง ที่ นี่ มีท รัพยากรมากมาย  น าสนใจและ
จําเปนตองยึดครอง หลังจากยึดครองเอเชียตะวันออก
เฉียงใตไดแลว พวกเราก็จะไดเพ่ิมความเขมแข็งในภูมิภาค
นี้ ถึงตอนน้ันพวกเราก็จะไดมีความเขมแข็งเทียบเทากับ
สหภาพโซเวียต-ยุโรปตะวันออก...”  ( Sự thật về Việt 
Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua , 1979 :14) 
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อยางไรก็ตาม ในหนังสือยังระบุถึงความสําคัญของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีตอจีนเพ่ือใหสอดคลองกับทัศนะของ
ฝายเวียดนามที่มองวาจีนกําลังใชนโยบายขยายอํานาจ (bánh 
trường) และครองความเปนเจา” (bá quyền nước lớn) (Sự 
thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua, 1979: 
15) พรอมทั้งชี้ใหเห็นความสําคัญของเวียดนามในฐานะทางออกสู
อินโดจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตของจีนตลอดจนถึง
วิธีการขยายอํานาจของจีนในภูมิภาคแหงนี้ ตัวอยางเชน 

“เม่ือเทียบกับภูมิภาคอ่ืนทั่วโลก เอเชียตะวันออก
เฉียงใตเปนภูมิภาคซึ่งอยูภายใตเงื่อนไขท่ีเปนประโยชนตอ
จีนมากที่สุด  มีหลากหลายเครื่องมือและศักยภาพมาก
ที่สุด  (ชาวจีนโพนทะเลมากกวา 20 ลานคน   พรรค
การเมืองยอยอ่ืนๆ ซึ่งขึ้นตรงตอพรรคคอมมิวนิสตจีน 
เอเชียตะวันออกเฉียงใตมีเสนทางเชื่อมตอกับจีน...) เพ่ือ
ดําเนินนโยบายขยายอํานาจและครอบครองความเปน
เจาของตน ดังนั้น 30 ปที่ผานมาผูนําจีนไดใชหลายเลหกล
เพ่ือนํานโยบายขยายอํานาจมาใชกับภูมิภาคแหงน้ี ...”      
(Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm 
qua, 1979: 15)    และ 

“พวกเขา (จีน) สรางกองกําลังทางยุทธศาสตร  
พัฒนากองกําลังทางเศรษฐกิจ ใชอํานาจของประเทศใหญ 
คุกคามทางทหารและสัญญาใหความชวยเหลือทาง
เศรษฐกิจเพ่ือซื้อตัว ดึงมาเปนพวกหรือบีบบังคับกับบรรดา
ประเทศในภูมิภาคน้ี  เพ่ือใหประเทศเหลาน้ันเขามาอยูใน
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วงโคจรของจีน  พวกเขา (จีน) รุกรานดินแดนประเทศ
ตางๆ และหาเร่ืองปะทะชายแดน  ใชกองกําลังลิ่วลอหรือ
ยกกองทัพเขารุกรานโดยตรง… พวกเขา (จีน) ใชกลุม
พลพต–เอียงสารี นํานโยบายกวาดลางเขามาใชในกัมพูชา 
พวกเขา (จีน) ใชหลากหลายเครื่องมือในประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต เชน กองกําลังจีนโพนทะเล เปนกองทัพ
ที่หา องคกรอื่นที่เรียกวา (คอมมิวนิสต) ตามคําบัญชาของ
ปกกิ่ง พวกชนกลุมนอยท่ีอยูตามประเทศตางๆ ซึ่งสังกัด
ภูมิภาคแหงนี้มากบางนอยบางตางมีรากเหงามาจากจีน
เพ่ือรับใชนโยบายขยายอํานาจและครอบครองความเปน
เจาของพวกเขา (จีน)” (Sự thật về Việt Nam-Trung 
Quốc trong 30 năm qua, 1979: 15) 

ในงานชิ้นนี้ยังระบุถึงวิธีการใชกองกําลังชาวจีนโพนทะเล 
(Hoa kiều) เพ่ือชวยจีนขยายอํานาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ซึ่งสะทอนไดจากทัศนะของรัฐมนตรีตางประเทศจีน เจิ่นหงิ 
(Trần Nghị ) วา 

“สิงคโปรเกินกวารอยละ 90 เปนชาวจีน ใน
จํานวนประชากรกวา  1 ลานคนซ่ึงมีมากกวา 9 หมื่นคน
เปนชาวจีน ดังนั้นสิงคโปรไดกลายเปนหน่ึงในชาติที่มีชาว
จีนเปนผูกอตั้งโดยสมบูรณ” (Sự thật về Việt Nam-
Trung Quốc trong 30 năm qua, 1979 :16) 

สวนความสําคัญของเวียดนามที่มีตอยุทธศาสตรของจีน ใน
งานชิ้นนี้ระบุไวอยางนาสนใจถึงการท่ีเวียดนามเปนฐานสําคัญของ
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จีนเพ่ือการยึดครองอินโดจีนและเปนประตูออกเพ่ือจะรุกรานไปยัง
เอเชียตะวันออกเฉียงใตตอไป  

“เวียดนามเปนประเทศที่มีตําแหนงยุทธศาสตรใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ในประวัติศาสตร พวกขยาย
อํานาจศักดินาจีน ไดรุกรานเวียดนามหลายคร้ัง เพ่ือใช
เวียดนามเปนฐานเขาไปรุกรานประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงใต  เม่ือสงครามโลกคร้ังที่สองยุติลง ในบรรดาพรรค
คอมมิวนิสตในภูมิภาคมีเพียงพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม
พรรคเดียวที่สถาปนาประเทศได  การปฏิวัติเวียดนาม
สงผลกระทบขนาดใหญที่ชนะฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา  
ดังนั้นผูนําจีนมีแผนการยึดเวียดนามเพ่ือจะไดยึดเอาพ้ืนที่
ทั้งหมดของอินโดจีน เปดประตูลงเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต” (Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 
năm qua , 1979 :17)  

  ใน โอ ก าส พ บ ป ะกั น ข อ ง ตั ว แ ท น พ ร ร ค
คอมมิวนิสตเวียดนาม จีน อินโดนีเซีย ลาวท่ีกวางตุง ใน
เดือนกันยายน 1963 นายกรัฐมนตรีโจวเอินไหลกลาววา 

“ประเทศของเราใหญแตกลับไมมีทางออก หวังวา
พรรคแรงงานเวียดนามจะเปด เสนทางใหลงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตได” (Sự thật về Việt Nam-Trung 
Quốc trong 30 năm qua, 1979: 17)  และ  

“ผู มี อํ านาจป กกิ่ งยั งเรียกรอ งสิ่ งที่ เรี ยกว า 
“อํานาจอธิปไตย” ของพวกเขาที่มีเหนือหมูเกาะพาราเซล
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เและสแปรต ลีย ในป  1974 ด วยความรวมมื อจาก
สหรัฐอเมริกา พวกเขานํากําลังยึดครองหมูเกาะพาราเซล
ซึ่ งเปนสวนหนึ่ งของอาณาเขตเวียดนาม  เพ่ือคอยๆ 
ครอบครองทะเลตะวันออก(ทะเลจีนใต) ขัดขวางเวียดนาม
และเอเชียตะวันออกเฉียงใตทั้งหมด ขณะเดียวกันก็เพ่ือ
สํารวจความม่ังคั่ งของทรัพยากรธรรมชาติ ในทะเล
ตะวันออก” ( Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc 
trong 30 năm qua, 1979 :18) 

จะเห็นไดวารายละเอียดบางชวงบางตอนที่ระบุในหนังสือ
เลมนี้ สะทอนใหเห็นถึงความหวาดระแวงปฏิบัติการของจีนของ
ฝายเวียดนามอยางมาก โดยเฉพาะการเนนย้ําถึงสถานะของตนเอง
ที่อยูภายใตยุทธศาสตรสําคัญของจีนทั้งในระดับโลกและระดับ
ภูมิภาค และจีนพยายามจะหาหนทางยึดครองเวียดนาม ซึ่ ง
เวียดนามมองวาหากตนไมเขมแข็งพอก็จะถูกแบงแยก ไมมีเอกราช
และคงตองพ่ึงพาจีนตอไป ในทางตรงขามหากเวียดนามเปน      
เอกราชสามารถรวมประเทศไดก็จะเปนอุปสรรคสําคัญตอการ
ดําเนินยุทธศาสตรของจีน  
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2.2 จีนทรยศเวียดนาม7  

 ในทัศนะการมองจีนของพรรคและรัฐเวียดนามผานหนังสือ
เลมนี้ อาจกลาวไดวา รายละเอียดของเนื้อหาการนําเสนอใน
ชวงเวลาป 1954 - 1979 ที่โดดเดนที่สุดเห็นจะเปนการตอกยํ้าให
นานาประเทศรับรูและเขาใจภาพตรงกันวา “จีนคือผูทรยศตอ
เวียดนาม”  ซึ่งเห็นไดจากเวียดนามไดมอบพ้ืนที่ของการนําเสนอ
ทัศนะ/มุมมองดังกลาวเปนจํานวนถึง 90 หนาจากท้ังหมด 112 
หนา หรือ ปรากฏในเน้ือหานําเสนอสวนที่สอง-สวนที่สี่ (หนา 22-
112) หนังสือระบุชัดเจนถึงการทรยศเวียดนามใน 3 ชวงเวลาพรอม
ทั้งยกตัวอยางเหตุการณสําคัญ ๆ ผานหัวขอยอย:  ชวงแรก ชวง
การประชุมที่เจนีวาป 1954 ชวงที่สอง ป 1954-1975 ซึ่งหมายถึง
ชวงที่ประชาชนเวียดนามกําลังตอสูเพ่ือปลดปลอยภาคใตของ
เวียดนามเพ่ือรวมชาติ  และชวงที่สาม ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 
1975 จ น ถึ งป จ จุ บั น (1979) ซึ่ ง ห ม าย ถึ งภ าย ห ลั ง จ าก ท่ี
สหรัฐอเมริกาพายแพในสงครามเวียดนามจนถึงการทําสงคราม
ชายแดนจีน-เวียดนามป 1979  

 

 

                                                           
7 คําวา จีนทรยศเวียดนาม  ในที่น้ีหมายถึง การที่จีนเอาใจออกหางเวียดนาม
, คิดรายตอเวียดนาม, ไมอยูขางเวียดนามหรือกระทําการหักหลังเวียดนามใน
สถานการณตางๆ ที่หนังสือระบุ   
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 2.2.1 การทรยศของจีนต อ เวียดนามค ร้ังที่ หนึ่ ง : 
ขอตกลงเจนีวาป 1954 เกี่ยวกับอินโดจีน “การทรยศของผูนํา
จีน 

จากท่ีทราบโดยท่ัวกันวา หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2   เมื่อ 
โฮจิมินห ประกาศเอกราชใหแกเวียดนามในวันที่ 2 กันยายน 1945 
แลวนั้นแตฝร่ังเศสไมยอมรับเอกราชดังกลาวและพยายามกลับมา
ปกครองอินโดจีนและเวียดนามตามเดิมโดยมีหลายชาติ ให        
การสนับสนุน  ดังนั้นระหวางป 1945-1954 จึงเปนชวง 9 ปแหง
การทําสงครามเพ่ือปลดปลอยเวียดนามจากฝรั่งเศส  การทํา
สงครามระหวางสองชาติดําเนินมาถึงชวงสุดทายที่ เวียดนาม
เอาชนะฝรั่งเศสไดที่สมรภูมิรบเดียนเบียนฟู (Điện Biên Phủ)  
การประชุมเจนีวาถูกจัดขึ้นเพ่ือแกไขปญหาเกาหลีและอินโดจีนในป 
1954  ในงานชิ้นนี้ระบุถึงจุดยืนของเวียดนามซึ่งใหความสําคัญกับ
การประชุม ทวาเวียดนามมองวาจุดยืนของตนน้ันตางจากจุดยืน
ของจีน เชน  

เวียดนามแสดงจดุยืน “การแกไขปญหาใหครบถวนทั้งดาน 
ยุติการสูรบในอินโดจีนควบคูไปกับแกไขปญหาทางการเมืองสําหรับ
ปญหาเวียดนาม ปญหาลาวและปญหากัมพูชา  บนพ้ืนฐานการ
เคารพเอกราช อธิปไตย เอกภาพและบูรณภาพเร่ืองเขตแดนของแต
ละประเทศ” (Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 
năm qua, 1979: 26)  

ทวาหนังสือระบุจุดยืนฝายจีนวา “ผูนําจีนตองการยุติการสู
รบในอินโดจีนดวยการแกไขปญหาตามแบบเกาหลี ซึ่งหมายความ
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วา ยุติการสูรบแตมิใชการแกไขปญหาทางการเมือง” (Sự thật về 
Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua, 1979 : 26) 
สะทอนไดจากคําประกาศของโจวเอินไหล เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
1953 ดังใจความตอนหนึ่งวา “การยุติการสูรบในเกาหลีสามารถ
นํามาใชเปนตนแบบใหกับการปะทะอ่ืนๆ” Sự thật về Việt 
Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua, 1979: 26) และ “ใน
การประชุม   เจนีวา ฝร่ังเศสจึงบรรลุการหยุดยิงตามแบบเกาหลี
เพ่ือชวยเหลือกองกําลังรบรอบนอกของฝรั่งเศส แบงแยกเวียดนาม 
คงไวซึ่งลัทธิอาณานิคมฝรั่งเศสใน อินโดจีน” นี่จึงเปนเหตุให
เวียดนามมองวา “จุดยืนของจีนตางอยางสิ้นเชิงกับจุดยืนของ
เวียดนามแตกลับสอดคลองอยางมากกับจุดยืนของฝรั่งเศส” (Sự 
thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua, 1979: 
27) 

ทัศนะดังกลาวนับเปนจุดเร่ิมตนของการมองจีนวาเปนผู
ทรยศตอเวียดนาม นอกจากน้ีแลว การระบุถึงการมองจีนวาเปนผู
ทรยศตอเวียดนาม  (และรวมถึงการทรยศตอลาวและกัมพูชา)  
ครั้งท่ี 1 นั้นเริ่มเห็นเคาลางในระหวางการจัดประชุมเจนนีวา ซึ่งมี
ขึ้น 2 ชวงเวลา คือ ชวงแรก ตั้งแตวันท่ี 8 พฤษภาคม-23 มิถุนายน 
1954 (ฝรั่งเศสเลี่ยงการพูดคุยกับเวียดนามแตเลือกเจรจากับจีน
โดยตรง) สวนชวงที่สอง ตั้งแตวันที่ 23 มิถุนายน–20 กรกฎาคม 
1954 จากขอความ ดังนี้ 

“เปนที่นาสังเกตคือ การพบปะคร้ังที่ 3 ในวันที่ 
17 เดือนมิถุนายน 1954  นายกโจวเอินไหลไดพบกับคณะ
ผูแทนฝร่ังเศส ชื่อ G Bi do โดยเสนอขอประนีประนอม
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ทางการเมืองซึ่งเปนภัยตอราษฎรสามประเทศเวียดนาม 
ลาวและกัมพูชา เชน จีนสามารถยอมรับเวียดนามมีสอง
รัฐบาล  (รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามและ
รัฐบาลหุนเชิดบาวดาย)  รับรองรัฐบาลราชอาณาจักรลาว
และรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา ไมสนใจใหมีตัวแทนของ
รัฐบาลตอตานสงครามลาว (ปะเทดลาว) และรัฐบาล
ตอตานสงครามกัมพูชา (เขมรอิสระ) เขารวมการประชุม
เจนีวา..( Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 
năm qua, 1979: 28)   และ 

“ครั้ งที่  4 วันที่  23 มิถุน ายน  1954 นายก
รัฐมนตรีโจวเอินไหลพบกับนายมังแซทฟรังเซอ  (ถอดเสียง
ตามตนฉบับ)8  ประธานาธิบดีคนใหมของฝร่ังเศส  ไดยื่น
ขอเสนอใหม เชน แบงแยกเวียดนามเปนสองสวน… และ
จีนพรอมจะยอมรับวา 3  ประเทศ  (ลาว เวียดนาม 
กัมพูชา)อยูภายใตสหภาพฝรั่งเศส”…  ซึ่งประเด็นที่ผูนํา
จีนไดทําขอตกลงกับฝร่ังเศสนับวาสอดคลองกับการแกไข
ปญหา 7 ขอของอังกฤษ-สหรัฐอเมริกาท่ีเสนอในวันที่ 29 
มิถุนายน ค.ศ.1954 นั่นคือหลัง 6 วันที่โจวเอินไหลได
พบมังแซทฟรังเซอ” (Sự thật về Việt Nam-Trung 
Quốc trong 30 năm qua, 1979: 28-29) 

“…จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 1954 ฝายเวียดนาม
ยังคงยึดม่ันจุดยืนของตนเก่ียวกับปญหาเวียดนาม ลาวและ

                                                           
8ปแอร มองเดสฟรองซ/ ปแยร  ม็องแดส ฟร็องซ  
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กัมพูชา ยังคงมีนโยบายเรียกรองใหมีคณะผูแทนรัฐบาล
ตอสูสงครามลาว (ปะเทดลาว) และรัฐบาลตอสูสงคราม
กัมพูชา (เขมรอิสระ) เขารวมเจรจาหลายฝาย ใชเสนขนาน
ที่ 13  เปนเสนแบงชั่วคราว จัดเลือกต้ังทั่วไปอยางเสรี
ภายใน 6 เดือนเพ่ือรวมประเทศ ...”  (Sự thật về Việt 
Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua, 1979: 29)  

ขณะที่หนังสือระบุวาฝายจีนเคยเสนอใหเวียดนามใชเสน
ขนานที่  16 เปน เสนแบ งระหวางภาคเหนือและภาคใตของ
เวียดนาม “ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 1954 ผูแทนฝายจีนเสนอแผน
เสนขนานท่ี 16 เปนเสนแบงระหวางสองภาคตองการใหเวียดนาม
ยินยอมประนีประนอมมากกวานี้ แมกระท่ังตองการใหเวียดนามท้ิง
ทั้งเมืองหลวงฮานอยและนครหายฟอง  (Hải Phòng) และเสนทาง
หมายเลข 5 (เสนทางเชื่อมฮานอยกับหายฟอง)” (Sự thật về Việt 
Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua, 1979: 30)  

สวนขอเท็จจริงในทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับเสนแบงเขต
แดนภาคเหนือและภาคใตของเวียดนามน้ันที่ประชุมที่เจนีวามีมติ
ใหใชเสนขนานที่ 17 เปนเสนแบงชั่วคราวระหวางภาคเหนือและ
ภาคใตของเวียดนาม รอการเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ปเพ่ือรวมประเทศ
ตอไป อยางไรก็ดี ขอความท่ีผูวิจัยหยิบยกจากหนังสือเปนเพียงแค
บางตัวอยางที่สะทอนทัศนคติที่วา “จีนไมไดอยูขางเวียดนาม” ฝาย
เวียดนามจึงกลาวอางวา นี่คือการทรยศคร้ังที่ 1 (sự phản bội 
thứ nhất) ของผูนําจีนที่มีตอประชาชนชาวเวียดนาม เสมือนเปน
การทรยศตอประชาชนลาวและกัมพูชาดวย 
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2.2.2 การทรยศของจีนตอเวียดนามครั้งที่สอง: จีนกับ
การทําสงครามของประชาชนเวียดนามเพื่อปลดปลอยภาคใต
รวมประเทศเวียดนาม  (1954-1975) 

หลังการประชุมที่เจนีวาเก่ียวกับปญหาเวียดนามส้ินสุดลง 
สหรัฐอเมริกาตัดสินใจเขาแทรกแซงการเมืองในเวียดนามภาคใต
เปนเวลากวา 2 ทศวรรษ  (ค .ศ .1954-1975) เพ่ือจัดการกับ
ขบวนการชาตินิยมของเวียดนามและตองการแบงแยกเวียดนามให
ยาวนานรวมถึงตองการปรับเปลี่ยนภาคใตของเวียดนามให
กลายเปนอาณานิคมแบบใหมโดยเฉพาะเปนฐานทัพทหารของ
สหรัฐอเมริกาเพ่ือเปนฐานทัพโจมตีภาคเหนือของเวียดนาม 
นอกจากน้ี เวียดนามมองวาพวกเขายังตองเผชิญกับแผนการของ
ผูนําจีนที่หันมารวมมือกับสหรัฐอเมริกาอยางเปดเผยและไมเปดเผย 
โดยจีนจะคอยๆ ขยายอํานาจเขามาอินโดจีนและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต สถานการณชวงนี้สงผลให เวียดนามมองวาจีนไดกระทํา 
การทรยศตอเวียดนามเปนครั้งที่สอง ซึ่ งมีการนําเสนอผานชุด
ความคิดยอย ดังตอไปน้ี 

(1) ชวงป 1954-1964: ผูนําจีนขัดขวาง 
ประชาชนเวียดนามทําสงครามรวมประเทศ  ตัวอยางเชน 

ก. การบีบบังคับเวียดนามใหยอมรับนโยบาย 
“เจื่องก่ีมายฟุก” หรือ การโจมตีที่ยืดเยื้อ (Trường kỳ mai 
phục)  

  ในเดือนพฤศจิกายน 1956 ประธานเหมาเจอตุง 
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พูดกับผูนําเวียดนามวา “ สถานการณเวียดนามถูกแบงแยกไม
สามารถแกไขในเวลาอันสั้นแตตองยืดเยื้อ (Trường kỳ)…  หาก 10 
ปยังไมเปนผลก็ตองเปน 100 ป” (Sự thật về Việt Nam-Trung 
Quốc trong 30 năm qua , 1979:  37)  

ตอมาในเดือนกรกฎาคม 1957 ประธานเหมาเจอตุงย้ํา
สถานการณสงครามท่ีตองยืดเย้ือในเวียดนามอีกครั้ง   “ปญหาคือ
การรักษาชายแดนที่มีอยู ตองรักษาเสนขนานที่ 17…เวลาบางที
อาจจะยาวนานสักหนอย.....ผมหวังวาเวลายาวนานนาจะเปนผลดี”
( Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua, 
1979:  37)  

ประเด็นนี้ฝายเวียดนามตอบโตวา “นั่นคือสิ่งที่
ตรงขามส้ินเชิงกับขอตกลงเจนีวาเพราะตามขอตกลง เสน
ขนานที่ 17 ไมใชชายแดนระหวางสองประเทศแตเปน
เพียงเขตทหารชั่วคราวระหวางสองภาคของเวียดนาม แต
ผูนําจีนมักจะเนนย้ําหลายครั้งวา สถานการณภาคใต
เวียดนามมีวิธีการท่ีเหมาะสมคือการโจมตียืดเยื้อ ...รอ
เวลาแทจริงแลววิธีการนั้นคืออะไร?”  (Sự thật về Việt 
Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua, 1979: 37)  

 
อีกทั้ งยั งยกเหตุการณ เพ่ือสนับสนุนทัศนะของฝ าย

เวียดนามวาแทจริงแลว จีนตองการใหเวียดนามแบงแยกยาวนาน 
จากขอความ 

“วันที่ 22 กรกฎาคม 1954 เมื่อรับประทาน
อาหารกับโงดิ่งเลวียต นองของโงดิ่งเสี่ยม ที่เจนีวา นายก
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รัฐมนตรีโจวเอินไหลไดเสนอใหจัดต้ังสถานทูตของไซงอนที่
ปกกิ่ง แมวาโงดิ่งเสี่ยมไดเพิกเฉยกับขอเสนอนี้มาแลว นี่จึง
เปนหลักฐานชัดเจนวาเพียงแค 24 ชั่วโมงหลังลงนามใน
ขอตกลงเจนีวา  ผูนําปกกิ่งไดแสดงความประสงคแบงแยก
เวียดนามใหยาวนาน” (Sự thật về Việt Nam-Trung 
Quốc trong 30 năm qua, 1979: 38) 

 
อยางไรก็ดี หนังสือเลมนี้ชี้ใหเห็นวาประชาชนเวียดนาม

ตัดสินใจเลือกเดินตามเสนทางเอกราชดวยตัวเอง ซึ่งจะเห็นไดจาก
ชวงปลายป 1959 ตนป 1960 ประชาชนเวียดนามโดยเฉพาะคนท่ี
อยูอาศัยในเขตขนาดใหญขึ้นตรงกับเขตที่ราบดินดอนสามเหลี่ยม
ภาคใตและเขตภาคกลาง ไดกระทําการลุกฮือกอจลาจล “ดงเขย” 
(Dong Khoi) ผสานการตอสูทางการเมืองกับการตอสูทางทหารทํา
ใหฝายโงดิ่งเสี่ยมเสียหลัก (Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc 
trong 30 năm qua, 1979: 39) 
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ข.ขัดขวางประชาชนเวียดนามผลักดันการตอสู 
ดวยอาวุธในภาคใต (ขัดขวางการกอจราจลดงเขย)9 

หนังสืออางถึงทัศนะของผูนําจีนที่ไมเห็นดวยกับ 
นโยบายเวียดนามที่ใหภาคใตกอจลาจลภายใตชื่อ “ดงเขย” ซึ่งใน
ทัศนะฝายเวียดนามมองวา “ดงเขย แทจริงแลวคือการกอจลาจล
แตละสวน ไดพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็วเปนการทําสงครามปฏิวัติ ซึ่งมี
ทั้งตอสูทางทหาร ตอสูทางการเมือง เพ่ือตอตานสงครามพิเศษ ของ
สหรัฐอเมริกา” (Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 
năm qua, 1979: 39-40)  

และในการพบปะระหวางฝายเวียดนามและฝายจีนใน
เดือนพฤษภาคม 1960 จีนไดพูดพาดพิงถึงภาคใตของเวียดนามโดย

                                                           
9 ด ง เขย  (phong trào Đồng khởi) หม ายถึ ง  ขบวนการกองกํ าลั ง
คอมมิวนิสตเวียดนามใต เรียกรองใหมวลชนกอจลาจลเพื่อปลดปลอยภาคใต
พรอมกัน (หลังจากรับหลักการมติเลขท่ี 15 ใหมีการตอสูดวยอาวุธควบคูกับ
การตอสูทางการเมือง) เพื่อตอตานสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐเวียดนาม 
โดยดําเนินการในเขตชนบทท่ีมีขนาดกวางและใหญในภาคใต และเขตภูเขา
ในภาคกลางตอนลางของเวียดนาม   ขบวนการดงเขยปรากฏตัวตั้งแต
ปลายป 1959 จุดเปลี่ยนสําคัญคือป 1960  สงผลใหรัฐบาลสาธารณรัฐ
ภายใตการนําของโงด่ิงหเสี่ยมวุนวายกับการจัดระเบียบสังคมใหม และชนบท
ภาคใตบางพ้ืนท่ีกลายเปนเขตควบคุมของกองกําลังคอมมิวนิสต รวมถึงสงผล
ใหสหรัฐอเมริกาตองเปลี่ยนยุทธศาสตรทําสงครามในเวียดนามใตใหมโดยนํา
ยุทธศาสตรสงครามพิเศษมาใช (ธนนันท  บุนวรรณา, 2556: 60) 
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มีนัยวาการทําสงครามในภาคใต (ตอง) ไมจบสิ้นในเร็ววัน โดยตอง
ยืดเยื้อตอไป ดังนี้ 

“ไมควรพูดถึงการตอสูทางการเมืองหรือการตอสู
ทางทหารเปนหลัก…การตอสูทางการเมืองหรือตอสูทาง
ทหารใชวาจะยึดอํานาจไดรวดเร็ว แตการตอสูยังคงจะ
ยืดเยื้อ(เจื่องก่ี) แมวาเสี่ยม(โงดิ่งหเสี่ยม)ถูกโคนลมก็ไม
สามารถรวมประเทศไดอยางรวดเร็ว เพราะสหรัฐอเมริกาก็
คงจะไมยอมปลอยใหเปนอยางนี้แน” (Sự thật về Việt 
Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua ,1979: 40) 

“…เมื่อขัดขวางประชาชนภาคใตของเวียดนาม 
(ดงเขย)*(ผูวิจัยเขาใจวานาจะหมายถึงไมสามารถขัดขวาง
ดงเขยได) พวกเขา(จีน)ตองการใหประชาชนภาคเหนือ ละ
ทิ้งหนาที่ของตนท่ีมีตอพ่ีนองภาคใต ปลอยใหประชาชน
ภาคใตตอสูเพียงลําพัง”  (Sự thật về Việt Nam-Trung 
Quốc trong 30 năm qua, 1979 :40) 

“…เมื่อไมสามารถขัดขวางประชาชนเวียดนาม
ทําดงเขยได พวกเขา(จีน)กลาววารูปแบบการทําสงคราม
ในภาคใตคือการสูรบแบบกองโจร (du kích) ตอสูขนาด
เล็ก (đánh nhỏ)... (Sự  thật về V iệt Nam-Trung 
Quốc trong 30 năm qua, 1979: 40) 

 
ทายที่สุดแลว เวียดนามอางวา เพราะความเชื่อมั่นในการ

กําหนดโชคชะตาของตนเอง ประชาชนเวียดนามจึงไดทําสงคราม
ปฏิวัติในภาคใตอยางเขมแข็งซึ่งเห็นชัดเจนในเหตุการณดงเขย
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ในชวงปลายป 1963 ถึงแมจะไมทําใหเวียดนามชนะขาดลอยแตก็
ทําใหระบอบเผด็จการฟาสซิสตโงดิ่งหเสี่ยมถูกโคนลมและสงผลให
ยุทธศาสตรสงครามพิเศษของสหรัฐอเมริกาถูกทําลายอยางราบ
คาบจนสหรัฐอเมริกาตองเปลี่ยนยุทธศาสตรตอสูในพ้ืนที่ภาคใตใหม 

 
ค.ดึงเวียดนามตอตานสหภาพโซเวียต 

  ในชวงป  1954-1964   จีนถือเปนประเทศที่ให     

ความชวยเหลือเวียดนามในการทําสงครามตอตานสหรัฐอเมริกาสูง
กวาสหภาพโซเวียตแตเมื่อสงครามในเวียดนามขยายตัวหลังป 
1965 เปนตนมาถึงตนทศวรรษ 1970 สหภาพโซเวียตกลายเปน
ประเทศท่ีใหความชวยเหลือเวียดนามทั้งดานการทหารและ
เศรษฐกิจมากกวาจีน สืบเนื่องมาจากจีนและสหภาพโซเวียตขัดแยง
กัน เริ่มตนจากเรื่องท่ีไมรุนแรงดานแนวความคิดและอุดมการณ
กลายมาเปนความขัดแยงที่รุนแรงจนเกิดการปะทะกันทางทหาร
ตามชายแดนในป 1969 ซึ่งทําใหจีนเริ่มมองสหภาพโซเวียตเปนภัย
คุกคามและเปนศัตรูหลักแทนท่ีสหรัฐอเมริกา ถึงแมเวียดนามจะ
ตระหนักถึงความขัดแยงระหวางสองประเทศแตก็แสดงทาทีเปน
กลางมาโดยตลอดจนกระท่ังป 1979 เวียดนามไดเลือกขางสหภาพ
โซเวียตเต็มตัวและประกาศวาจีนคือศัตรู  ดังนั้นเพ่ือใหเวียดนามอยู
ขางจีนและตอตานสหภาพโซเวียตรวมกับจีน(กอนป 1979)  จีนจึง
เสนอใหความชวยเหลือดานการเงินแกเวียดนามหากเวียดนาม
ปฏิเสธไมรับความชวยเหลือใด ๆ จากสหภาพโซเวียต  
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“ในชวงการเจรจากับฝายเวียดนามป 1963 พวก
เขา (จีน) พยายามเกลี้ยกลอมเวียดนามใหยอมรับทัศนะ
พวกเขา(จีน)คือละทิ้งระบอบสังคมนิยมและเปดเสนทางให
จีนลงสูเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในปเดียวกัน (1963) ผูนํา
จีนเสนอสิ่งที่เรียกวาหลักการ (cương lĩnh) 25 ขอ วา
ดวยเรื่องแนวทางรวมของขบวนการคอมมิวนิสตสากลและ
เสนอเรียกประชุมวาการประชุม 11 พรรคคอมมิวนิสต 
ความจริงคือเพื่อแสดงบทบาทเปนผูนําการปฏิวัติโลก และ
จัดตั้งคอมมิวนิสตสากลหนึ่งเดียว โดยจีนเปนผูควบคุม 
และจีนก็ต อ งการให เวียดนามเห็ นด วย  เพ่ื อบรรลุ
วัตถุประสงค ดั งกล าวพวกเขา (จีน )สัญญาวาจะให       
ความชวยเหลืออยางเต็มที่  เพ่ือดึงเวียดนามใหเปนพวก  
เลขาธิการใหญพรรคคอมมิวนิสตจีนเต้ิงเส่ียวผิงแจงแก
ผูนําเวียดนามจะชวยเหลือเวียดนาม 1 พันลานหยวน หาก
เวียดนามปฏิเสธรับความชวยเหลือทุกอยางจากโซเวียต” 
(ขีดเสนใตโดยผูวิจัย) (Sự thật về Việt Nam-Trung 
Quốc trong 30 năm qua, 1979: 41-42) 

 
(2) ชวงป 1965-1969: ทําให (เวียดนาม)  

ออนแอและขยายชวงเวลาสงครามประชาชนเวียดนามให
ยาวนานข้ึน 

ชวงเวลานี้ จีนเขาสูยุคปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหญ  
ซึ่งเวียดนามมองวา “แทจริงคือการทําสงครามในประเทศ…เพ่ือ
ลมเลิกลัทธิสังคมนิยมมารกซ-เลนิน ทําลายลางพรรคคอมมิวนิสต
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จีนและโครงสรางรัฐบาลฟนฟูสถานะการเปนผูนําของเหมาเจอตุง
ภายในประเทศ ตอตานสหภาพโซเวียตทําลายการปฏิวัติทั่วโลก 
สมคบคิดกับสหรัฐอเมริกาภายนอกประเทศ ผลักดันการดําเนิน
นโยบายขยายอํานาจเหนือชาติอ่ืน” (bánh trường đại dân tộc) 
“ครอบครองความเปน เจา” (bá quyền nước lớn ) เพ่ือ
ผลประโยชนของผูนําจีนในชวงเวลาดังกลาวจึงถลําลงสูเสนทาง
ทรยศประชาชนเวียดนาม ดังขอยอยตอไปน้ี 

 
ก. (จีน) เปดไฟเขียวใหสหรัฐอเมริกาเขารุกราน 

เวียดนาม 

ในหนังสือกลาวถึงประเด็นเหตุการณอาวตังเกี๋ยซึ่ง
เป น เห ตุ ก ารณ ที่ ฝ าย เวี ย ดน าม เหนื อ ได โจมตี เรื อ รบขอ ง
สหรัฐอเมริกาท่ีบริเวณอาวตังเก๋ียวา 

“หลังสงครามเกาหลี สหรัฐอเมริกาไดรับบทเรียนวา
ไมควรทําสงครามในเอเชีย โดยเฉพาะกับประเทศเพ่ือน
บานของจีน เพ่ือหลีกเล่ียงการปะทะโดยตรงกับทหารจีน  
แตหลังจากน้ัน 10 ป สหรัฐอเมริกากลับผลีผลามนํากําลัง
ทหารเขามาเคล่ือนไหวในเวียดนาม  หลังเหตุการณ “กรณี
อาวตังเกี๋ย” เดือนสิงหาคม 1964  ซึ่งเปนหนึ่งในเหตุผล
หลักที่ทําใหสหรัฐอเมริกาไววางใจทางฝายผูนําจีน” (Sự 
thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua, 
1979: 44)  



วารสารศิลปศาสตร์176

176 
 

นอกจากน้ีในหนังสือยังระบุคํากลาวของเหมาเจอตุงที่พูด
กับนักหนังสือพิมพชาวอเมริกันเพ่ือสงขอความถึงวอชิงตัน ในเดือน
มกราคม 1965  ดังใจความตอนหนึ่ง “ ทหารจีนจะไมขามชายแดน
ของตนเพ่ือตอสู นั่นก็เปนเครื่องยืนยันชัดเจน เมื่อไหรก็ตามที่
สหรัฐอเมริกาโจมตี คนจีนจึงจะตอสู... (Sự thật về Việt Nam-
Trung Quốc trong 30 năm qua, 1979: 44)   และ 

“ไมมีอะไรนาแปลกใจเม่ือพวกเขา(จีน)ไดเพิกเฉยตอ
การปฏิบัติตามสนธิสัญญาลับทางทหารระหวางเวียดนาม-
จีน …จนถึงเดือนมิถุนายน 1965 ฝายจีนตองสงนักบินมา
ชวยเวียดนามแตวันที่ 16 กรกฎาคม 1965 ฝายเสนาธิการ
กองทัพปลดปลอยจีนไดแจงแกฝายเวียดนามวาจีนไม
สามารถสงนักบินมายังเวียดนามได เนื่องจากเวลาไม
เหมาะสม…และในการประชุมเจรจาระหวางฝายเวียดนาม
ในเดือนสิงหาคม 1966 พวกเขา(จีน)ยังกลาววา “จีนมี
ศักยภาพไมมากพอในดานกองทัพอากาศ”เพ่ือชวยปกปอง
ฮานอย”( Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 
30 năm qua, 1979: 46-47) 

 
ข. (จีน) ทําลายทุกการกระทําที่เปนการชวยเหลือ 

เวียดนามสูกับการรุกรานของสหรัฐอเมริกา 

เวียดนามมองวา “เพ่ือใหเวียดนามตองพ่ึงพาจีน ผูนํา 
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จีนไดออกแรงขัดขวางกองกําลังตางๆท่ัวโลกที่สนับสนุนเวียดนาม
ตอสูกับสหรัฐอเมริกา”  (Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc 
trong 30 năm qua, 1979: 47) ดังนี้ 

“วันที่ 28 กุมภาพันธ 1965 พวกเขา(จีน) ปฏิเสธ
รางที่เวียดนามเสนอในวันที่ 22 กุมภาพันธ 1965 ซึ่งเปน
วันที่ประเทศสังคมนิยมออกแถลงการณรวมกันประณาม
สหรัฐอเมริกาที่ยกระดับการทําสงครามรุกรานในภาคใต
และกอทําสงครามกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
เวียดนาม” (Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 
30 năm qua, 1979: 47) 

“ เดื อนมีนาคม  1965 พวกเขา (จีน )ปฏิ เสธ
ขอเสนอของสหภาพโซเวียตเกี่ยวกับการประชุม 3 พรรค 
คือ      โซเวียต เวียดนามและจีน เจรจาประเด็นความ
รวมมือสนับสนุนประชาชนเวียดนามตอตานการรุกราน
ของสหรัฐอเมริกา” (Sự thật về Việt Nam-Trung 
Quốc trong 30 năm qua, 1979: 47) 

“เดือนเมษายน 1965 พวกเขา(จีน) ปฏิเสธราง
ขอเสนอถึง 2 ครั้ งของสหภาพโซเวียต  ในการรวม
รับประกันความม่ันคงของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
เวียดนาม ดังนั้นพวกเขา (จีน) ไดปฏิเสธขอเสนอของ
สหภาพโซเวียตในการจัดตั้งการขนสงทางอากาศผานจีน 
รวม ท้ั งจัดตั้ งสนามบิ นบนดิ นแดนจีน เพ่ื อปกป อ ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม” (Sự thật về Việt 
Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua, 1979: 47) 
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ค. ขัดขวางการเจรจาของเวียดนามกับสหรัฐอเมริกา 

ในชวงตนป 1968 เมื่อเวียดนามสามารถชนะในการโจมตี
ครั้งใหญ “เตต” สงผลใหสหรัฐอเมริกาตองลดระดับการสงคราม
และเจรจากับเวียดนามท่ีปารีส  ในการพูดคุยกับฝายเวียดนามใน
เดือนเมษายน 1968 ฝายจีนยอมรับวาแถลงการณในวันที่ 28 
มกราคม 1967 ของรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
เวียดนามซึ่งเกี่ยวของกับการเจรจากับสหรัฐอเมริกาสงผลดี รวมท้ัง
ชารลส เดอ เดอโกล ยุติการท้ิงระเบิดอยางไมมีเงื่อนไข เพ่ือใหเห็น
ถึงภาพจีนขัดขวางการเจรจาของเวียดนามกับสหรัฐอเมริกา 
เวียดนามไดอางขอความของจีนที่วา “เวลาน้ีเวียดนามรับเจรจาซ่ึง
ยังไมใชเวลา ตองวางตัวใหสูง พวกเรายินยอมรวดเร็วไป” (Sự thật 
về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua, 1979 :51) ใน
เอกสารยังระบุสิ่งที่จีนแนะนําเวียดนามคือ “…ประชาชนเวียดนาม
ตองแกไขบางสวนของสงครามของตน ไมใชบนโตะประชุมแตบน
สมรภูมิ” (Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm 
qua, 1979 :51) นอกจากนี้  ยังระบุรายละเอียดที่ วา “หาก
เวียดนามใตไมไดรับการรับประกันทายที่สุดคงถึงกับหมดส้ิน
เวียดนามท้ังหมด” (Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 
30 năm qua, 1979: 51) 

เมื่อสหรัฐอเมริกาตองยุติการท้ิงระเบิดลงภาคเหนือของ
เวียดนาม ฝายเวียดนามไดนําเสนอเน้ือหาท่ีย้ําถึงปฏิกิริยาของฝาย
จีนที่ขัดขวางการเจรจากับสหรัฐอเมริกาอยางชัดเจน  
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“วันที่ 9 ตุลาคม 1968 ผูนําจีนทานหน่ึงไดพบกับ
รัฐมนตรีตางประเทศเวียดนามที่ปกกิ่ง และตองการแจงแก
ผูนําเวียดนามวา พวกเขา(จีน)มองการยุติทิ้ งระ เบิดของ
สหรัฐอเมริกาเปนการประนีประนอมของเวียดนามที่มีตอ
สหรัฐอเมริกา และเปนความพายแพครั้งใหญ…คลายกับการ
เจรจาลงนามในสนธิสัญญาเจนีวาป 1954 นั่นคือขอผิดพลาด
อยางหน่ึง…” (Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 
30 năm qua, 1979: 52) 
 

(3) ชวงป 1969-1973: เจรจากับสหรัฐอเมริกา 
ลับหลังเวียดนาม 

ชวงป 1969-1973 นับเปนชวงรุกอยางหนักของ 
ประชาชนเวียดนามในการทําสงครามตอสูกับสหรัฐอเมริกา  
ขณะเดียวกัน ก็เปนชวงเวลาที่ปกกิ่งและวอชิงตัน เพ่ิมระดับ     
การติดตอและจับมือกันอยางเปดเผยซึ่งทําใหฝายเวียดนามมีทัศนะ
ว าจี น คือผู ท รยศหรือหั กห ลังเวี ยดนามด วยการเจรจากับ
สหรัฐอเมริกาลับหลังเวียดนาม  ปรากฏในชุดความคิดยอยตอไปนี้  

 
 
 
 
ก. (จีน) ทรยศประชาชนเวียดนามอยาง 

เปดเผย 
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เมื่อประธานาธิบดีนิกสัน (Richard Nixon) ขึ้นมา 

บริหารประเทศเขาไดประเมินนโยบายของสหรัฐอเมริกาตอจีนใหม
โดยเฉพาะไดประกาศ “ลัทธินิกสัน” (Nixon Doctrine) ในป 
1969 โดยท้ังสหรัฐอเมริกาและจีนไมตองการใหสหภาพโซเวียตแผ
ขยายอิทธิพลเขาครอบครองท่ัวทั้งเอเชียดังนั้นทั้งสองฝายจึงเริ่มมี
การติ ดต อกั น มากขึ้ น  (มนฤ ดี   ประ เส ริ ฐศั กดิ์ , 2550: 30) 
สถานการณนี้เองท่ีทําใหเวียดนามมองวาจีนกําลังทรยศเวียดนาม
อยางเปดเผย สะทอนไดจากเหตุการณตอไปน้ี 

จีนแสดงทัศนะวา “การปรึกษาหารือระหวางสหรัฐอเมริกา
และจีน สามารถเกิดขึ้นไดที่จีน” (Sự thật về Việt Nam-Trung 
Quốc trong 30 năm qua, 1979 :56) และประโยคที่วา “เพ่ือน
รักนิ กสันส ามารถมาเยือนป กกิ่ งห รือแต งตั้ งผู แทนมาเพ่ื อ
ปรึกษาหารือปญหาไตหวัน”(Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc 
trong 30 năm qua, 1979: 56) ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเวียดนาม
มองวาเปนจุดเปลี่ยนสําคัญของความสัมพันธระหวางจีนและ
สหรัฐอเมริกา  ขณะเดียวกันก็เปนจุดเปลี่ยนที่ทําใหเวียดนามมอง
จีนทรยศตอการปฏิวัติเวียดนาม การปฏิวัติอินโดจีนการปฏิวัติทั่ว
โลกอยางเปดเผย จากนั้นปกกิ่งก็เพ่ิมระดับการพบปะอยางเปดเผย
กับสหรัฐอเมริกาตามลําดับ  เชน 

  

“ในเดือน มีนาคม 1971 จีนเชิญคณะปงปอง
(bóng bàn)สหรัฐอเมริกามาเยือนจีน  เปดศักราชที่ทั่ว
โลกรูจักกันวา “การทูตป งปอง” (Ngoại giao bóng 
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bàn)” (Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 
năm qua, 1979: 57) 

“เดือนกรกฎาคม 1971 และเดือน ตุลาคม 1971 
คิซซิงเจอร ผูแทนพิเศษของนิกสันเยือนปกกิ่ง” (Sự thật 
về  V iệt Nam -Trung Quốc trong 30 năm qua, 
1979: 57)  และ  

“เดือนกุมภาพันธ 1972 นิกสันเยือนจีน” (Sự 
thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua, 
1979: 57)  

 
แมการเยือนจีนของคิซซิงเจอรครั้งแรก คณะผูแทนจีน

ระดับสูงไดประกาศใหเวียดนามทราบ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 1971 
วา “ปญหาอินโดจีนเปนปญหาสําคัญที่สุดในการพบปะระหวางผม
และคิซซิงเจอร...สําหรับจีนปญหาถอนทหารอเมริกันออกจาก
เวียดนามภาคใต เป นปญหาลํ าดับแรก  ส วนปญหาจีน เข า
สหประชาชาติเปนปญหาลําดับที่สอง” (Sự thật về Việt Nam-
Trung Quốc trong 30 năm qua, 1979: 58) 

 
ในหนังสือยังยกเอาขอความบางตอนท่ีสะทอนใหเห็นถึง

การมองจีนวาทรยศตอเวียดนาม จากเหตุการณการเยือนปกกิ่งของ
ประธานาธิบดีนิกสันของสหรัฐอเมริกาจนกระท่ังสองฝายไดออก
แถลงการณเซี่ยงไฮรวมกัน ขอความตอนหน่ึงของแถลงการณ คือ 
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“สห รัฐอเม ริกายืนยัน เป าหมายสุดท ายคื อ      
ก ารถอน กอ ง กํ าลั งท ห ารต า งๆ แ ล ะฐ าน ทั พ ขอ ง
สหรัฐอเมริกาออกจากไตหวัน  ในระหวางที่รอ ขึ้นอยูกับ
สถานการณ ตึ ง เครียดในภู มิ ภ าคแห งนี้ บ รรเทาลง 
สหรัฐอเมริกาจะคอยๆ ลดกําลังและฐานทัพทางทหารของ
สหรัฐอเมริกาในไตหวัน” (Sự thật về Việt Nam-Trung 
Quốc trong 30 năm qua, 1979: 58) 
 
และในชวงตนเดือนมีนาคม 1972 เมื่อฝายจีนแจงแก

เวียดนามถึงการเจรจาระหวางนิกสัน ผูแทนจีนไดอธิบายเก่ียวกับ
ขอความประโยคขางตนดังนี้ 

“ตองการความสัมพันธขั้นปกติระหวางจีน -
สห รัฐอเม ริกา  ต องการให ความตึ งเครียดลดลงใน
ตะวันออกไกล กอนอ่ืนตองแกไขปญหาเวียดนามและ   
อินโดจีน พวกเรา (จีน) ไมไดเรียกรองใหแกไขปญหา
ไตหวันกอน ปญหาไตหวันคือกาวตอไป” (Sự thật về 
Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua , 1979: 
58) 
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(4) ชวงป 1973-1975 : ขัดขวางประชาชน 
เวียดนามปลดปลอยภาคใต 

ก. ควบคุมการตอสูของประชาชนเวียดนาม 

ตอตานสหรัฐอเมริกา-เถี่ยว(เหงวียนวันเถี่ยว) ทําลายขอตกลง 
(Hiệp định) ปารีส 

ในการประชุมเจรจาที่ปกก่ิงในเดือนมิถุนายน 
1973 ประธานเหมาเจอตุงพูดกับเลขาธิการพรรคเลสวนและ
นายกรัฐมนตรีฝมวันดง วา  

“ที่ภาคใตเวียดนามตองหยุด (การตอสู) ครึ่งป 
หนึ่ งป หนึ่ งปคร่ึง สองปยิ่งดีการปฏิวัติในภาคใตควร 
แบงเปนสองขั้นเพ่ิมขึ้นเปนหน่ึง คนอเมริกันไมยอมงายๆ 
ปญหาอยูที่ในมือของเหงวียนวันเถี่ยวยังคงมีทหารหลาย
หมื่นนาย” (Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 
30 năm qua, 1979: 69) และ 

“ผูนําปกกิ่งยังแนะนําสหรัฐอเมริกาหามแพใน
เวียดนาม หามถอนทหารออกจากเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต) (Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 
năm qua, 1979: 70)  และ 

“นอกเหนือจากนี้ พวกเขา(จีน) หาวิธีการดึง
เจาหนาที่ทั่วไปและเจาหนาที่ของหุนเชิดไซงอนรวมมือกับ
พวกเขา(จีน) แมกระท่ังใหคนโนมนาวใจเซืองวันมิงห
(ประธานาธิบดี) เขามารับตําแหนงคนสุดทายของระบอบ
ไซงอน เพ่ือจะไดดําเนินการตอตานและลุกฮือของทหาร
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และประชาชนภาคใต” (Sự thật về Việt Nam-Trung 
Quốc trong 30 năm qua, 1979: 70) 

 
ข. รุกล้ําดินแดนของเวียดนามเพิ่ม 

ความตึงเครียดตามชายแดน 

“ตั้งแตป 1973 ผูนําจีนเพ่ิมพฤติกรรมและเขายึด
ดินแดนบริเวณจังหวัดชายแดนทางภาคเหนือ ทําให
เวียดนามออนแอโดยเฉพาะความพยายามของประชาชน
เวียดนามในการทําสงครามปลดปลอยภาคใต …วันที่ 26 
ธันวาคม 1973 เวียดนามเสนอใหเปดการเจรจาเพ่ือระบุ
เสนแบงทางทะเลระหวางเวียดนาม-จีนอยางเปนทางการ
บริเวณอาวตังเกี๋ย (Vịnh Bắc Bộ) เพ่ือจะใชประโยชน
พ้ืนที่ทางทะเลท่ีขึ้นตรงกับเวียดนามวันที่ 18 มกราคม 
1974 จีนตอบรับขอเสนอขางตน...พวกเขา (จีน) เรียกรอง
ไมตองการใหประเทศท่ีสามเขามาสํารวจอาวตังเกี๋ย...
อยางไรก็ตาม การเจรจาระหวางจีน-เวียดนาม เกี่ยวกับ
การแบงเขตระหวางเวียดนามและจีนในอาวตังเกี๋ย ตั้งแต
เดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนไมมีผลคืบหนาใดๆ...
พวกเขา (จีน) ทําใหการเจรจาปญหาเกี่ยวกับชายแดนทาง
บกและในอาวตังเกี๋ยตองหยุดชะงักตั้งแตเดือนตุลาคม 
1977 เพ่ือบรรลุเปาหมายการละเมิดชายแดน บุกยึด
อาณาเขตเวียดนามเพ่ือคงไวซึ่งสถานการณตึงเครียดตาม
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แนวชายแดนเวียด-จีน” (Sự thật về Việt Nam-Trung 
Quốc trong 30 năm qua , 1979: 71) 

และ 
“ยิ่งไปกวานั้นวันที่ 19 มกราคม 1974 หมายถึง

หนึ่งวันหลังจากฝายจีนตอบรับการเจรจากับฝายเวียดนาม
เกี่ยวกับปญหาอาวตังเกี๋ยพวกเขา(จีน) ใชกําลังทหารเรือ
และทหารอากาศโจมตีทหารไซงอนและยึดเอาหมูเกาะ
หวางซา (พาราเซล)10 ซึ่งในอดีตเปนสวนหนึ่งของอาณา
เขตเวียดนาม” ( Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc 
trong 30 năm qua, 1979: 71-72) 

ค.เปล่ียนกัมพูชาใหกลายเปนฐานโจมตี 
เวียดนาม 

“...หลังสนธิสัญญาปารีสเกี่ยวกับเวียดนาม ตาม
คําสั่งของปกกิ่งกลุมพลพต-เอียงซารี ไดดําเนินนโยบาย
สองหนากับเวียดนาม หมายถึง ทั้งพ่ึงพาเวียดนามและทั้ง
ตอตานเวียดนาม” (Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc 
trong 30 năm qua, 1979: 73) 

“...ภายใตกรอบการประนีประนอมระหวางจีน-
ส ห รั ฐ อ เม ริ ก า  ส ห รั ฐ อ เม ริ ก าต ก ล งว า จ ะ ไม ให              
ความชวยเหลือทางทหารแกการปฏิวัติสามประเทศใน   

                                                           
10 ปญหาเกี่ยวกับขอพิพาทในทะเลจีนใตหรือทะเลตะวันออก การยึดเอาหมู
เกาะหวางซา (พาราเซล) โดยจีนในป ค.ศ. 1974  ตลอดจนถึงการสรางวาท
กรรมการเปนเจาของหมูเกาะดังกลาว  (ขอใหอานเพิ่มเติมใน ธนนันท  
บุนวรรณา, 2557) 
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อินโดจีน พวกเขา (จีน) ปฏิเสธขอเสนอของกลุมพลพต-
เอียงซารีในดานการเพ่ิมอาวุธโจมตี ดวยวิธีการรองขอ
เวียดนามใหพลพต-เอียงซารียืม จากนั้นจีนจะคิดใหทีหลัง  
นี่จึงเปนกลยุทธอยางหนึ่งของจีน ทั้งไดใจพวกกัมพูชา 
เลี่ยงการปะทะกับสหรัฐอเมริกา แตเพ่ิมความยุงยากใหกับ
เวียดนาม... (Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 
30 năm qua, 1979: 73) และ 

“ชัดเจนแลววาผูนําจีนไดเพ่ิมกาวของแผนการ
เพ่ือใหกัม พูชาภายใตระบอบกลุ มพลพต -เอียงซารี 
เตรียมการโจมตีเวียดนามทางภาคใตฝงตะวันตกหลังจากท่ี
ภาคใตของเวียดนามปลดปลอยแลว” (Sự thật về Việt 
Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua, 1979: 74) 

 

2.2.3 การทรยศของจีนตอเวียดนามครั้งที่สาม :  
จีนกับชวงการปลดปลอยเวียดนามและเปนเอกภาพสมบูรณ 

(1) จีนหลังความพายแพของ 
สหรัฐอเมริกา  
 เวียดนามมีทัศนะวา “…พวกเขา (จีน ) ไมตองการให
เวียดนามชนะสหรัฐอเมริกาและมีความเขมแข็ง แตตองการให
เวียดนามออนแอ พ่ึงพิงจีน” (Sự thật về Việt Nam-Trung 
Quốc trong 30 năm qua , 1979 :78) และ “พวกเขา  (จีน)
ตองการใหเวียดนามถูกแบงแยกยาวนานแตประชาชนเวียดนามได
โจมตีใหสหรัฐอเมริกาตองเผน พวกหุนเชิดหัวทิ่ม ปลดปลอยภาคใต
และรวมประเทศไดสมบูรณ” (Sự thật về Việt Nam-Trung 
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Quốc trong 30 năm qua, 1979 :78) และ “พวกเขา (จีน) 
ตองการแบงแยกเวียดนามกับสหภาพโซเวียตและประเทศสังคม
นิยมอ่ืนๆ แตประชาชนเวียดนามยึดม่ันในเสนทางเอกราช มี
อธิปไตยเปนของตนเอง เพ่ิมความรวมมือกับสหภาพโซเวียตและ
ประเทศสังคมนิยมพ่ีนองอ่ืนๆ” (Sự thật về Việt Nam-Trung 
Quốc trong 30 năm qua, 1979: 78) 

ดังนั้น เวียดนามจึงมองวาชัยชนะท่ีตนเองไดมาครั้งน้ี 
“ไมใชแคทําใหมหาอํานาจอเมริกาพายแพแตเสมือนกับเปนความ
พายแพครั้งใหญของกลุมขยายอํานาจปกกิ่งเชนกัน” (Sự thật về 
Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua, 1979: 78)  

เมื่อสหรัฐอเมริกาพายแพตอเวียดนาม  จากนั้นเวียดนามก็
อางวา จีนเริ่มแสดงทาที เปดเผยและดําเนินนโยบายตอตาน
เวียดนาม ดังตอไปน้ี  

ก.บาคล่ังตอตานเวียดนามแตพยายามหลบซอน 

ดวยวิธีการผานกลุมพลพต-เอียงซารี ใหทํา 

สงครามชายแดนเวียดนามทางทิศตะวันตกเฉียงใตของเวียดนาม
(phía Tây Nam Việt Nam)  และใชประเด็นใหความชวยเหลือ
เวียดนามยกระดับการบีบบังคับเวียดนาม เปนตน  

“ในวันที่ 17 เมษายน 1976 ประเทศกัมพูชาออก
จากภายใตการปกครองของลอนนอนซึ่งเปนหุนเชิดของ
สหรัฐอเมริกา แตจีนไดสนับสนุนใหกลุมพลพต-เอียงซารี
ขึ้นมาปกครองพรรคคอมมิวนิสตกัมพูชา... (จีน) ตองการ
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เปลี่ยนกัมพูชาใหเปนรัฐแบบใหมและเปนฐานทัพทาง
ทหารของพวกเขา (จีน) เพ่ือบุกโจมตีเวียดนามทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต” (Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc 
trong 30 năm qua, 1979: 80)   และ 

“...หากป 1971-1972 พวกเขา(จีน )เพ่ิมความ
ชวยเหลือตอเวียดนามสูงสุดเมื่อเทียบกับปกอนหนา(ป
1969-1970)  เพราะพวกเขา  (จีน)  ตองการใชประโยชน
เกี่ยวกับเวียดนามเพ่ือประนีประนอมกับสหรัฐอเมริกา 
จนถึงป 1975 เพราะความพายแพในเวียดนามภาคใต 
พวกเขา  (จีน)  หันกลับมาใหความชวยเหลือเพ่ือบีบบังคับ
เวียดนาม...ชัดเจนวาความชวยเหลือของผูนําจีนไมใชไมมี
อคติเหมือนอยางที่พวกเขา  (จีน)  โออวด แตเปนเพียงแค
เครื่องมือของลัทธิขยายอํานาจเหนือชาติอ่ืน” และ การ
ครองความเปนเจา” ของประเทศใหญเทานั้น...” (Sự thật 
về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua , 
1979: 84) 

 ข.บาคลั่งตอตานเวียดนามดวยวิธีการเปดเผย 
เชน  ใชสิ่ งที่ เรียกกันวาปญหาชาวจีน โพนทะเล  (nạn kiều)        
เพ่ือตอตานเวียดนามอยางเปดเผย หรือการตัดความชวยเหลือและ
ถอนผูเชี่ยวชาญกลับประเทศ หรือโจมตีเวียดนามท้ังสองทางคือ
ทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทางทิศเหนือ เปนตน 

“ตนป 1978 ผูนําจีนไดใชสิ่งที่เรียกวา “ปญหา
ชาวจีนโพนทะเล” เพ่ือเปดสงครามตอตานสาธารณรัฐ
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สังคมนิยมอยางเปดเผย ความจริงคือ องคกรลับตางๆ 
ของชาวจีน เปนเครือขายทางออมของสถานทูตจีนใน
ฮานอย ไดรับการชี้นําทุกวัน ทุกชั่วโมง จากเจาหนาที่
ปกกิ่งดวยการกุเร่ืองขาดความละอาย ประณามเวียดนาม
ขับไลตําหนิ โหดรายกับชาวจีน...ทําใหหมูชาวจีนที่กําลัง
ทํามาหากินอยางมั่นคงในเวียดนามอยูในสถานการณ
สับสน หวาดกลัวสงครามจะปะทุ...ทําใหพวกเขา (ชาว
จีน ) มุงหนาสูจีน พวกสมุนของจีนดําเนินการใหคน
เหลานั้นขามชายแดนผิดกฎหมายจากนั้นก็ขัดขวางพวก
เขาอีก ทําใหเกิดความวุนวายตามชายแดนเวียดนาม-
จีน ...ชวงที่ชาวจีนมุงหนาสูจีน ปกกิ่งไมละอายแกใจนํา
เรือสองลํามารับชาวจีนโพนทะเลกลับ...แคเพียงไมกี่เดือน 
ชาวจีนจํานวน 170,000 คนไดเดินทางออกจากเวียดนาม
สิ่งที่เรียกวาปญหาชาวจีนโพนทะเล เปนเพียงแคการบีบ
บังคับชาวจีนในเวียดนามใหอพยพไปยังจีน...”  (Sự thật 
về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua, 
1979: 84) 

สวนประเด็นดังกลาวฝายเวียดนามมีทัศนะวา “...
ผูนําปกกิ่งตองถอนเรือสองลําที่ไปรับชาวจีนโพนทะเลกลับ
ประเทศ นั่งเจรจากับฝายเวียดนามเกี่ยวกับการแกไข
ปญหาชาวจีนแตในการเจรจา พวกเขา (จีน)  ยังรักษาทาที
ของประเทศใหญ ขวางโลก ใชทัศนะซึ่งไรเหตุผลของพวก
เขา (จีน ) ไมคํานึงถึงอธิปไตยของประเทศสังคมนิยม
เวียดนามและกฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งพวกเขา(จีน) 
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พยายามทําลายการเจรจาคร้ังนั้นเพ่ือใชปญหาชาวจีน
ตอตานเวียดนาม” (Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc 
trong 30 năm qua, 1979: 87) 

ในสวนการตัดความชวยเหลือและถอนผูเชี่ยวชาญจีนกลับ
ประเทศ ในงานนี้ใหรายละเอียดดังนี้ 

“ในชวงที่กลุมขยายอิทธิพลปกกิ่งบีบบังคับชาว
จีนในเวียดนามกลับประเทศ พวกเขาใชสิ่งที่เรียกวาให
ความชวยเหลือเพ่ือขณะเดียวกันจะไดโจมตีดานเศรษฐกิจ
เวียดนาม  แคเพียงเดือนกวา โดยไมสนใจกฎหมายและ
การปฏิบัติระหวางประเทศ พวกเขา (จีน) ประกาศยุติ
ความชวยเหลือดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทั้งหมด เรียก
ผู เชี่ยวชาญเจาหนาที่ เทคนิคจีนที่กําลังปฏิบัติงานใน
เวียดนามกลับประเทศท้ังหมด...ขณะที่เวียดนามตองเผชิญ
กับการทําสงครามชายแดนทางทิศตะวันตกเฉียงใต ฟนฟู
เศรษฐกิจซึ่งเปนผลมาจากชาวจีนเกือบสองแสนคนทิ้งท่ีนา 
โรงงานกลับจีน ทั้งตองเผชิญกับภัยธรรมชาติอยางหนัก...”
( Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm 
qua, 1979: 87-88) และ  

“ควบ คู ไปกับการตัดความช วยเห ลือ  ถอน
ผูเชี่ยวชาญ กลุมปฏิกิริยา ในฝายผูนําจีนยังไมคํานึง  ยัง
โนมนาวใหประเทศอ่ืนๆ องคกรระหวางประเทศอ่ืนๆ หยุด
ใหความชวยเหลือการสรางเวียดนาม จิตใจพวกเขาชั่วราย 



191มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

191 
 

(xấu xa) จนถึงที่สุด” (Sự thật về Việt Nam-Trung 
Quốc trong 30 năm qua, 1979: 88) 

ในสวนทัศนะการโจมตีเวียดนาม 2 ทิศคือทิศตะวันตก
เฉียงใตโดยกลุมพลพต-เอียงซารี ภายใตการชี้นําของจีนและทิศ
เหนือซึ่งเปนการโจมตีโดยตรงของจีน ดังรายละเอียด 

“ทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแผนของจีน หลัง
การรวมพลได 19 กองพลของกระทรวงสงครามมาประชิด
ชายแดนเวียดนาม วันที่ 22 ธันวาคม 1978 กลุมพอลพต-
เอียงซารีใชกองพลที่ไดรับการฝกมาอยางดีของพวกเขา  มี
รถถั งปนใหญ โจมตีบริ เวณ เบนสอย (Ben Soi)ขึ้นกับ
จังหวัดเติยนิง (หางจากไซงอน 100 กม.) ดวยต้ังใจยึดเขต
เติยนิง เปดเสนทางลงสูภาคใต ขณะเดียวกันก็ทําให
เวียดนามออนแอ เพ่ือที่กองทัพจีนจะไดโจมตีเวียดนาม
ทางทิศเหนือ”  (Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc 
trong 30 năm qua, 1979: 90) 

“ทางทิศเหนือ ผูนําจีนไดนําทหาร 6 แสนนาย 
รวมหลายกองทัพ หลายกองพลอิสระ ...รถถังเกือบ 800 
คัน...เคร่ืองบินหลายรอยประเภท...เขารุกรานเวียดนามใน
วันที่ 17 กุมภาพันธ 1976 บนพ้ืนที่ชายแดนยาวกวา 
1,000 กม. กองทัพจีนไปถึงไหนก็สรางความเสียหายแก
ชาวบาน รวมทั้งผูหญิง  เด็กเล็ก  คนแก ทําลายหมูบาน 
วัดวาอาราม โบสถ โรงเรียน โรงเรียนอนุบาล โรงพยาบาล 
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ไรนา...”( Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 
30 năm qua, 1979: 92) 

ฝายเวียดนามมองวาการทําสงครามรุกรานเวียดนามสอง
ทางนับเปนอาชญากรรมรายแรงที่สุดตอเวียดนาม อยางไรก็ดี    
การกระทําดังกลาวของจีนก็ไดรับการประณามจากทั่วโลก  ทําให
วันที่ 5 มีนาคม 1979 จีนตองประกาศถอนทหารและยอมรับการ
เจรจากับฝายเวียดนาม  สวนขอความที่ปรากฏขางตนเปนเพียง
ตัวอยางที่ยกมานําเสนอประกอบชุดความคิดยอย เพ่ือทําใหเห็น
ภาพที่เวียดนามกลาวอางวา จีนไดกระทําการทรยศเวียดนามเปน
ครั้งที่สามเทานั้น  

ในสวนหัวขอการวิเคราะหเอกสาร Sự thật về Việt 
Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua (1979) ซึ่งเปนเอกสาร
ชั้นตนของฝายเวียดนามทําใหเห็นวา ฝายเวียดนามมีทัศนคติตอจีน 
ใน 2 ประเด็นหลัก คือ (1)  เวียดนามมองวาจีนตองการเปนชาติ
มหาอํานาจ ดวยการใชยุทธศาสตร “ขยายอํานาจเหนือชาติอ่ืน” 
(bánh trường đại dân tộc) และยุทธศาสตร “ครองความเปน
เจา” (bá quyền nước lớn) โดยมีเวียดนามอยูภายใตยุทธศาสตร
สําคัญของจีน (2) เวียดนามมองวา “จีนทรยศ” (phản bội) ตอ
เวียดนามซึ่งมีชุดความคิดยอยประกอบ อยางไรก็ดี หนังสือเลม
ดังกลาวซึ่งไดรับการตีพิมพเผยแพรในเดือนตุลาคม 1979 นั้น 
กลาวไดวา เปนผลมาจากจีนไดสงกําลังทหารเขาโจมตีเวียดนาม
เพ่ือทําสงคราม “ลงโทษ” และ “สั่งสอน”  เวียดนามบริเวณ
ชายแดนในเดือนกุมภาพันธ 1979   เหตุการณครั้งนั้นถือเปนขั้น
แตกหักของความสัมพันธเวียดนามกับจีนอยางเปดเผย ถึงแมกอน
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หนานี้จะมีความขัดแยงที่แอบแฝงระหวางสองประเทศอยูก็ตาม  
สวนการที่ฝายเวียดนามผลิตซ้ําวาทกรรม “จีนทรยศเวียดนาม” 
ผานผลงานขางตน นาจะมาจากปจจัยภายในและภายนอกของจีน
ซึ่งสงอิทธิพลตอการดําเนินนโยบายการตางประเทศของจีนตอ
เวียดนาม ณ ขณะนั้น เชน ความขัดแยงระหวางจีนกับสหภาพ    
โซเวียตในชวงทศวรรษ1950-1960  การปรับความสัมพันธระหวาง
จีนกับสหรัฐอเมริกาชวงตนทศวรรษ 1970 สรางความหวาดระแวง
ความวิตกกังวลและความไมพอใจใหกับเวียดนาม หรือแมแต   
ความขัดแย งทางความคิดภายในกลุมผูนํ าจีน เองท่ีมีผลตอ         
การเสนอแนะและสนับสนุนยุทธศาสตรการทําสงครามตอตาน
สหรัฐอเมริกาในเวียดนาม  เชน  กลุมหลินเปยวสนับสนุนให
เวียดนามใชยุทธวิธี “ยืดเยื้อ”และ “พ่ึงตนเอง” แตไมเห็นดวยกับ
การเจรจากับสหรัฐอเมริกา ทวากลุมของโจวเอินไหลสนับสนุนให
เวียดนามใชยุทธวิธี “เจรจาและสูรบ” ไปดวยกัน เปนตน และ 
ในชวงป 1975-1979  ความขัดแยงกันในดานผลประโยชนแหงชาติ
ระหวางเวียดนามและจีนมีมากข้ึนหลังจากสหรัฐอเมริกาถอนตัว
ออกไป (อาจจะ) สงผลตอการกําหนดนโยบายการตางประเทศจีน
ตอเวียดนาม โดยเฉพาะจุดแตกหักของความสัมพันธเวียดนาม-จีน
ในเดือนกุมภาพันธ 1979 จนนําไปสูการใหบทเรียนแกเวียดนามซ่ึง
เปนผลพวงมาจากปญหาการรุกรานกัมพูชาของเวียดนามในปลายป 
1978  เนื่องจากจีนถือวาอินโดจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใตมี
ความสําคัญตอความมั่นคงปลอดภัยของจีน ขณะที่ เวียดนาม
ตัดสินใจโคนลมกลุมพลพต -เอียงสารี ที่มีจีนสนับสนุนเพราะ
เวียดนามมองวาเปนภัยคุกคามความมั่นคงทางดานตะวันตกเฉียงใต
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ของเวียดนาม (ขอใหอานนโยบายการตางประเทศจีนเพ่ิมในงาน 
อนุพงศ บุญฤทธิ์ (2529) และไพรัช  เจียระนันท  (2531) ) ขณะที่
สงครามในป 1979 ไดกลายเปนสิ่งตอกย้ําใหเวียดนามหวาดระแวง
ภัยคุกคามจากจีนมากขึ้น เนื่องจากประสบการณ ที่ เคยถูกจีน
รุกรานในอดีตไดหวนกลับมาสูมโนทัศนของผูนําเวียดนามอีกคร้ัง 
(ไพรัช  เจียระนันท , 2531 : 145-146) ปจจัยเหลาน้ีควรไดรับ   
การพิจารณาเพ่ือจะไดเขาใจท่ีมาของทัศนคติของฝายเวียดนามท่ีมี
ตอจีนในชวงเวลาดังกลาว 

3. งานเขียนทางวิชาการหลังสิ้นสุดสงครามเย็น: ภาพสะทอน 
“จีนคือผูใหความชวยเหลือเวียดนาม” ตลอดชวงป 1954- 
1975  

เปนที่นาสังเกตวา ภายหลังจากเวียดนามและจีนสถาปนา
ความสัมพันธทางการเมืองอยางเปนทางการในป   ค.ศ. 1991 
กระแสงานเขียนเกี่ยวกับความสัมพันธเวียดนามและจีนเริ่ม
แพรหลายอยางมากจากนักวิชาการทั้งฝายเวียดนามและฝายจีน  
จะเห็นวาผลงานเขียนหลังทศวรรษ 1990 ของนักวิชาการเวียดนาม
ที่ศึกษาความสัมพันธเวียดนาม-จีนในชวงป 1954-1975 กลับแสดง
ทัศนะซึ่งตรงขามกับขอเสนอในสมุดปกขาวที่นําเสนอภาพ “จีนคือ
ผูทรยศ” ทวากลับมองจีนในมุมบวกอยางเห็นไดชัดและโดยมากให
ภาพในทิศทางเดียวกันวา “จีนคือผูใหความชวยเหลือเวียดนาม” 
เชน บทความวิชาการของรองผูอํานวยการสถาบันความสัมพันธ
ระหวางประเทศ Bùi Thanh Sơn (2000)  เรื่อง 50 năm quan 
hệ Viêt-Trung  (50 ปความสัมพันธเวียดนาม-จีน) บทความไดให
พ้ืนที่กับการกลาวถึงความสัมพันธเวียดนาม-จีนถึง 50 ป  (ป  ค.ศ.
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1950-2000) ดังนั้น งานเขียนชิ้นนี้จึงใหภาพเก่ียวกับการใหความ
ชวยเหลือของจีนเพียงไมกี่บรรทัด แตอยางนอยก็ทําใหเราเห็น
ทัศนคติเชิงบวกของความสัมพันธระหวางสองประเทศในชวงปที่
ศึกษา โดยผูเขียนเริ่มใหรายละเอียดการสถาปนาความสัมพันธ
เวียดนาม-จีนอยางเปนทางการในวันที่18 มกราคม 1950 ซึ่งเปน
จุดเริ่มตนความสัมพันธอยางเปนทางการของสองประเทศและ
กลาวถึงประชาชนเวียดนามไดรับการสนับสนุนและความชวยเหลือ
จากจีนครั้งใหญ ในรอบ 11 ป (1965-1975) โดยการชวยเหลือดาน
ตางๆ มีดังนี้ เชน อาหาร 4,847 ลานตัน,  ผาจํานวน 262 ลาน
เมตร, เหล็กหลายประเภทจํานวน 625.67 พันตัน, ปูนซีเมนต 760 
พันตัน, ปุยยูเรีย 500 พันตัน ตลอดจนพาหนะตางๆ อาทิ รถไฟ 
รถยนต   รถแทรก เตอรและรถไถนา  เขาส รุปตอนท ายว า 
“ประชาชนเวียดนามขอขอบคุณความชวยเหลืออันทรงคุณคาของ
ประชาชนจีนตลอดไป” (Bùi Thanh Sơn, 2000: 16) 

ผลงานของ Nguyễn Văn Quyền (2009) แหงสถาบัน
ประวัติศาสตรการทหารเวียดนาม เร่ือง Sự giúp đỡ của Trung 
Q uố c  đố i vớ i V iệ t  N am  những n ăm   1965 -1968          
(การชวยเหลือของจีนที่มีตอเวียดนามชวงป  ค.ศ. 1965-1968) 
บทความชิ้นนี้เนนการนําเสนอการใหความชวยเหลือเวียดนามโดย
จีนในชวง 3 ปซึ่งเปนชวยเหลือแบบใหเปลา (viên trợ không 
hoàn lại)11 และเปนชวงที่สหรัฐอเมริกาใชยุทธศาสตรทองถ่ินหรือ
                                                           
11 การชวยเหลือแบบใหเปลาเปนการดําเนินนโยบายการตางประเทศของจีน
ในระดับภูมิภาคเพื่อตองการแสวงหาแนวรวมของจีนตอตานการขยายอํานาจ
ของมหาอํานาจที่เปนศัตรูสําคัญของจีน โดยจีนหวังใหรัฐนั้นมีนโยบายเปน
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สงครามจํากัดในเวียดนามภาคใต12 กอนจะมีการกลาวถึงการให
ความชวยเหลือเวียดนามโดยจีน  ผูเขียนไดยกขอความตอนหนึ่งซึ่ง
เปนการตอกย้ําถึงการอยูเคียงขางเวียดนามของจีนในชวงเวลานั้น
วา “มหาอํานาจอเมริการุกรานเวียดนามหมายถึงการรุกรานจีน 
ประชาชนจีน 700 ลานคนคือแนวหลังที่เขมแข็งแกประชาชน
เวียดนาม” ผูเขียนยังอางถึงการลงนามระหวางสองประเทศที่
เกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือจากจีนในแบบใหเปลา  (viên 
trợ không hoàn lại)  แกเวียดนามและย้ําอีกคร้ังวาน่ีคือจุดยืน
ของพรรค รัฐบาลและประชาชนจีนที่มีตอเวียดนามในชวงตอสูกับ
ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  ( Nguyễn Văn Quyền, 2009: 3 9 )  ซึ่ ง                
ความชวยเหลือในรูปแบบที่วามีทั้งดานการทหาร ดานเศรษฐกิจ 
การสรางและปรับปรุงถนนหนทาง 12 เสนทางในภาคเหนือและ
อ่ืนๆ นอกจากน้ี  ยังกลาวถึงความขัดแยงระหวางสหภาพโซเวียต
กับจีนซึ่งมีผลกระทบตอการชวยเหลือเวียดนาม ผูเขียนสรุปใน
ตอนทายวา พวกเราตระหนักวา ความชวยเหลือและการสนับสนุน
อันยิ่งใหญและเปนผลดีของพรรครัฐบาลและประชาชนจีนในชวงป 
                                                                                                               
มิตรกับจีน  (รายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินนโยบายกาตางประเทศจีน ดู
เพิ่มในอนุพงษ  บุญฤทธิ์, 2529) 
12 ในชวงสหรัฐอเมริกาเขามาแทรกแซงในเวียดนามภาคใตและเพื่อตอสูกับ
ฝายตอตาน สหรัฐอเมริกาจึงไดนําเอา 4 ยุทธศาสตรมาใชในเวียดนามคือ
ยุทธศาสตรสงครามฝายเดียว  (1955-1960) ยุทธศาสตรสงครามพิเศษ
(1961-1964) ยุทธศาสตรสงครามทองถิ่นหรือสงครามจํากัด  (1965-1968)  
และยุทธศาสตรทําใหเปนสงครามเวียดนาม (1969-1975) (รายละเอียดของ
แตละยุทธศาสตรขอใหอานเพิ่มเติมในเชิงอรรถของ ธนนันท  บุนวรรณา , 
2556 : 59) 
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1965-1968 มีคามหาศาล ชัยชนะอันยิ่ งใหญของทหารและ
ประชาชนเวียดนามบนสมรภูมิภาคใตและภาคเหนือ คือผลลัพธ
ที่มาจากความชวยเหลือของฝายสังคมนิยมและนอกจากนี้ยังมาจาก
พรรค รัฐบาลและประชาชนจีน  (Nguyễn Văn Quyền, 2009: 
48) 

ยังมีบทความทางวิชาการของ Nguyễn Phương Hoa 
(2010,2011)  ซึ่งเปนผลผลิตแหงสถาบันวิจัยจีน จํานวนสอง
ชิ้นงานเรื่อง Sự ủng hộ và giúp đỡ của Trung Quốc đối với 
Việt Nam trong giai đoạn 1955-1975 (การสนับสนุนและ  
ความชวยเหลือของจีนที่มีตอเวียดนามในชวงป 1955-1975)  และ
เรื่อง Quan hệ Viêt-Trung trong thời kỳ chiến tranh lạnh  
(1950-1975) (ความสัมพันธจีน-เวียดชวงสงครามเย็นป 1950-
1975) บทความชิ้นแรก เนนศึกษาการสนับสนุนและการใหความ
ชวยเหลือของจีนที่ใหแกเวียดนามตลอดชวง 2 ทศวรรษ (1955-
1957) โดยการสนับสนุนและการใหความชวยเหลือที่ฝายเวียดนาม
ไดรับจากจีน เชน ดานการเมือง-การตางประเทศ จีนไดสนับสนุน
เวียดนามตอสูกับสหรัฐอเมริกามาโดยตลอด โดยบทความช้ินนี้ ได
ยกเอาเหตุการณวันที่ 5 สิงหาคม 1964 ที่สหรัฐอเมริกาอาศัย
เหตุการณอาวตังเกี๋ย(Vịnh Bắc Bộ)นําเครื่องบินโจมตีเขตเหงะอาน 
ฮอนกายและแทงหฮวา ขยายสงครามเขามาในเขตภาคเหนือ ซึ่งทํา
ใหรัฐบาลจีนออกแถลงการณถึงการกระทําของสหรัฐอเมริกาพรอม
กับยืนยันวา  

“ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามเปน
ประเทศหนึ่งของฝายสังคมนิยม ไมมีประเทศสังคมนิยม
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ช าติ ใด นั่ งม อ ง เวี ย ด น าม ถู ก รุ ก ร าน  ส าธ ารณ รั ฐ
ป ระช าธิป ไต ย เวี ย ดน าม เป น ป ระ เท ศ เพ่ื อน บ าน 
เปรียบเสมือนริมฝปากกับฟนของจีน สวนประชาชน
เวียดนามก็ เห มือนกับ พ่ีน องที่ คลานตามกันมาของ
ประชาชนจีน สหรัฐอเมริการุกรานเวียดนามก็เหมือนกับ
รุกรานจีน ประชาชนจีนตัดสินใจไมกอดอกนั่งมองแตไม
ชวยไมได”( Nguyễn Phương Hoa, 2010: 46)  

และกลาวย้ําจุดยืนจีนในวันที่ 9 กุมภาพันธ 1965 วา 
“สหรัฐอเมริการุกรานสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามเสมือนกับ
เปนการรุกรานจีนดวย ประชาชนจีน 650 ลานคนตัดสินใจจะไม
กอดอกนั่งมองและกําลังเตรียมพรอม” (Nguyễn Phương Hoa, 
2010: 46)  

นอกจากน้ี  ผู เขียนยังนําเสนอวานับแตสหรัฐอเมริกา
รุกรานเวียดนามจนถึงป 1972 กระทรวงการตางประเทศจีนที่ได
ออกแถลงการณหลายสิบฉบับซึ่งเปนการสนับสนุนการทําสงคราม
ของฝายเวียดนามรวมทั้งประณามการรุกรานของสหรัฐอเมริกาผาน
บทความหนังสือพิมพจํานวนหลายครั้ง ในดานเศรษฐกิจ ผูเขียน
กลาววาตลอดชวง  20 ป (1955-1975) จีนถือเปนหนึ่งในสอง
ประเทศท่ีชวยเหลือทางดานเศรษฐกิจมากที่สุดและเปนไปอยาง
ตอเนื่องที่สุด และทั้งสองประเทศยังไดมีการลงนามในสัญญา  
คว าม ร ว ม มื อ ด าน เศ รษ ฐ กิ จ  เท ค โน โล ยี ห ล าย สิ บ ฉบั บ            
ความชวยเหลือยังคงมีตอเนื่องจนถึงป ค.ศ. 1974   ซึ่งอยูในรูป 
ก ารช ว ย เห ลื อ แ บ บ ให เป ล า แ ล ะก าร ให กู ยื ม ร ะ ย ะย า ว              
ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการศึกษา ผูเขียนอธิบายวา จีนสง
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นักวิชาการมาชวยเหลือเวียดนามมากที่ สุด โดยเฉพาะในชวงที่
ภาคเหนือยังไมมีสงคราม (1955-1965) เมื่อสงครามเกิดความ
รุนแรงผูเชี่ยวชาญจีนจึงเริ่มทยอยกลับประเทศเหลือเพียงไมกี่รอย
คนในชวงตนทศวรรษ 1970 (รายละเอียดประเภทผูเชี่ยวชาญที่จีน
สงมาเวียดนามเหนือ Nguyễn Phương Hoa, 2010: 48-49) และ
การชวยเหลือทางดานการทหาร ซึ่งจีนใหความชวยเหลือมากกวา
ประเทศอ่ืนๆ  ในกลุมสังคมนิยม (ตารางความชวยเหลือดาน
การทหารจากจีนและรายละเอียด น.49-51) โดยบทสรุปผูเขียน
กลาววาตลอดชวง 20 ป (1955-1975) แมวาสหภาพโซเวียตและ
จีนจะเกิดความขัดแยงแตเวียดนามและจีนยังคงยึดมั่นในมิตรภาพ
ประเพณี “เปนทั้งสหายและเปนพ่ีนอง” ของสองประเทศ  ในสวน
บทความท่ีสองของ Nguyễn Phương Hoa (2011) เขานําเสนอ
ภาพจีนไมแตกตางกันมากนักกับบทความชิ้นแรก เพียงแตเปน  
การนําเสนอภาพจีนผานมิติความสัมพันธระหวางประเทศท่ีเริ่มตน
อยางเปนทางการในป 1950 การนําเสนอภาพเวียดนามและจีนตาง
ชวยเหลือกันในประเด็นปญหาการเมืองและการตางประเทศ    
การชวยเหลือจีนในชวงเวียดนามทําสงครามกับฝรั่งเศสและ
สงครามตอสูกับสหรัฐอเมริกา และกลาวถึงความสัมพันธเวียดนาม-
จีนในชวงป 1965-1975 ซึ่งมีแนวโนมตกตํ่าลงโดยเปนผลมาจาก
ความสัมพันธอันย่ําแยระหวางจีนและสหภาพโซเวียต กระนั้น
ผูเขียนยังท้ิงทายดวยประโยคที่วาชัยชนะที่เวียดนามไดรับสวนหนึ่ง
เปนผลมาจากความชวยเหลือที่จีนมีใหแกเวียดนาม 

จะเห็นวาภายหลังสิ้นสุดสงครามเย็น ประกอบกับบริบท
การเมืองระหวางประเทศเปล่ียนไป โดยเฉพาะเวียดนามและจีนได
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สถาปนาความสัมพันธขั้นปกติอีกคร้ังในป 1991  สงผลใหผลงาน
เขียนของนักวิชาการเวียดนามยุคหลังสงครามเย็นพยายามจะ
อธิบายความสัมพันธระหวางเวียดนามและจีนโดยเฉพาะในชวงป 
1954-1975 วาจีนคือผูใหความชวยเหลือแกเวียดนามมากกวา
ประเด็นอ่ืน โดยพยายามรื้อฟนความสัมพันธที่ดีในอดีตที่ผานมา
ของสองประเทศ นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาการใชเอกสารอางอิงของ
บรรดานักวิชาการเวียดนามท่ีศึกษาประวัติศาสตรความสัมพันธ
เวียดนามกับจีนในชวงเวลาดังกลาวก็พบวามีความหลากหลาย มี
การใชเอกสารจากหนวยงานอ่ืนๆ ของภาครัฐ ตลอดจนมีการนํา
เอกสารของผูนําโฮจิมินหที่เคยเขียนถึงจีน และโดยเฉพาะเปนยุคที่
เวียดนามกับจีนมีความสัมพันธอันดีและแนบแนนมาใชอางอิง 
ดังนั้นคําตอบท่ีไดจึงมีความตาง 

 

บทสรุป 

อาจกลาวไดวาหนังสือ/สมุดปกขาว Sự thật về Việt 
Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua หรือ“ขอเท็จจริง
เกี่ยวกับเวียดนาม-จีนชวง 30 ปที่ผานมา” ซึ่งหมายถึงชวงป 
1949-1979 นับเปนเอกสารท่ีทําใหเราทราบถึงมุมมอง/ทัศนคติ
ของพรรคคอมมิวนิสตเวียดนามและรัฐบาลเวียดนามท่ีมีตอจีนรวม
สมัยและชัดเจนมากที่สุดเลมหนึ่ง  แมจะเปนทัศนคติเชิงลบก็ตาม 
นั่นอาจเปนผลมาจากบริบทของความไมลงรอยกันระหวาง
เวียดนามและจีน ณ ชวงเวลาหนึ่งของประวัติศาสตรซึ่งสัมพันธกับ
หลายปจจัย (ซึ่งจะตองมีการศึกษาเชิงลึกตอไป )  โดยเฉพาะ
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เหตุการณครั้งรุนแรงสุดมาจากการทําสงครามชายแดนระหวาง
เวียดนามและจีนในเดือนกุมภาพันธ 1979 หรือที่ชาวโลกรูจักกันใน
เหตุการณ “สงครามส่ังสอนเวียดนาม”   ถึงแมความสําคัญของ
สมุดปกขาวโดยนัยยะก็คือเอกสารเผยแพรของรัฐบาลหน่ึงๆ ที่มี
วัตถุประสงครายงานสถานการณทางการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ เพ่ือออกเผยแพรตอสาธารณะ  ในที่นี้  Sự 
thật về  V iệt Nam -Trung Quốc trong 30 năm qua คง
ตองการแถลงความคับของใจ ความไมพอใจในความสัมพันธ
ระหวางฝายของตนกับจีนเพ่ือใหทั่ วโลกรับรูและเห็นใจฝาย
เวียดนาม ดังจะเห็นไดจากการมอบพ้ืนที่จํานวนเกือบรอยหนา
ใหกับการสรางวาทกรรม “จีนทรยศเวียดนาม”  อยางไรก็ตาม 
หนังสือเลมนี้ก็จัดอยูในประเภทหลักฐานชั้นตนที่มีคุณประโยชนตอ
การศึกษาประวัติศาสตรความสัมพันธเวียดนามและจีนที่ดีสุดชิ้น
หนึ่ง  กระน้ันเอกสารดังกลาวยังมีขอจํากัดในตัวของมันเองในแง
ขาดความเปนกลางและเปนการนําเสนอขอมูลเพียงฝายเดียว 

 เมื่อพิจารณาจากผลงานเขียนหลังยุคสงครามเย็น เรา
กลับเห็นความพยายามในการสรางภาพจีนที่วา “จีนคือผู ให    
ความชวยเหลือเวียดนาม” ตลอดชวงเวลากวา 2 ทศวรรษ (1954-
1975) ตางจากสรางมโนทัศน “จีนทรยศเวียดนาม” ที่ปรากฏ ใน
หนังสือ Sự thật về Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm 
qua  ทั้งนี้อาจเปนเพราะบรรยากาศการเมืองระหวางประเทศหลัง
สงครามเย็นเริ่มผอนคลายลง โดยเฉพาะเวียดนามและจีนหัน
กลับมาสถาปนาความสัมพันธขั้นปกติระหวางกันอีกครั้งในป 1991  
สถานการณดังกลาวนาจะสงผลตอการทํางานของนักวิชาการ
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เวียดนามภายใตบรรยากาศผอนคลายข้ึน นอกเหนือจากน้ี ยังเปน
การเปดโอกาสใหนักวิชาการไดเลือกหยิบใชขอมูลที่หลากหลาย
และไมจําเปนตองยึดติดกับคําอธิบายภายใตกรอบการมองของ
พรรคคอมมิวนิสตเวียดนามหรือรัฐบาลเวียดนามที่เคยมีเพราะนั่น
อาจไมเอ้ือประโยชนตอสถานการณความสัมพันธระหวางเวียดนาม
และจีนที่กําลังปรับเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีขึ้น  
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การปรับตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชาวไทยเชื้อสาย
เวียดนาม จังหวัดอุดรธานี  

Economic and Social adaptation of the Vietnamese-

Thai communities in Udonthani province 

     พิสิฐ อํานวยเงินตรา1 

บทคัดยอ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการปรับตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม จังหวัด
อุดรธานี ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงอยางเปนพลวัต โดยมีหลายปจจัย
เขามาเกี่ยวของและสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามทั้งทางตรงและทางออม 
ไมวาจะเปนความสัมพันธระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนาม
ในแตละยุคสมัย  สถานการณการเมืองภายในประเทศ  นโยบาย
และมาตรการของรัฐบาลที่มีตอชาวเวียดนามในประเทศไทย 
สภาพแวดลอมและวิถีชีวิตของผูคนทองถิ่น  การเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดอุดรธานี  เปนตน จากปจจัย
ดังกลาวสงผลใหชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี
จําเปนตองปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ อยางไรก็ตามดวย
วัฒนธรรมและศักยภาพของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเปนสิ่งสําคัญ

                                                           
1 อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ที่ชวยเกื้อหนุนใหชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามสามารถกาวผาน
สถานการณความยากลําบากและอุปสรรคตางๆ ในอดีตได  จนทํา
ใหชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม จังหวัดอุดรธานี กาวเขาไปมี
บทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีในปจจุบัน 

คําสําคัญ : ชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม , การปรับตัวทาง
เศรษฐกิจ, การปรับตัวทางสังคม,  อุดรธานี  

 

Abstract 

 This article aims to study the economic and 

social adaptation of Vietnamese-Thai communities, 

Udonthani province that have been changing thoroughly 

a development period of communities. There are many 

factors that affect the economic and social of their 

communities, both directly and indirectly. For instance, 

Thailand-Vietnam government’s relation in each period, 

the domestic political situations, the government 

policies for Vietnamese in Thailand, social surrounding 

and way of life of local people, the economic social 

changes in Udonthani province which results in the 
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adaptation which changing at all time. However, a 

culture and potential of Thai-Vietnamese are important 

to support their communities can overcome any 
difficulty and obstacle in the past. Resulting in Thai-

Vietnamese communities stepping into a key role in the 

economic of Udonthani province in the present.               

Key words: Thai-Vietnamese communities, economic 

adaptation, social adaptation, Udonthani, 
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บทนํา 

นับตั้งแตที่กรมหลวงประจักษศิลปาคม2 ทรงกอตั้งเมือง
อุดรธานีใหกลายเปนศูนยบัญชาการมณฑลลาวพวน 3 ในป ค.ศ.
1893 ทําใหเกิดการอพยพเคล่ือนยายถิ่นฐานของผูคนตางถิ่นเขา
มายังเมืองอุดรธานีเปนจํานวนมาก โดยมีทั้งชาวไทย ชาวจีน และ
ชาวเวียดนาม เดินทางเขามาอาศัยและทํามาหากินในเมืองอุดรธานี 
สําหรับชาวเวียดนาม เร่ิมอพยพเขามาอาศัยในเมืองอุดรธานีตั้งแต
ปลายศตวรรษที่ 19 ตอเนื่องถึงตนศตวรรษที่ 20 เปนตนมา ซึ่ง
สามารถแบงชวงเวลาการอพยพของชาวเวียดนามเขามายังจังหวัด
อุดรธานีออกเปน 3 ชวง ดังนี้   

 

                                                           
2 พลตรีพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงประจักษศิลปาคม  ทรงเปนพระเจา 
ลูกเธอองคที่ 25 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงเปน
กําลังสําคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในการรักษา
ดินแดนพระราชอาณาเขตของสยามทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายหลัง
วิกฤติการณ ร.ศ.112 (ค.ศ. 1893) ทําใหสยามตองสละดินแดนฝงซายแมน้ํา
โขงใหแกฝรั่งเศส และหามสยามตั้งกองทหารและปอมปราการอยูในรัศมี 25 
กิโลเมตรของฝงแมน้ําโขง ทําใหกรมหลวงประจักษศิลปาคมซึ่งทรงเปน
ขาหลวงใหญสําเร็จราชการ จําเปนตองยายศูนยบัญชาการมณฑลลาวพวน
จากหนองคายมาตั้งท่ีอุดรธานีและทรงสรางเมืองอุดรใหเจริญรุงเรืองสืบมา 
3 มณฑลลาวพวน (มณฑลอุดร) ประกอบดวย อุดรธานี ขอนแกน เลย 
นครพนม หนองคาย และสกลนคร 
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1) ชวงปลายศตวรรษที่ 19 ถึงตนศตวรรษที่  20 เปน
ชวงเวลาที่มีชาวเวียดนามในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคกลางของ
เวียดนามเดินทางเขามาอาศัยและทํามาหากินในเมืองอุดรธานี 
รวมท้ังยังมีนักปฏิวัติในขบวนการกูชาติเวียดนามจํานวนหนึ่งเดิน
ทางเขามาอาศัยและเคลื่อนไหวเพ่ือกอบกูเอกราชจากฝร่ังเศสใน
พ้ืนทีอุ่ดรธานี  

2) ชวงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เปนชวงเวลาที่มีชาว
เวียดนามอพยพเขามายังจังหวัดอุดรธานีมากที่สุด ชาวเวียดนาม
เหลานี้ เดิมทีอาศัยในจังหวัดริมโขงฝงประเทศลาว และไดหนี     
การปราบปรามของกองกําลังฝร่ังเศสในป ค.ศ. 1946 เขามายัง
ประเทศไทย โดยทําการอพยพจากกรุงเวียงจันทนขามแมน้ําโขง
มายังจังหวัดหนองคาย กอนจะเดินทางตอมายังจังหวัดอุดรธานีใน
เวลาตอมา 

3) ชวงสหรัฐอเมริกาตั้งฐานทัพในจังหวัดอุดรธานีจนถึง
ปจจุบัน (ค.ศ.1964-ปจจุบัน) เปนชวงเวลาที่มีชาวเวียดนามจาก
จังหวัดใกลเคียงเดินทางเขามาต้ังรกรากและทํามาหากินในจังหวัด
อุดรธานี  
 ตลอดระยะเวลาการพัฒนาของชุมชนชาวไทยเชื้อสาย
เวียดนาม  จังหวัดอุดรธานี ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมาก
ภายในชุมชน ท้ั งทางด าน เศรษฐกิจ  สั งคม  และวัฒนธรรม                     
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีเหตุปจจัยที่สําคัญมาจากนโยบายของ
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รัฐบาลไทยที่มีตอชาวเวียดนามในแตละชวง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในชวงปลายทศวรรษที่ 1940 จนถึงปลายทศวรรษท่ี 1980 เปน
ชวงเวลาที่รัฐบาลไทยมีนโยบายและมาตรการท่ีเขมงวดและกดดัน
ชาวเวียดนามที่ อาศัยอยู ในประเทศไทยในทุกรูปแบบ  เชน         
การจํากัดเขตที่อยูอาศัย  การหามประกอบอาชีพในบางสาขาอาชีพ  
การหามเรียนหนังสือ  การจับกุมชาวเวียดนาม เปนตน ทําให    
การดํารงชีวิตของชาวเวียดนามตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ป เต็มไป
ดวยความยากลําบาก มีผลใหชาวไทยเช้ือสายเวียดนามจําเปนตอง
ปรับตัวทุกวิถีทางเพ่ือใหตนเองสามารถอยูรอดปลอดภัย ทั้งน้ี
หลังจากท่ีรัฐบาลไทยมีการปรับเปลี่ยนนโยบายตางประเทศกับ
ประเทศใน อิน โด จีน   นโยบายและมาตรการต างๆ  ที่ มี ต อ           
ชาวเวียดนามในประเทศไทย เปลี่ยนไปในทิศทางที่ผอนปรนมาก
ยิ่งขึ้น และเริ่มมีการอนุมัติใหสัญชาติไทยแกชาวเวียดนาม (ชาว
เวียดนามที่อพยพเขามาในประเทศไทยชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 
2) ทําใหชาวเวียดนามในจังหวัดอุดรธานีกลายเปนพลเมืองไทยโดย
สมบูรณ ในเวลาตอมา ซึ่งถือเปนจุดเปลี่ยนสําคัญที่กอให เกิด      
การเปลี่ยนแปลงมากมายตอเศรษฐกิจและสังคมภายในชุมชน  และ
ยังทําใหชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามกาวเขามามีบทบาทสําคัญ
ตอการเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีจวบจนปจจุบัน 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ  ผูเขียนไดศึกษา
จากการลงพ้ืนที่ เก็บขอมูล  คําสัมภาษณ   สังเกตการณ  และ
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูคนในชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม 
จังหวัดอุดรธานี ตั้งแตเดือนธันวาคม 2557 ถึง เดือนธันวาคม 
2558 และยังไดใชขอมูลที่ เคยลงพ้ืนที่ เมื่ อป 2554 มาเติมเต็ม
การศึกษาคร้ังนี้ใหสมบูรณยิ่งขึ้น นอกจากน้ีผูเขียนยังไดศึกษา
เอกสารที่ไดรับการตีพิมพและไมไดรับการตีพิมพที่เกี่ยวของกับ
ชุมชนเวียดนามในประเทศไทย ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
ประกอบดวย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเวียดนาม จากนั้น
นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห และเสนอผลการศึกษาดวยวิธีการแบบ
พรรณนาวิเคราะห โดยขอบเขตของการศึกษาครั้งนี้มุงเนนศึกษา
การปรับตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชาวไทยเชื้อสาย
เวียดนาม จังหวัดอุดรธานีตั้งแตแรกเริ่มกอตั้งชุมชนจนถึงปจจุบัน 
และมีการศึกษาครอบคลุมพ้ืนที่อาศัยของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งเขตอําเภอตางๆ ของ
จั งห วั ด อุ ด รธ านี ที่ มี ช าว ไท ย เชื้ อ ส าย เวี ย ดน ามอ าศั ยอยู 
ประกอบดวยอําเภอกุมภวาป อําเภอเพ็ญ และอําเภอบานผือ 

 

1. การประกอบอาชีพและการปรับตัวทางเศรษฐกิจของชุมชน
ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี 

หลังจากที่มีชาวเวียดนามอพยพเขามาอาศัยและทํามา   
หากินในเมืองอุดรธานีชวงปลายศตวรรษที่ 19 และตนศตวรรษที่ 
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20 เศรษฐกิจของชุมชนชาวเวียดนามระยะแรกเปนเศรษฐกิจแบบ
ยังชีพ ทําเกษตรกรรม และเนนการพ่ึงพาธรรมชาติเปนหลัก ดังเชน
ที่บานหนองบัว4  ชาวเวียดนามในหมูบานดํารงชีพดวยการทําสวน 
ปลูกพืชผักผลไม และเลี้ยงสัตว  ขณะท่ีชาวเวียดนามท่ีบานหนอง
โอน5 เลี้ยงชีพดวยการตัดไม ทําสวน เลี้ยงสัตว (Nguyễn Quốc 

Lộc, 2006: 25) และเพาะปลูกมันเทศ โดยนําผลผลิตที่ไดไปแลก
กับขาวสาร อาหาร สิ่งของเคร่ืองใชประจําวัน และยารักษาโรค 
(Trần Đình Lưu, 2004: 83) กับหมูบานใกลเคียง ซึ่งรูปแบบการ
แลกเปลี่ยนสินคาดังกลาวเปนที่แพรหลายในหมูชาวเวียดนามเมือง
อุดรธานีในยุคนั้น  นอกจากนี้ยังมีชาวเวียดนามประกอบอาชีพชาง 
เชน ชางเลื่อย ชางไม ชางปูน เปนตน โดยอาชีพชางเปนอาชีพที่
ถนัดแตดั้งเดิมของชาวเวียดนาม6 ขณะเดียวกันยังมีชาวเวียดนาม
อีกจํานวนหนึ่งคาขายเล็กๆ ในตัวเมืองอุดรธานี   

                                                           
4 บานหนองบัว (Làng Noỏng Bùa) เปนหมูบานเวียดนามแหงแรกในเมือง
อุดรธานี ตั้งอยูบริเวณดานขางสระหนองบัว ติดกับสถานีรถไฟจังหวัด
อุดรธานีในปจจุบัน และหางจากใจกลางเมืองอุดรธานีประมาณ 3 กิโลเมตร 
5 บานหนองโอน (Làng Noỏng Ổn) เปนหมูบานเวียดนามแหงที่สองในเมือง
อุดรธานี ตั้งอยูที่บานหนองฮาง ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี หางจากตัว
เมืองอุดรธานีประมาณ 12 กิโลเมตร ปจจุบันบานหนองโอนเปนที่ตั้งของ
แหลงศึกษาทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรโฮจิมินห (Khu di tích Chủ tịch Hồ 
Chí Minh) 
6 ชางฝมือ (thủ công nghiệp) เปนอาชีพดั้งเดิมของชาวเวียดนามที่มีมาแต
โบราณควบคูกับการทําเกษตรกรรม  ในพ้ืนที่ ชนบทบริเวณดินดอน
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ช ว งห ลั งส งค ราม โล ก ค ร้ั งที่  2 เป น ช ว ง เว ล าที่ มี              
ชาวเวียดนามใหม7  อพยพเขามายังจังหวัดอุดรธานีมากที่สุด          
ชาวเวียดนามเหลานี้ไดรับความชวยเหลือเปนอยางดีจากรัฐบาล
ปรีดี พนมยงค ชาวไทยทองถิ่น และชาวเวียดนามเกา8  ที่อพยพเขา
มาอาศัยในจังหวัดอุดรธานีกอนหนานี้   อยางไรก็ตามฐานะทาง
เศรษฐกิจของชาวเวียดนามระยะแรกคอนขางยากจน   เนื่องจาก   
ไมสามารถนํ าทรัพยสิน ใดๆ  ขาม เข ามายังฝ งไทยได  ทํ าให        
การดํารงชีวิตของชาวเวียดนามเปนไปดวยความยากลําบาก      
ชาวเวียดนามตองแสวงหาชองทางในการทํามาหากิน   เพ่ือให
สามารถเลี้ยงชีพได  ซึ่งอาชีพคาขายและอาชีพชางเปนอาชีพที่นิยม
ทํากันต้ังแตสมัยที่ยังอาศัยอยูในประเทศลาว  ทําใหชาวเวียดนาม
เหลานี้เลือกที่จะตอยอดอาชีพที่ถนัดของตนในจังหวัดอุดรธานี  

                                                                                                               
สามเหลี่ยมแมน้ําแดงเปนพื้นที่ที่มีการประกอบอาชีพชางมากที่สุดเมื่อเทียบ
กับพ้ืนที่อื่นๆ ในประเทศเวียดนาม จากผลสํารวจของ Pierre Gourou 
พบวา ชวงตนศตวรรษท่ี 20 พื้นที่ชนบทบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้าํ
แดงมีการประกอบอาชีพชางมากถึง 108 สาขาที่แตกตางกัน (Nguyễn 
Quang Ngọc, 2010: 109-111) 
7 ชาวเวียดนามใหม หรือ ญวนใหม (Việt mới) หมายถึง ชาวเวียดนามที่
อพยพเขามาในประเทศไทยหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 หรือ ตั้งแตป ค.ศ. 
1945 เปนตนไป ในอดีตทางการไทยมักเรียกชาวเวียดนามเหลานี้วา “คน
ญวนอพยพ” หรือ “ชาวเวียดนามอพยพ” 
8 ชาวเวียดนามเกา หรือ ญวนเกา (Việt cũ) หมายถึง ชาวเวียดนามที่อพยพ
เขามาในประเทศไทยกอนสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2 หรือกอนป ค.ศ. 1945 
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โดยผูหญิงเวียดนามสวนใหญจะประกอบอาชีพคาขายในตลาดสด
เขตเทศบาลนครอุดรธานี  เชน  ที่ตลาดเทศบาล 1 ตลาดเทศบาล 
2 ตลาดบานหวย ตลาดไทยอีสาน  และตลาดหนองบัว สินคาที่
นํามาขายก็มีหลากหลายชนิด ไมวาจะเปนสินคาประเภทเครื่องด่ืม 
เนื้อสัตว ยาเสน ขนมนมเนย เสื้อผา ผักผลไม ขาวของเคร่ืองใชใน
ครัวเรือน นอกจากน้ียังมีชาวเวียดนามเชาแผงขายอาหารเวียดนาม
ในตลาดสด รวมทั้งคาขายกันเองภายในชุมชม ซึ่งอาหารเวียดนาม
ที่นิยมนํามาขายนั้น ไดแก กวยเตี๋ยว (phở) ปากหมอญวน (bánh 

cuốn) ขนมเบื้องญวน (bánh xèo) ขนมถวยญวน (bánh bèo) 

ขาวเปยกเสน หรือ กวยจ๊ับญวน (cháo canh) หมูยอ (giò)   
แหนมเนือง (nem nướng) และปอเปยะทอด (nem rán) ในยุค
ดังกลาว  แมคาในตลาดสดเขตเทศบาลนครอุดรธานีสวนใหญจะ
เปนแมคาชาวเวียดนาม เนื่องจากชาวจีนที่แตเดิมนิยมคาขายใน
ตลาดสด ก็เริ่มมีฐานะและขยับขยายยายออกไปคาขายยังถนนใหญ    
สวนชาวไทยทองถิ่นยังไมนิยมประกอบอาชีพคาขาย  แตมักจะทํา
นากับรับราชการเปนสวนใหญ  ขณะท่ีผูชายเวียดนามสวนใหญจะ
ประกอบอาชีพชาง เชน  ชางไม  ชางปูน  ชางทําเฟอรนิ เจอร 
ชางเหล็ก ชางไฟฟา ชางเย็บผา ชางซอมนาฬิกา ชางถายรูป     
เปนตน ในชวงเวลาดังกลาวยังมี กู วัน ฝอ (Cù Văn Phó) หรือ
เปนที่รูจักในหมูชาวเวียดนามวา กุ ลี๋ เฟต (Cụ Lý Phớt) เปนชาง
รับเหมากอสรางชาวเวียดนามที่อพยพจากเวียงจันทนเขามาในไทย
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ในป ค.ศ. 1946 และตั้งถิ่นฐานอาศัยในจังหวัดอุดรธานี (Vũ Huy 

Tưởng, 2010: 163) กู วัน ฝอ เปนผูรับเหมาที่มีฝมือดีที่สุดในยุค
นั้น ถูกวาจางใหเขามารับเหมากอสรางอาคารสถานท่ีราชการ 
(อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเกา ซึ่งปลูกสรางในป ค.ศ. 1947) 
ตลอดจนอาคาร รานคา และโรงแรมของคนไทยเชื้อสายจีน     

(เพ็ญแข คชเดช, 2543: 135) 
อยางไรก็ตามเศรษฐกิจของชุมชนชาวเวียดนามในจังหวัด

อุดรธานี เขาสูภาวะที่ยากลําบากนับตั้ งแตที่จอมพล ป .พิบูล
สงคราม กลับขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี (ค.ศ. 1948-1957) มี
การออกมาตรการควบคุมและกดดันชาวเวียดนามอยางเขมงวด 
เนื่องจากรัฐบาลไทยมองวาชาวเวียดนามเปนภัยตอความมั่นคงของ
ประเทศ และยังใหการสนับสนุนระบอบคอมมิวนิสต โดยมาตรการ
กดดันดานเศรษฐกิจที่มีตอชาวเวียดนามน้ัน รัฐบาลไดประกาศหาม
มิใหชาวเวียดนามประกอบ 9 อาชีพ เชน ชางไม ชางปูน ชางตัดผม 
ชางเย็บผา ชางยนต ชางไฟฟา คนขับรถ คนทําสวน คนรับจางฉีด
ยา หรือหมอที่ฝกหัดเอง (ธัญญาทิพย ศรีพนา และ Trinh Dieu 

Thin, 2548: 108) ตอมาในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ได
ออกกฎหมายหามชาวเวียดนามประกอบอาชีพเพ่ิมเติมเปน 25 

อาชีพ  เชน  ถายรูป  ซอมวิทยุ  ซอมรถยนต  ชางไฟ  ชางตัดผม 
รานขายยา ซอมจักรยานยนต ชางเย็บผาผูหญิง ทํานา และอาชีพ
อ่ืนๆ (ธัญญาทิพย ศรีพนา และ Trinh Dieu Thin, 2548: 92) 
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นอกจากน้ีชาวเวียดนามยังตองเสียภาษีเงินไดและภาษีพาณิชยอีก
ดวย มาตรการเหลานี้ลวนสงผลกระทบตอการหาเลี้ยงชีพของ   
ชาวเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี  ทั้งยังเพ่ิมความยากลําบากในการ
ดํารงชีพในประเทศไทย  นอกจากน้ีการท่ีรัฐบาลไทยไมใหสถานะ
ตามกฎหมายแกชาวเวียดนาม ยังสงผลกระทบโดยตรงตอเศรษฐกิจ
ของชุมชนชาวเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี ทําใหการประกอบ
อาชีพของชาวเวียดนามเต็มไปดวยขอจํากัด และไมสามารถ
ครอบครองอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยบางประเภทได ทั้งนี้
หลายครอบครัวตางดิ้นรนเพ่ือใหครอบครัวตนสามารถดํารงอยูได
ดวยการขอความชวยเหลือจากคนไทยหรือคนเวียดนามที่มีบัตร 
ตางดาว  เพ่ือดําเนินการยืมชื่อแทนในการจดทะเบียนพาณิชย หรือ
ครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้นๆ แทน ทําใหครอบครัวเวียดนาม
จํานวนไมนอยถูกโกง และหมดเน้ือประดาตัว จากเหตุดังกลาว
สงผลใหชาวเวียดนามใหมรุนลูก (รุนที่ 2) จํานวนมากตองหลบหนี
ออกนอกเขตไปทํางานในกรุงเทพฯ และตางประเทศ9  

                                                           
9ในอดีตชาวเวียดนามใหมถูกจํากัดเขตท่ีพักอาศัย ซึ่งหากชาวเวียดนาม
ตองการเดินทางออกนอกเขตจังหวัดหรืออําเภอที่พักอาศัยจําเปนตองขอ
อนุญาตจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในแตละจังหวัดนั้นๆ แตหากมีการออก
นอกเขตพื้นท่ีควบคุมโดยไมไดรับอนุญาต จะถูกปรับหรือถูกควบคุมตัวไป
กักขังที่ศูนยอบรมพิเศษลาดบัวขาว ซึ่งเปนสถานที่กักกันชาวเวียดนามที่ออก
นอกเขตจังหวัดที่ควบคุมโดยไมไดรับอนุญาต และที่ถูกจับในกรณีอื่นๆ 
(ธัญญาทิพย ศรีพนา และ Trinh Dieu Thin, 2548: 94) 



219มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

219 
 

อยางไรก็ตาม ในป ค.ศ.1964 เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจอยางฉับพลันในจังหวัดอุดรธานี เมื่อรัฐบาลไทยอนุญาต
ใหสหรัฐอเมริกาเขามาตั้ งฐานทัพในจังหวัดอุดรธานี มีทหาร
อเมริกันจํานวนประมาณ 8,000 นาย เขามาประจําการในฐานบิน
อุดรธานี (Udorn Royal Thai Air force Base) และคายรามสูร 
เพ่ือปฏิบัติภารกิจตอตานการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสตในอินโด
จีน (พงษศักดิ์ ปตถา , 2550: 54) มีผลให เกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอยางรวดเร็ว เงินดอลลารแพรสะพัดไปทั่วเมืองอุดรธานี 
มีการลงทุนกอสรางสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  เชน  ถนน  ไฟฟา 
ชลประทาน สาธารณสุข (พงษศักดิ์ ปตถา , 2550: 4) เกิดการ
อพยพและเคล่ือนยายของผูคนตางถิ่นทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด
เขามาอาศัยและทํามาหากินในจังหวัดอุดรธานี  ในจํานวนดังกลาว
มีชาวเวียดนามจากจังหวัดและอําเภอใกลเคียงเดินทางหลบหนีเขา
มาทํางานในจังหวัดอุดรธานี เชน จากจังหวัดหนองคาย (อ.เมือง อ.
ทาบอ อ.ศรีเชียงใหม) และจังหวัดสกลนคร (อ.เมือง อ.พังโคน     
อ.สวางแดนดิน) ทั้งนี้หลายครอบครัวเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี
ไดใชโอกาสดังกลาวปรับตัวเขากับสภาพเศรษฐกิจเมืองอุดรธานีที่
เติบโตอยางรวดเร็วดวยการเปดและขยายรานคาใหบริการแกทหาร
อเมริกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง รานตัดสูท รานตัดเย็บเสื้อผา ในยาน
ซอยภาพยนตรเฉลิมวัฒนาเกา (ถนนอุดรดุษฎี) รานอาหาร และ
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รานขายของเบ็ดเตล็ดบริเวณดานนอกคายทหารอเมริกา10 ความ
เฟองฟูของเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีในยุคนี้ ประกอบกับอุปนิสัย
ของชาวเวียดนามท่ีขยัน อดทน มัธยัสถ สูงาน ทําใหชาวเวียดนาม
ในจังหวัดอุดรธานี เริ่มสะสมทุนและกอรางสรางตัวได หลาย
ครอบครัวมีฐานะดีข้ึน และพัฒนาเปนเจาของธุรกิจในเวลาตอมา  

อีกจุดเปลี่ยนสําคัญที่สงผลตอเศรษฐกิจของชุมชนชาว
เวียดนาม จังหวัดอุดรธานี เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย 
ชุณหะวัณ ที่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการตางประเทศ และรื้อฟน
ความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานอินโดจีน “เปลี่ยนสนามรบเปน
สนามการคา” และมีแนวนโยบายผอนปรนตอชาวเวียดนามใน
ประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้นโยบายการใหสัญชาติไทยแก
ลูกหลานชาวเวียดนามอพยพท่ีเกิดในประเทศไทย ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ.1990 ถือเปนจุดเปลี่ยน
ครั้งสําคัญที่เอ้ืออํานวยใหชาวเวียดนามในอุดรธานีมีอิสระในการ
ประกอบอาชีพ และสามารถเปนเจาของธุรกิจไดถูกตองตาม
กฎหมาย มีสิทธิ์ในการซ้ือบานซื้อที่ดิน และที่สําคัญการไดสัญชาติ
ไทยยังเปนใบเบิกทางใหชาวเวียดนามกาวเขามามีบทบาทสําคัญใน
ภาคธุรกิจการคา ทั้งในเขตเทศบาลนครอุดรธานี และในอําเภอ
ตางๆ ของจังหวัดอุดรธานี   

                                                           
10 สัมภาษณ คุณตา ฟาม วัน ตวน , อายุ 93 ป, วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 
2558. 
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ปจจุบันเศรษฐกิจของชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม 
จังหวัดอุดรธานี นับวันจะยิ่งเติบโตและม่ันคงมากย่ิงขึ้น ชาวไทย
เชื้อสายเวียดนามไดเขาไปมีบทบาทตอเศรษฐกิจของจังหวัด
อุดรธานีหลากหลายสาขา ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต 
ภาคการคาสงคาปลีก รวมทั้งภาคบริการ นอกจากน้ีชุมชนชาวไทย
เชื้อสายเวียดนามยังมีสวนสําคัญในการชวยพัฒนาเศรษฐกิจของ
จังหวัดใหเจริญกาวหนา ทั้งนี้มีธุรกิจของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
จํานวนไมนอยที่กําลังขยายการลงทุนไปยังพ้ืนที่ตางๆ ทั่วประเทศ 
ไม ว าจะเป น ธุ รกิ จผลิตภัณฑ หลั งคาเหล็ ก  ธุ รกิ จจํ าหน าย
รถจักรยานยนต  ธุรกิจอาหารเวียดนาม (แหนมเนือง) รานทอง 
เปนตน และบางธุรกิจมีการขยายการลงทุนไปยังตางประเทศ เชน 
ประเทศมาเลเซีย ประเทศลาว เปนตน นอกจากน้ีวัฒนธรรมดั้งเดิม
ของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามท่ีมักชวยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน 
เปนสิ่งสงเสริมใหเศรษฐกิจของชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
นับวันจะยิ่งแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น เห็นไดชัดจากการรวมกลุมทาง
ธุรกิจภายในชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในนาม "ชมรมธุรกิจ
ไทย-เวียดนาม จังหวัดอุดรธานี (Hội Doanh nhân Thái-Việt 

Nam tỉnh Udonthani)" ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือกันในดาน
ธุรกิจ รวมมือทางเศรษฐกิจ และเปนสะพานเชื่อมการคาการลงทุน
ระหวางไทยและเวียดนาม ยอมเปนสิ่งบงบอกถึงความสมัครสมาน
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สามัคคีของผูคนในชุมชนไดเปนอยางดี ในปจจุบันชาวไทยเชื้อสาย
เวียดนามในจังหวัดอุดรธานี ประกอบหลากหลายอาชีพ ไดแก 
 - กิจการรานอาหาร อาทิ รานอาหารเวียดนาม รานอาหาร
ไทย รานอาหารอีสาน รานกาแฟ เปนตน 

 - โรงงานผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑหลังคาเหล็ก 
(Metal Sheet) 

 - รานขายเสื้อผาในตลาดหาแยก  และตลาดโบเบอุดร 
- รานทองในเขตเทศบาล และในอําเภอตางๆ ของจังหวัด 

 - โรงเรียนเอกชน เชน โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนอนุบาล 
โรงเรียนดนตรี เปนตน 

 - โรงงานผลิตและจําหนายลูกชิ้น 

 - โรงแรม รีสอรท และอพารทเมนท 
 - โรงรับจํานํา     
 - อูซอมรถยนต 
 - โรงกลึง 
 - บริษัทรับเหมากอสราง และโครงการบานจัดสรร 
 - ตัวแทนจําหนายรถยนต และรถจักรยานยนต 
 - รับราชการ เชน แพทย ครู อาจารย และขาราชการใน
หนวยงานภาครัฐ 
 - รานคาปลีก เชน  รานตัดสูท  รานถายรูป  รานขาย
เครื่องใชไฟฟา รานมือถือ รานลางรถ รานขาย-ซอมนาฬิกา ราน
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ขายอุปกรณกอสราง รานสังฆภัณฑ รานเฟอรนิเจอร รานหมอนํ้า 
รานไดนาโม รานขายเสื้อและอุปกรณกีฬา รานเครื่องเขียน ราน
ขายผลิตภัณฑอาหารเวียดนามแปรรูป (หมูยอ แหนม ขนมปง
เวียดนาม มะพราวแกว) รานประดับยนต รานขายแวนตา เปนตน 

 

2. วิถีชีวิตและการปรับตัวทางสังคมของชุมชนชาวไทยเช้ือสาย
เวียดนามในจังหวัดอุดรธานี 

สภาพชุมชนและการอยูอาศัย 

ชุมชนชาวเวียดนามในอดีตอาศัยกระจายตัวปะปนอยูกับ
ชาวไทยและชาวจีนตามแหลงชุมชนในเขตเทศบาล และบริเวณ
รอบนอกตัวเมืองอุดรธานี ตอมาเม่ือชาวเวียดนามใหมอพยพเขามา
อาศัยในจังหวัดอุดรธานี ชุมชนเวียดนามได เกิดการขยายตัว
กระจายไปทั่วเขตเทศบาลนครอุดรธานี ชาวเวียดนามสวนใหญมัก
อาศัยอยูกันเปนกลุมบริเวณเดียวกันตามตรอกซอยตางๆ ในเขต
เทศบาล และแทบไมมีครอบครัวเวียดนามไหนท่ีอยูอยางโดดเดี่ยว 
โดยสาเหตุที่ทําใหชาวเวียดนามจําเปนตองจับกลุมอาศัยอยูละแวก
เดียวกัน เนื่องจากการดําเนินมาตรการและนโยบายที่เขมงวดของ
รัฐบาลไทยที่มีตอชาวเวียดนามในอดีต สงผลใหชาวเวี ยดนาม
จําเปนตองอาศัยกันเปนกลุมเพ่ือความปลอดภัยและม่ันคงในชีวิต



วารสารศิลปศาสตร์224

224 
 

และทรัพยสิน นอกจากน้ีวัฒนธรรมการอาศัยกันเปนกลุมตามวิถี
ชีวิตแบบหมูบานในชนบทเวียดนาม (làng quê) มีสวนสําคัญที่ทํา
ใหชาวเวียดนามมักจับกลุมอาศัยรวมกันแมวาจะไมไดอาศัยใน
ประเทศของตนก็ตาม   ขณะเดียวกันดวยขอจํากัดดานการเงินที่
ชาวเวียดนามไมสามารถนําทรัพยสินใดๆ ขามเขามายังฝงไทยได 
ทําใหหลายครอบครัวตองไปเชาบานคนไทยอาศัยตามตรอกซอย
ตางๆ ในตัวเมืองอุดรธานี 

แมวาชาวเวียดนามจะนิยมอาศัยอยูกันเปนกลุมในละแวก
เดียวกันตามความคุนชินเดิม แตกลับไมปรากฏส่ิงปลูกสรางที่
แสดงออกถึงวัฒนธรรมเวียดนามภายนอกครัวเรือนที่มักพบเห็นได
ตามหมูบานในชนบทของประเทศเวียดนาม เชน ประตูหมูบาน 
(cổng làng) รั้วไผ (luỹ che) ศาลาประชาคมหมูบาน (đình làng) 
หรือ ศาลเจาประจําหมูบาน (đền thờ làng) เนื่องจากชาว
เวียดนามในจังหวัดอุดรธานีตองการท่ีจะปรับตัวใหเขากับสภาพ
สังคมไทย11 และเพ่ือใหสามารถอาศัยอยูในสังคมไทยไดอยางสงบ
สุขในชวงเวลาท่ีตองประสบกับภาวะกดดันและยากลําบากใน   
การดํารงชีวิตในอดีต ทั้งนี้สภาพบานเรือนของชาวเวียดนามในอดีต
สวนใหญจะเปนบานดินหรือบานไมสองชั้นเล็กๆ เรียงรายติดกัน
ตลอดแนวตรอกซอย โดยครอบครัวที่พอมีทุนทรัพยมักจะเชาบาน
ไมของคนไทยอาศัย สวนครอบครัวที่มีทุนทรัพยจํากัดมักเชาบาน
                                                           
11 สัมภาษณ คุณ เจิ่น มิงห จุง, อายุ 57 ป, วันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558. 
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ดินอาศัย ภายในบานของชาวเวียดนามจะมีการต้ังหิ้งบูชาปตุภูมิ12

และหิ้งบูชาบรรพบุรุษ13ไวคูกันในพื้นที่สําคัญที่สุดของบาน เพื่อเปน
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผูคนในครอบครัว   บานแตละหลังของ     
ชาวเวียดนามจะมีพ้ืนที่เฉลี่ยประมาณ 64 ตารางเมตร สวนใหญมัก
                                                           
12 หิ้งบูชาปตุภูมิ (bàn thờ Tổ Quốc) เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเปนที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจของชุมชนชาวไทยเช้ือสายเวียดนามในอดีต เปนสัญลักษณแสดงถึง
ความสํานึกรักบานเกิดปตุภูมิของตน หิ้งบูชาปตุภูมิดั้งเดิมมีลักษณะเดียวกัน
ทั้งชุมชน คือ มีรูปโฮจิมินหอยูกลาง ดานบนรูปเขียนวา “ประเทศชาติอยู
เหนือสิ่งอื่นใด (Tổ Quốc trên hết)” ทางดานซายเขียนวา “ขยัน มัธยัสถ 
อดทน ขามผานความลําบาก (Cân kiệm nhẫn nại vượt qua khổ)” และ
ทางดานขวารูป เขียนวา “เวียดนามไทยรักใครกลมเกลียวยืนนาน (Việt 
Thái thân thiệt muôn năm)” และดานลางรูปเขียนวา “ประธาน        
โฮจิมินหจงเจริญ (Hồ Chủ tịch muôn năm)” (สัมภาษณ คุณปา เหงียน 
ถิ ซวน แอ็งห, อายุ 63 ป, วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2554) อยางไรก็ตามห้ิง
บูชาปตุภูมิกลายเปนสิ่งตองหามนับตั้งแตที่รัฐบาลไทยออกกฎหมายหาม  
ชาวเวียดนามเคลื่อนไหวกิจกรรมใดๆ ที่ภาครัฐมองวาเปนภัยคุกคามตอ 
ความมั่นคง สงผลใหทุกครอบครัวเวียดนามจําเปนตองรื้อหิ้งบูชาปตุภูมิทิ้งไป 
ทําใหในปจจุบันไมหลงเหลือหิ้งบูชาปตุภูมิใหเห็นในชุมชนชาวไทยเช้ือสาย
เวียดนาม จังหวัดอุดรธานี (สัมภาษณ คุณตา เจิ่น แหมง หง, อายุ 81 ป, 
วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2554.) 
13 หิ้งบูชาบรรพบุรุษ (bàn thờ tổ tiên) เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางวัตถุและจิตใจ
ที่สําคัญของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม แสดงออกถึงความกตัญูรูคุณบิดา
มารดา บรรพบุรุษผูใหกําเนิด โดยหิ้งบูชาบรรพบุรุษของชาวไทยเช้ือสาย
เวียดนามมีลักษณะเรียบงาย ไมหรูหรา มีการประดับรูปบรรพบุรุษ ดอกไม 
ธูปเทียน ในปจจุบันหิ้งบูชาบรรพบุรุษยังคงดํารงอยูในชุมชนชาวไทยเช้ือสาย
เวียดนามเรื่อยมา 
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มีการปลูกสวนเล็กๆ บริเวณหนาบาน และในแตละหมูบาน (làng) 
ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่ชาวเวียดนามในชุมชนกําหนดกันเอง จะมีแปลงที่ดิน
เปลาไวสําหรับเลนกีฬา ออกกําลังกาย และจัดกิจกรรมในชุมชน 
ดังเชนในอดีตชาวเวียดนามมักจะจัดการแขงขันวอลเลยบอล
ระหวางหมูบานในชุมชนเวียดนามจังหวัดอุดรธานี ในชวงเทศกาล
ตรุษเวียดนาม วันชาติเวียดนาม และวันคลายวันเกิดของประธาน 
โฮจิมินห  อยางไรก็ตามภายหลังจากที่ชาวเวียดนามไดรับสัญชาติ
ไทยในชวงทศวรรษท่ี 1990 ชุมชนเวียดนามในจังหวัดอุดรธานีเกิด
การเปล่ียนแปลงและการเคลื่อนยายถิ่นฐานของผูคนออกจาก
ชุมชน  หลายครอบครัวไดยายออกจากซอยมาอยูตึกแถวหรือ
อาคารพาณิชยติดถนนใหญเพ่ือสะดวกในการทําการคา  หลาย
ครอบครัวไดรื้อบานไมทิ้งและสรางบานปูนแทนที่ ลูกหลานชาว
เวียดนามในชุมชนเริ่มทยอยเดินทางออกไปเรียนหนังสือและไป
ทํางานที่กรุงเทพฯ และตามตางจังหวัด ทําใหสภาพชุมชนเวียดนาม
ในอดีตกลับกลายเปนชุมชนที่มีแตผูสูงอายุชาวเวียดนามอาศัย 
นอกจากนี้ชุมชนเวียดนามในอดีต ดังเชน บานหนองบัวที่เคยมี   
ชาวเวียดนามอาศัยหนาแนนก็กลายสภาพเปนโรงงานของชาวไทย
เชื้อสายจีน และไมหลงเหลือสภาพชุมชนในอดีตใหเห็น เนื่องจาก
ที่ตั้งของบานหนองบัวเดิมตั้งอยูหางจากถนนใหญ (ถนนนิตโย) 
ประมาณ 800 เมตร ทําใหไมเหมาะกับการทําการคา สงผลใหชาว
เวียดนามในบานหนองบัวทยอยพากันยายออกไปอาศัยในพ้ืนที่อ่ืน 
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เชนเดียวกับที่บานหนองโอนท่ีตั้งอยูหางจากตัวเมืองอุดรธานี
ประมาณ 12 กิโลเมตร ในอดีตเคยเปนหมูบานเวียดนามอีกแหงที่มี
ชาวเวียดนามอาศัยอยูหนาแนน ก็กลายสภาพเปนหมูบานชาวไทย 
และมีเพียงครอบครัวชาวเวียดนามเกาอาศัยอยู 2 ครอบครัว14 
หลงเหลือไวเพียงแตแหลงศึกษาทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร       
โฮจิมินหที่ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามรวมกับหนวยงานราชการ
ทองถิ่นสรางขึ้นเพ่ือเปนสถานที่รําลึกถึงประธานโฮจิมินหที่ครั้งหนึ่ง
เคยมาพํานักและเคลื่อนไหวกูชาติเวียดนามในพ้ืนที่แหงนี้ 

ปจจุบันชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอาศัยกระจายตัวไปทั่ว
ทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี สามารถแบงไดเปน 4 ชุมชน
ใหญๆ ดังนี้ 
 1. ชุมชนสรางหลวง (làng Sảng Luông) เปนชุมชน
เวียดนามท่ีเกาแกแหงหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี ชาวไทยเชื้อสาย
เวียดนามอาศัยกระจายตามถนนสรางหลวง (ดานหนาตลาด
เทศบาล 1) ถนนหมากแขง และถนนตํารวจ ในอดีตชุมชนสราง
หลวงเคยเปนที่ตั้งของสมาคมเหวียตเกี่ยวกูชาติ (Tổng Hội Việt 

kiều cứu quốc)15 ซึ่งเปนศูนยกลางการเคล่ือนไหวกูชาติของชาว
เวียดนามในประเทศไทย รวมท้ังในอดีตบริเวณดังกลาวมีครอบครัว

                                                           
14 สัมภาษณ คุณลุง เจิ่น จอง ตาย, อายุ 70 ป, วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 
2558. 
15 สัมภาษณ คุณฟาม วัน บิ่งห, อายุ 57 ป, วันท่ี 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554. 
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ชาวเวียดนามอาศัยอยูหนาแนนตามซอยตางๆ บนถนนสรางหลวง 
ชาวเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี เรียกวา สอม ตง (xóm Tổng) 
หรือคุมสมาคม ปจจุบันมีชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอาศัยบริเวณ
ชุมชนสรางหลวงประมาณ 350 ครัวเรือน   
 2. ชุมชนบานจิก (làng Bản Chịc) ตั้งอยูบริเวณซอยศรี
สุข 1 ซอยศรีสุข 2 (ดานหนาโรงภาพยนตรอัมพรเกา) ถนนนเรศวร 
และถนนศรีชมชื่น ในอดีตชุมชนบานจิกมีความสําคัญในดาน
ประวัติศาสตรการกู ชาติ เวียดนาม  เนื่ องจากเคยเป น พ้ืนที่
เคลื่อนไหวปฏิวัติกูชาติเวียดนามท้ังในชวงสงครามตอตานฝรั่งเศส
และสหรัฐอเมริกา ปจจุบันชุมชนบานจิกมีชาวไทย เชื้อสาย
เวียดนามอาศัยอยูประมาณ 200 ครัวเรือน 

 3. ชุมชนส่ีแยก (làng Siyek) เปนชุมชนเวียดนามขนาด
ใหญครอบคลุมหลายพ้ืนที่ ไดแก บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา (สี่แยก
คอกวัว) ถนนประจักษศิลปาคม ถนนแจมนุสรณ ถนนอดุลยเดช 
ถนนสี่ศรัทธา และถนนวัฒนานุวงศ ในอดีตชุมชนสี่แยกบริเวณซอย
โรงภาพยนตรเฉลิมวัฒนาเกา เปนอีกหนึ่งพ้ืนที่ที่มีชาวเวียดนามตั้ง
บ าน เรื อน อาศั ยอยู ห น าแน น  โด ย เฉพ าะอย าง ย่ิ งในช ว ง
สหรัฐอเมริกาเขามาตั้งฐานทัพในจังหวัดอุดรธานี ชาวเวียดนามใน
ซอยโรงภาพยนตรเฉลิมวัฒนาเปดรานตัดเย็บเสื้อผาขายใหกับ
ทหารอเมริกันอยางคึกคัก ทําใหชุมชนแหงน้ีกลายเปนยาน
เศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของชุมชนเวียดนามในอดีต ตอมา
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เมื่อสงครามเวียดนามส้ินสุด สหรัฐอเมริกาไดถอนทหารออกจาก
จังหวัดอุดรธานี รานตัดเย็บเสื้อผาในซอยโรงภาพยนตรเฉลิมวัฒนา
พากันปดตัวลง และเลิกกิจการไปประกอบอาชีพอ่ืน ปจจุบันพ้ืนที่
โรงภาพยนตรเฉลิมวัฒนาถูกแทนท่ีดวยศูนยการคาตึกคอม แลนด
มารค อุดรธานี ทําใหไมมีชุมชนเวียดนามในซอยโรงภาพยนตร
เฉลิมวัฒนาเดิมหลงเหลืออยูอีก ในปจจุบันชุมชนส่ีแยกมีชาวไทย
เชื้อสายเวียดนามอาศัยอยูประมาณ 340 ครัวเรือน   
 4. ชุมชนหาแยก (làng Hayek) ตั้งอยูบริเวณโดยรอบน้ําพุ
ประจักษอุดร (หาแยกนํ้าพุ) ตลาดเจาพระยาอุดร และตามถนน
ทหาร ถนนโพศรี (ตลาดไทยอีสาน) ถนนนิตโย (บริเวณตลาดหนอง
บัว) ชุมชนหาแยกถือเปนยานเศรษฐกิจที่สําคัญของเมืองอุดรธานี
ตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบัน ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในชุมชน     
หาแยกสวนใหญประกอบธุรกิจคาผาในตลาดเจาพระยาอุดร ซึ่งเปน
ตลาดค าส งผ าที่ ใหญ ที่ สุ ดของจั งหวัด อุดรธานี   และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปจจุบันชุมชนหาแยกมีชาวไทยเชื้อ
สายเวียดนามอาศัยอยูประมาณ 250 ครัวเรือน  
 นอกจากชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจะตั้งถิ่นฐานในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี ยังมีชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอีกจํานวนหนึ่ง
อาศัยตามตางอําเภอของจังหวัดอุดรธานี เชน อําเภอกุมภวาป 
อําเภอเพ็ญ อําเภอบานผือ อําเภอกุดจับ อําเภอหนองวัวซอ เปน
ตน ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามท่ีอาศัยอยูตางอําเภอสวนใหญจะเปน
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ชาวเวียดนามที่เคยอาศัยในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จากนั้นยาย
ออกไปประกอบอาชีพหรือขยายธุรกิจยังอําเภอตางๆ ในจังหวัด
อุดรธานี 

 

 ครอบครัว เครือญาติ วัฒนธรรมและการอยูรวมกับ
ชุมชนชาวไทย 

ครอบครัวชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานีมี
ลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยวท่ีประกอบดวยสามี ภรรยา และบุตรที่
ยังไมไดแตงงาน ครอบครัวเวียดนามยังคงถือปฏิบัติธรรมเนียมชาย
เปนใหญ โดยถือฝายชายที่มีอาวุโสสูงสุดในครอบครัวเปนหัวหนา
ครอบครัว มีอํานาจในการตัดสินใจเรื่องสําคัญภายในครอบครัว 
รวมทั้งยังมีหนาที่สําคัญในการประกอบพิธีบูชาบรรพบุรุษ  อยางไร
ก็ตาม  คานิยมชายเปนใหญกลับมิไดเหมือนดังเชนที่ประเทศ
เวียดนามเสียทีเดียว เนื่องจากชาวไทยเชื้อสายเวียดนามไดรับ
อิทธิพลจากวัฒนธรรมไทยมามาก ทําใหในแตละครอบครัวให
ความสําคัญลูกชายกับลูกสาวเทาเทียมกัน (พิสิฐ อํานวยเงินตรา, 
2557: 631) ขณะท่ีความสัมพันธภายในครอบครัวชาวไทยเชื้อสาย
เวียดนามมีลักษณะท่ีแนนแฟน และใหความสําคัญกับสถาบัน
ครอบครัวเปนอันดับแรก โดยยึดถือหลักปฏิบัติตามแนวคิดขงจ๊ือ
อยางเครงครัด เชน การใหความเคารพนับถือผูอาวุโสในครอบครัว 



231มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

231 
 

กตัญูกตเวทีตอบิดามารดาและบรรพบุรุษของตน รวมท้ังมี     
การอบรมส่ังสอนใหมีความรักและสามัคคีในหมูญาติพ่ีนองของตน  

ความสัมพันธของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามภายในชุมชน
ดวยกันเอง มักแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีและชวยเหลือ
เกื้อกูลกันระหวางคนในชุมชน ผานงานหรือกิจกรรมตางๆ ทั้ง
กิจกรรมสวนตัวและสวนรวม  โดยในอดีตไมวาจะเปนงานเล็กหรือ
งานใหญของแตละครอบครัว เชน งานแตงงาน งานศพ งาน
ครบรอบวันตายของบรรพบุรุษ (ngày giỗ ) งานข้ึนบานใหม     
เปนตน ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในชุมชนตางพรอมใจกันเขารวม
และช วย เหลื อ เจ าภ าพ ในด านต างๆ  เช น  การจั ดสถานที่           
การตระเตรียมอาหารเคร่ืองดื่ม และการใหความชวยเหลือดาน
อ่ืนๆ  อยางไรก็ตามแมวาสภาพสังคมในยุคปจจุบันจะเปลี่ยนแปลง
ไปจากอดีต แตการใหความสําคัญกับผูคนในชุมชนกลับมิไดเจือจาง
ไปตามกาลเวลา  หากแตเปนการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยใหม 
จากเดิมท่ีชวยเหลือกันผานการใชแรงงาน   ถูกปรับเปลี่ยนไปสู
รูปแบบของสิ่งของหรือเงินทองใหกับเจาภาพแทน  ขณะที่งานหรือ
กิจกรรมสวนรวมของชุมชน  เชน  งานวันตรุษเวียดนาม (Tết) งาน
เลี้ยงของกลุมหรือองคกรตางๆ ในชุมชน   งานบุญของวันสุนทร
ประดิษฐ (chùa Khánh An)  งานไหวศาลเจาเจิ่น ฮึง ดาว (đền 

thờ Trần Hưng Đạo) เปนตน  ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามใน
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จังหวัดอุดรธานีตางเขารวมและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของชุมชน
อยางแข็งขัน 

ความสัมพันธกับผูคนภายนอกชุมชน อาจถายทอดผานคํา
สอนของครอบครัวชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี
ตั้งแตอดีตที่จะสอนใหทุกคนในครอบครัวรักคนไทย  เพราะคนไทย
ไดชวยเหลือคนเวียดนามไวมากเม่ือคร้ังอดีต รวมถึงสํานวนที่    
ชาวไทยเช้ือสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานีนิยมสอนลูกหลานวา 
“อยูใหเขารัก จากใหเขาคิดถึง” มีความหมายวา “อยูแผนดินไทย
ตองทําใหคนไทยรัก และหลังจากกลับเวียดนามตองทําใหคนไทย
คิดถึง” เปนสํานวนที่ยังคงใชสอนลูกหลานชาวไทยเชื้อสาย
เวียดนามเพ่ือใหปรับใชกับสังคมในยุคปจจุบัน (พิสิฐ อํานวย
เงินตรา, 2557: 631) คําสอนดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงวิธีคิดของ
ชาวไทยเช้ือสายเวียดนามกับทองถิ่นที่พยายามจะสานสัมพันธกับ
ผูคนในทองถิ่นนับตั้งแตที่อพยพเขามาอาศัยในแผนดินไทย ทั้งนี้
ความสัมพันธระหวางชาวไทยเชื้อสายเวียดนามกับผูคนทองถิ่นใน
จังหวัดอุดรธานีมีความสัมพันธที่ดีเสมอมา  แมในบางชวงที่รัฐบาล
ไทยพยายามใหภาพชาวเวียดนามเปนผูรายและเปนภัยตอความ
มั่นคงของประเทศ แตผูคนทองถิ่นในจังหวัดอุดรธานีตางเห็นอก
เห็น ใจและใหความชวยเห ลือที่ ดีกับชาวเวีย ดนามเสมอมา 
นอกจากน้ีในงานเทศกาลและงานประเพณีตางๆ ของทองถ่ิน ไมวา
จะเปนงานถนนอาหารสงกรานตเมืองอุดรธานี  งานประเพณีลอย
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กระทง  งานประจํ าปทุ งศรี เมืองอุดร   งานบุญ   ทอดกฐิน 
ทอดผาปา ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานีตางเขา
รวมงานอยางพรอมเพรียง นอกจากนี้ในงานสําคัญของทางราชการ 
เชน  งานวันพอแหงชาติ  งานวันแมแหงชาติ  งานวันจักรี  งานวัน
ปยมหาราช  ชาวไทยเช้ือสายเวียดนามก็เขารวมกับทางราชการอยู
เปนประจํา ในทางกลับกัน งานและกิจกรรมตางๆ ที่ชุมชนชาวไทย
เชื้อสายเวียดนามจัดขึ้นก็มีการเชิญผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี 
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี   เจาหนาที่ระดับสูงใน
หนวยงานราชการของทองถิ่น   มาเปนประธานในพิธีอยู เสมอ 
นอกจากนี้งานเฉลิมฉลองเทศกาลวันตรุษเวียดนาม ณ แหลงศึกษา
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรโฮจิมินห ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม 
จังหวัดอุดรธานี จะเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ
และชาวบานในละแวกใกลเคียงเขารวมเฉลิมฉลองกินเลี้ยงในงาน
เปนประจําทุกป  

 

การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางชาวไทย     
เชื้อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี 

การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางชาวไทยเชื้อสาย
เวียดนามเปนวัฒนธรรมด้ังเดิมท่ีตกทอดมาจากเม่ือคร้ังอาศัยอยูใน
ประเทศเวียดนาม ซึ่งมีการนํารูปแบบดั้งเดิมมาปรับใชใหเขากับ
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บริบทสังคมไทย การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางชาวไทย
เชื้อสายเวียดนามในแตละยุคตางมีจุดประสงคที่แตกตางกัน 
สามารถแบงออกไดเปน 3 ชวง ดังนี้ 

1. การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางชาวไทย  
เชื้อสายเวียดนามชวงตนทศวรรษท่ี 1920 ถึงกลางทศวรรษท่ี 
1930 

 การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางชาวไทยเชื้อสาย
เวียดนามในเมืองอุดรธานีระยะน้ี เปนไปเพ่ือรวบรวมชาวเวียดนาม
ที่อาศัยกระจัดกระจายในเมืองอุดรธานีใหเขามาอาศัยรวมกันเพ่ือ
สนับสนุนการเคลื่อนไหวปฏิ วัติกูชาติ เวียดนาม  เสริมสราง      
ความสามัคคีและความรักชาติในหมูชาวเวียดนาม โดยมีการจัดตั้ง
องคกรเคลื่อนไหวตอตานฝร่ังเศสหลายองคกรในพ้ืนที่อุดรธานี อาทิ 
สาขาของสมาคมสหายยุวชนเวียดนามปฏิวัติ (Chi bộ Việt Nam 

Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội) สมาคมสหกรณ (Hội 

Hợp tác) สมาคมมิตรภาพ (Hội Thân ái) และกลุมอื่นๆ ในชุมชน 
เชน กลุมสตรี (tổ chức phụ nữ) กลุมเยาวชน (tổ chức thiếu 

niên) เปนตน  (Chu Đức Tính , 2005: 157) ทํ าให อุดรธานี
กลายเปนศูนยกลางการเคล่ือนไหวของชาวเวียดนามในภาคอีสาน 

(Nguyễn Quốc Lộc, 2006: 23) กลุมองคกรตางๆ ในขบวนการ 
กูชาติเวียดนามมีการเคล่ือนไหวอยางตอเนื่อง จนกระทั่งถึงกลาง
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ทศวรรษ ท่ี  1930 ได สลาย ตัวไปหลั งจากทางการไทยห าม         
ชาวเวียดนามเคล่ือนไหวทางการเมืองภายในประเทศ รวมทั้งมี  
การจับกุมชาวเวียดนามที่เคลื่อนไหวในเมืองอุดรธานี อยางไรก็ตาม
ในชวงป ค.ศ.1942-1943 มีการกอตั้งสมาคมเหวียตเก่ียวกูชาติ 
(Tổng Hội Việt kiều cứu quốc) ขึ้นในคุมสรางหลวง (Xóm 

Tổng) จังหวัดอุดรธานี เพ่ือเคลื่อนไหวตอตานฝรั่งเศสกอนถูกสั่ง
ยุบในปค.ศ.1952  

2. การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางชาวไทย  
เชื้อสายเวียดนามชวงปลายทศวรรษท่ี 1940 ถึงปลายทศวรรษที่ 
1970 

 การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางชาวไทยเชื้อสาย
เวียดนามระยะน้ีเปนการรวมกลุมภายหลังจากท่ีชาวเวียดนาม
อพยพลี้ภัยสงครามเขามาอาศัยอยูจังหวัดอุดรธานีไดระยะหนึ่ง ซึ่ง
เปนการจัดตั้งอยางลับๆ ภายในชุมชน มีวัตถุประสงคเพ่ือปกปอง
ชาวเวียดนามในชุมชนใหรอดพนจากสถานการณความยากลําบาก
ในการดํารงชีวิต อันเน่ืองมาจากนโยบายและมาตรการตางๆ ของ
รัฐบาลไทยที่มีตอชาวเวียดนามในประเทศไทย  รวมทั้ งเพ่ือ
เสริมสรางความสามัคคีในหมูชาวเวียดนาม  

การรวมกลุมในชุมชนเวียดนามระยะนี้แบงออกเปน 4 

ระดับ ประกอบดวย ระดับกลุม (tổ) คุม (chòm) หมูบาน (làng) 
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และทองถ่ินหรือจังหวัด (địa phương) ในแตละระดับจะมี
หนวยงานยอยสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในชุมชน 
เชน แผนกวัฒนธรรม แผนกเวียดนาม-ไทย แผนกเยาวชน แผนก
สตรี แผนกวิถีใหม เปนตน แผนกวัฒนธรรม (Ban văn hóa) ทํา
หนาท่ีใหการสนับสนุนและกระตุนชาวเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี
ใหอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของตน รวมท้ังทําหนาที่
จัดการดูแลดานการศึกษาใหแกชาวเวียดนามในชุมชนไดเรียนภาษา
เวียดนามอยางทั่วถึง แผนกเวียดนาม-ไทย (Ban Việt-Thái) ทํา
หนาที่ในการติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีและหนวยงานราชการ
ไทย แผนกเยาวชน (Ban thanh niên) ทําหนาที่สงเสริมและ
กระตุนการเรียนหนังสือ การฝกอาชีพ การมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวาง
กันทั้งภายในครอบครัวและภายในชุมชน และสงเสริมใหเยาวชน
ปฏิบัติตนเปนคนดีของสังคม รวมทั้งสอดสองดูแลเยาวชนไมใหนิยม
ในวัฒนธรรมอเมริกัน เชน การหามดูโทรทัศน หามไปดูภาพยนตร 
หามเท่ียวผับเที่ยวบาร เปนตน แผนกสตรี (Ban phụ nữ) ทํา
หนาที่ชวยเหลือกิจกรรมตางๆ ในชุมชน เชน งานศพ งานแตงงาน 
รวมทั้งทําหนาที่ใหคําปรึกษาเรื่องตางๆ ภายในครอบครัว  และ
แผนกวิถีใหม (Ban nếp sống mớ i) ทําหนาที่สงเสริมและให
ความรูกับชาวเวียดนามในการปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักศีลธรรม
และกฎหมายของประเทศไทย อยางไรก็ตามการดําเนินงานของ
กลุมองคกรตางๆ ภายในชุมชนชาวเวียดนาม จังหวัดอุดรธานี ได
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สลายตัวไปในป ค.ศ.1977 ในสมัยรัฐบาลธานินทร กรัยวิเชียร 
เนื่องจากมีนโยบายปราบปรามลัทธิคอมมิวนิสตอยางหนัก รวมท้ัง
เพ่ือตองการใหฝายรัฐเกิดความสบายใจ16  

 3. การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางชาวไทย  
เชื้อสายเวียดนามชวงปลายทศวรรษที่ 1990 ถึงปจจุบัน 

 นับตั้งแตที่ชาวเวียดนามในจังหวัดอุดรธานีไดรับสัญชาติ
ไทย การสรางเครือขายความสัมพันธของชาวเวียดนามกลับมีบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต กลาวคือ การรวมกลุมในยุคน้ีมิไดเปน
การรวมกลุมเพ่ือวัตถุประสงคทางการเมืองเฉกเชนอดีต หากแตเปน
การรวมกลุมเพ่ือวัตถุประสงคในการพบปะสังสรรค ชวยเหลือสังคม 
และเสริมสรางความสามัคคีในชุมชน โดยกลุมองคกรในอดีต      
ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบมาสูองคกรที่เปนตัวแทนชาวไทยเชื้อสาย
เวียดนามทั้งจังหวัด คือ สมาคมชาวเวียดนาม จังหวัดอุดรธานี (Hội 

ngườ i V iệt Nam  tỉnh Udonthani) กอตั้ งขึ้น เมื่ อวันที่  2 

พฤศจิกายน ค.ศ. 2007 มีวัตถุประสงคเพ่ือพบปะแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น สงเสริมความยุติธรรมในสังคม สงเสริมความสามัคคีและ
ผดุงเกียรติในหมูสมาชิก รวมท้ังสงเสริมและชวยเหลือชาวไทย   
เชื้อสายเวียดนามในดานอาชีพ การทองเที่ยว และการประกอบ

                                                           
16 สัมภาษณ คุณตา ฟาม วัน ตวน , อายุ 93 ป, วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 
2558. 



วารสารศิลปศาสตร์238

238 
 

ธุรกิจ17 นอกจากนี้สมาคมชาวเวียดนาม จังหวัดอุดรธานี ยังทํา
หนาท่ีเปนสะพานเชื่อมความสัมพันธไทย-เวียดนามในการติดตอ
ประสานงานใหกับหนวยงานราชการไทยและเวียดนามเสมอมา18 
ทั้งยังเปนองคกรที่จัดกิจกรรมชวยเหลือสังคม งานการกุศล และ
กิจกรรมแสดงวัฒนธรรมเวียดนามอยูเปนประจํา 
 นอกจากการรวมกลุมของสมาคมชาวเวียดนาม จังหวัด
อุดรธานี ยังมีการรวมกลุมอีกหลายองคกรในชุมชนชาวไทยเชื้อสาย
เวียดนามท่ีมีรูปแบบไมเปนทางการ เชน ชมรมนักธุรกิจไทย -

เวียดนาม จังหวัดอุดรธานี   ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพ 1997  
ชมรมผูสูงอายุ เปนตน ขณะเดียวกันยังมีการรวมกลุมที่เกิดจาก
ความรวมมือระหวางชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี
กับหนวยงานราชการสวนทองถิ่น รวมกันจัดสรางแหลงศึกษา
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรโฮจิมินห (Khu di tích Chủ tịch Hồ 

Chí Minh) ที่บานหนองฮาง (หนองโอน) ตําบลเชียงพิณ อําเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหาร
แหลงศึกษาทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรโฮจิมินห  อันประกอบดวย
ชาวไทยเช้ือสายเวียดนามและองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ 

                                                           
17 สัมภาษณ คุณลุง เล วัน เอียน , อายุ 75 ป, วันที่ 2 กุมภาพันธ พ .ศ . 
2554. 
18 สัมภาษณ คุณลุง หวู ซวี จิ๋ง, อายุ 73 , วันท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2558. 



239มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

239 
 

รวมกันบริหารและดูแลแหลงศึกษาทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร    
โฮจิมินหแหงนี้ 

การสรางเครือขายความสัมพันธกับคนในประเทศ
เวียดนาม 

ความสัมพันธระหวางชาวไทยเช้ือสายเวียดนามในจังหวัด
อุดรธานีกับชาวเวียดนามในประเทศเวียดนาม มีความสัมพันธที่
เกี่ยวเนื่องยาวนานนับตั้งแตตนศตวรรษที่ 20 และโดยเฉพาะ  
อยางยิ่งในชวงที่เมืองอุดรธานีเปนศูนยกลางการเคลื่อนไหวกูชาติ
เวียดนามของชาวเวียดนามในภาคอีสาน มีการติดตอประสานงาน 
ดูแลและใหการตอนรับชาวเวียดนามในขบวนการกูชาติเวียดนาม
เรื่อยมา จนกระทั่งในป ค.ศ. 1946 ชาวเวียดนามจากฝงลาวอพยพ 
ลี้ภัยสงครามเขามาอาศัยในจังหวัดอุดรธานี ชาวเวียดนามเหลาน้ี
ลวนมีความผูกพันกับประเทศเวียดนามเปนอยางมาก ซึ่งเดิมทีตอน
ที่ชาวเวียดนามอพยพเขามาทํามาหากินในประเทศลาว พวกเขา
ตั้งใจที่จะทํามาหากินในประเทศลาวเพียงชั่วคราว และหวังจะ    
หาเงินใหไดจํานวนหนึ่งเพ่ือเปนทุนในการการกลับไปใชชีวิตที่บาน
เกิดเมืองนอน (Lê Mạnh Trinh, 1961: 11) ความผูกพันกับ
ประเทศเวียดนามดังกลาว ชาวเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี
แสดงออกผานกิจกรรมตางๆ ในการใหการชวยเหลือแกประเทศ
เวียดนามในระหวางชวงที่มีสงครามมาโดยตลอด เชน การเขารวม
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รบของชาวเวียดนามในสงครามตอตานฝรั่งเศสที่ประเทศลาวและ
กัมพูชา การบริจาคเงินชวยกองทัพเวียดนามเหนือในการสูรบกับ
สหรัฐอเมริกา เปนตน อยางไรก็ตามความสัมพันธระหวางชาว
เวียดนามในจังหวัดอุดรธานีกับชาวเวียดนามในประเทศเวียดนาม
ถูกตัดขาดลงจากความขัดแยงระหวางไทยและเวียดนามในชวง
สงครามเวียดนาม จนกระทั่งเมื่อมีการร้ือฟนความสัมพันธไทย-

เวียดนามในชวงปลายทศวรรษที่ 1980 ทําใหการติดตอระหวาง
ชาวเวียดนามในประเทศไทยกับชาวเวียดนามในประเทศเวียดนาม
กลับมาเปนปกติอีกคร้ัง โดยมีชาวเวียดนามใหมรุนที่ 1 (รุนพอแม) 
จํานวนไมนอยเดินทางกลับไปเย่ียมญาติพ่ีนองของตนในประเทศ
เวียดนาม ขณะเดียวกันก็มีชาวเวียดนามในประเทศเวียดนาม
เดินทางมาเย่ียมญาติพ่ีนองของตนในจังหวัดอุดรธานีเชนเดียวกัน 
ปจจุบันความสัมพันธระหวางชาวไทยเชื้อสายเวียดนามกับชาว
เวียดนามในประเทศเวียดนามดําเนินไปในรูปแบบของความรวมมือ 
กลาวคือ ชาวไทยเช้ือสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานีทําหนาที่เปน
สะพานเชื่อมความสัมพันธไทย -เวียดนาม ผานการทําหนาที่
ชวยเหลือและประสานงานใหกับหนวยงานภาครัฐไทยและ
เวียดนามอยูเปนประจํา นอกจากนี้ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามยังให
การตอนรับคณะตางๆ จากเวียดนามและนักทองเที่ยวเวียดนาม
ที่มาเยี่ยมชมแหลงศึกษาทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรโฮจิมินหเปน
อยางดี 
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บทสรุป 

ตลอดระยะเวลากวาหน่ึงศตวรรษนับตั้งแตที่ชาวเวียดนาม
รุนแรกอพยพเขามาอาศัยและตั้งรกรากในจังหวัดอุดรธานี สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัด
อุดรธานี มีความเปลี่ยนแปลงอยู เรื่อยมาตามพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรของชุมชน การเปล่ียนแปลงดังกลาวลวนเกิดจาก
หลายเหตุปจจัย ไมวาจะเปน ความสัมพันธระหวางไทยและ
เวียดนามในแตละยุค การเมืองภายในประเทศ นโยบายและ
มาตรการของรัฐบาลไทยที่มีตอชาวเวียดนามในประเทศไทย รวมถึง
การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดอุดรธานี ลวน
สงผลกระทบท้ังดานบวกและดานลบตอเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามใหตองมีการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ทั้งนี้ดวยความสามารถในการปรับตัวของ
ชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ประกอบกับวัฒนธรรมการสราง
เครือขายความสัมพันธของผูคนภายในชุมชน รวมท้ังการปรับตัวที่
จะอยูรวมกันกับชุมชนทองถิ่นทําใหชุมชนชาวไทยเช้ือสายเวียดนาม
แหงนี้สามารถกาวผานอุปสรรคตางๆ มาได นอกจากน้ีศักยภาพ
ของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามยังเกื้อหนุนใหพวกเขากาวเขามามี
บทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี และยังมีบทบาท
สําคัญในการเปนสะพานเชื่อมความสัมพันธอันดีระหวางไทยและ
เวียดนามทั้งในปจจุบันและในอนาคตอีกดวย 
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“บางชวงชีวิตของเหงวียนซู”1: ภาพสะทอนยุคแหง
วิกฤตการณในเวียดนามปลายคริสตศตวรรษท่ี 18 

ถึงตนคริสตศตวรรษที่ 19 
‘A Glimpse on the Life of Nguyễn Du’: A 

Reflection of the Age of Crisis from the late 

18th Century to the early 19th Century Vietnam 

         อนันทธนา เมธานนท2  

บทคัดยอ 

บทความนี้เปนการสํารวจวิเคราะหประวัติศาสตรของ
เวียดนามปลายคริสตศตวรรษที่ 18 ถึงตนคริสตศตวรรษที่ 19 ที่
เกี่ยวของกับชีวิตของเหงวียนซู กวีและขุนนางบัณฑิตที่มีชื่อเสียง
ที่สุดผูหนึ่งของเวียดนาม  ถือเปนบุคคลที่มีชีวิตผานชวงเวลาที่    
ยุงเหยิงและเปนวิกฤตการณในเวียดนามหลายเหตุการณ  ตั้งแต
ชวงเวลาราว 2 ทศวรรษกอนสิ้นราชวงศเล  ชวงตระกูลจิ่งเรือง
อํานาจเหนือจักรพรรดิ   เหตุการณกบฏเตยเซินเรืองอํานาจ      
จนสามารถโคนลมตระกูลจ่ิงและการลมสลายของราชวงศเล    
                                                           
1 ช่ือเฉพาะภาษาเวียดนามในบทความน้ีใชรูปแบบการเขียนใหใกลเคียงกับ
ภาษาเวียดนามสําเนียงฮานอย 
2 ผูชวยศาสตราจารยประจําหลักสูตรประวัติศาสตร  คณะศิลปศาสตร  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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ราชวงศเตยเซินขึ้นสูอํานาจแทนที่ราชวงศเลจนสิ้นอํานาจและเมื่อ
ราชวงศเหงวียนขึ้นสู อํานาจ ปกครองเวียดนามที่เปนเอกภาพ    
 เหตุการณเหลานี้ทําใหชีวิตของเหงวียนซูตองพลิกผันจาก
การเปนขุนนางในราชสํานักราชวงศเล กลายเปนผูปฏิเสธอํานาจ
ของฝายเตยเซินกอนกลับเปนขุนนางในราชวงศเหงวียนอีกคร้ัง
 การศึกษานี้ชี้ใหเห็นวาวิกฤตการณในเวียดนามชวงน้ันอาจ
สงผลตอชีวิตของเหงวียนซูและอาจสะทอนสูผลงานวรรณศิลปที่มี
ชื่อเสียงท้ังหลายของเขา 

คําสําคัญ: เหงวียนซู, ราชวงศเล,  เวียดนามในคริสตศตวรรษที่ 
18–19 
 

Abstract 

This study is an analytical survey on the history 

of Vietnam from the late eighteenth century to the early 

nineteenth century regarding to the life of Nguyễn Du, 

one of the most famed poets of Vietnam. His life 

spanned the turbulent, and critical periods in the 

Vietnamese history; from the decades before the end of 

the Lê dynasty, the rule of the powerful Trinh family, 

the eclipse of the emperor’s power, the rise of Tây Sơn 
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Rebellion and the collapse of the Trịnh rule, the end of 

the Lê dynasty, the emergence of the Tây Sơn dynasty 

until its collapse, the rise of the Nguyen dynasty and its 

rule over the unified Vietnam. These turbulent events 

affected the life of Nguyễn Du as he abandoned the 

official position while denying to serve the Tây Sơn, 

then returning to work for the Nguyễn dynasty.  This 

study suggests that the political crisis in Vietnam at that 

time might have an impact on the life and the famous 

works of Nguyễn Du. 

Key words: Nguyen Du, Le dynasty, Vietnam in the 18th 

and 19th Centuries 

 

นําเรื่อง 

ค.ศ. 2010 เปนปแหงการเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ป 
ของการกอตั้งกรุงฮานอยหรือทังลอง หนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองใน
วาระสําคัญครั้งนั้นคือการจัดเทศกาลภาพยนตรนานาชาติขึ้นใน
เดือนตุลาคม  มีภาพยนตรอิงประวัติศาสตรการสถาปนาทังลอง
จากเวียดนามเขารวมฉายในเทศกาลภาพยนตรดังกลาวคือเรื่อง 
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“ลองแถงเกิ่มสากา” (Long thành cầm giả ca) หรือ ‘บทเพลง
ของหญิงดีดพิณแหงนครมังกร’ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวของกับบทกวีชื่อ
เดี ยว กันของเห งวียนซู   (Nguyễn Du)3  กวีผู มี ชื่ อ เสี ยงของ
เวียดนามในคริสตศตวรรษที่ 18 – 19  ซึ่งเปนผูประพันธ “เรื่อง
ของเกี่ยว” (Truyện Kiều)  หรือ “เรื่องของกิมเวินเกี่ยว”  (Kim 

Vân Kiều truyện)  ซึ่งเปน “นวนิยายรอยกรอง” ซึ่งเปนที่รูจักกัน
ดีในวงวรรณกรรมสมัยจารีตของเวียดนาม4  ภาพยนตรเรื่อง “บท
เพลงของหญิงดีดพิณแหงนครมังกร” นี้ยังไดรับรางวัลในการ
ประกวดทั้งในและตางประเทศ นอกจากน้ันยังถือเปนภาพยนตร

                                                           
3 บทกวี “ลองแถงเกิ่มสากา” (Long thành cầm giả ca) หรือ บทเพลง
ของหญิงดีดพิณแหงนครมังกร เปนหนึ่งในผลงานรวมบทกวีของเหงวียนซู 
ช่ือ “บั๊กแหงตับหลุก” (Bắc hành tạp lục) หรือ “รวมเรื่องการยาตราสู
แดนเหนือ” ประพันธในระหวางป 1813 – 1814  
4 “เรื่องของเก่ียว” (Truyện Kiều)  หรือ “เรื่องของกิมเวินเก่ียว”  (Kim 
Vân Kiều truyện) เปนผลงานนวนิยายที่ประพันธเปนบทรอยกรอง ดวย
ฉันทลักษณจารีตจีน-เวียดนาม หรือ “กลอนหลุก-บาต” (lục bát)  หรือ
กลอนหกและแปดคํา  ความยาวกวา 3,000 บท เดิมช่ือ “เสียงครวญครา
ใหมจากดวงใจท่ีแตกสลาย” (Đoạn Trường Tân Thanh) และมีโครงเรื่อง
เดิมมาจากวรรณกรรมจีนสมัยราชวงศหมิงในคริสตศตวรรษที่ 17 เรื่อง 
“จินหยุนเฉียว” ( ) หรือ “เร่ืองของจิน หยุน  เฉียว” เนื้อหา
เกี่ยวกับชีวิตท่ีพลิกผันของหญิงช่ือเกี่ยว ธิดาขุนนางที่ตองกลายเปนนาง
คณิกา  ถือเปนงานวรรณกรรมสมัยจารีตที่มี ช่ือเสียงท่ีสุดเรื่องหน่ึงของ
เวียดนาม  สันนิษฐานวาเหงวียนซูไดอานนวนิยายเรื่องนี้เมื่อคราวเปนราชทูต
ไปจีน และแตงเรื่องน้ีข้ึนหลังกลับจากจีนหรือหลัง ค.ศ. 1814    
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เวียดนามที่ ไดรับความสําเร็จมากที่สุดในรอบหลายป  (Long 

thanh, 2011) 

บทกวี “ลองแถงเกิ่มสากา” เปนงานนิพนธพรรณนาถึง
หญิงดีดพิณในเมืองทังลองหรือฮานอย  ซึ่งเหงวียนซูเคยพบเมื่อครั้ง
เปนขุนนางใหมในราชวงศเล (Lê)   ตอมาราว ค.ศ.1813 เหงวียนซู
พรอมคณะราชทูตที่ไดรับการแตงตั้งใหเดินทางไปถวายเครื่องราช
บรรณาการยังราชสํานักชิง   เหงวียนซูและคณะไดแวะพักที่เมือง
ทังลอง  วันหน่ึงเหงวียนซูไดพบกับหญิงนักดีดพิณผูนั้นอีกครั้ง เปน
เหตุใหเหงวียนซูตองยอนรําลึกถึงอดีตเม่ือแรกพบหญิงผูนั้นเมื่อราว 
20 ปกอน  การไดพบนางอีกครั้งทําให เหงวียนซูตระหนักถึง   
ความเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาและตามวัยของนาง มีการ
เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงทางกายภาพของนางกับความ
เปลี่ยนแปลงของนครทังลอง อดีตราชธานีสมัยราชวงศเล ที่เปลี่ยน
ไปสูความเสื่อมโทรมตกตํ่า สิ้นสถานะของการเปนราชธานีอัน
รุงเรืองและมีความสําคัญ   อันเนื่องมาจากเหตุการณรายแรงตางๆ 
ที่เกิดขึ้นในชวง 20 ป กอนหนา พรอมการสิ้นอํานาจของราชวงศเล
และราชวงศเตยเซิน (Tây Sơn) (หรือท่ีรูจักกันวา กบฏเตยเซิน)5  
(Kelly, 2005)  

                                                           
5 รูจักกันในเอกสารทางประวัติศาสตรของไทยวา ‘กบฏไกเซิน’ 
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“ลองแถงเกิ่มสากา” ในฐานะภาพยนตรของผูกํากับ 
ดาวบาเซิน (Đào Bá Sơn)  นั้นไดขยายความเสริมจากเน้ือหาใน
บทกวีตนฉบับ  โดยเพ่ิมเติมหรือเนนไปที่  ‘ภูมิหลัง’ ชีวิตของ      
เหงวียนซูในชวง 20 ปที่ ใชชีวิตอยูในชวงปลายราชวงศเล ใน     
ราชธานีทังลอง นอกเหนือจากใหภาพรายละเอียดของชีวิตของ     
“แมนางเกิ่ม” หญิงดีดพิณที่เปน “ตัวเอก” ของบทกวี  ที่สําคัญนั้น
ภาพยนตรไดนําเสนอภาพชีวิตของเหงวียนซู อิงกับบริบทของ
เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชวงปลายราชวงศเล   โดยเฉพาะเหตุ
ความวุนวายอันเกิดจากกองทหารรักษาพระนครกอความไมสงบขึ้น
ในชวง ค .ศ . 1782-1784  การแสดงอํานาจขมขูคุกคามของ     
กองทหารรักษาพระนครตอขุนนางพลเรือนและกอเหตุกระทบวิถี
ชีวิตของผูคนในราชธานี นําไปสูความปนปวนยุงเหยิง แมผูคนตาง
แคนเคืองแตตองจํายอมกับสถานการณดังกลาว ถือเปนชวงเวลาที่
ราชวงศเลระส่ําระสายอยางท่ีสุดหรือเปนชวงปสุดทายกอนที่
ราชวงศเลจะสิ้นสุดลง  เหตุการณเหลานี้ยังเปนชวงเวลาที่เหงวียนซู
ตองหลบหนีความยุงเหยิงวุนวายออกจากราชธานีไปยังภูมิลําเนา
เดิมและทายสุดนั้นภาพยนตรนําเสนอฉากท่ีเหงวียนซูกลับมายัง 
“อดีต” ราชธานีทังลองหรือฮานอย เม่ือคร้ังเปนขุนนางราชสํานัก
เหงวียนแลวจนไดพบกับหญิงดีดพิณผูนั้นอีกครั้ง 

หลักฐานชั้นตนเกี่ยวกับชีวประวัติของเหงวียนซูโดย
ละเอียดนั้นยังมีอยางจํากัด รายละเอียดบางสวนปรากฏอยูใน
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พงศาวดารราชสํานักราชวงศเหงวียน  เชน ไดนามถึกหลุก (Đại 

Nam thực lục) แล ะ ได น าม เห ลี ย ต เจ วี่ ย น  (Đại Nam liệt 

truyện) นอกจากนั้นประวัติของเหงวียนซูยังคงเปนขอมูลบอกเลา
หรือจากเอกสารพ้ืนเมืองที่มีธรรมเนียมการเขียนตางจากโลก
วิชาการตะวันตกเชน “พงศาวลี” (gia phả) ของตระกูลเหงวียน
แหงหมูบานเตียนเดี่ยน  (Tiên Điền) ซึ่งเปนภูมิลําเนาเดิมของ   
เหงวียนซู กลายเปนหลักฐานสําคัญที่ใชสืบคนประวัติของเหงวียนซู  
(Lộc, 2004)   

หลักฐานท่ีเชื่อถือไดระบุตรงกันวาเหงวียนซู เกิดเมื่อวันที่ 
3 มกราคม ค.ศ. 1766 ที่หมูบานรอบนอกราชธานีทังลองหรือ   
กรุงฮานอยในปจจุบันในครอบครัวขุนนางปญญาชนผูมีชีวิตอยู
ในชวงปลายราชวงศเล  ที่รูจักกันวาเปนยุคแหงการฟนฟูราชวงศเล 
ห รื อ  “ เล จุ ง ฮึ ง”  (Lê trung hung)  ซึ่ ง เริ่ ม ขึ้ น เ ม่ื อ ป ล าย
คริสตศตวรรษที่ 16  นอกจากนั้นยังมีการอางหลักฐานวาตระกูล
ของเหงวียนซูนั้นสืบเชื้อสายมาจากเหงวียนจาย  (Nguyễn Trãi) 

ปญญาชนและกวีผูมีชื่อเสียงมากที่สุดอีกคนหนึ่งซึ่งมีชีวิตอยูใน   
ตนคริสตศตวรรษที่ 15 หรือชวงตนราชวงศเล (Lộc, 2004: 297) 

เหงวียนซูมีชีวิตอยูในสมัยเตยเซิน  (ค.ศ. 1788-1802) 
จนถึงตนราชวงศเหงวียน  (Nguyễn) (ค.ศ. 1802–1945) ซึ่งถือวา
เปนชวงเวลาแหงวิกฤตการณและการเปล่ียนแปลงอํานาจทาง 
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การเมืองครั้งสําคัญในประวัติศาสตรเวียดนาม   นอกจากนั้น     
เหงวียนซูนั้นยังเปนหนึ่งในปญญาชนจาก “ยุคศักดินา” ที่ไดรับ 
การยกยองจากสังคมเวียดนามมากท่ีสุดผูหนึ่งในชวงรัฐสังคมนิยม 
เชนในเวียดนามเหนือ ระหวาง ค.ศ. 1954–1975 และหลังการรวม
ประเทศใน ค.ศ. 1975  (Pelly, 2002: 45)    

 

สมัยฟนฟูราชวงศเล (ค.ศ.1533 – 1789) 

คริสตศตวรรษที่ 18 เปนศตวรรษสุดทายท่ีราชวงศเล ที่
ครองอํานาจปกครองเวียดนามมาต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 15 ตอง
สิ้นสุดลงในป 1788  แมราชวงศเลเปนที่ครองอํานาจยาวนานท่ีสุด
ในประวัติศาสตรของเวียดนาม  แตราชวงศนี้ไดผานชวงเวลาแหง
วิกฤตการณครั้งสําคัญในทศวรรษที่ 1520 เมื่อเกิดความขัดแยงใน
หมูราชนิกูลพระราชวงศเลถึงขั้นทําสงครามชิงอํานาจโดยมีสาเหตุ
สําคัญมาจากปญหาการสืบราชบัลลังก  (Ricklefs et al., 2010: 

105) ความปนปวนยุงเหยิงดังกลาวทําใหอํานาจทางการเมืองตก
ไปสูขุนศึกหมากดังซุง (Mạc Đăng Dung)  จนนําไปสูการยึด
อํานาจแลวตั้งตนเปนจักรพรรดิองคแรกแหงราชวงศหมาก (Mạc) 
ในป  1528  แตราชนิกูลและขาราชสํานักบางคนไดหลบหนีจาก
ราชธานีทังลองไปรวบรวมกําลังไพรพลและฟนฟูสืบทอดราชวงศเล
ขึ้นในบริเวณชายแดนลาวในป 1533 ดวยการสถาปนาจักรพรรดิเล
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จางตง (Lê Trang Tông) กอนยายราชสํานักไปตั้ ง ม่ันที่ เมือง    
แทงหวา (Thanh Hóa) ภูมิลําเนาเดิมของบรรพชนราชวงศเล  โดย
มีขุนศึกตระกูลเหงวียน (Nguyễn) และตระกูลจิ่ง (Trịnh) ใหการ
ชวยเหลือระดมไพรพลแถบน้ันเปนกําลังในการทําสงคราม         
ชิงอํานาจกับฝายราชวงศหมากเปนเวลาราว 70 ป  จนสามารถยึด 
ราชธานีทังลองกลับมาและฟนฟูราชวงศเลใหกลับคืนสู สถานะ
ประมุขสูงสุดแหงอาณาจักรไดเวียดอีกครั้ง   แตการฟนฟูครั้งนั้น
ไมไดทําใหราชวงศเลกลับไปอยูในสถานะเหมือนเชนกอนหนาที่
ตระกูลหมักครองอํานาจหรือกอนป 1528 

หลังการฟนฟูราชวงศเลขึ้นใหมที่ราชธานีทังลองในป 
1599  แม ก ารทํ า ศึ ก เพ่ื อฟ น ฟู ร าช ว งศ เล เป น ผ ล ม าจ าก            
การชวยเหลือของขุนศึกตระกูลเหงวียนที่นํ าโดยเหงวียนกิม 
(Nguyễn Kim)  และจ่ิงเกี๋ยม  (Trịnh Kiểm) บุตรเขยผูมาจาก
ตระกูลจิ่ง   แตในที่สุดปรากฏวาอํานาจในการบริหารราชการ    
ขุนนางพลเรือนและการบัญชาการทัพทั้งปวงกลับตกอยูในอํานาจ
ของแมทัพใหญจากตระกูลจิ่งทั้งหมด   สวนจักรพรรดิราชวงศเลนั้น
คงสืบราชบัลลังกเปนองคประมุขของอาณาจักรตามธรรมเนียม   
หากแต ไมมีบทบาทโดยตรงตอการบริหารราชการอีกตอไป       
การสืบราชสมบัติยังตองอยูในการควบคุมชี้แนะของอัครมหา
เสนาบดี  สวนขุนนางท้ังหลายตองเขาประชุมขอราชการและรับ  
คําบัญชาจากอัครมหาเสนาบดีตระกูลจิ่งที่ “จวน” (ฝู)  (Phủ) หรือ



วารสารศิลปศาสตร์254

254 
 

ที่ทําการปกครองของอัครมหาเสนาบดีตระกูลจิ่ ง  สวนบุตรคนโต 
หรือประมุขตระกูลซึ่งเปนทายาทผูสืบตระกูลจิ่งไดรับการแตงตั้ง
เปน “อัครมหาเสนาบดี” มีฐานันดรเปน “เวือง” (Vương)  มี
ฐานันดรเทียบเทาราชนิกูล  ซึ่งในประวัติศาสตรเวียดนามนิยม
เรียกวา “จั๋ว” (Chúa) หรือ เจา  มีอํานาจในการบริหารราชการ
และบัญชาการทัพ  และสืบทอดตําแหนงสูบุตรคนโตเสมือนเปน
ราชวงศ ถือเปนปรากฏการณที่ไมเคยเปนมากอนในประวัติศาสตร
ของเวียดนามนับแตไดเปนอาณาจักรอิสระในคริสตศตวรรษที่ 10 

เปนตนมา   (Taylor, 2013:  224 – 237) 

ขณะท่ีตระกูลจ่ิงเรืองอํานาจนั้น    ทายาทขุนศึกตระกูล
เหงวียน คือเหงวียนหวาง (Nguyễn Hoàng)  กลับตองถูกลิดรอน
อํานาจในราชธานีจนตองไปรับตําแหนงเปนขาหลวงในเขตปกครอง
ชายแดนถวนหวา (Thuận Hóa)  ที่อยูสุดเขตแดนทิศใตของ
อาณาจักรไดเวียดในเขตจังหวัดเถ่ือเทียน-เว  (Thừa Thiên-Huế) 

ในปจจุบัน  ตอมาบุตรของเหงวียนหวาง คือ เหงวียนฟุกเงวียน 
(Nguyễn Phúc Nguyên) ไดประกาศไมขึ้นตอการปกครองของ
อัครมหาเสนาบดีตระกูลจ่ิง ในป 1613  พ้ืนที่ใตการปกครองของ
ขุนศึกตระกูลเหงวียนกลายเปนอาณาจักรอิสระ ที่ชาวเวียดนาม
นิยมเรียกวา “ดางจอง” (Đàng Trong)  ชวงเวลาน้ันชาวตะวันตก
ที่ เริ่มมาถึ งเวียดนามในชวงเวลาน้ัน เรียกดินแดนสวน น้ี วา 
“อาณาจักรโคชินจีน” (Cochin China)  สวนอาณาจักรไดเวียดที่
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อยูตอนเหนือซึ่งมีศูนยกลางที่เมืองทังลอง ใตการปกครองของ
ราชวงศเลและอัครมหาเสนาบดีตระกูลจ่ิง ชาวตะวันตกเรียกวา 
“อาณาจักรตังเกี๋ย” (Tonkin) หรือ “ดางหงวาย” (Đàng Ngoài) 

ในเอกสารประวัติศาสตรของเวียดนามสมัยหลัง ผูปกครองใน
อาณาจักรทั้งสองจึงกลายเปนปรปกษและทําสงครามตอเน่ืองจนถึง
ปลายคริสตศตวรรษที่ 17  สงครามจึงยุติลงโดยไมมีผลแพชนะ  

 

วิกฤตการณปลายราชวงศเล 

ค.ศ. 1766 อันเปนปที่เหงวียนซูถือกําเนิดน้ัน แมไดเวียด
จะมีจักรพรรดิเลเหี่ยนตง (Lê Hiển Tông) (ครองราชย ค .ศ . 
1740–1786)  เปนประมุขแตอํานาจในการบริหารราชการแผนดิน
ในราชสํานักเลทั้งหมดอยูใตอํานาจของจิ่งซวาง (Trịnh Doanh) 

อัครมหาเสนาบดีผูชราและเปนประมุขของตระกูลจิ่ง   แตตอมาใน
ค.ศ. 1767  อัครมหาเสนาบดีจิ่งซวางก็ถึงแกกรรม  บุตรคือจิ่งเซิม 
(Trịnh Sâm) สืบตําแหนงอัครมหาเสนาบดี ‘จอมทัพ’ แทนผูเปน
บิดา 

การขึ้นสูอํานาจจ่ิงเซิมอาจดูเหมือนเปนการเริ่มยุคสมัย
แหงความวุนวายและเส่ือมถอย แต อีกดานหน่ึงน้ันอาจเปน      
การเร่ิมตนยุคแหงการฟนฟูบานเมืองในทัศนะของเหลาปญญาชน
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ชั้นสูงหรือขุนนางราชบัณฑิตทั้งหลายท่ีมีโอกาสเขาทําหนาที่ในการ
บริหารราชกิจและจัดการสังคมใหเปนไปตามแนวอุดมคติของ
บรรดาปรมาจารยจีนยุคบรรพกาลท่ีพวกเขายกยองเปนแบบอยาง 
ชวงเวลานั้นถือเปน “ยุคทอง” ในประวัติศาสตรเวียดนามคร้ังหนึ่ง 
(CM II, 1998: 680 - 681) 

ตระกูลเหงวียนของเหงวียนซูนั้นมีสมาชิกเปนขุนนาง
ตําแหนงสําคัญชวงเวลานั้นเชน ในค.ศ. 1772  เมื่อเหงวียนซูยังมี
อายุเพียง 8 ป  เหงวียนเหงียม  (Nguyễn Nghiễm)    บิดาของ
เหงวียนซู เปนแมทัพคนสําคัญรับราชการกับราชสํานักเล ตอมายัง
ไดรับการแตงตั้งใหเปนอํามาตยคนสําคัญประจําสํานักปกครองของ
อัครมหาเสนาบดีตระกูลจิ่ง ถือไดวาบิดาของเหงวียนซูเปนผูใกลชิด
จิ่งเซิม  อัครมหาเสนาบดีจิ่งเซิมมีบัญชาใหเหงวียนเหงียมรวมนํา
ทัพลงสูภาคใตเพ่ือยึดเมืองฝูซวน (Phú Xuân) หรือเว  และเขต     
ถวนหวาท่ีอยูใตอํานาจของขุนศึกตระกูลเหงวียนแหงดินแดน    
ดางจอง (Kelly, 2005: 104) 

เหงวียนเหงียม บิดาของเหงวียนซูยังขึ้นสูตําแหนงขุนนาง
ระดับสูงในฐานะประธานราชวิทยาลัยหรือ “กวกต๋ือสาม” (Quốc 

Tử Giám)  ในราชธานีทังลอง พรอมกับขุนนางราชบัณฑิตคน
สําคัญอีกสามคน  คือ  หวูเมียน (Vũ Miên) ฟานเลเฟยน (Phan 

Lê Phiên) และเลกว๋ีโดน (Lê Quý Đôn) (CM, II, 1998: 677) แต
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การตอตานอํานาจของจิ่งเซิมยังคงปรากฏขึ้นอยางตอเนื่อง เมื่อเกิด
กบฏครั้งใหญขึ้นที่เขตเมืองแทงหวา โดยการนําของหวางวันเจิ๊ต 
(Hoàng Văn Chất) นํ าทัพชาวพ้ืน เมืองภู เขาจากเขตฮึงหวา 
(Hưng Hóa) มุงยึดเมืองแทงหวา (Thanh Hóa)  ในปเดียวกันนั้น
ยังเกิดภัยพิบัติแหงแลงรุนแรง ผูคนอดอยากครั้งใหญทั่วอาณาจักร 
ตั้งแตเหงอาน (Nghệ An) จนถึงกิงบั๊ก (Kinh Bắc) ทางเหนือของ
ราชธานี  ทางการแกไขสถานการณไดเพียงการบุกเบิกและจัดสรรที่
นาใหมเพ่ือเรงระดมผลผลิตธัญญาหารและสงเสริมการเกษตรกรรม
เปนไปตามคติจีนโบราณและเพ่ิมความเขมงวดในการเก็บสวย
ผลผลิตในเขตชายแดนเชนที่ฮึงหวา ซึ่งเปนเหตุใหเกิดความไมพอใจ
แกประชาชนเมื่อมีผูตั้งตัวเปนผูนําตอตานราชสํานัก  (CM II, 1998: 

685) 

ความยุงเหยิงคร้ังใหญในราชสํานักเริ่มขึ้นในป 1769 เมื่อ
จิ่งเซิมใชอํานาจปลดรัชทายาท จากนั้นจึงตั้งองคชายเลซุยเกิ่น (Lê 

Duy Cận) เปนรัชทายาทแทน  ตอมาในป 1771  เกิดเหตุการณ
สําคัญข้ึนในเขตปกครองภายใตอํานาจของขาหลวงขุนศึกตระกูล
เหงวียนที่ครองอํานาจปกครองดินแดนถวนหวาในฐานะอาณาจักร
อิสระมาตั้งแตตนคริสตศตวรรษท่ี 17 เม่ือเหงวียนหยัก (Nguyễn 

Nhạc) เหงวียนเหวะ (Nguyễn Huệ) และเหงวียนหลือ  (Nguyễn 

Lữ) สามพ่ีนองชาวอําเภอเตยเซิน  (Tây Sơn) ในเขตเมืองบ่ิงดิ่ง 
(Bình Định)  รวบรวมไพรพลชาวเผาพ้ืนเมืองจากเขตท่ีราบสูง
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ตอตานการปกครองของตระกูลเหงวียน  ทัพเตยเซินเคล่ือนกําลัง
จากที่ราบสูงตอนในไปยึดเมืองทาสําคัญกวีเญิน (Quy Nhơn)  

และเริ่มมุงขึ้นเหนือเพ่ือยึดเมืองฝูซวน ศูนยกลางการปกครองของ
ตระกูลเหงวียน  เหตุการณนี้ทําใหจิ่งเซิมเห็นเปนโอกาสที่จะสราง
อํานาจและบารมีของตน อาศัยเงื่อนไขจากความเส่ือมถอยของ
ตระกูลเหงวียนในภาคใตและความพรอมของกองทัพใตบัญชาการ
ของตน จึงสั่งใหระดมพลยกทัพบุกลงใตเพ่ือชิงโอกาสในการยึด
เมืองฝูซวนและรวมดินแดนถวนหวาเขากับไดเวียดเปนครั้งแรก 
หลังสงครามยุติลงมากวา 70 ป (Dutton, 2006: 43-49) 

 

การสิ้นสุดราชวงศเลและสมัยเตยเซิน (ค.ศ.1789 – 1802) 

ชวงเวลาราว 10 ปสุดทายกอนสิ้นสุดราชวงศเลเปน
ชวงเวลาแหงความสับสนวุนวายซึ่งมีที่มาจากความขัดแยงใน
ตระกูลจิ่ง หลักฐานสําคัญชิ้นหนึ่งที่กลาวถึงสถานการณในชวงเวลา
นั้นคือ “จดหมายเหตุการณรวมจักรวรรดิเลเปนหนึ่งเดียว” หรือ 
หวางเลเญิ๊ตทงจี๋ (Hoàng Lê nhất thống chí) เปนงานนิพนธ
รูปแบบ “นิยายอิงประวัติศาสตร” ที่ประมวลโดยราชบัณฑิต
ตระกูลโง (Ngô) มีสาระเกี่ยวกับการรวมไดเวียดใหเปนหนึ่งเดียวกัน
หลังแตกแยกเปนสองอาณาจักรมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 17  บท
แรกของงานชิ้นนี้เปนเรื่อง “เมื่อนางสนมด่ัง กลายเปนที่โปรดปราน
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และไดเปนชายาเอกของอัครมหาเสนาบดี” (Ngo gia, 1985: 2-5)    

เนื้อหาในบทนี้โดยสังเขป เปนเรื่องความสัมพันธของจิ่งเซิมกับชายา
ดั่งถิเหวะ (Đặng Thị Huệ) ซึ่งเปนที่โปรดปรานของจิ่งเซิมมาก  
จนเปนเหตุนําไปสูความขัดแยงระหวางสมาชิกตระกูลจิ่ง   และ
ลุกลามไปสูการแบงฝกฝายในหมูขุนนางพลเรือนและฝายทหาร จน
เกิด “สงครามกลางเมือง” ในราชธานีทังลองข้ึนในป 1782 เมื่อ
กองทหารรักษาพระนครกอความไมสงบถึงขั้นสังหารขุนนางผูใหญ
ที่เปนปรปกษกับฝายตน 

ระหวางชวงเวลาแหงความสับสนวุนวายกอนส้ินราชวงศเล
นั้น  เหงวียนซูซึ่งมีอายุยางเขา 20 ป มีโอกาสเขาสอบคัดเลือกขุน
นางในระดับบัณฑิตหรือระดับอําเภอเปนครั้งแรกและสอบผาน  
ไดรับการแตงตั้งใหเปนขุนนางระดับอําเภอในเขตเมืองไถเงวียน 
ทางเหนือของราชธานีในป 1783   เหงวียนซูอาจอยูหางไกลเกินวา
จะไดรับผลกระทบจากความวุนวายทางการเมืองในราชธานีที่เกิด
จากการชิงอํานาจระหวางพ่ีนองตระกูลจ่ิง  เมื่ออัครมหาเสนาบดี 
จิ่งเซิม  ปลดบุตรคนโตซึ่งเปนทายาทผูสืบทอดตําแหนง  แลวตั้ง  
จิ่งกาน (Trịnh Cán) วัยเพียง 3 ป เปนบุตรที่เกิดจากนางด่ังถิเหวะ 
(Đặng Thị Huệ)  อนุภรรยาคนใหมซึ่งตนโปรดปรานยิ่งขึ้นเปน
ทายาทสืบตําแหนงอัครมหาเสนาบดี  ตอมาเมื่อจิ่งเซิมถึงแกกรรม
ลงในป 1782  กองทหารรักษาพระนครที่เคยอยูใตการบัญชาของ
จิ่งไขกอเหตุบุกจวนขุนนางท่ีมีสวนเกี่ยวของในการเสนอแนะให
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ปลดจิ่งไขจากตําแหนงทายาทผูสืบทอดตําแหนงจากจิ่งเซิม ขุนนาง
ระดับสูงบางคนถูกสังหาร จากน้ันกองทหารรักษาพระนครท่ีกอ
ความไมสงบ และไดปลดปลอยจ่ิงไขสูอิสรภาพแลวถอดจิ่งกาน 
“เจาผูเยาว” ออกจากตําแหนง  ในที่สุดจิ่งไขจึงไดรับการสนับสนุน
ใหขึ้นดํารงตําแหนงอัครมหาเสนาบดีแทนที่จิ่งกาน (CM, 1998: 

759 – 760)  

ชวงที่เหงวียนซูเร่ิมรับราชการไดเพียงไมนาน ฝายเตยเซิน
ไดเริ่มเคลื่อนทัพขึ้นเหนือรุกไลกองทหารฝายตระกูลจิ่งจนแตกพาย
ตอเนื่อง  เมื่อทัพเตยเซินมาถึงใกลราชธานี เหงวียนซูและพ่ีชายท่ี
เปนขุนนางตองหลบหนีไปยังเขตขุนเขา ตนสายแมน้ําแดง  เมื่อกอง
กําลังเตยเซินยึดราชธานีทังลองไดแลว เหงวียนซูจึงเดินทางลงใต
เพ่ือกลับไปยังภูมิลําเนาที่หาติ๋นและหลบซอนตัวอยูบนเขา โดยไม
ยอมรวมมือหรือสวามิภักดิ์กับฝายเตยเซิน (Taylor, 2016: 404) 

ชวงเวลาดังกลาวนั้นกองกําลังเตยเซินกองหน่ึงที่นําโดย 
เหงวียนเหวะ (Nguyễn Huệ)  ผูนําเตยเซินผูนองเร่ิมเคลื่อนข้ึน
เหนือและสามารถยึดเหงอานไดอยางงายดาย  เปนไปไดวาเหตุจาก
สถานการณ ค วามวุ น ว าย ใน ราช ธานี ที่ ผ าน ม าทํ า ให เกิ ด          
ความระส่ําระสายในหมูขุนนาง กลายเปนประเด็นขัดแยงตอการ
ยอมรับอํานาจของฝายเตยเซิน  ขุนนางราชสํานักเลมีทั้งผูที่ยังถือ      
ความภักดีตอตระกูลจ่ิง หรือบางก็ตองการฟนพระราชอํานาจของ
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จักรพรรดิราชวงศเลดวยการขจัดตระกูลจ่ิงที่ถือเปนผูกอการละเมิด
พระราชอํานาจ  บางก็เห็นวาพึงยอมรับและสวามิภักดิ์ตอผูนํา   
เตยเซินและมีความหวังวาเตยเซินคือผูกลาที่ จะมาโคนอํานาจ
ตระกูลจิ่งลงได และจะทําใหอาณาจักรไดเวียดที่แบงแยกมา
ยาวนานไดรวมเปนหนึ่งเดียว  สถานการณเริ่มประจักษชัดเมื่อ   
เหงวียนเหวะนําทัพเตยเซินรุกขึ้นมาถึงเมืองเหงอาน  ครั้งน้ัน
ขาหลวงเหงอาน ขุนพลเหงวียนหึวจิ๋ง (Nguyễn Hữu Chỉnh) แปร
พักตรจากฝายตระกูลจิ่ งและขอสวามิภักดิ์ตอเหงวียนเหวะ       
เหงวียนหึวจิ๋งนําไพรพลสมทบกับฝายเตยเซินประกาศเจตนารมณ
วาจะโคนลมตระกูลจิ่งและฟนฟูจักรพรรดิราชวงศเล (Dutton, 

2006: 46 - 47) เห ตุ ก ารณ ค รั้ งนี้ ถื อ เป น สัญ ญ าณ ของการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณในไดเวียด นําไปสูการรุกของฝายเตยเซิน
เพ่ือทําลายอํานาจของอัครมหาเสนาบดีตระกูลจิ่ง   สถานการณใน
ไดเวียดเปลี่ยนแปลงพลิกผันอยางรวดเร็ว 

ค.ศ. 1784 กองทหารรักษาพระนครกอความไมสงบอีก
ครั้งดวยการบุกสังหารขุนนางผูใหญที่โยกยายผูนําของตน  ถือเปน
ความวุนวายครั้งใหญที่ดเูหมือนยิ่งเปนการทําใหสถานการณในราช
สํานักเขาสูวิกฤตการณหนักหนวงกวาเดิม   แมจิ่งไขพยายามแกไข
สถานการณ ดวยการพยายามเร่ิมการปฏิรูปการบริหารราชการ 
การทําหนาที่ของขุนนางและจัดระเบียบสังคมตามหลักการของ
ปราชญจีนโบราณ  แตไมไดชวยใหสถานการณดีขึ้น ทั้งยังเกิดความ
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วุนวายขยายไปท่ัวราชธานี  แมทัพนายกองในหัวเมืองทางเหนือ 
เริ่มกอกบฏ   ชวงเวลานั้นปญหาใหญกําลังเริ่มปรากฏขึ้นเม่ือเปนที่
ประจักษชัดวาผูนํากองกําลังฝายเตยเซินที่ควบคุมดินแดนทางใต  
ไดแสดงความมุงหมายที่จะโคนอํานาจอัครมหาเสนาบดีตระกูลจิ่ง 

หลังยึดเหงอานแลวทัพเตยเซินประกาศเจตนารมณถวาย
คืนพระราชอํานาจแกจักรพรรดิราชวงศเล   การประกาศโคน
อํานาจตระกูลจิ่งและฟนฟูราชวงศเลเชนนี้ จึงทําใหทัพเตยเซินที่นํา
โดยเหงวียนเหวก็สามารถพิชิตหัวเมืองรายทางจากทางใตของ   
ราชธานีทังลองไดอยางงายดายแทบไมมีการตอตาน (Dutton, 

2006:  46-47)  ขณะท่ีกองกําลังที่ภักดีตออัครมหาเสนาบดีตระกูล
จิ่งเหลืออยูเพียงรอบราชธานี จากนั้นในป 1786   ทัพใหญเตยเซิน
ทั้งทางบกและทางเรือ   บุกขึ้นเหนือและยึดราชธานีทังลองไดใน
ที่สุด  อัครมหาเสนาบดีจิ่งไขตองฆาตัวตายเพื่อไมใหฝายเตยเซิน
จับกุมตนได  ตระกูลจิ่งที่ครองอํานาจในฐานะอัครมหาเสนาบดีมา
ตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 16 ก็ตองสิ้นอํานาจลงในคร้ังนั้น  ขณะที่ 
เหงวียนเหวะ ผูนําทัพเตยเซินกลายเปนผูมีอํานาจมากท่ีสุดใน
อาณาจักรไดเวียด    

แมผูนําฝายเตยเซินไดทําตามเจตนารมณที่ประกาศไวคือ
การโคนอํานาจอัครมหาเสนาบดีตระกูลจ่ิง และ “ฟนฟู” พระราช
อํานาจถวายคืนแกจักรพรรดิราชวงศเล  แตจักรพรรดิเลเหี่ยนตงท่ี
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ทรงครองราชยยาวนานท่ีสุดในบรรดาจักรพรรดิราชวงศ เล 
(ครองราชยเมื่อค.ศ. 1740) กลับสวรรคตอยางกะทันหันใน ค.ศ. 
1787  สถานการณกลับพลิกผันอีกคร้ังเม่ือจักรพรรดิพระองคใหม 
เลเจียวถง (Lê Chiêu Thống)  และพระชนนีเริ่มหวาดระแวง
บทบาทของเหงวียนเหวะ ผูนําฝายเตยเซิน   จึงทรงฟนอํานาจของ
ตระกูลจิ่งอีกครั้งดวยการตั้งอัครมหาเสนาบดีตระกูลจิ่งคนใหม คือ
จิ่งบง (Trịnh Bồng) มีหนาที่ เสมือนผูสําเร็จราชการ  คราวนั้น   
ขุนนางพลเรือนและแมทัพนายกองเริ่มแตกแยกแบงฝกฝาย อาจถือ
วามีทั้งฝายท่ีไมนิยมเตยเซิน  ฝายตอตานตระกูลจิ่ง รวมถึงฝายที่
เห็นวาเตยเซินจะชวยฟนฟูราชวงศเล นําความม่ันคงและเอกภาพ
มาสู ไดเวียดได อีกคร้ัง  และเปนที่ชัดเจนแลววาฝายเตยเซิน
กลายเปนผูมีอํานาจมากท่ีสุดทั้งทางการเมืองและทางการทหาร    

ในที่สุด แมแตจักรพรรดิเลเจียวถงก็ไมทรงไววางพระทัย
ตอเหงวียนเหวะ ผูนําฝายเตยเซิน โดยเฉพาะเมื่อเหงวียนเหวะ    
นําทัพเตยเซินเขาสูราชธานีและโคนอํานาจอัครมหาเสนาบดีจิ่งบง
ในป 1788    จักรพรรดิเลเจียวถง รวมถึงพระราชชนนี ราชนิกูล
และขาราชบริพารจํานวนหน่ึงพากันหลบหนีขามเขตแดนเขาสูจีน
เพ่ือขอความชวยเหลือจากราชสํานักชิงใหสงทัพมาปราบปรามฝาย
เตยเซิน    ขณะที่ผูนําเตยเซินและขุนนางจํานวนไมนอยถือวาการ
หลบหนีไปสูตางแดนของจักรพรรดินั้นเปนการสละราชย  เมื่อ
สถานการณเปนไปเชนนี้ เหงวียนเหวะจึงปราบดาภิเษกขึ้นเปน
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จักรพรรดิกวางจุง (Quang Trung) ราชวงศเลที่ดํารงอยูมาต้ังแต
ค.ศ. 1428 จึงสิ้นสุดลงในปนั้น   

ชวงเวลาแหงความสับสนวุนวายและการเปลี่ยนอํานาจ
ใหมครั้งนั้นไมมีหลักฐานชัดเจนถึงชีวิตของเหงวียนซู   บางระบุวา
หลังฝายเตยเซินตีกองทหารจีนที่ถูกสงมาชวยฟนฟูราชวงศเลไดใน
ป 1789 ทําใหราชวงศเลหมดอํานาจลง  เหงวียนซูและญาติพ่ีนอง
ที่เปนขุนนางพากันหลบหนีกองกําลังเตยเซินไปคนละทิศทาง  บาง
หลบหนีติดตามจักรพรรดิองคสุดทายของราชวงศเลเขาไปในเขต
แดนจีน  แตเหงวียนซูและญาติบางคนไมอาจติดตามไปได จึงตอง
เดินทางไปหลบซอนตัวอยูที่ภูมิลําเนา  (Lộc, 2004:  300) ซึ่งเปน
ปจจัยที่มีผลตอทัศนะและทาทีของเหงวียนซูที่ไมยอมรับ “กบฏ 
เตยเซิน” ซึ่งถือเปน  “ขบวนการประชาชน” หรือการเคล่ือนไหวท่ี
ไดรับการยกยองสรรเสริญในสังคมเวียดนามผานงานประวัติศาสตร
นิพนธทั้งหลายโดยเฉพาะในยุครัฐสังคมนิยม  (Pelly, 2002: 190-

192) หรือดังที่ Alexander B. Woodside (1987) นักวิชาการดาน
ประวัติศาสตรเวียดนามผูมีชื่อเสียง6 ที่ระบุวา “เหงวียนซูไมใช
ผูสนับสนุนพวกเตยเซิน ขอเท็จจริงในเรื่องน้ีแสดงให เห็นวา
ความคิดของเหงวียนซูยังมีขอจํากัดทางประวัติศาสตรอยูบาง ใน
                                                           
6 ผูเขียน Vietnam and the Chinese Model: A Comparative Study 
of Nguyen and Ch’ing Civil Government in the First Half of the 
Nineteenth Century. (1988). 
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สายตาของนักวิพากษแนวมารกซิสตชาวเวียดนามในยุคใหม      
แมพวกเขาจะยกยองผลงานกวีนิพนธของซู  แตยังมองการปฏิวัติ
ของพวกเตยเซินเสมือนเปนปาฏิหาริยในดานแสนยานุภาพทาง
ทหารและเปนความพยายามท่ีจะปลดปลอยสังคมสูอิสรภาพ” 

(Thông, 1987:  xv) 

จากเหตุการณที่เกิดขึ้นตามขอเท็จจริงและบริบทแวดลอม
ตางๆ นาจะมีผลตอทาทีของเหงวียนซูตอฝายเตยเซินไมนอย อาทิ 
มีรายละเอียดปรากฏวาในหมูญาติ พ่ีนองของเหงวียนซูก็เกิด   
ความขัดแย งแตกแยกจากเหตุ ไมสงบในชวงที่ ฝ ายเตยเซิน       
เรืองอํานาจ  ญาติบางคนของเหงวียนซูที่เปนขุนนางในราชวงศเล 
เชน  เหงวียนเด (Nguyễn Đề) เลือกท่ีจะสนับสนุนราชวงศเตยเซิน 
รับตําแหนงเปนขุนนางในราชสํานักเตยเซินและไดรับแตงตั้งใหเปน
หนึ่งในคณะราชทูตไปถวายเครื่องราชบรรณาการยังราชสํานักชิง
  ขณะที่ญาติบางคน เชน เหงวียนกวิ๋ง (Nguyễn 

Quýnh)  ผูที่ยังคงสวามิภักดิ์ตอตระกูลจิ่งนําทัพออกรบกับฝาย 
เตยเซินจนเสียชีวิต  หรือยังมีเรื่องเลาอีกวาหลังจากฝายเตยเซินได
ทราบวา  เหงวียนกวิ๋งเปนแมทัพจึงตามไปกวาดลางสังหารสมาชิก
ในตระกูลของเหงวียนซูที่ภูมิลําเนาหมูบานเตียนเดี่ยนทั้งหมด 
(Kelly, 2005: 105)    
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นอกจากนั้นยังเปนไปไดวาเหงวียนซูนั้นยึดมั่นในความภักดี
ตอราชวงศเลหรือ “นายเกา”  ของเหงวียนซู ตามหลักคุณธรรม
แบบขงจื่อ การข้ึนสูอํานาจของเตยเซินถือเปนการสืบทอดอํานาจ
ปกครองท่ีไมชอบธรรม นํามาซ่ึงความสับสนวุนวายไรระเบียบใน
สังคม  เหตุผลเหลานี้อาจเปนปจจัยทําใหเหงวียนซูตัดสินใจชัดเจน
ที่จะไมสวามิภักด์ิตอฝายเตยเซิน  เหงวียนซูจึงใชชีวิตในชวงหลัง
ราชวงศเลในฐานะ “ปญญาชนผูยากไรกลางพงไพร” (Thông, 

1987:  xiv)  จนถึงราวกลางทศวรรษท่ี 1790  หลังจักรพรรดิ 
กวางจุงสิ้นพระชนม กองกําลังเตยเซินเร่ิมออนแอ  ขณะที่ฝาย
ตอตานเตยเซินที่นําโดยเหงวียนแอง (Nguyễn Ánh) ทายาทของ
อดีตผูปกครองตระกูลเหงวียนแหงถวนหวา ที่ถูกฝายเตยเซินที่
รวมมือกับทัพตระกูลจ่ิงโคนอํานาจไปกอนหนา กําลังแข็งแกรงขึ้น
และกลับมายึดพ้ืนที่ยาดิ่น (Gia Định) ทางใต เหงวียนซูจึงตัดสินใจ
เดินทางลงใตไปสวามิภักดิ์ตอเหงวียนแอง (Lộc, 2004: 300)  
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เหงวียนซูในฐานะขุนนางราชวงศเหงวียน 

ค.ศ. 1802 กองกําลังของฝายเหงวียนแอง ผูนําตระกูล 
เหงวียนจากฝูซวนท่ีตองสูญเสียอํานาจเพราะการรวมมือของฝาย
เตยเซินและตระกูลจิ่ง ก็สามารถรุกโตทัพของเตยเซินอยางตอเนื่อง
รว ด เร็ ว โด ย เฉพ าะห ลั งจั ก รพ รรดิ ก ว า งจุ งสิ้ น พ ระช น ม  
แสนยานุภาพของฝายเตยเซินก็ถดถอยอยางรวดเร็ว  ไ ม น า น ทั พ
ของฝายเหงวียนแองก็สามารถยึดเมืองฝูซวนหรือเว ฐานอํานาจ
ดั้งเดิมของตระกูลเหงวียนตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 16 ไดในที่สุด  

ทัพฝายเหงวียนแองก็ยาตราขึ้นเหนือและรุกไลทัพของฝาย
เตยเซินจนสามารถยึดราชธานีทังลองได ผูปกครองเตยเซินที่สราง
อํานาจมาตั้งแต ค.ศ. 1771 ตองสิ้นอํานาจลงในที่สุด  เหงวียนแอง
สถาปนาราชวงศเหงวียน และปราบดาภิเษกเปนจักรพรรดิยาลอง 
(Gia Long) ตั้งราชธานีที่ฝูซวนหรือเวในป 1802 

ค.ศ. 1803  หลังชัยชนะของเหงวียนแองและการสถาปนา
ราชวงศเหงวียนขึ้นที่ฝูซวนหรือเวแลว   จักรพรรดิยาลองหรือ   
เหงวียนแองทรงตระหนักวาการสถาปนาอาณาจักรใหมและ     
การดํารงฐานะผูนําใหมนั้น จําตองไดรับการยอมรับจากจีน เมื่อมี
การสงคณะทูตไปถวายบรรณาการและขอการรับรองในฐานะ
ผูปกครองใหมคร้ังนั้นยังเปนการขอพระราชทานนามประเทศจาก
จักรพรรดิเจียชิ่งแหงราชวงศชิงและไดชื่อประเทศใหมวา เวียดนาม 
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(Baldanza, 2016: 4–5)  เหงวียนซูไดรับการแตงตั้งใหเปนหนึ่งใน
คณะทูตนําพระราชสาสน   และเครื่องราชบรรณาการไปยัง      
ราชสํานักชิงในคร้ังนั้น  ถือวาเหงวียนซูไดรับการยอมรับและยก
ยองจากจักรพรรดิยาลองมากแมเปนขาราชวงศเดิม   

การที่ เหงวียนซูยินยอมรับราชการอยูภายใตราชวงศ    
เหงวียน  ราชวงศใหมที่สถาปนาขึ้นโดยตระกูลขุนนางทหารใหญซึ่ง
ไมใชราชนิกุลนั้น  นอกจากอาจเปนผลจากการสูญเสียญาติไปใน
สงครามตอตานเตยเซิน และยังอาจสะทอนใหเห็นไดวาเหงวียนซู
ไมไดยึดมั่นในคานิยมจารีตไมวาดานชาติกําเนิดหรือคติเรื่อง    
ความภักดีตอเจานายเดิม   หากแตดูเหมือนเปนการยอมรับใน
ชะตาชีวิตและสถานการณที่เปลี่ยนแปลง ผสานกับการใชเหตุผลใน        
การกําหนดจุดยืนของตน   ดังที่ เหงวียนซูไมยอมทํางานหรือ
สวามิภักดิ์ตอฝายเตยเซิน ทั้งยังแสดงทัศนะลบตอฝายเตยเซิน   
หลักฐานจากงานประพันธของเหงวียนซูแสดงทัศนะตอฝายเตยเซิน
โดยเปรียบผูนําเตยเซินเหมือนแมทัพหมาหยวนที่เคยนําทัพมา
ปราบกบฏสองนางตระกูลจึง (Hai Bà Trưng)  ผูนําชาวพ้ืนเมือง
ตอตานการปกครองของจีนในระหวาง ค.ศ. 40-43 วาผูนําเตยเซิน
ไมตางกับแมทัพหมาหยวน ที่นับเปนผูมีความสามารถในการรบ  
แตตางละโมบในอํานาจ  พวกเตยเซินจึงตองพบจุดจบในเวลาอัน
สั้น ไมตางจากหมาหยวนท่ีตกต่ําสิ้นอํานาจวาสนาอยางรวดเร็วหลัง
ปราบกบฏในเวียดนาม (Kelly, 2006: 104-105)   
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นอกจากน้ันยังมีการวิเคราะหกันวาผลงาน “เรื่องของ
เกี่ยว” (Truyện Kiều) งานนิพนธที่มีชื่อเสียงที่สุดของเหงวียนซูนั้น
แฝงนัยยะของการยอมรับการเปล่ียนแปลงไปสูสิ่งใหม (Pelly, 

2002: 126)  ซึ่งอาจเปนการสะทอนทัศนะของเหงวียนซูที่มีตอ
ประสบการณ ของการขึ้นสู อํ านาจของผูนํ าตระกูล เหงวียน       
หรือเหงวียนแอง ที่รอดชีวิตจากการตามลาของฝายเตยเซินเหงวียน
แองอาจเปนตัวอยางของการตอสูดิ้นรนหรือชีวิตที่พลิกผันจาก   
จุดตํ่าสุดจนสุดทายก็กลายเปนผูมีอํานาจคนใหม สถาปนาราชวงศ
ใหมครองแผนดินที่มีเอกภาพ  ขณะที่ฝายเตยเซิน  ผูที่ครั้งหนึ่งเคย
เรืองอํานาจอยางที่สุด  แตสุดทายก็ตองลมสลายส้ินอํานาจไปใน
เวลาอันสั้น เชน Nguyen Tai Thu (2008) เห็นวาเหงวียนซูใชชีวิต
ผานชวงเวลาจลาจลวุนวายตั้งแตปลายราชวงศเล เขาสูชวงเวลาที่
ฝายเตยเซินเรืองอํานาจและสมัยราชวงศเหงวียน  เหงวียนซูไดพบ
เห็นผูคนที่ทุกขยากมากมาย พบเห็นผูคนที่ตองเปลี่ยนสถานะจากที่
เคยมั่งมีไปเปนคนยากไร  จากผูที่เคยประสบความสําเร็จ ไปเปน  
ผูลมเหลวส้ินสภาพ  ซึ่งเปนเรื่องราวของความรุงเรืองและลมสลาย
ของมนุษย ทั้งหมดน้ีอาจเปนเสมือน “เสบียง”  ใหแกเหงวียนซูใน
การผลิตผลงานเชน “เรื่องของเก่ียว” (Thu, 2008:  236) 

Taylor (2016) เห็นวาแมเหงวียนซูไดรับการยอมรับจาก
ราชวงศเหงวียนขณะที่ เหงวียนซูเองก็ยินดีที่จะรับคําเชิญของ
จักรพรรดิยาลองหรือเหงวียนแองใหรับตําแหนงขุนนางในราชวงศ
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เหงวียน  แตอยางไรเสีย เหงวียนซูดูเหมือนไมคุนเคยกับบรรยากาศ
ราชสํานักทางใตเพราะตนมีถิ่นฐานทางเหนือและตนเคยเปน     
ขุนนางในราชวงศเลซึ่งมีกําเนิดในภาคเหนือ ดังมีการอางไวใน
ชีวประวัติของเขาวา “... แม (เหงวียนซู) เปนคนหยิ่งทะนง แตดาน
หนึ่งก็ดูเปนคนออนนอมถอมตนและมักนิ่งเงียบเพราะตื่นกลัว ยาม
ที่ตองเขาเฝาจักรพรรดิ...” และกลาวกันวาจักรพรรดิยาลองเคย
ตรัสปลอบเหงวียนซูใหรับรูวาราชสํานักเหงวียนน้ันใหความสําคัญ
ตอความสามารถของคนโดยไมคํานึงถึงภูมิลําเนาหรือถิ่นฐาน 
(Taylor, 2016: 404 – 405) ทั้งหลายน้ีอาจเปนปจจัยสําคัญที่ทํา
ใหเหงวียนซูยอมรับเหงวียนแองหรือจักรพรรดิยาลองและยอมรับ
ตําแหนงหนาที่ในฐานะขาราชสํานักเหงวียน แมมีการวิเคราะหวา
ผูปกครองราชวงศเหงวียนอาจหวาดระแวงขาราชสํานักเล   หรือ 
ขุนนางเกาผูมีถิ่นฐานอยูทางเหนือ  แตขุนนาง ‘ชาวเหนือ’ หลาย
คนยังเลือกท่ีจะสวามิภักดิ์หรือยอมทํางานรวมกับผูปกครองราชวงศ
เหงวียน เปนไปไดวาชัยชนะของจักรพรรดิยาลองและการสถาปนา
ราชวงศใหมนั้นคือการฟนฟูความสงบสุขและการรวมแผนดินให
เปนเอกภาพหลังจากชวงเวลาแหงศึกสงครามและความแตกแยก
ยาวนานรวม 300 ป (Thông, 1987:  xiv) 

อยางไรก็ตาม  หลั งการรับตําแหน งขุนนางครั้ งใหม        
ไมปรากฏวาเหงวียนซูมีบทบาทโดดเดนสําคัญในราชสํานักเหงวียน   
กระท่ังในค.ศ. 1806 เหงวียนซูซึ่งรับตําแหนงขุนนางอยูที่ เมือง    
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ฮึงเยน   หัวเมืองชายแดนติดถิ่นฐานของชนพ้ืนเมืองทางตะวันตก  
ราชสํานักไดเรียกเหงวียนซูกลับราชธานีเว   และแตงตั้งใหเปน   
ราชบัณฑิตในสํานักราชบัณฑิตหอตะวันออก (Thông, 1987:  xv)  

ซึ่งมีหนาที่สําคัญในการรางกฎหมายธรรมเนียมและพระราชสาสน
ติดตอกับราชสํานักจีน แสดงใหเห็นวาราชสํานักเหงวียนอาจกําลัง
ตองการผูรูดานอักษรศาสตรและธรรมเนียมราชการแบบจีนซึ่งสืบ
ทอดมาจากราชวงศเล   เหงวียนซูอาจมีชื่อเสียงกลาวขวัญในหมู 
ขุนนางปญญาชนที่มีชีวิตคาบเกี่ ยวชวงเวลาดังกลาว  ทําให       
ราชสํานักตองเรียกตัวเหงวียนซูมารับราชการในตําแหนงดังกลาว
 หนังสือชีวประวัติฉบับราชสํานักเหงวียนหรือไดนามเหลียต
เจวี่ยน มีขอความยกยองเหงวียนซูสั้น ๆ วา “…(เหงวียนซู) มี
ปญญาเปยมดวยอุดมการณ ไมสวามิภักดิ์ตอศัตรู (พวกเตยเซิน)...
จั ก รพ รรดิ ย าลองทรง รับ รู  จึ งตั้ ง ให เป น ขุ นน าง ... ”  (‘Đại 

Nam,’n.d.) 

ตอมาในป  ค .ศ . 1813 ราชบัณฑิตเหงวียนซูจึงไดรับ    
การแตงต้ังใหรวมคณะราชทูตไปถวายเครื่องราชบรรณาการยังราช
สํานักชิงอีกครั้ง  ในเดินทางครั้งนี้คณะทูตผูแทนพระองคแวะพักที่
เมืองฮานอย หรือราชธานีทังลอง  การเดินทางคร้ังนี้เหมือนเปน
การรําลึ กอดีตค ร้ังสํ าคัญของเหงวียนซู   ที่ ต องประสบกับ         
การเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญอีกครั้งเมื่อบัดนี้  “นครมังกร” หรือ      
ทังลองไมใชราชธานีที่ประทับของจักรพรรดิและที่ตั้งราชสํานักอีก
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ตอไป    แตทังลองกลายมาเปนเมืองเอกของภาคเหนือ พระราชวัง
และสถานที่ตางๆ ในเมือง  บางถูกทําลาย  บางก็ชํารุดทรุดโทรม
ดวยเหตุจากศึกสงครามที่ผานมาตลอดชวง 20 ป     

นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมืองทังลอง 
อดีตราชธานีสมัยเล ยังเปนผลจากการที่ผูปกครองใหมแหงราชวงศ
เหงวียนพยายามลดขนาดของเมืองทังลองหรือลดความยิ่งใหญของ
ราชธานีในราชวงศกอนใหลดนอยลงกวาราชธานีใหมที่ฝูซวนหรือเว
และเร่ิมเปลี่ยนแปลงสถานะความสําคัญของเมืองเปนลําดับ จาก
การลดฐานะใหเปนเพียงศูนยกลางเขตปกครองสวนภูมิภาคของ 
ราชสํานักหรือ ‘เจิ๋นแถง’ (trấn thành) มีหนาที่ดูแลหัวเมือง
ภาคเหนือ จากน้ันก็ถูกลดฐานะเปนศูนยกลางของ “มณฑล” หรือ 
“ติ๋งแถง” (tỉnh thành)  เปนการเปลี่ยนแปลงสถานะของราชธานี
ซึ่งดํารงอยูมารวมพันปใหเปนเพียงหัวเมืองเอกในระดับภูมิภาค ทั้ง
ยังแสดงใหเห็นวาบัดนี้ผูปกครองราชวงศเหงวียนไดเปลี่ยนจารีต
ธรรมเนียมเดิมที่ตองตั้งราชสํานักและครองราชยที่ราชธานีเดิม  แต
กลับไปตั้งราชธานีใหม ซึ่งเปนการยายราชธานีครั้งแรกในรอบกวา 
8 ศตวรรษนั้น อาจเปนเพราะผูปกครองราชวงศเหงวียนขาดการ
สนับสนุนจากประชาชนในภาคเหนือ ซึ่งไมใชภูมิลําเนาเดิมของ
ตระกูลเหงวียน และยังเคยมีประวัติในฐานะ “ศัตรู” ของราชสํานัก
ที่ทังลอง ขณะที่ ฝ ายผูปกครองราชวงศ เหงวียนเองก็อาจมอง
ภาคเหนือและเมืองทังลองวาเปน “แดนศัตรู”   แตกระน้ัน ทังลอง
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ในความคิดคํานึงของผูคนภาคเหนือและชนชั้นนําทางเหนือ ยังคงมี
ศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในฐานะศูนยกลางทางวัฒนธรรม  การเมือง
และเศรษฐกิจของอาณาจักรไดเวียด (Pelly, 2002:  217) 

การแวะพักที่ “นครแหงมังกร” ครั้งน้ี เหงวียนซูยังมี
โอกาสไดพบกับหญิงนักดีดพิณ “เกิ่ม” ที่เหงวียนซูเคยพบเมื่อกวา 
20 ป กอน ดูจะเปนเร่ืองที่นาประหลาดใจสําหรับเหงวียนซูไมนอย
ที่ไดพบนางอีกครั้ง กระทั่งนําเร่ืองราวของนางรวมถึงพรรณนา
อาลัยตอความเปล่ียนแปลงของเมืองและส่ิงรอบตัว   เปนการ
เปลี่ยนแปลงจากความสดใสในวัยเยาวของนางและความรุงเรือง
ครั้งอดีตของเมืองที่เคยเปนราชธานีไปสูความชราทรุดโทรมของนาง     
ขณะที่อดีตราชธานีทังลอง “นครมังกร” ตองกลายสภาพเปนเมือง
เกาครํ่าคราที่ชํารุดเสื่อมโทรม ดังที่ปรากฏในเนื้อหาของบทกวีหญิง
ดีดพิณแหงนครมังกรน่ันเอง    

ค .ศ . 1820  รัชกาล จักรพรรดิมิ งหมั่ ง (Minh Mạng)    

เหงวียนซูเปนหนึ่งในคณะราชทูตที่ไปจีนเปนคร้ังสุดทาย หลัง
กลับมาจากจีนแลวเหงวียนซูลมปวยแลวถึงแกกรรม ครอบครัวนํา
รางไปฝงในสุสานที่บานเกิด หมูบานเตียนเดี่ยน เขตเหงอาน (ตอมา
รวมกับหาติ๋น เปนจังหวัดเหงติ๋น ในปจจุบัน)  นักวิชาการผูศึกษา
บทกวีของปญญาชนในราชสํานักเวียดนามผูหนึ่งมีความเห็นวา 
(Kelly, 2005)  ครั้งนั้นเหงวียนซูดูเหมือนเบื่อหนายตอโลก อาจ
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เปนเพราะความวุนวายในชวงสงครามเตยเซินที่มีศึกสงคราม
ตอเนื่องกับจีนและเหงวียนแอง  ชวงเวลาสุดทายในการรับราชการ
ของเหงวียนซูนั้น เชนเดียวกับที่ดูเหมือนวาเหงวียนซูยังไมอาจ
ปรับตัวเขากับบรรยากาศในราชสํานักเหงวียนไดมากนัก  ดังที่
อาลักษณผูประมวลพงศาวดารหลวงบรรยายบุคลิกภาพของ     
เหงวียนซูไววา เหงวียนซู “เปนผูตื่นกลัว คราใดท่ีตองเขาเฝา
ประชุมขอราชการในทองพระโรง ก็มักแสดงอาการตระหนก หวาด
วิตก จนอ้ําอ้ึงไมอาจกลาวสิ่งใดได” (Thông, 1987: xvi) 

เหงวียนซูอาจตองการใชชีวิตอยางสันโดษ มีการอางถึงบท
สนทนาของเหงวียนซูกับผูใกลชิดในชั่วขณะนั้นวา เหงวียนซูไมยอม
กินยาในชวงที่ปวยหนัก เหมือนแสดงความประสงควาไมตองการมี
ชีวิตตอไป (Kelly, 2005: 106)  เม่ือใกลถึงวาระสุดทายของชีวิต   
เหงวียนซูเอยถามคนใกลชิดวา “…‘มือและเทาของขาเย็นหรือยัง’  
ผูที่อยูขางกายจึงตอบวา ‘เย็นแลว’ เหงวียนซูจึงเอยขึ้นวา ‘เชนนั้น
ก็ดีแลว’  เปนประโยคสุดทายแลวจึงสิ้นลม…”  (Kelly, 2005:  

104-105)   เปนไปไดวาชวงเวลาแหงความยุงเหยิงวุนวาย ไดทําให
เหงวียนซูสิ้นความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยูไปแลว  การส้ินชีวิตน้ัน
ถือเปนการสิ้นสุดชวงเวลาความผันแปรของชีวิตที่ยุงเหยิงสับสน
ทามกลางบริบทของสังคมและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็วและรุนแรงอยางที่ไมมีผูใดคาดเดาหรือกําหนดได  ดังเนื้อหา
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ชวงทายของบทกวี “บทเพลงของหญิงดีดพิณแหงนครมังกร” 
(Kelly, 2005: 105-106)    

 

“...เหลานักดนตรีที่นั่งอยูบนเสื่อนั้นลวนเปนหญิงสาว 

แตผูที่นั่งตรงสุดขอบเสื่อนั้นเปนหญิงทาทางโดดเด่ียวเศรา
หมอง มีดอกไมแซมผมดอกหน่ึง 

ทาทางซอมซอ เสื้อผาเกาครํ่าครา ชางกลมกลืนเขากับราง
บอบบางของนาง 

ใครเลาจะคิดวายามนั้นนางเคยเปนนักดนตรีผูสามารถ
ที่สุดในราชธานี 

น้ําตาเริ่มไหลจากตาของขาเมื่อแววเสียงเพลงที่คุนเคย 

ขานิ่งฟงอยางเงียบงัน แตในใจนั้นหมนหมองนัก 

พลันขาตองหวนรําลึกถึงเหตุการณเมื่อยี่สิบปกอน 

เมื่อครั้งที่ขาไดพบกับนางริมฝงทะเลสาบกระจกเงา 

กําแพงเมืองบัดนี้ถูกรื้อถอน ชีวิตคนยังตองเปล่ียนผัน 

ที่เคยเปนสวนหมอนกลับเปลี่ยนเปนหนองน้ําสีคล้ําทะมึน 
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อํานาจของพวกเตยเซินยังตองมลายสิ้น 

แตในบรรดานักดนตรีนั้น เพียงหนึ่งเดียวที่คงอยู 

อนิจจา เวลารอยปนั้นผานไปเพียงชั่วกะพริบตา...”7 

 

สรุป  

ประวัติศาสตรเวียดนามในชวงชีวิตของเหงวียนซูนั้นถือ
เปนชวงที่มีความเปลี่ยนแปลงพลิกผันครั้งใหญ สงผลตอพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตรเวียดนามท่ีผูคนในยุคนั้นก็อาจคาดเดาอนาคตได
ยาก  เมื่อราชวงศเลที่ครองอํานาจยาวนานมารวม 3 ศตวรรษ ตอง
ตกต่ําเสื่อมทรุดและสิ้นสุดลงในสถานการณสงครามกลางเมืองท่ี 
กินเวลาตอเนื่องถึง 20 ป เหงวียนซูเปนหนึ่งในบุคคลท่ีรอดชีวิต 
ผานชวงเวลาที่ตกต่ําที่สุดของบานเมืองแตในที่สุดก็กลับคืนสู
ชวงเวลาแหงความรุงเรืองอีกครั้งในชวงครึ่งหลังของชีวิตอีกราว 20 

ปในสมัยราชวงศเหงวียน เม่ือยอนกลับไปตั้งคําถามตอเกียรติภูมิ
ชื่อเสียงและความสําเร็จของบทนิพนธ  “เร่ืองของเก่ียว”   บทกวี
และภาพยนตรเร่ือง “ลองแถงเกิ่มสากา” จนถึงการท่ีรัฐเวียดนาม
เสนอชื่อเหงวียนซู   บุคคลที่ปฏิเสธขบวนการเตยเซินซึ่งเปนวรีบุรุษ
                                                           
7 แปลจากบทแปลภาษาอังกฤษจากงานของ Liam C. Kelly, 2005: 105-
106. 
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ของชาติ เปนสัญลักษณของขบวนการชาวนาท่ีรัฐสังคมนิยม
เวียดนามยกยองเชิดชูมาตลอด      

หลั งการเฉลิมฉลองกรุงฮานอยมีอายุครบ  1,000 ป   
พรรคคอมมิวนิสตเวียดนามเสนอชื่อเหงวียนซู ใหองคการยูเนสโก
ยกยองเปนบุคคลสําคัญทางวัฒนธรรมพรอมคําเชิดชูเกียรติวา  
“มรดกทางวัฒนธรรมของเหงวียนซูนั้นเปนผลิตผลของเวียดนามทั้ง
ดานภูมิปญญา จิตวิญญาณ และวัฒนธรรม ที่มารวมเปนหนึ่ งเดียว
ดวยความสามารถอันเอกอุและสอดรับกับกาลเวลา  มรดกของทาน
จึงกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของมนุษยชาติ” (‘UNESCO 

honors,’ 2013)  อาจเปนปริศนาทิ้งใหเราหาคําตอบตอไปวา  เหตุ
ใดสังคมเวียดนามในปจจุบันจึงใหความสําคัญกับบทประพันธและ
ตัวตนของเหงวียนซูอีกคร้ัง  เปนไปไดหรือไมวาผลงานของเหงวียน
ซูและเร่ืองราวชีวิตของเขาเองก็เปนเสมือนภาพสะทอนที่เตือนให
สังคมเวียดนามไดตระหนักรับรูถึงความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วที่
เกิดขึ้นกับเวียดนามวา  ลวนเปนเร่ืองที่ยากเกินกวาจะสันนิษฐาน
หรือคาดเดาได ไมวาจะเปนเหตุการณที่ผานมา  เหตุการณที่กําลัง
เปนอยูและสิ่งที่จะเปนไปในอนาคต ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม  หรือบัดนี้ทุกอยางไดมาถึง “จุดเปล่ียน” ที่สังคมเวียดนาม
ตองเผชิญและเลือกเดินตอไป เฉกเชนชีวิตของเหงวียนซูที่ตองพลิก
ผันไปพรอมกับการเปลี่ยนยุคสมัยคร้ังใหญ ในประวัติศาสตร
เวียดนาม 
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Early French Colonial Education in Hanoi, 1904-

19301 

       Banjop WONGSUPAN2 

Abstract  

 During the early French colonization of Hanoi, 
the Vietnamese societies and cultures of this capital 
were extremely transformed and evidently assimilated 
to the European material and mental cultures, 
especially by means of French colonial education. Many 
questions have been raised: what are the French 
colonial educational policies in Vietnam?; what is the 
                                                           
1 This paper is a part of my term report during my M.A. program 
in Southeast Asian Studies at Chulalongkorn University. As a 
former Dr.Siriwong Hongdawan’s student, I would like to express 
my deepest condolences for eternal loss of the great and 
benevolent teacher. In memory of my beloved master, I chose 
to write this paper on Hanoi education, where she graduated, to 
pay tributes to her specialization.        
2Foreign Language Department, Rayongwittayakom School  
E-mail: banjop.w@rayongwit.ac.th 
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colonial education in Hanoi?; and how to periodize the 
French colonial education in Hanoi? Finally, the 
problematic of this study is the following: how did the 
French colonial education develop in Hanoi? The study 
will chronologically discuss about these three topics: 
the domination of the Vietnamese traditional education 
before 1904, the French educational reorganization from 
1904 to 1917, and implementation of the Charter of 
1917 until the impact of the Great Depression in 1930.       

 The objective of this study is to explore the 
development of the French colonial education in Hanoi 
from 1904 to 1930. The result of the study is the 
followings. Firstly, the French colonial education in 
Hanoi during 1904-1930 is an essential period which 
completely changes Sino-Vietnamese to European 
worldviews both in Hanoi and in Vietnam. Secondly, the 
essential operation of French colonial education may be 
arbitrarily divided into 2 phases: the first phase of 1904-
1917 in which the French ideas of republic and colonial 
education were applied, and the second phase of 1917-
1930 where the Charter of 1917 was implemented 
throughout Hanoi. In conclusion, the French colonial 
education was well established in Hanoi because of her 
position of centre of colonial administration and culture. 
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The French colonial education may be seen as the 
instrument of French cultural colonization which is more 
effective and less expensive comparing to force 
operations. The impact of this French acculturation 
period will be last long until now and becomes one of 
important components of Vietnamese culture 
complex’s today.                 

Keywords: French colonial education; Hanoi; French 
acculturation; cultural history   

 

Introduction 

Soon after the French pacification during the 
Sino-French War (August 1884 – April 1885) in Tonkin3 in 
1885, Hanoi was established as the capital of Tonkin and 
later as the administration capital of French Indochina in 
18874. Hanoi was obviously the ancient centre of 
Vietnamese culture even before the Vietnamese 
conquest of the Southern territories since the 11th 
century. Consequently, during the French colonization 

                                                           
3 Philologically the word “Tonkin” is derived from Sino-
Vietnamese root “Đông Kinh” which means "Eastern Capital". 
4 The bureau of French Indochina Government was moved 
officially from Saigon to Hanoi in 1902.  
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of Hanoi, the Vietnamese societies and cultures of this 
capital were extremely transformed and evidently 
assimilated to the European material and mental 
cultures, especially by means of French colonial 
education.  

Prior to the French Indochina Government 
decree of April 27th, 1904 on the Creation of Tonkin 
Local Service of Education, the French education in 
Hanoi had partially been taken in charge by the Missions 
Étrangères de Paris who took care of primary education, 
and by the municipality which opened a secondary 
school for boys only in 1900 (Paul Doumer, 1902 : 101). 
During the mandate of governor-general Paul Beau since 
October 1902 to February 1907, the intense physical 
urbanization of Hanoi since the former governor-general 
Paul Doumer was headed to the intellectual cultivation, 
however not to serve individual improvement, but to 
serve the growth of French Indochina as a whole. The 
reorganization of public education was necessitated by 
the vote of French Parliament on republicanism idea of 
educational laicization, the need for educational 
supports in priority to the French staying in Hanoi, and 
the growing needs of francophone local labors for 
“various services, trade and industry sub-assistance, 
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secretaries, interpreters, accountants, foremen, and 
finally the general evolution of the Indo-Chinese to 
Western education” (Paul Doumer, 1902: 303).    

The study of French acculturation in colonial 
Vietnam becomes crucial to understand profoundly and 
roundly modern Vietnamese societies. The problem has 
been raised: what is actually the French colonial 
education system in Vietnam, especially in Hanoi: 
school, teachers, school textbooks, and contents? Many 
previous studies5 were focused on the French colonial 
education in French Indochina in general, while the 
French educational policies in each area were 
specifically designed. Moreover, even though Hanoi is 
effectively considered as the original centre of 
Vietnamese politics and culture, there has not been yet 
any research on the topic. Consequently, this paper 

                                                           
5 Since the political unit of French Indochina was often seen as 
a unique entity, there is a tendency to study every dimension of 
the region with a general perspective without any balance 
between regional and local particularities. However, for the 
starting point to the French colonial education in Indochina, it is 
strongly recommended to study these important writings: Trinh 
Văn Thảo (2000) and Pascale Besançon (2002).          
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explores the development of the French colonial 
education in Hanoi from 1904 to 1930.  

Interestingly, many questions have been asked: 
what are the French colonial educational policies in 
Vietnam?; what is the colonial education in Hanoi?; and 
how to periodize the French colonial education in 
Hanoi? Finally, the problematic of this study is the 
following: how did the French colonial education 
develop in Hanoi?          

Note that there are different periodizations of 
the development of the French colonial education in 
the area. While Brocheux and Hémery (2009) divided the 
French colonial education in Indochina into 3 periods 
dated from 1860 to 1945 (the first 1860-1917; the 
second 1917-1930; and the third 1930-1945), Trinh Van 
Thao (2000) proposed 3 periods of French colonial 
education in French Indochina, starting from 1874 to 
1945 (the 1st period 1874-1907; the 2nd period 1908-
1917; and the 3rd period 1917-1945). Which one is more 
suitable for this study? None of them. Since the 
organization of French colonial education in each area 
was adjusted to local identities and Hanoi, different 
from other cities and regions, becoming the centre for 
new Franco-Vietnamese generations par excellence, this 
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study will propose to divide the French colonial 
education in Hanoi into 3 periods as the followings: the 
1st period marked by the domination of the Vietnamese 
traditional education before 1904; the 2nd period 
marked by the French educational reorganization from 
1904 to 1917 where the Charter for Indochinese 
education was declared to be realized; the 3rd period 
describing the implementation of the Charter of 1917 
until the new reform of Indochinese Public Education 
caused by the impact of the Great Depression in 1930.       

 

1. A survey of Vietnamese traditional education 
system before the French educational reform in 
1904 

In order to understand the French colonial 
education in Hanoi, it would be useful to briefly study 
the Vietnamese education before the French 
educational reform in 1904. The Vietnamese education 
is rooted of Confucian tradition. This educational system 
is designed for the recruitment of new officers through 
three levels of examinations: provincial, regional, and 
national. Consequently, the nomination of higher-ranked 
officers to the Vietnamese administration was primarily 
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based on the meritocracy: educational capacity. 
Especially, this examination system was witnessed by 
the emperor himself.    

Since the French occupation of all Annam and 
Tonkin in 1885, the governors-general of French 
Indochina had tried to adjust the French education 
system to those of Vietnamese traditional education. 
This is the observation of French scholar, who worked in 
French Indochina cabinet in Hanoi. He described the 
relations between Vietnamese education and State 
office:     

“The empire of Annam, apart from the 
Emperor who is the "agent of heaven", 
and also the first scholar of the empire, 
was a rigorously democratic organization. 
Since the exemption from military service 
and the tax exemption, all favors and all 
the honors of the state were 
subordinated to the traditional literary 
graduation issued in a series of capacity 
tests.” (Louis Salaun, 1903)  
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Fig. 1: Photograph of the traditional Vietnamese private school in 

Hanoi: 

a master is repeating the lessons to 2 disciples at home 

 

As we can see in the Figure 1, there was no 
concept of public education in the Kingdom of Annam. 
Yet, the primary education for the children in each 
village relied on a private school whose master, who 
had been formed through the Confucian education 
system and became local official by means of regional 
or national examinations, would educate his students by 
mercy. He didn’t ask for any presents from students. It 
was completely a Vietnamese culture to receive a 
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student with small gifts given to the master. Here are 
some observations by French point of view:     

“However, it was not compulsory; the 
Annamese government was completely 
uninterested in even primary education. In each 
village it was a school teacher, who was usually 
a married man, old, to whom his students pay a 
few gifts. […] The child learns to read and write. 
He learns so much moral and social duties. […]” 
(Louis Salaun, 1903) 

 For the success of the student life: to be a state 
officer, it depends a lot on the fortune of the family. To 
get the higher position in the administration, the student 
takes a lot of time. Each year he passed an examination 
until the last one so that he could get higher degree. 
More interestingly, all administrative positions were 
reserved for men, not for women. This traditional 
education system exceptionally had influenced to the 
Vietnamese during the imperial era. Even though, it 
tended to be faded down by the French colonial 
education system established in 1904, the Vietnamese 
traditional education system would continue in parallel 
to the French system until the educational reformation 
in 1918.  
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2. From idea to action: the French colonial education 
system in practice, 1904-1917 

There were some changes in educational policy 
in metropolitan France: “what education for our 
colonies?”. Jules Ferry’s proposition presented to the 
Assembly aims to modify the goal of colonization: not 
only for the prestige of Nation in world political stage, 
but for the “mission civilisatrice” consisting of the 
Western acculturation of the colonized peoples and 
also for the economic growth of France. (Raoul Girardet, 
1972) With this logic, the French colonial education will 
transform the Vietnamese into European élite on the 
one hand, and skilled labors with European knowledge 
and technology on the other hand.        

 According to his report to the French Ministry of 
Colonies in 1902, Paul Doumer tried to find a way to 
cultivate the colonized through European education. 
What does Paul Doumer, the maker of French 
Indochina, think about education in Tonkin? 

“How is the teaching given to the natives 
in Indo-China? For this general question, it would 
be difficult to make a precise answer. […] We 
have to admit that until now the form of French 
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education for the natives has not been found 
yet. Maybe, there is not any universal form, only 
partial solutions for the issue that changes over 
time and according to the countries and even 
provinces. ” (Paul Doumer, 1902 : 102) 

To change the colonized Vietnamese into the 
Francophiles, the only way to get success is to remove 
the basis of moral and social ideas derived from the 
Confucianism. Paul Doumer understood the function of 
Confucian education in Vietnamese society: social order, 
social moral value, and recruitment of State officers by 
examinations and competitions.        

“As long as the mentality and social 
condition of the natives will not be changed, 
and if only they never change, we must keep 
destroying what is the moral basis for their 
existence. The principles they have, and which 
make, in them, strong family, respected parents, 
obeyed public authority, are taken from the 
books of indigenous education. Learning the first 
few characters, they learn the basic rules of 
morality of Confucius. […]” (Paul Doumer, 1902 : 
102) 



293มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

293 
 

 Paul Doumer expressed his goal why to form the 
Indochinese natives in the French style and who should 
be in the French schools. And this idea became the 
philosophy of French colonial education for succeeding 
in French Indochina governments who made their 
efforts to realize it during a short period of less than 40 
years. According to Paul Doumer, the French school for 
the natives is mainly aimed to form the new social 
group, that is, the élite. With the knowledge of French 
language and Western culture, they will be offered to 
work in various colonial offices and to play the role of 
intermediaries among the people of two different 
cultures. 2 years later, Muselier, head of the Local 
Educational Services of Tonkin, confirmed this policy 
and proposed the other policy to reunite the 
educational policy and the World strategies of French 
presence in Indochina. 

“If France applies the discriminatory 
policy consisting to exclusively reserve the 
public positions for the European personnel, it is 
necessary to emphasize the axis of primary-
upper and primary-professional education. If 
France wishes to encourage the policy of 
association or protectorate, in this case, we 
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must focus on the axis of upper primary and 
secondary education, if necessary, based on the 
Confucian school.” (Trinh Van Thao, 2000 : 45-
46)       

 We can say that during the mandate of the next 
governor-general Pau Beau, France lead the policy of 
association, called the educational policy of 
Protectorate. It means that France will strengthen 
French Indochina by the Indochinese themselves. But 
many objections were raised by the French settlers in 
Indochina. They did not wish that the Indochinese 
would become one day the “masters” of the French, 
who had been the “colonizer race”. Finally, Paul Beau 
had to leave French Indochina after the closure of the 
University of Indochina which had just been opened for 
only 2 months. However, Paul Beau had constructed 
many types of schools, necessary to different demands 
from various social groups in Indochina. Hanoi had 
witnessed the variety of social groups, coming to study 
from nursery school to university. Moreover, to 
complete with Japan, Hanoi was designed to open 
many faculties for the Chinese who tended to further 
study in Japan.      
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 The policy of teaching French language in school 
was considered very important for the colonization of 
Indochina as well. The policy was aimed to use French 
language to convey French knowledge, social virtue, 
social codes, culture in the broad sense, and certainly 
for the administration of all Indochinese.  

 The objective of the educational reform in 
Tonkin since 1904 is clearly to strengthen the colony 
and her people. Hanoi hosted 3 types of schools 
directed by the Local Service of Education Commission: 
(1) French schools reserved in priority for the French 
and the European (Paul Beau, 1908: 306-307)6; (2) 

                                                           
6 According to the report Vol. 2 of Paul Beau (1908: 306-307), 
The French schools were attended by European children in the 
colony. “The parents desired to keep their children with them 
as long as possible, especially in Tonkin.” At the end of his 
mandate, there were:  

-2 colleges (secondary education): The College 
Chasseloup-Laubat in Saigon and the College Paul Bert in Hanoi 
(130 students in 1907)  

-16 primary schools [11 mixed schools]  
-The Girl School of Hanoi (Institution de jeunes filles de 

Hanoi): 132 students in 1907. The school was intended to 
prepare teachers for local demanding.  
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Franco-Native schools, from the upper primary level to 
secondary level, designed solely at the onset to the 
academic and professional formations for the 
Indochinese; (3) Native schools, in villages and in towns, 
which took care of primary education of the children in 
general.        

 The success of the decree of 1904 made 
progress in producing lot of Franco-native teachers who 
could teach French language to the Vietnamese 
children. This leads to the educational reform in 1917 
where the governmental budget for the public 
education tended to be limited by the world situation: 
the World War I in Europe.  

 

                                                                                                               
In Haiphong, there were 1 Boy school (Ecole Henri 

Rivière) and 1 Girl school.   
Total of European students in French Indochina in 1907 

was about 1600 persons of which two-thirds enrolled in public 
school. Each of 4 levels of primary education functioned by 
examination: 

a) Certificate of primary education 
b) Certificate of Higher primary education 
c) Certificate of Elementary Education 
d) Certificate of Higher Elementary Education   
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3. Development of French colonial education in 
Hanoi from 1918 to 1930   

 With a view to reforming the colonial education 
in French Indochina, the governor-general Albert Sarraut 
signed the Charter for Indochinese education7 in 
December 21, 1917 and made it published in the 
Journal officiel in April 10, 1918. The Charter became an 
important instrument to deeply modify “the 
organization of the Public Instruction Service in Tonkin 
like in the other areas of the Union.” (Gouvernement 
Général de l’Indochine, 1918 : 276) What is the essence 
of the six-hundred-page Charter 1917? 

                                                           
7 In French : Le Règlement général de l’instruction publique. 
According to Trinh Van Thao (2000 : 51), “the Charter nearly 
includes six hundred items grouped into seven books; each 
book is divided into titles and each title into chapters. In short, 
the real legal structure is not lacking so far, ambiguities and 
contradictions. The general provisions of the Charter give an 
overview of the school building under a single direction (the 
general government through the Direction-general of Public 
Instruction). More than half a century after the colonial 
conquest and almost forty years after the establishment of the 
Franco-indigenous schools in the South, the colonial authorities 
finally reached the goal of assimilation announced since Paul 
Bert”.  
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  A. The Charter for Indochinese Education, 
December 21st, 1917.  The main propositions of the 
Charter of 1917, are the followings: 

(1) The public education is exclusively 
placed under the French Indochinese 
Government in Hanoi, through the Direction-
general of the public education. 

(2) There will be three types of schools: 
firstly, French schools for primary, upper primary, 
secondary levels; secondly, Franco-Native 
schools for primary, complementary, and 
secondary levels; thirdly, professional schools. 

(3) The compulsory status of the French 
language in the primary education (Book 1) 

(4) Program and schedule from the 
primary classes to secondary certificate classes 
(in French: la terminale) in the Franco-Natives 
schools (Books 2 & 3) 

(5) Regimes of examination and 
evaluation (Book 5) 
(6) Regimes of scholarships (Book 6) 
(7) List of the high schools in France 

accessible to the Indochinese fellows (Book 6) 
(8) Higher education (Book 2) 
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(9) Status of the educational staff (Books 
1, 2, 3, 4) 
(10) Administrative organization of the 
Public education (Books 1, 3, etc.) 
(11) Functions of the teacher colleges (in 

French: écoles normales d’instituteurs) (Trinh 
Van Thao, 2000: 51)  

         

 However, the problems of lacking French native 
teachers cause the failure of some Franco-Native 
schools which could not provide sufficiently French 
teachers to the children while the teaching of Chinese 
language was under high control. The Chinese letters 
courses became elective and were reduced in every 
school. The hán nôm teachers formed by the 
Vietnamese traditional education were recruited as 
teacher assistants in primary schools. Moreover, the 
administration power emanated from the royal and 
legitimate formations of traditional State officers in Huế 
was transferred to Hanoi when the Direction-general of 
Public Education decided to create the new École 
d’administration (School of Administration).  

On the behalf of the public education, the 
French destruction of Vietnamese traditional and 
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Confucian cultures was gradually and seriously achieved. 
Hanoi was re-immerged as the centre for French 
administration and culture in French Indochina without 
any mercy to the Vietnamese traditional and Confucian 
cultures rooted in this city since the 11th century. The 
imperial court of Huế became only the symbol of 
traditional power of administration and culture. Since 
then, Hanoi as the centre for administration of French 
Indochina replaced Huế. It was not the emperor any 
more who dicided the best Confucian scholars and the 
highest ranking aristocrats to the imperial 
administrations. In contrast, it was actually the French 
colonial education system itself centered in Hanoi which 
controlled and judged the educational quality of the 
Vietnamese. And with the certificates accredited by 
French system, the young Vietnamese would get jobs in 
various sectors of the colony. It seems that it was the 
great transformation: physical and spiritual transfer of 
cultural and administrative centre from Huế [Vietnamese 
writing] to Hanoï [French writing].        

 B. The creation of the Direction of Public 
Education in 1920  

The governor-general Albert Sarraut created the 
decree of March 2nd 1920 the unique superior 
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organization, centered in Hanoi, which looked after all 
educational affairs: the Direction-general of Indochinese 
Public Education. This organization had two functions as 
clearly described in the annual report of the 
government-general of Indochina in 1930: the 
enhancement of all forms of education and the 
assessment of the administration of higher education 
institutions, secondary and technical schools. 
(Gouvernement Général de l’Indochine, 1930 : 244) 

This means that the government-general of 
French Indochina wished to mainly control the quality 
of secondary education and higher education. The 
primary education of all aspects and all levels was in 
charge by the Local Education Service. It can be said 
that the creation of the Direction-general of Public 
Education is not the real centralization system; it’s 
rather a mix policy of educational decentralization and 
quality control. The Local Education Service was 
responsible for the primary education level with a view 
to avoiding the cultural “déracinement” (uprooting) 
(Gouvernement Général de l’Indochine, 1929(1) : 266). In 
priori, the Direction-general of Public Education had 
mission to develop, maintain, and gradually increase 
educational standard equivalent to educational system 
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in France with the intention of reducing the growth of 
Indochinese student migration to France. At the same 
time, the Direction-general intended to form qualified 
labors to strengthen the colonial administrative and 
economic systems.  

Since its creation, the Direction-general of 
Indochinese Public Education had to be modified many 
times in accordance with administrative and technical 
needs.    

C. French schools in Hanoi 

Loosely speaking, the provision of education was 
initially aimed to form the French population in the 
colony. But having worries about the future careers of 
the children who had no enough socio-linguistic 
education, especially as comparably good as studying in 
France and about the colonial education unrecognized 
by the French national education system, the parents 
tended to send their children to the motherland. 
According to the principle of “colonie de peuplements” 
(colony of settlements) (Paul Leroy-Beaulieu, 1882), the 
governors-general of French Indochina learned to 
populate the colony by slowing down the colonial and 
francophone migration to the metropolitan country 
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because of lacking of a good education provision. The 
teaching of French language and general culture for 
European children in the primary level, which had been 
charged by the missionary, was lead by the Republican 
idea to the construction of laicized schools covering 
primary and secondary education.  

Table 1: Development of student number in primary 

schools in Hanoi, from 1914 to 1918  

Scho
ols 

Students 

Total of Students European and assimilated Native and assimilated 

19
14 

19
15 

19
16 

19
17 

19
18 

19
14 

19
15 

19
16 

19
17 

19
18 

19
14 

19
15 

19
16 

19
17 

19
18 

Collèg
e Paul 
Bert[1] 

24
5 

30
3 

33
8 

37
0 

n.d
. 

15
2 

16
2 

14
9 

17
8 

n.d
. 

93 
14
1 

18
9 

19
2 

n.d
. 

Institut
e de 

Jeunes 
Filles 

22
5 

22
6 

25
9 

28
0 

31
7 

22
1 

22
2 

25
6 

28
0 

n.d
. 

4 4 3 - 
n.d
. 

 

Sources: Gouvernement Générale de l’Indochine, Rapport au 
Conseil de Gouvernement, 1914-1919 

As shown in the Table 1, until 1917 on the eve 

of application of the Indochinese Education Charter of 

1917, there were distinctly 2 primary schools in Hanoi: 

Collège Paul Bert which was boy school and the 

Institute de Jeunes Filles which was girl school. The 

students could be divided into 2 groups: European and 
                                                           
 



วารสารศิลปศาสตร์304

304 
 

assimilated students and native and assimilated 

students. And in 1929 on the eve of educational reform 

caused by the Great Depression of 1929, Hanoi had 3 

French primary schools: École primaire supérieure de 

garçons (the Upper Primary Boy School: 7 classes, 201 

students), École primaire supérieure de filles (the Upper 

Primary Girl School: 8 classes, 175 students), and École 

primaire de filles du boulevard Rollandes (The Primary 

Girl School of Boulevard Rollandes: 8 classes, 186 

students). 

It should be noted that the French schools 

received both French and native children. During 1914-

1918, although there were proportionally less native 

than European children in the girl school, from 1916 to 

1917 the proportion of native children in the Collège 

Paul Bert was bigger than those of European children. 

This did not create the problems of discrimination, but 

rather the protector’s linguistic assimilation. According to 

the observation, the native children preferred to play 

among themselves and they lost the linguistic capacity 

to communicate in French.  The Direction-general for 
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Public Education wished the schools to keep dominant 

the European group.         

However, this could be the effort to construct 

the Indochinese collèges (lower secondary education 

level) and lycées (upper secondary education level) 

with an aim to reflect the secondary schools in France. 

The Collège Paul Bert, founded in 1905 in Hanoi, was an 

example of many French colleges which were in 

charged to “exclusively prepare the future candidates 

of colonial administration (secretaries of the Residents, 

interpreters, and instructors) (Trinh Van Thao, 2000 : 48).  

In 1924, the Upper Primary Boy School (École primaire 

supérieure de garçons) was opened in Hanoi and was 

installed in one part of buildings of the Collège Paul 

Bert. Besides, in 1929 the buildings of the Collège Paul 

Bert were renovated in order that the other educative 

institution could be installed: The Teacher College for 

Girls (École normale d’institutrices indigènes). 

(Gouvernement Général de l’Indochine, 1929(1) : 283) 

 When the French colonial education system was 

designed, many decrees were promulgated, so the 
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young French and European had to follow. When the 

number of students in each level and each degree 

came to the point that the classes had to be prepared, 

the constructions of the French collèges and lycées 

were successively operated in accordance to the priority 

and the available of annual budget. Certainly, the high 

schools and university faculties were planned to be 

especially built in the big and strategic cities of the 

French Indochina. This is the making of colonial 

education system in French Indochina. 

Hanoi, as the capital of the French Indochina 

since 1887, disposed the biggest lycée of the French 

colonies in Far-East. The Lycée Albert Sarraut was built 

in the 1920s, since the initiative of the Sarraut Charter 

1917.  As in the Figure 2, the immense and well-

equipped upper secondary school was photographed in 

1931 and a lot of photographs of the “French colonial 

craft” in education, surely among others, were taken in 

1931 where there was a Colonial Exposition de 

Vincennes in Paris. These photographs would be 

distributed to all France and neighbouring countries in 
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the region.  It was a success? Not exactly, it is too early 

to answer. It may be the image. The Service of Tourism 

and Propaganda to the government-general of French 

Indochina, founded in 1922, had a mission to popularize 

and publicize the success of French colonization in 

Indochina. 

 

Fig. 2: Photograph of the Lycée Albert Sarraut in 1931, 

Hanoi 

Source: 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/ 

Accessed on January 4th, 2013. 
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By visual documents, the transformation of 

cultural landscape of Hanoi, partly marked by grandiose 

educative buildings in European style, such as the 

Collège Paul Bert and the Lycée Albert Sarraut, would 

make believe that the French colonization of Indochina 

was successful in the eyes of the republican 

government in France, and that it was legitimated for 

the French Indochina Government to colonize this 5 

countries in the eyes of the Indochinese.  

The secondary education for the French and 

European children was highly paid attention by the 

government-general of French Indochina. Before the 

decree of 11th February 1930 which gave right to every 

student both French and native to be admitted to the 

lycée français (3 high schools in Indochinese Union), the 

Lycée Albert Sarraut, mixed-sex high school in Hanoi, 

had received almost only French and European 

children. Most native students preferred to continue 4 

years of study in Teacher Colleges (two in Hanoi: École 

normale d’instituteurs for the boys and École normale 

d’institutrices for girls) or in the only one professional 
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school in Hanoi (École des Arts appliqués de Hanoï). 

However, the decree of 1930 indicated that the native 

students and French protégés could enroll in the lycée 

français on the condition of available places, age, and 

success in entrance exam. With the modifications of the 

educational system in France during late 1920s, all 

lycées français of French Indochina in 1930 had the 

general and definitive status, together with their value, 

similar to those in the motherland. (Gouvernement 

Général de l’Indochine, 1930 : 261-263) According to the 

government annual report of 1930, “the time has come 

when French Indochina schools can assure, without 

fear, their value compared to similar institutions in the 

French metropolis.” (Gouvernement Général de 

l’Indochine, 1930 : 262) 

Briefly, from the first period of the Charter 1917’s 

implementation until 1929, the French rulers were 

satisfied of the educational success in the same 

standard as in France and of the student migration 

control. (Gouvernement Général de l’Indochine, 1929(2) 

: 298) 



วารสารศิลปศาสตร์310

310 
 

D. The Franco-Native schools in Hanoi to 1930 

The Franco-Native schools were created in order 

to provide qualified labors to the colonial administrative 

and economic purposes. Since the application of the 

Charter of 1917, the Tonkin Local Service of Education 

encouraged the communal schools to cultivate the 

children through Vietnamese language. After 3 or 4 years 

of study in communal schools, the children were 

obliged to continue their studies in the Franco-Native 

schools under the French colonial education system. 

Until 1929 among the 5 Franco-Native secondary 

schools in Tonkin, Hanoi disposed 3 schools: the Lycée 

du Protectorat8, the 2 Teacher Colleges, École normale 

d’instituteurs and École normale d’institutrices; the 

other two secondary schools were opened in Nam Dình 

and Hải Phòng.  

 

                                                           
8 According to the decree of April 24th, 1929, the 

Collège du Protectorat was transformed into the Lycée du 
Protectorat and was in charge of lower and upper secondary 
education for the natives.  
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Table 3: Number of effective students in Franco-Native 

education in French Indochina, 1929 
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Nursery 38,748 56,387 22,847 1,979 2,529 122,490 
Preparations 19,165 36,979 21,885 1,549 1,294 80,872 
Elementary 16,738 16,899 5,562 596 1,052 40,847 
Total 74,651 110,265 50,294 4,124 4,875 244,209 
Intermediate 1 5,217 5,634 2526 610 501 14,488 
Intermediate 2 3,889 4,443 1864 405 276 10,877 
Upper  3,661 3,332 2110 378 171 9,652 
Total 12,767 13,409 6500 1,393 948 35,017 

Se
co

nd
 D

eg
re

e 
(S

ec
on

da
ry

 E
du

ca
tio

n)
 1st Year 492 (84)9 510 (144) 270 (51) 102 

(22) 
17 1,391 

(301) 
2nd Year 338 (74) 507 (169) 263 (57) 57 (14) 9 1,174  

(314) 
3rd Year 277 (64) 497 (145) 164 (38) 38 (9) 7 983 (256) 
4th Year 240 (66) 284 (105) 138 (24) 28 (3) 2 692 (198) 
Total 1347 

(288) 
1,798 
(563) 

835 (170) 225 
(48) 

35 4,240 
(1,069) 

1st Secondary Year 49 22 - - - 71 
2nd Secondary Year 18 10 - - - 28 
3rd Secondary Year 18 4 - - - 22 
Total 85 36 - - - 121 

 

Source: Gouvernement Générale de l’Indochine, Rapport au 
Conseil de Gouvernement, 1929 Vol.2, p. 311. 

 

Apart from the information about the number of 

students who had success in each level, the Table 3 

gives as well the information about the educational 
                                                           

9 The number in the parentheses means the number of 
the students in the teacher colleges. 
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system in Franco-Native schools, that is, there are 2 

levels of education, namely the primary education 

consisting of 6 years of study and the secondary 

education consisting of 7 years of study. The primary 

education, called the 1st degree, is divided into 2 levels: 

3 lower and 3 upper classes. For the secondary 

education, it is divided into 2 levels as well: 4 lower and 

3 upper classes. It should be remarked that until 1929 

the upper secondary education of the lycée level was 

limited to the 3 lycées, exclusively opened in Hanoi, 

Saigon, and Dalat. So, after the lower secondary 

education, many Indochinese students decided to 

continue their studies in professional schools or in the 

Teacher Colleges. Consequently, the secondary 

education would systematically differentiate the student 

groups and work opportunities, and afterwards the job 

positions in the colony. Hanoi hosted all types of 

schools they needed, including higher education. 
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E. The reestablishment of higher education: 

the University of Indochina 

The École de Médicine (the School of Medicine – 

Image 5) had been opened in 1902, even before the 

foundation of the University of Indochina in 1906.  After 

two months from the opening, the university was closed 

until the educational reform by the Sarraut Charter 

1917. It was because the different pressure groups of 

the French colonizers in Indochina didn’t wish to 

enlarge the number of native intellectuals for higher 

positions in the colonial administrations. 

The new vision during the mandate of governor-

general Albert Sarraut to reestablish the university is 

more ambitious. The university in Hanoi was encouraged 

to be a concurrence of those in Japan. Many Chinese 

students were admitted to the Japanese universities by 

Japanese scholarships. However, the students in Far-East 

acknowledged the modern and high-quality Japanese 

education. Besides, they shared similar cultures. These 

reasons are added by the situation of the gradual 

growth of Indochinese secondary student population. 
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The governors-general of French Indochina tried to open 

the door for the Chinese to the University of Indochina 

and at the same time to close the door for the 

Indochinese students who wished to further study in 

universities in France. (Trinh Van Thao, 2000 : 65-70) 

The University of Indochina, founded in June 

16th, 1906, was reopened by regrouping all specialist 

institutions under various ministries. According to the 

Table 4, until 1929 the University of Indochina had 9 

faculties. 
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Table 4: Number of effective students in the University 

of Indochina, 1929 
Schools and Departments  
(without School of Law) 

1st
 Y

ea
r 

2nd
 Y

ea
r 

3rd
 Y

ea
r 

4th
 Y

ea
r 

To
ta

l 

Intern Students in 
University dormitories 

Fe
llo

w
s 

Pa
yi

ng
 

To
ta

l 

1. School of Medicine  141 

1.1 Department of Doctor 13 7 3 3 26 16 1 

 

1.2 Department of Pharmaceutical Sciences 2 1 - - 3 0 0 

1.3 Department of Certificate of Pre-Medicine (PCN) 15 - - - 15 4 2 

1.4 Department of Indochinese Medicine 48 18 8 20 94 74 11 

1.5 Department of Indochinese Pharmacy 12 3 2 - 17 14 0 

1.6 Department of Student Midwives 8 11 - - 19 19 0 

2. Graduate School 4 14 8 - 26 21 1 22 

3. School of Education  

3.1 Department of Letters 11 11 16 - 38 15 12 47 

3.2 Department of Sciences 9 8 8 - 25 10 10 

4. School of Public Works 40 16 19 6 81 50 10 60 

5. School of Business and Post-Telephone-Telegraph  

5.1 Department of Business 12 12 8 - 32 24 2  
30 5.2 Department of Post-Telephone-Telegraph 6 9 - - 15 4 0 

5.3 Department of Radiotelegraph  3 4 - - 7 0 0 

6. School of Agriculture   

6.1 Department of Agriculture  9 3 3 5 32 28 2 30 

6.2 Department of Forestry  3 4 5 

7. School of Animal Sciences 10 7 5 5 27 24 2 26 

8. School of Fine Arts  

8.1 Department of Paintings  10 6 9 6 31 17 1 36 

8.2 Department of Architecture 8 - 8 - 23 18 0 

TOTAL 220 140 101 50 511 33 54 392 

 

Source: Gouvernement Générale de l’Indochine, Rapport au 
Conseil de Gouvernement, 1929 Vol.2, p. 345. 
 

The number of graduate students from the 

University of Indochina would increase progressively. 

They were about 50, 101, 140, and 220 in the years of 

1930, 1931, 1932, and 1933 respectively. These 

graduated would be absorbed by the colonial 

administrative, economic, social services sectors. These 

intellectual Indochinese natives constituted the new 
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and distinguished social group: the élite, maybe the 

same as the social group of the Vietnamese traditional 

scholars who had governed the empire before. 

Unfortunately, the growth of graduate student number 

in French Indochina was in the opposite directions of 

colonial administrative positions tending to be reduced 

by limited budget caused by the global economic 

depression since 1929. 

 

Conclusion 

 During 1904-1930, it’s a real success for French 

colonization to deeply transform French Indochina in 

general and Hanoi in particular through French 

education. The colonial policy of the French language 

for every level of education influenced to the changes 

of Vietnamese traditional worldview. It was a 

transmission of French material and mental culture to 

the Vietnamese society. On the behalf of mission 

civilisatrice, the colonial education had transformed, à 

toute vitesse, the physical landscape of Hanoi as well as 



317มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

317 
 

her traditional social structure and urban mentalities, 

towards one of the European cultural fountains and 

communities d’outre-mer. Finally, by colonial education 

the French Indochina makers wished that this colony 

would be an excellent example of economic and 

cultural success. 
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พัฒนาการการเรียนการสอนภาษาเวียดนามและ
ผูเช่ียวชาญภาษาเวียดนามในประเทศไทย1 

Development of Vietnamese learning and 

teaching and Vietnamese language specialists 

in Thailand 

   สิริวงษ หงษสวรรค2  

 สมหมาย ชินนาค3 

 

 

 

                                                           
1 บทความนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยเชิงสํารวจเพ่ือจัดทําทําเนียบผูเชี่ยวชาญ
ภาษาเขมร ลาว พมา เวียดนาม และบาฮาซามาเลเซีย /อินโดนีเซีย สนับสนุน
งบประมาณโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), 2558 อนึ่ง ขออุทิศ
บทความนี้ใหแก อาจารย ดร.สิริวงษ หงษสวรรค ผูเชี่ยวชาญภาษาเวียดนามและ     
ผู ริเร่ิมหลักสูตรภาษาและวรรณคดีเวียดนาม  คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งไดจากไปกอนวัยอันสมควร 
2 อดีตอาจารยสอนภาษาเวียดนาม คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ผูริเร่ิม
หลักสูตรภาษาและวรรณคดีเวียดนาม, ผูเชี่ยวชาญภาษาเวียดนาม, นักวิจัยในโครงการ 
และกรรมการศูนยวิจัยสังคมอนุภู มิภาคลุ มน้ํ าโขงศึกษา  คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3 รองศาสตราจารย, หัวหนาโครงการวิจัย, ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิภาคลุมน้ําโขง คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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บทคัดยอ 

 บทความนี้ มี วัตถุประสงค เพ่ื อที่ จะนํ าเสนอผลของ
การศึกษาเชิงสํารวจเกี่ยวกับพัฒนาการ สถานภาพของการเรียน
การสอนภาษาเวียดนามในสถาบันอุดมศึกษาและขอมูลผูเชี่ยวชาญ
ภาษาเวียดนามในประเทศไทย  ผลการศึกษาพบวา การเรียน    
การสอนภาษาเวียดนามในสถาบันอุดมศึกษาของไทย ถือวาได
เริ่มตนอยางจริงจังเม่ือป พ.ศ. 2531-2532 สมัยที่พลเอกชาติชาย 
ชุณหะวัน เปนนายกรัฐมนตรี ที่ริเริ่มนโยบาย “การเปลี่ยนสนามรบ
ใหเปนสนามการคา” เพราะในชวงเวลาดังกลาวภาษาประเทศ
เพ่ือนบาน โดยเฉพาะภาษาลาว เขมร และเวียดนาม ถูกจัดอันดับ
ความสําคัญของภาษาตางประเทศใหอยู ในอันดับ 2 รองจาก
ภาษาอังกฤษ ขณะที่ผูเชี่ยวชาญภาษาเวียดนามท่ีสามารถสํารวจได
มีเพียง 32 คน โดยสวนใหญสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่ เปน
อาจารยสอนภาษาเวียดนามโดยตรง และไมไดสอนภาษาเวียดนาม 
หากแตมีประสบการณเกี่ยวกับภาษาเวียดนาม  ไมวาจะเปนการจบ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศเวียดนาม การฝกอบรม
ภาษาเวียดนาม ตลอดจนการเรียนรูภาษาเวียดนามผานการทําวิจัย
ในประเทศเวียดนาม เปนตน ดังนั้น หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนควรสงเสริมและสนับสนุนใหคนไทยเรียนรูภาษาเวียดนาม
มากข้ึน รวมท้ังควรลดอคติในเชิงดูถูก และสอดแทรกทัศนคติที่ดีใน
การเรียนรูและทําความเขาใจสังคมและวัฒนธรรมของเวียดนามให



วารสารศิลปศาสตร์322

322 
 

มากขึ้น  ขณะเดียวกัน ก็ควรสงเสริมการเรียนการสอนภาษา
เวียดนามของสถาบันอุดมศึกษาพรอมๆ กับการผลิตบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญภาษาเวียดนามเพิ่มมากข้ึน 

คําสําคัญ :  พัฒนาการ , การเรียนการสอน , ภาษาเวียดนาม , 

ผูเชี่ยวชาญภาษา, ประเทศไทย 

 

Abstract 
 This article aim to present the results of survey 

study of development, state of Vietnamese learning and 

teaching in higher education and the Vietnamese 

language specialists in Thailand. The findings revealed 

that Vietnamese teaching in higher education in 

Thailand started up in 2531-2532 B.E. during 

Gen.Chatchai Chunhawan was the Prime Minister who 

announced the “changing the battle field to the trade 

field” because during that time the neighbor languages 

especially Laos, Khmer and Vietnamese was ranked as 

the second important foreign language next to English. 

While the Vietnamese language specialists in Thailand 
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found only 32 persons, most of them were the lecturers 

in the higher education both Vietnamese lecturers and 

non-Vietnamese lecturers but had the experience 

related Vietnamese language such as graduated from 

the institute in Vietnam, had been trained Vietnamese 

language also learned Vietnamese language via 

conducting research in Vietnam etc. Then related 

agencies should promote and support Thai people learn 

Vietnamese language more and reduce the bias and 

insert the good attitude for learning to understand 

Vietnam society and cultures. At the same time they 

should support the Vietnamese language teaching in 

university together with produce the university’s 

lecturers which have a good skill in Vietnamese 

language.    

Key words: Development, Learning and Teaching, 
Vietnamese Language, Language Specialist, Thailand 
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บทนํา 

สังคมไทยในชวง 2-3 ปมาน้ี มีการพูดถึงคําวา “อาเซียน” 

(ASEAN) “ประช าคมอาเซี ยน ” (ASEAN community) ห รื อ 
“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community 

หรือ AEC) กันมากขึ้นจนหลายๆ  คนตื่นตัวตื่น เตนบ างก็ตื่ น
ตระหนกวาจะเปนอยางไรจะเกิดอะไรขึ้นตอไปมีผลกับตัวเรา
ครอบครัวเราและประเทศไทยของเรามากนอยเพียงใด เมื่อเราเขาสู
ประชาคมอาเซียนในป 2015 หรือพ.ศ. 2558 แนนอนวาการกาว
เขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ที่ผานมาน้ัน สงผลใหประชาคม
อาเซียน เป นภู มิภ าคที่ เป ดกวาง มีพลวัตทางเศรษฐกิจที่ มี         
การไหลเวียนของสินคา บริการ การลงทุนและแรงงานฝมือทั่วทั้ง
ภูมิภาคของประชาคมอาเซียน 

เราคงปฏิเสธไมไดวาปรากฏการณดังกลาว สวนหนึ่งเปน
ผลมาการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นกับสังคมโลกนี้อยางรุนแรง ทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม จากผลพวงของ
กระแสโลกาภิวัตน (Globalization) อันสงผลใหสังคมไทยจักตอง
ปรับตัวเองใหทันกับการเปล่ียนแปลงของโลก โดยเฉพาะในแง
ความสัมพันธกับประเทศคูสัมพันธ ในลักษณะของการรูเขา รูเรา
มากขึ้น เพราะชวงเวลาท่ีผานมาน้ัน กรอบแนวคิดของคนไทยสวน
ใหญมักจะคิดวาโลกของตัวเองนั้นคือโลกของเมืองไทย ถานอกโลก
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ของเมืองไทยน้ันคือ อเมริกา อังกฤษ ญี่ปุน หรือยุโรป อันเปน   
การมองขามจากกรุงเทพฯ ไปนิวยอรค ลอนดอน หรือโตเกียวเลย 
จึงมองไมเห็น  ยางกุง เวียงจันทน พนมเปญ หรือฮานอย ทําให   
ไมสนใจท่ีจะเรียนรูภาษาของประเทศเหลาน้ัน ซึ่งเปนตัวบงชัดวา 
“วิวัฒนาการทางภูมิปญญาของคนไทย ยังไมมีพ้ืนที่ใหประเทศ
เพ่ือนบาน” อันเปนกรอบความคิดที่คับแคบ ดวยเหตุนี้ องคความรู
เกี่ยวกับภาษาและสังคมวัฒนธรรมประเทศเพ่ือนบานของไทย ที่ใน
ภาษาวิชาการเรียกวา “อาณาบริเวณศึกษา”(Area Study) จึง
ออนแอยิ่ง เนื่องจากเปนการเรียนรูจากชาติตะวันตก มิใชจากตัวคน
ชาตินั้นๆ ซึ่งหลายครั้งก็เปนการรับรูที่ผิดๆ ทําใหการติดตอของไทย
กับเพ่ือนบานในอดีตหรือแมแตปจจุบัน เต็มไปดวยอุปสรรค
นานัปการ 

อยางไรก็ตาม  กระแสความตื่นตัวเกี่ยวกับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนเม่ือป 2015 นั้น นับวามีสวนสําคัญอยางมากที่
ทําใหสังคมไทยทุกภาคสวนหันมาใหความสําคัญกับประเทศเพ่ือน
บ านใกลชิ ดในอาเซียน  กล าวเฉพาะในสวนของสํ านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเองนั้น  ก็ไดมีทั้ งนโยบายและ
มาตรก าร ใน การ เต รียมความพ ร อมท รัพ ยาก รบุ คคล ใน
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน เพราะ
ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทักษะในการใชภาษาอังกฤษ 
ภาษาของประเทศเพ่ือนบาน และการทํางานในสังคมพหุวัฒนธรรม
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ใหแกนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเสริมสรางศักยภาพของ
บัณฑิตในอนาคตใหมีความสามารถดานภาษาตางประเทศและ
ทักษะอาชีพที่ตอบสนองตอตลาดแรงงานและการเคล่ือนยาย
กํ าลั งคนระหวางสมาชิกของประชาคมอาเซี ยน  และเป น          
การเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในอีกทาง
หนึ่ง 

แตกระนั้นก็ตาม ขอเท็จจริงประการหนึ่งเกี่ยวกับภาษา
ของประเทศเพ่ือนบานที่ควรจะตองยอมรับกันก็คือ ไมเพียงแตใน
แวดวงวิชาการบานเราจะมีผูเชี่ยวชาญที่สามารถสอนภาษาประเทศ
เพ่ือนบานในจํานวนที่จํากัดเทานั้น หากแตทามกลางความพยายาม
พัฒนาและสงเสริมการเรียนการสอนภาษาประเทศเพื่อนบาน
ดังกล าว สิ่ งที่ สํ าคัญยิ่ งประการหนึ่ งไดถูกมองขามไปอยาง         
นาเสียดาย นั่นก็คือ การสํารวจพัฒนาการ/สถานภาพของการเรียน
การสอนและขอมูลผูเชี่ยวชาญภาษาของประเทศเพื่อนบานใน
ประเทศไทย ซึ่งยังผลใหผูเชี่ยวชาญภาษาของประเทศเพ่ือนบาน
รูจักกันเฉพาะในแวดวงแคบๆ อันสงผลไปถึงการดําเนินกิจกรรม
สงเสริมการเรียนการสอนภาษาของประเทศเพ่ือนบานเปนไปใน
ลักษณะ “ตางคนตางทํา” โดยขาดการรวมมือประสานงานและ
เชื่อมโยงเครือขายซึ่งกันและกัน ดวยเหตุที่ตางฝายตางก็ไมทราบวา
มีใคร เชี่ยวชาญภาษาอะไร ทําอะไร อยูที่ไหนกันบาง ขณะเดียวกัน 
ก็ทําใหบุคคลและหนวยงานจํานวนไมนอยท่ีประสงคจะติดตอ
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ประสานงานในสวนที่เกี่ยวของกับประเทศเพ่ือนบาน เชน การ
เรียน/ฝกอบรมภาษา การแปลเอกสาร หรือขอมูลเกี่ยวกับสังคม
วัฒนธรรม ตลอดจนขอมูลการคาการลงทุน ฯลฯ ขาดแคลนขอมูล
เกี่ยวกับบุคคลหรือแหลงที่จะติดตอขอรับบริการเชนเดียวกัน  ทํา
ใหอาณาบริเวณศึกษาในประเทศไทยอยูในภาวะ “เบี้ยหัวแตก” อีก
ทั้งการพัฒนาองคความรูในดานนี้มีสภาพไรทิศทาง และเต็มไปดวย
อุปสรรคนานัปการ 

ดังนั้น เพ่ือเปนแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน
การสอนภาษาของประเทศเพื่อนบานในประเทศในระยะยาวอยาง
รอบดานและเปนระบบ ในลําดับแรกนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองให
ความสนใจกับงานศึกษาวิจัยพ้ืนฐาน ในลักษณะของการสํารวจ
พัฒนาการ/สถานภาพของการเรียนการสอนและขอมูลผูเชี่ยวชาญ
ภาษาของประเทศเพ่ือนบานในประเทศไทยอยางเรงดวน ดวยเหตุ
นี้ บทความนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือที่จะนําเสนอผลของการศึกษา
เชิงสํารวจเกี่ยวกับพัฒนาการสถานภาพของการเรียนการสอน
ภาษาเวียดนามในสถาบันอุดมศึกษาและขอมูลผูเชี่ยวชาญภาษา
เวียดนามในประเทศไทย เนื่องจากภาษาเวียดนามเปนภาษาที่กําลัง
ไดรับความนิยมเพ่ิมมากข้ึนในปจจุบันภาษาหน่ึง 
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บริบทความสัมพันธไทย-เวียดนามกับการเรียนการสอนภาษา
เวียดนามในประเทศไทย 

กอนจะกลาวถึงพัฒนาการการเรียนการสอนภาษา
เวียดนาม จําเปนอยางยิ่งที่ตองทราบความสัมพันธระหวางไทยกับ
เวียดนามโดยสังเขปเปนเบื้องตนกอน 

ในอดีตภาษาเวียดนามยังไมเปนที่รูจักของคนไทยเทาใดนัก
เมื่อเทียบกับภาษาอ่ืนๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ภาษาเขมร 
ภาษาลาว ภาษาพมา ภาษามลายู เปนตน อาจจะเปนเพราะวา 
เวียดนามเปนประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่เคยตกอยู
ใตอาณานิคมของจีน ดังนั้น เวียดนามจึงเปนประเทศเดียวเทาน้ัน
ในภูมิภาคนี้ที่ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนมากท่ีสุด รวมถึงภาษา
ก็ไดรับอิทธิพลจากจีนถึง 80 เปอรเซ็นต ดังนั้น ความคิดความอาน 
ความเชื่อของผูคน ตลอดจนรองรอยประเพณีตางๆ ของคน
เวียดนาม อาจจะเรียกไดวามีความโดดเดนที่คลายคลึงจีนมากท่ีสุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต กอปรกับความสัมพันธทางการทูต
ระหวางไทยกับเวียดนามก็ถือวายังไมนานเทาใดนัก เพราะในป 
พ .ศ . 2558 ไทยกับเวียดนามมีความสัมพันธทางการทูตเปน
ระยะเวลา 40 ป ซึ่งถาเทียบความสัมพันธทางการทูตระหวางลาว
กับเวียดนาม และกัมพูชากับเวียดนาม ทั้งสองประเทศดังกลาวมี
ความสัมพันธอันยาวนานกับเวียดนามมากกวาไทย และอีกประการ
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หนึ่ง ไทยกับเวียดนามยังคงมีความบาดหมางกันในชวงสงคราม
เวียดนาม เพราะไทยใหการสนับสนุนสหรัฐอเมริกาเพ่ือสรางฐาน
ทัพที่จังหวัดอุดรธานี ทําใหสหรัฐอเมริกาเขาโจมตีเวียดนามไดงาย
ขึ้น ประเด็นดังกลาว ยังถือวาเปนรองรอยความบาดหมางที่ยัง    
ไมสามารถลบเลือนออกไปจากใจของคนเวียดนามได  และคําวา 
“สยาม” ก็ยังมีหลักฐานจารึกอยูในประวัติศาสตรของเวียดนาม 
นอกจากนั้น มุมมองของคนไทยที่มีตอเวียดนามสวนหนึ่งก็ยังมอง
เวียดนามในแงลบ เพราะมองวาเวียดนามเปนประเทศสังคมนิยมมี
อุดมการณคอมมิวนิสตแรงกลา  

นอกจากนั้น มุมมองเกี่ยวกับคอมมิวนิสตของคนไทยใน
อดีตยังแตกตางจากคนเวียดนาม เพราะคนไทยมองวา คอมมิวนิสต 
คือพวกกบฏ ผูกอการราย ผูทําลายลางชาติลางเผาพันธุ พวกโคน
ลมชาติ เผด็จการ ปกครองโดยใชอํานาจของผูนําฝายเดียว ไมได
ถามความเห็นกับฝายใด ซึ่งแตกตางจากมุมมองของคนเวียดนามท่ี
มองวา คอมมิวนิสตเปนกลุมที่คอยชวยเหลือประชาชนโดยเฉพาะ
คนยากคนจน เปนผูชวยพัฒนาสังคมใหพัฒนากาวหนา ยั่งยืน และ
ทําใหสังคมมีความดีงามยิ่งขึ้น ที่สําคัญคอมมิวนิสต คือ กลุมที่
ตอตานชนชั้นนายทุน และมีความเปนกลาง ไมมีการแบงแยกชนชั้น 
ดวยเหตุที่คนไทยมองความเปนคอมมิวนิสตในแงลบดังกลาว ภาษา
เวียดนามจึงถูกคนไทยหลายคนมองขาม เนื่องจากมองวาเปนภาษา
ของประเทศสังคมนิยม เปนภาษาของกลุมคอมมิวนิสต ถึงขั้นมี 
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การประกาศกันวา ใครท่ีเรียนภาษาเวียดนามจะถูกตํารวจจับ หรือ
ถูกจับตัวเขาหองขัง ดังนั้น คนไทยจึงไมสามารถเรียนภาษา
เวียดนามได และไมกลาที่จะเรียนเนื่องจากกลัวถูกจับ แตถา
อยากจะเรียนก็ตองเรียนแบบหลบๆ ซอนๆ หรือแมแตจะคบหา
สมาคมกับคนเวียดนามในไทยก็ยังทําไดยากลําบาก เพราะคน
เวียดนามท่ีใชชี วิตอยู ใน ไทยก็ยั งตองอยูแบบหลบๆ  ซอน ๆ          
ไมตองการใหใครรูวาเปนคนเวียดนามเพราะเกรงวาจะไมปลอดภัย 
และอาจจะอยูไดลําบาก ดังนั้น การเรียนการสอนภาษาเวียดนาม
ในอดีตจึงยังไมเปนรูปธรรมเทาที่ควร เนื่องจากปญหาทางการเมือง
และมุมมองของคนสองประเทศท่ีไมตรงกันเพราะยังขาดความ
เขาใจกัน  

จนกระทั่งเมื่อผานพนยุคสงครามเย็น และรัฐบาลไทยมี
นโยบายเปดความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน กลาวคือ ชวงป 
พ.ศ. 2531-2532 ซึ่งเปนชวงที่ ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัน 
เปนนายกรัฐมนตรี รัฐบาลไดมีการประกาศนโยบาย “การเปล่ียน
สนามรบใหเปนสนามการคา” ทําใหคนไทยสามารถเร่ิมเรียนภาษา
เวียดนามได  
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พัฒนาการการเรียนการสอนภาษาเวียดนาม 

        หากจะกลาวถึงพัฒนาการการเรียนการสอนภาษา
เวียดนามในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ถือวาไดเริ่มตน
อยางจริงจังเมื่อป พ.ศ. 2531-2532 สมัยที่พลเอกชาติชาย ชุณหะ
วัน เปนนายกรัฐมนตรี ที่ริเริ่มนโยบาย “การเปลี่ยนสนามรบใหเปน
สนามการคา” เพราะในชวงเวลาดังกลาวภาษาประเทศเพ่ือนบาน 
โดยเฉพาะภาษาลาว เขมร และเวียดนาม ถูกจัดอันดับความสําคัญ
ของภาษาตางประเทศใหอยูในอันดับ 2 รองจากภาษาอังกฤษ 
ในขณะที่ภาษาจีนและญ่ีปุน อยู อันดับ  3 ภาษาฝรั่งเศสและ
เยอรมัน อยูอันดับ 4 และภาษาสเปน อิตาเลี่ยน อยูในอันดับ 5 
ตามตาราง4 ดังตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 
                                                           
4 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, เอกสารการประชุมเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนภาษาตางประเทศ ภาษาท่ี 2. กรุงเทพฯ: ฝายยุทธศาสตรและ
วางแผน, 2539. 
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อันดับที่ ภาษาตางประเทศภาษาที่ 2 

1 ภาษาอังกฤษ 

2 ภาษาของประเทศเพ่ือนบาน โดยเฉพาะภาษา
เวียดนาม ภาษาเขมร และภาษาลาว 

3 ภาษาญี่ปุน ภาษาจีน 

4 ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน 

5 ภาษาสเปน ภาษาอิตาเลียน 

 

อยางไรก็ตาม แมวาในชวงนั้น ภาษาเวียดนามจะถูกจัด
อันดับความสําคัญใหอยูในอันดับที่ 2 รองจากภาษาอังกฤษ แต
ปริมาณคนเรียนภาษาดังกลาวก็ยังไมไดมากนักเม่ือเทียบกับ
ภาษาจีนและภาษาญี่ปุน แตก็เรียกไดวาในป 2538 ถือวาภาษา
เวียดนามไดถูกเปดตัวขึ้นในสังคมไทย และหลายคนก็คอยจับตา 
มองวาภาษาน้ีจะมีแนวโนมเปนอยางไรในอนาคต เพราะผูวิจัยเองก็
มักจะถูกตั้ งคํ าถามถามอยูบ อยๆ  วา “เรียนไปทํ าไมภาษา
เวียดนาม” “ทําไมไมเรียนภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุน” “เรียนแลวจะ
เอาไปทําอะไร” เปนตน ซึ่งผูวิจัยก็ไมไดตอบคําถามอะไรที่ยาวยืด
มากมาย เพียงตอบคําถามสั้นๆ วา “สนใจ” โดยไมตอความยาว
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สาวความยืดใดๆ ทั้งส้ิน หลังจากนั้นมาอีกสามสี่ป ภาษาเวียดนามก็
เริ่มเปนที่รูจักมากข้ึน นักศึกษาเริ่มเลือกลงทะเบียนเรียนกันมากข้ึน 
สังเกตจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปแรกท่ีเปดการเรียนการ
สอนภาษาเวียดนาม คือ ป 2539 มีนักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียน
ในฐานะวิชาเลือกเสรีเพียง 10 - 15 คนเทานั้น แตเมื่อถึงป 2541 มี
นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนถึง 70 คนตอหน่ึงชั้น จนถึงปจจุบัน 
จํานวนนักศึกษาท่ีเลือกเรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เมื่อรวม 2 กลุมการเรียนที่เปดสอน มีประมาณเกือบ
สองรอยคน ในอนาคตคาดวา หากสามารถเปดภาษาเวียดนามเปน
วิชาศึกษาทั่วไปใหนักศึกษาทุกคณะเลือกลงทะเบียนเรียนได คาด
วาสามารถเปดกลุมการเรียนภาษาเวียดนามไดถึง 5 กลุมอยาง
แนนอน 

           หลังจากนั้นก็มีสถาบันตางๆ เริ่มอบรมและเปดสอนภาษา
เวี ยดน าม เบื้ อ งต น  เช น  จุ ฬ าล งก รณ มห าวิท ย าลั ย  และ
มหาวิทยาลัยมหิดล เปดอบรมภาษาเวียดนามใหแกบุคคลภายนอก 
โดยกอนหนานั้นไมกี่ปมหาวิทยาลัยมหิดลก็ไดเปดสอนภาษา
เวียดนามเปนวิชาเลือกภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหแก
นักศึกษาปริญญาโท สาขาภาษาศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยคนไทยคน
แรกที่เริ่มเขียนตําราและจัดทําหนังสือภาษาเวียดนามในประเทศ
ไทย คือ รศ. ดร. โสภนา ศรีจําปา 
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          หลังจากนั้นไมกี่ป ก็มีมหาวิทยาลัยตางๆ เริ่มเปดสอนวิชา
ภาษาเวียดนามเปนวิชาเลือกเสรีและวิชาภาษาตางประเทศภาษาที่ 
2 เชน  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มห าวิ ท ย าลั ย อุ บ ล ราช ธ า นี  มห าวิ ท ย า ลั ยมห าส ารค าม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนตน ปจจุบันมีการเปดสอนและอบรม
ภาษาเวียดนามใหแกนักเรียน นักศึกษา อาจารยและบุคลากรจาก
หนวยงานตางๆ อยางแพรหลาย แตมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
เพียง 4 แหงเทานั้นที่เปดสอนภาษาเวียดนามในฐานะวิชาเอกใน
ระดับปริญญาตรี ไดแก 

1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนมหาวิทยาลัยแหงแรก
ของไทยที่เปดวิชาเอกภาษาเวียดนามในระดับปริญญาตรี โดยเปด
หลักสูตรวิชาภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร เมื่อป พ.ศ. 2547 และ
ปจจุบันปรับหลักสูตรใหมเปนหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรม
อาเซียน วิชาเอกภาษาเวียดนาม   

2) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนมหาวิทยาลัยแหงที่
สองของไทยที่เปดวิชาเอกภาษาเวียดนามในระดับปริญญาตรี โดย
เปดหลักสูตรวิชาภาษาและวรรณคดีเวียดนาม เมื่อป พ.ศ. 2548 

และปจจุบันปรับหลักสูตรใหมเปนหลักสูตรวิชาภาษาเวียดนามและ
การสื่อสาร   
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3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เปน
มหาวิทยาลัยแหงที่สามของไทยที่เปดวิชาเอกภาษาเวียดนามใน
ระดับปริญญาตรี โดยเปดหลักสูตรวิชาตะวันออกศึกษา วิชาเอก
ภาษาเวียดนาม เมื่อป พ.ศ. 2554 

4) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปนมหาวิทยาลัยแหงที่
สี่ของไทยที่เปดวิชาเอกภาษาเวียดนามในระดับปริญญาตรี โดยเปด
หลักสูตรวิชาภาษาเวียดนามเพ่ือการคาและการทองเท่ียว เมื่อป 
พ.ศ. 2555 

ปจจุบัน  ก็ไดมี มหาวิทยาลัยของไทยเปดสอนภาษา
เวียดนามในฐานะวิชาเลือกเสรี วิชาภาษาตางประเทศภาษาท่ี 2 

และวิชาโทเพ่ิมขึ้น เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
นอกจากน้ัน โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนและปลายหลายแหง
โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เปดสอนภาษาเวียดนามใน
ฐานะวิชาเลือกเสรี และวิชาเลือกภาษาตางประเทศภาษาที่ 2 กัน
มากข้ึน เนื่องจากเมื่อป พ .ศ . 2556 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  (สพฐ .) กระทรวงศึกษาธิการ  เริ่ม ให
ทุนการศึกษาแกบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาวิชาเอกภาษาเวียดนาม 
เพ่ือสมัครรับทุนบรรจุเปนขาราชการครูที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตางๆ 
ที่มีการสอนภาษาเวียดนาม ทั้งนี้ทุนดังกลาว สงผูรับทุนไปเรียน
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ภาษาเวียดนามเพ่ิมเติมที่ประเทศเวียดนาม เปนจํานวนทั้งสิ้น 4 

ทุน ซึ่งบัณฑิตที่ไดรับทุนลาสุดเปนรุนที่สองของโครงการ และมี
บัณฑิตเพียงสองสถาบันเทานั้นที่ไดทุนดังกลาว ไดแก มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

การเรียนการสอนภาษาเวียดนามของมหาวิทยาลัยตางๆ  

เอนก กิมสุวรรณและคณะ (2556) ไดทําวิจัยเรื่อง “ปจจัย
สนับสนุนการเรียนภาษาตางประเทศที่ตรงกับความตองการของ
ผูเรียน กรณีศึกษา: ภาษาเวียดนาม” ซึ่งเปนงานวิจัยที่ไดรับทุน
สนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนั้น 
ขอมูลการเรียนการสอนภาษาเวียดนามของบางมหาวิทยาลัย 
ผูเขียนขออางอิงตามงานของ เอนก กิมสุวรรณและคณะ 

เหตุผลท่ี เอนก กิมสุวรรณและคณะ (2556) เลือกภาษา
เวียดนามเปนกรณีศึกษานั้น นับวาเปนเหตุผลที่นาสนใจมาก และ
เหตุผลดังกลาวนาจะมีสวนผลักดันใหสถาบันการศึกษาตางๆ ใน
ประเทศไทยเร่ิมเปดสอนภาษาเวียดนามกันมากข้ึนทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัย มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนตน และ
ประถมศึกษา ดวยเหตุผลหลายประการ ดังนี้  



337มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

337 
 

ในกลุมสมาชิกประชาคมอาเซียนทั้งสิบประเทศ เวียดนาม
มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางกาวกระโดดในทศวรรษท่ีผานมา 
และเปนประเทศคูแขงทางเศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทย 
นักทองเท่ียวจากกลุมสมาชิกประชาคมอาเซียนที่เดินทางเขามา
เที่ยวประเทศไทย ในป พ.ศ. 2554 เปนชาวเวียดนามถึง 488,315 

คน ซึ่งในแตละปมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ รัฐบาลเวียดนามไดตั้ง
เปาเอาไววา ในป พ.ศ. 2563 จะยกระดับประเทศใหเปนประเทศ
อุตสาหกรรมใหม และเปนผูนําการศึกษาในภูมิภาค  ทั้งนี้เวียดนาม
ไดยกสถานะประเทศเขาสูประเทศรายไดระดับกลางแลว โดยมี
รายไดเฉลี่ยตอปตอคนอยูที่ 1,300 เหรียญสหรัฐ ซึ่งความสําเร็จ
ของเวียดนามในครั้งนั้น สวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเรงรัดพัฒนา
ดานการศึกษาภายในประเทศเปนสําคัญ 

คนเวียดนามใหความสําคัญในการรับรูขาวสารของประเทศ
ไทยเปนอยางดี โดยศึกษาขอมูลตางๆ จนทําใหประเทศเวียดนาม
สามารถพัฒนาตนเอง และทําใหประเทศไทยสนใจเขาไปเรียน
ภาษาเวียดนามและศึกษางาน ท่ีประเทศเวียดนามมากขึ้น      
ความสนใจเรื่องภาษา วัฒนธรรม ตลอดจนเรื่องเศรษฐกิจและ
การเมืองของกันและกัน ระหวางคนไทยและคนเวียดนามดูจะมี
ความแตกตางกันเปนอยางมาก จากบทความในหนังสือพิมพพบวา 
เยาวชนไทยไมใหความสําคัญประเทศเวียดนามซ่ึงเปนเพ่ือนบาน 
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แตกลับทุมความสนใจไปท่ีดาราและภาษาเกาหลี ในขณะที่เยาวชน
เวียดนามสนใจเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย 

เหตุผลท้ังหาประการขางตน ทําใหผูวิจัย (เอนก กิมสุวรรณ
และคณะ) เห็นวา การไมสนใจภาษาและวัฒนธรรมของเวียดนาม
อาจทําใหประเทศไทยไมพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนใน
ป พ.ศ. 2558 เนื่องจากขาดความรูความเขาใจในภาษา นโยบาย
ของรัฐ ตลอดจนขาดความเขาใจเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่มีความสําคัญตอประเทศไทย
อยางเวียดนาม ทั้งหมดน้ีอาจนํามาซ่ึงการเสียเปรียบในเชิงธุรกิจ 
การคา การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบาน และสงผลกระทบในระยะ
ยาวในดานตางๆ ตอไปในอนาคต 

อยางไรก็ตาม เพ่ือแกปญหาตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคตระหวางไทยกับเวียดนาม เชน ขาดความรูความเขาใจภาษา 
สังคม วัฒนธรรม รวมท้ังวิธีการคิดของคนเวียดนาม เพ่ือไมใหเกิด
การเสียเปรียบในเชิงธุรกิจการคาและการลงทุนกับประเทศ
เวียดนาม และสงผลในระยะยาวในดานตางๆ ตอไปในอนาคต 
สถาบั นการศึกษาระดับ อุดม ศึกษา  4 แห งของไทยได เห็ น
ความสําคัญของการเรียนภาษาเวียดนาม และมองวาภาษา
เวียดนามเป น เค ร่ืองมือสํ าคัญ ในการติดตอสื่ อสารและทํ า       
ความเขาใจกันระหวางคนสองประเทศ รวมท้ังเปนเครื่องมือใน
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การศึกษาสังคม  วัฒนธรรม  ประเพณี  วรรณกรรม  รวมทั้ ง
ประวัติศาสตรของเวียดนาม ดังนั้น จึงไดเปดหลักสูตรที่สอนภาษา
เวียดนามในฐานะวิชาเอกขึ้น โดยผูวิจัยขออธิบายหลักสูตรวิชา
ภาษาเวียดนามของสถาบัน  4  แหงดังกลาว  โดยเรียงลําดับ    
การเป ด  ดั งนี้  มหาวิท ยาลั ยมห าสารคาม   มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร   และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   

 

มหาวิทยาลัยท่ีเปดสอนภาษาเวียดนามเปนวิชาเอก 

 จากการศึกษาพบวาในชวงประมาณ  10 ปมานี้ เริ่มมี
มหาวิทยาลัยของไทยหลายแหงเปดสอนภาษาเวียดนามเปน
วิชาเอก ดังขอมูลตอไปนี้ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

          มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของ
ไทย ที่เปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเวียดนาม 
โดยเปดตั้งแตป พ.ศ. 2547 หลังจากท่ีไดมีการปรับปรุงหลักสูตรมา 
2 ครั้ง ปจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเปน 
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีภาษาเวียดนามเปน
วิชาเอกหนึ่ งดวย (เปลี่ยนเม่ือป  พ .ศ . 2556 ) สังกัดภาควิชา
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ภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้นักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตรน้ีจะตอง
เรียนทั้งหมด 140 หนวยกิต จึงจะสําเร็จการศึกษา 

ลักษณะเดนของหลักสูตร เปนหลักสูตรที่เนนความรูดาน
อาเซียน ควบคูไปกับการเลือกเรียนภาษาอาเซียน เชน ภาษา
เวียดนามเปนวิชาเอก ถือวาเปนวิชาเอกแบบใหมที่เตรียมพรอมเพ่ือ
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะ 
เพราะชวยใหนักศึกษามีความรูความเขาใจดานอาเซียนศึกษา 
นอกเหนือจากภาษาและวรรณกรรมอาเซียนที่เลือกเรียน หาก
บัณฑิตสําเร็จการศึกษาก็จะไดรับใบปริญญาบัตรที่ ใชชื่อวา   
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
วิชาเอกภาษาเวียดนาม (สําหรับผูที่เลือกเรียนภาษาเวียดนามเปน
วิชาเอก หากใครเลือกภาษาอาเซียนอื่น ใบปริญญาบัตรก็จะระบุชื่อ
วิชาเอกแตกตางกันไป) หลักสูตรน้ีจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ (เวียดนาม) และรับนิสิตทั้งไทยและตางชาติที่
สนใจและใชภาษาไทยไดดีเขาศึกษา 

นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมีการลงนาม
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางๆ ในเวียดนามเพ่ือแลกเปล่ียน
อาจารยสอนภาษาเวียดนาม รวมท้ังการสงนักศึกษาไปเรียน
เพ่ิมเติมที่ประเทศเวียดนาม มหาวิทยาลัยในเวียดนามท่ีไดมี     
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การลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดแก 
มหาวิทยาลั ยฮานอย   มหาวิทยาลัยไฮฟอง มหาวิทยาลั ย
ศึกษาศาสตรเว และมหาวิทยาลัยภาษาตางประเทศเว 

           จากที่ไดสัมภาษณพิมเสน บัวระภา (2557) ไดทราบขอมูล
วา หลังจากท่ีเปลี่ยนชื่อหลักสูตรแลว มีนักศึกษาเลือกเรียน
หลักสูตรอาเซียนศึกษา วิชาเอกภาษาเวียดนามเปนจํานวนมาก 
นักศึกษา 3 ชั้นปในรุนปจจุบันที่เลือกเรียนวิชาเอกภาษาเวียดนาม 
มีดังนี้ ชั้นป 1 จํานวน 49 คน ชั้นป 2 จํานวน 87 คน และชั้นป 3 

จํานวน 37 คน ซึ่งถือวาเปนหลักสูตรที่ประสบความสําเร็จ และ
เรียกไดวาวิชาเอกภาษาเวียดนามของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปนวิชาเอกท่ีมีนักศึกษาเลือกเรียนมากที่สุดในประเทศไทย  

          

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและ
การสื่อสาร ปการศึกษา 2556 ของคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เปนหลักสูตรท่ีปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) พ.ศ. 2552 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเวียดนาม 
หลักสูตรใหม ปการศึกษา 2548  ทั้งนี้ หลักสูตรดังกลาวไดผาน 
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การอนุมัติการเปดหลักสูตรและการรับนักศึกษาใหมโดยวิธีการรับ
ตรงประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2556 จากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556  

ความโดดเดนของหลักสูตรน้ีที่แตกตางจากหลักสูตรภาษา
เวียดนามของสถาบันการศึกษาอ่ืนในประเทศไทยคือ เป น 
“หลักสูตรแบบ 3+1” หมายถึง นักศึกษาเรียนที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 3 ปการศึกษา และเรียนที่สถาบันการศึกษาใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีลงนาม
ความรวมมือดานการเรียนการสอนภาษาเวียดนามดวย 3 สถาบัน
อีก 1 ปการศึกษา ไดแก (1) University of Social Sciences and 

Humanities, Vietnam National University – Hanoi (2) 

College of Foreign Language, University of  Danang และ 
(3) University of Social Sciences and Humanities, 

Vietnam National University - Ho Chi Minh City ทั้งน้ีในแต
ละปการศึกษาที่สงนักศึกษาไปเรียนที่สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม (ในหลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาชั้นปที่  4 ไปเรียน ) 
กรรมการประจําหลักสูตรภาษาเวียดนามและการส่ือสารจะ
พิจารณาจากหัวขอการทําภาคนิพนธในรายวิชาการศึกษาอิสระ 
(Independent Study) ที่นักศึกษาเลือกศึกษา และวิชาเอกเลือกที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยเลือกสถาบันการศึกษาหนึ่งในสาม
แหงขางตนที่บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการทําวิจัยตามหัวขอ 
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ภาคนิพนธที่นักศึกษาเลือก และตามรายวิชาเอกเลือกตางๆ ที่
นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียน  ทั้งนี้นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ
สมัครเขาเรียนหลักสูตรนี้ ไมจําเปนตองเปนชาวไทยเทานั้น 
หลักสูตรยังเปดรับชาวตางชาติ โดยเฉพาะในภูมิภาคลุมนํ้าโขงและ
อาเซียนเขาเรียนในหลักสูตรดวย เนื่องจากหลักสูตรจัดการเรียน
การสอนเปนภาษาไทยและภาษาเวียดนาม  โดยผู เรียนไม
จําเปนตองมีพ้ืนความรูภาษาเวียดนามมากอนก็สามารถสมัครเขา
เรียนได สวนผูเรียนชาวตางชาติ กอนเขาเรียนในหลักสูตรภาษา
เวียดนามและการส่ือสาร ก็สามารถเรียนภาษาไทยในหลักสูตร
ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งเปน
หลักสูตรระยะสั้นภายในเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปกอนได 

หลักสูตรวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร กําหนดจํานวน
หน วยกิตที่ เรียนตลอดหลักสูตรไมน อยกวา  135 หน วยกิต 
ประกอบดวยรายวิชาท้ังหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชา
เฉพาะ หลักสูตรนี้ในกลุมวิชาเอกบังคับจะเนนการสรางพ้ืนฐาน
ทางดานสังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม  ทักษะการใชภาษา
เวียดนามเพ่ือการสื่อสาร ความรู พ้ืนฐานดานภาษาศาสตร 
วรรณ กรรม  การแปล   การล าม   และภ าษาเวียดนามใน
สื่อสารมวลชน นอกจากนี้ยังมีกลุมวิชาที่ปูพื้นฐานสําหรับการศึกษา
อิสระดวย สําหรับกลุมวิชาเอกเลือกของหลักสูตรน้ีแบงออกเปน 4 

กลุม ไดแก กลุมทักษะและวิชาชีพ เปนกลุมรายวิชาทางดานภาษา
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เวียดนามเฉพาะทางใหนักศึกษาเลือกเรียนตามความถนัด ซึ่งจะ
เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพครูสอนภาษาเวียดนาม       
นักแปล มัคคุเทศก และผูที่ทํางานดานธุรกิจ ตัวอยางรายวิชาที่
ส อ น ใน ก ลุ ม นี้  เช น  ก า รส อ น ภ าษ า เวี ย ด น าม ใน ฐ าน ะ
ภาษาตางประเทศ เทคนิคการแปลภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ  ภาษา
เวียดนามเพ่ือการทองเที่ยว ภาษาเวียดนามธุรกิจ เปนตน   

กลุมวิชาทางดานภาษาศาสตรและวรรณกรรม ทั้งสองกลุมน้ี
จะเปนประโยชนสําหรับนักศึกษาที่ประสงคจะประกอบอาชีพครู 
อาจารย นักวิชาการศึกษา นักการทูต ผูพิสูจนอักษร หรือศึกษาตอ
ในระดับสูงข้ึนตอไป ตัวอยางรายวิชาท่ีสอนในกลุมภาษาศาสตร  
เชน  ระบบเสียงและการออกเสียงภาษาเวียดนาม  ระบบคําใน
ภาษาเวียดนาม  ความหมายในภาษาเวียดนาม  วัจนปฏิบัติศาสตร
ในภาษาเวียดนาม เปนตน  สวนรายวิชาในกลุมวรรณกรรม เชน 
วรรณกรรมกับสังคมเวียดนาม  การวิจารณวรรณกรรมเวียดนาม 
วรรณคดีทองถิ่นเวียดนาม  ศิลปะการแสดงและภาพยนตร
เวียดนาม  เปนตน   นอกจากน้ี ยังมีกลุมศาสนา สังคม และ   
ความเชื่อซึ่ งเปนกลุมวิชาเลือกสําห รับผูที่ สนใจดานศาสนา     
ความเชื่อ สังคม และวัฒนธรรมของเวียดนามซึ่งเปนประโยชนตอ
การประกอบอาชีพนักวิชาการดานเวียดนามศึกษา   นักการทูต   
นักวิเทศสัมพันธ  เจาหนาที่ฝายตางประเทศ  และบรรณาธิการ 
ตัวอยางรายวิชาท่ีสอนในกลุมนี้  เชน  ศาสนาและความเชื่อ 
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เวียดนามกับสังคมโลก การสื่อสารขามวัฒนธรรมในเวียดนาม กลุม
ชาติพันธุในเวียดนาม เปนตน  

อยางไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 
3 และ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี
เวียดนามในชวงที่ผานมา (ปการศึกษา 2553) กอนที่จะปรับปรุง
หลักสูตรเปนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนาม
และการสื่อสาร คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรไดอนุมัติ
โครงการใหนักศึกษาชั้นปที่ 3 และ  4 ของหลักสูตรดังกลาวไป
เรียนและทําภาคนิพนธที่ College of Foreign Language, The 

University of Danang สองคร้ัง โดยคร้ังแรกไปเรียนวิชาคติชน
วิทยาและภาษาเวียดนามธุรกิจ (ระหวางวันที่ 5 เมษายน – 2 

พฤษภาคม 2553) และครั้งที่สองไปทําภาคนิพนธดานภาษาและ
วรรณกรรมเวียดนาม (ระหวางวันที่  2 – 31 ธันวาคม 2553) 

เพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนภาษาเวียดนามกับเจาของภาษาใน
สถานที่จริง ไดฝกใชภาษาเวียดนามในสถานการณจริง มีโอกาส
ศึกษาวิจัย คนควาขอมูล และคนเอกสารประกอบการทําภาคนิพนธ
ประกอบรายวิชาการศึกษาอิสระ รวมทั้งไดศึกษาสังคม วัฒนธรรม 
วิถีชีวิตและความเปนอยูของชาวเวียดนาม  ทั้งสองโครงการนับวา
เปนประโยชนสําหรับนักศึกษามาก เพราะหลังจากท่ีนักศึกษา
กลับมาเรียนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในรายวิชาอ่ืนๆ ตอแลว 
นักศึกษามีความสามารถในการใชภาษาเวียดนามทั้งทักษะการฟง 
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พูด อานและเขียนภาษาเวียดนามมากขึ้น มีความม่ันใจในการใช
ภาษาเวียดนามสูงขึ้นและมีประสิทธิภาพมากข้ึนกวาเดิม หลังจากที่
สําเร็จการศึกษาแลว นักศึกษาท้ังสองรุนดังกลาวไดประกอบอาชีพ
ที่ ใชภาษาเวียดนามโดยเฉพาะ เชน  ครู อาจารยสอนภาษา
เวียดนามระดับมัธยมศึกษาตอนตนและปลาย เจาหนาที่ฝาย
ตางประเทศของบริษัทไทยท่ีเปดสาขาท่ีเวียดนาม ลามประจํา
บริษัทไทยท่ีกําลังจะเปดสาขาท่ีเวียดนาม เปนตน  

 

ภาพท่ี  1  นักศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาและวรรณคดีเวียดนาม         
คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชั้นปที่ 3 และ 4 ปการศึกษา 

2553  ขณะที่ไปเรียนวิชาคติชนวิทยาและภาษาเวียดนามธุรกิจท่ี               

College of Foreign Language, The University of Danang                     

(สิริวงษ หงษสวรรค – ผูถายภาพ) 
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อาจกลาวไดวาการจัดโครงการศึกษาวิชาคติชนวิทยาและ
ภาษาเวียดนามธุรกิจ รวมทั้งโครงการการทําภาคนิพนธประกอบ
รายวิชาการศึกษาอิสระ ณ College of Foreign Language, The 

University of Danang ใหแกนักศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาและ
วรรณคดีเวียดนาม ถือเปนโครงการนํารองใหแกหลักสูตรวิชาภาษา
เวียดนามและการส่ือสาร  คณะศิลปศาสตรที่จะเปดรับนักศึกษา
ประจําภาคการศึกษาตอนตน  ปการศึกษา 2556 เนื่ องจาก
หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรแบบ 3+1 ตามที่ไดกลาวมาขางตน และ
นักศึกษาท่ีไปเรียนที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามยังสามารถ
เทียบ โอนหน วยกิตหลั งจากที่ กลับมาเรียนที่ มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานีไดดวย ดังนั้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเวียดนามและการส่ือสาร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับนักเรียนและนักศึกษา
ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ โดยเฉพาะในภูมิภาคลุมนํ้าโขงและ
อาเซียนที่สนใจเรียนภาษาเวียดนาม และประสงคจะนําภาษา
เวียดนามไปใชในการประกอบอาชีพในอนาคต กอปรกับในปจจุบัน 
มีสถาบันการศึกษาของไทยที่เปดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวของกับภาษา
เวียดนามเปนหลักสูตรวิชาเอกคอนขางนอย ดังนั้นบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาในแตละรุนจึ งมีจํ านวนนอยดวย  ไม เพียงพอตอ       
ความตองการของหนวยงานรัฐบาลและเอกชนท่ีกําลังตองการผูรู
และผูเชี่ยวชาญดานภาษาเวียดนาม การเปดการเรียนการสอน



วารสารศิลปศาสตร์348

348 
 

หลักสูตรนี้จึงมีสวนชวยในการผลิตบัณฑิตที่พรอมดวยความรู
ความสามารถในดานภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมเวียดนาม
ออกสูสังคมและตลาดแรงงาน อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศทั้ง
ในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพ่ือเปนเครื่องมือ
นําไปสูการพัฒนาองคความรูในดานภาษาใหกวางไกลในยุค     
โลกาภิวัตนและขยายแรงงานเขาสูตลาดอาเซียนไดในอนาคต 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เปดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษา
เวียดนาม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) สังกัดภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะวันออก ซึ่งเปนหลักสูตรแบบบูรณาการเหมือน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แตไมไดเนนประเทศอาเซียนเหมือน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  แตเนนภาษาตะวันออกท่ีเปดสอนใน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดแก  ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุน 
ภาษาเกาหลี  ภาษาเขมร  และภาษาเวียดนาม แตจํานวนหนวยกิต 
นอยกวามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 หนวยกิต เพราะมีจํานวน
หนวยกิตที่ตองเรียนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 130 หนวยกิต 
ภาษาที่ใชในการสอน คือ ภาษาไทย รับผูเรียนทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาภาษาเวียดนามเพ่ือธุรกิจการทองเท่ียว หลักสูตรใหม 
2555 ซึ่งเนนความรูภาษาเวียดนามที่ผสมผสานไปกับเรื่องธุรกิจ
และการทองเที่ ยว แตกตางจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีที่เนนดานภาษาเวียดนามที่ใชในการติดตอส่ือสาร 

       

มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ที่เปดสอนภาษาเวียดนาม 

ปจจุบันมีมหาวิทยาลัยหลายแหงในประเทศไทยท่ีเปดสอน
วิชาภาษาเวียดนามในฐานะวิชาโท และวิชาภาษาตางประเทศ
ภาษาท่ี 2 เนื่องจากจํานวนบุคลากรยังไมเพียงพอท่ีจะเปดเปน
วิชาเอก แตถาในอนาคตมีบุคลากรเพ่ิมขึ้น มหาวิทยาลัยตางๆ 
เหลานี้ก็สามารถท่ีจะเปดภาษาเวียดนามในฐานะวิชาเอกไดเชนกัน 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยที่เปดสอนภาษาเวียดนามไมไดจํากัดเพียงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเทานั้น  แตยังมีอีกหลายแหงในภาคเหนือ 
ภาคกลาง และภาคใต ไดแก มหาวิทยาลัยขอนแกน  เปดสอน
ภาษาเวียดนามเปนวิชาภาษาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ
เปนวิชาเลือกของวิชาเอกหลักสูตรภาษาไทย วัตถุประสงคของการ
เปดคือ เพ่ือใหนักศึกษาในและนอกคณะมนุษยศาสตรและ
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สังคมศาสตรมีความรูและทักษะในการสื่อสารภาษาเวียดนามอันจะ
เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตอของนักศึกษา
ในอนาคต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เปดสอนภาษาเวียดนามเปน
วิชาโท วัตถุประสงคของการเปดคือ เพ่ือใหนิสิตในและนอกคณะ
อักษรศาสตรมีความรูและทักษะในการสื่อสารภาษาเวียดนามอันจะ
เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตอของนิสิตใน
อนาคต มหาวิทยาลัยมหิดล เปดสอนภาษาเวียดนามเปนวิชาเลือก
ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร 
วัตถุประสงคของการเปดคือ เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจลักษณะภาษา
และโครงสรางภาษาเวียดนาม และมีทักษะในการฟง พูด อาน 
เขียน แปล วิเคราะห และเปรียบเทียบประโยคภาษาเวียดนามกับ
ภาษาไทยได  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปดสอนภาษาเวียดนาม
เปนวิชาเลือกเสรี โดยเปนวิชาในสังกัดของสาขาเอเชียตะวันออก
เฉียงใตคณะศิลปศาสตร ซึ่งเปดเพียง 2 รายวิชา ไดแก ภาษา
เวียดนาม 1 และภาษาเวียดนาม 2 ใหนักศึกษาทุกคณะ ทั้งนี้เปด
สอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิตเทานั้น นอกจากน้ี 
โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) ก็ยังเปดบริการสอนดวย 
จํานวน 4 รายวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปดสอนวิชาภาษา
เวียดนามเปนวิชาเลือก วัตถุประสงคของการเปดคือเพ่ือให
นักศึกษาเขาใจลักษณะภาษาและโครงสรางภาษาเวียดนาม และมี
ทักษะในการฟง พูด อาน เขียนประโยคภาษาเวียดนามข้ันพ้ืนฐาน
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ได มหาวิทยาลัยนเรศวร เปดสอนภาษาเวียดนามเปนวิชาเลือก
เฉพาะสาขาคณะมนุษยศาสตร และหมวดวิชาเลือกเสรี ทั้งในและ
นอกคณะ วัตถุประสงคของการเปดคือ เพ่ือใหนักศึกษาในและนอก
คณะมนุษยศาสตรมีความรูและทักษะในการสื่อสารภาษาเวียดนาม 
อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตอของ
นักศึกษาในอนาคต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  เปดสอนภาษา
เวียดนามเปนวิชาเลือกหนึ่งในส่ีของภาษาตางประเทศที่ใหเลือกใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาเซียนศึกษา  สังกัดคณะ
มนุ ษ ยศาสตร และสั งคมศาสตร  และสถาบั น สุ ดท ายคื อ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปดสอนภาษาเวียดนามเปนวิชาพ้ืนฐาน
ใหแกนักศึกษาทุกคณะ จํานวน 4 รายวิชา ไดแก ภาษาเวียดนาม 1 

ภาษาเวียดนาม 2 ภาษาเวียดนาม 3 และภาษาเวียดนาม 4 ซึ่ง
คณะมนุษยศาสตรเปนคณะที่รับผิดชอบการสอนรายวิชาตางๆ 
ดังกลาว 

สถานภาพการเรียนการสอนภาษาเวียดนามในปจจุบัน  

ภาษาเวียดนามเปนที่นิยมแพรหลายมากขึ้น สามารถ
ยกระดับความสนใจของคนไทยขึ้นมาไดเทียบเทากับภาษาจีนและ
ภาษาญี่ปุน ปจจุบันภาษาเวียดนามเปดสอนเปนวิชาเลือกเสรีทั้งใน
โรงเรียน และมหาวิทยาลัย  นอกจากนั้นยังเปดสอนเปนวิชาบังคับ
เลือกภาษาตางประเทศภาษาท่ี 2 ของหลักสูตรตางๆ ทั้งในระดับ
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ปริญญาตรีและปริญญาโท  รวมท้ังเปดสอนในระดับวิชาโทและ
วิชาเอกในมหาวิทยาลัยตางๆ อยางไรก็ตาม หากศึกษาขอมูล    
ก าร เป ด ส อน วิ ช าภ าษ า เวี ย ด น าม ใน ฐ าน ะวิ ช า เอ กขอ ง
สถาบั น อุดมศึกษา  4 สถาบันข างตน  ได แก  มหาวิทยาลั ย
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ  ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะเห็นไดวา
มีเพียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
เทานั้นที่หลักสูตรวิชาภาษาเวียดนามเปนวิชาเอกเด่ียวๆ ไมไดขึ้น
ตรงกับหลักสู ตร อ่ืน  และไม ได เป ดแบบบู รณ าการเหมือน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร เนื่องจากอาจจะมีขอจํากัดในเรื่องจํานวนบุคลากรไม
พอ จึงทํ าให เปดหลักสูตรเปนภาษาเวียดนามภาษาเดียวได
ยากลําบาก จึงตองใชวิธีการแบบบูรณาการจึงจะเปดหลักสูตรได
ตามขอกําหนดในการเปดหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ที่วา กรรมการประจําหลักสูตรตองมี 5 คน โดย
จบตรงดานภาษาเวียดนาม 2 คน และอีก 3 คน เกี่ยวของกับ
หลักสูตรที่ อ่ืน โดยใชผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการเปนตัววัด 
ดังนั้น จึงทําใหมหาวิทยาลัยที่ตองการเปดสอนหลักสูตรวิชาเอก
ภาษาเวียดนามเปดไดลําบาก  เพราะขาดแคลนบุคลากร แตที่
นาสนใจของมหาวิทยาลัย 4 แหงที่เปดสอนวิชาเอกภาษาเวียดนาม 
คือ อาจารยที่ เปนหลักในการเปดหลักสูตรของท้ัง 4 สถาบัน
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ดังกลาว ลวนแลวแตจบปริญญาเอกทางดานภาษาเวียดนามมาจาก
ประเทศเวียดนามท้ังสิ้น  

หลายหนวยงานทั้งของรัฐและเอกชนเร่ิมจัดใหมีการอบรม
ภาษาเวียดนามใหแกบุคลากรในหนวยงานของตนกันมากข้ึนเพ่ือ
เตรียมรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 มี
บริษัทไทยไปเปดสาขาที่ ประเทศเวียดนามมากข้ึน   ดั งน้ัน      
ความตองการในการเรียนภาษาเวียดนามของเยาวชนไทย  จึงมี
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีตท่ีผานมา 

ภาษาเวียดนามไดรับการยอมรับมากขึ้น  เนื่ องจาก
นักศึกษาที่เรียนจบแลวสามารถหางานทําที่ประเทศเวียดนาม 
รวมทั้งในไทยท่ีตองการผูรูภาษาเวียดนามมากขึ้น โดยเฉพาะอาชีพ
ลาม นักแปล หรือคนท่ีทํางานฝายตางประเทศ นอกจากนั้น 
คาตอบแทนดานภาษาก็ถือวาสูงเม่ือเทียบกับภาษาอ่ืนๆ  อยางจีน
และญี่ปุน ถือวาไมมีความแตกตางกันเลย 

ผูเชี่ยวชาญภาษาเวียดนามในประเทศไทย 

 จากที่ไดนําเสนอไปขางตน สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวา
เวียดนามเปนอีกภาษาหนึ่งที่กําลัง “มาแรง” ไมนอย เมื่อพิจารณา
จากจํานวนสถาบันที่ เปดสอนเปนวิชาเอกในปจจุบัน นั่นก็คือ 
“ภาษาเวียดนาม” ดวยเหตุที่มีมหาวิทยาลัยถึง 4 แหงที่เปดสอน



วารสารศิลปศาสตร์354

354 
 

เปนวิชาเอกในขณะน้ี และมีบัณฑิตที่ทยอยสําเร็จการศึกษาไป
ทํ า ง าน ใน ห น ว ย ง าน ท้ั งข อ งรั ฐ แ ล ะ เอ ก ช น  ร ว ม ทั้ ง ใน
สถาบันการศึกษาหลายๆ แหงเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ และผูสอนในหลักสูตร
ทั้ง 4 แหง ตางก็มีอาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก
ประเทศเวียดนาม อันเปนจุดเดนที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับภาษา
อ่ืนๆ แตถึงกระน้ันก็ตาม เมื่อพิจารณาจํานวนผูเชี่ยวชาญของ
สถาบันที่ทําการผลิตบัณฑิตสาขาน้ี ก็ยังพบวามีจํานวนนอยอยู 
และบางแหงตองอาศัยผูเชี่ยวชาญท่ีเปนเจาของภาษาเกือบรอย
เปอรเซ็นต ฉะนั้น การสงเสริมและพัฒนาผูเชี่ยวชาญในสาขาน้ี
จําเปนที่ตองไดรับความสนใจจากฝายที่เก่ียวของโดยดวนเชนกัน 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลรายชื่อผู เชี่ยวชาญภาษา
เวียดนามของคณะผูวิจัยไดรายชื่อทั้งสิ้นจํานวน 32 คน โดยสวน
ใหญสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เปนอาจารยสอนภาษาเวียดนาม
โดยตรง และไมไดสอนภาษาเวียดนาม หากแตมีประสบการณ
เกี่ยวกับภาษาเวียดนาม ไมวาจะเปนการจบการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศเวียดนาม การฝกอบรมภาษาเวียดนาม 
ตลอดจนการเรียนรูภาษาเวียดนามผานการทําวิจัยในประเทศ
เวียดนาม เปนตน 

 ผูเขียนจะขอเร่ิมกลาวถึงผูเชี่ยวชาญภาษาเวียดนามใน
สังกัดของมหาวิทยาลัยที่เปดสอนเปนวิชาเอกเสียกอน หากนับ
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จํานวนผูเชี่ยวชาญภาษาเวียดนามในสถาบันอุดมศึกษาแลว คณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นับวามีมากที่สุดคือ มีถึง 4 
คน คือ อาจารย ดร. สิริวงษ หงษสวรรค อาจารยสอนภาษา
เวียดนามที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกดานภาษาศาสตร
เวียดนาม จากมหาวิทยาลัยแหงชาติเวียดนาม มีความเชี่ยวชาญ
ภาษาเวียดนามจนไดรับเชิญให เปนลามภาษาเวียดนามของ
กระทรวงการตางประเทศ ในการประชุมระดับรัฐมนตรีและผูนํา
ประเทศอยูเนืองๆ คนที่สองคืออาจารย ดร. รุจิวรรณ เหลาไพโรจน 
ซึ่ งจบการศึกษาระดับป ริญญาเอกด านภาษาศาสตร  จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล และมีประสบการณการเก็บขอมูลวิจัยและ
เรียนภาษาเวียดนาม ณ  ประเทศเวียดนามนับป คนที่สามคือ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วัชรี  ศรีคํา ซึ่งมีประสบการณในการเรียน
ภาษาเวียดนามในระดับปริญญาโท ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
เก็บขอมูลวิจัยภาคสนาม ณ ภาคเหนือของเวียดนาม สวนคน
สุดทายแมจะเปนอาจารยสอนประวัติศาสตร แตก็สามารถอาน
เขียนภาษาเวียดนามได คือ  ผูชวยศาสตราจารยอนันทธนา เมธา
นนท ซึ่งมีผลงานในรูปบทความเก่ียวกับประวัติศาสตรเวียดนาม
ออกมาอยางสม่ําเสมอ 
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(ซาย) สิริวงษ หงษสวรรค ขณะทําหนาที่
ลามใหกับนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ 

จันทรโอชา 

(ขวา) สิริวงษ ใน
ชุดครุยดุษฎีบัณฑิต  
ม.แหงชาติ
เวียดนาม 

  

(ซาย) รุจิวรรณ  เหลาไพโรจน 
ผูเชี่ยวชาญภาษาและ

ภาษาศาสตรเวียดนาม ของ
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

(ขวา) วัชรี ศรีคํา ผูเช่ียวชาญ
ภาษาเวียดนามอีกคนหนึ่ง
ของคณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยแหงแรก
ของไทย ที่ เปดหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
เวียดนาม ตั้งแตป พ.ศ. 2547 และปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อหลักสูตร
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เปนภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีภาษาเวียดนามเปนวิชาเอก
หนึ่งดวยนั้น ก็มีผูเชี่ยวชาญภาษาเวียดนามชาวไทยที่เปนอาจารย
สอนประจําอยู 2 คน คือ อาจารย ดร . พิมเสน บัวระภา  ซึ่งจบ
การศึกษาระดับปริญญาเอกดานภาษาศาสตรจาก ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นอกจากสอนภาษาเวียดนามแลว 
ยังมีผลงานดานเวียดนามศึกษาท่ีนาสนใจอีกชิ้นหนึ่งคือ “เครือขาย
และการสงเงินกลับบาน : ผูอพยพขามชาติชาวไทยในประเทศ
เวียดนาม (ภาคเหนือ)” สวนคนท่ีสองคือ อาจารยหนึ่งฤทัย พาออ 
ซึ่ งจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาภาษาเวียดนาม  จาก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

พิมเสน บัวระภา ผูเชี่ยวชาญภาษา
เวียดนามแหงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ซึ่งเปดสอนหลักสูตรศิลป 
ศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเวียดนามเพ่ือธุรกิจการทองเที่ยว เมื่อป
การศึกษา 2555 ก็มีผูเชี่ยวชาญภาษาเวียดนามทําหนาที่สอนอยู 1 
คน คือผูชวยศาสตราจารย ดร. ทรงกต ปานเชียงวงศ สังกัด
สาขาวิชาภาษาเวียดนาม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จบการศึกษาระดับปริญญาเอกดาน
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ภาษาศาสตรเวียดนาม จากมหาวิทยาลัยแหงชาติเวียดนาม กรุง
ฮานอย ซึ่ งนับเปนอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏคนแรก ท่ีจบ
การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขานี้จากประเทศเวียดนาม 

  

(ซาย) ทรงกต 
ปานเชียงวงศ 

อาจารยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏคนแรกที่จบ
ปริญญาเอกดาน

ภาษาศาสตรจากประเทศ
เวียดนาม 

(ขวา) วาสนา นามพงศ 
คนไทยคนแรกที่จบปริญญา
เอกภาษาเวียดนามจาก

มหาวิทยาลัยมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร นครโฮจิมินหซิตี้ 

ประเทศเวียดนาม 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่เปดสอน
วิชาเอกภาษาเวียดนาม ภายใตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาตะวันออกนั้น ก็มีผูเชี่ยวชาญภาษาเวียดนามทํา
หนาที่สอนอยู 1 คนที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกดานภาษา
เวียดนาม (ภาษาศาสตรเปรียบเทียบ) จากมหาวิทยาลัยแหงชาติ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  กรุงโฮจิมินหซิตี้ ประเทศเวียดนาม 
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คือ อาจารย ดร. วาสนา นามพงศ ซึ่งเปนคนไทยคนแรกท่ีจบ
การศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาดังกลาวจากมหาวิทยาลัยแหงนี้ 
 

 

 

 

(ซาย) ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล     
คนไทยคนแรกที่จบปริญญาเอก

ดานชาติพันธุวิทยา จาก
มหาวิทยาลัยแหงชาติเวียดนาม 

กรุงฮานอย 

(ขวา) ธนนันท บุนวรรณา         
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกดาน

ประวัติศาสตรเวียดนามจาก
มหาวิทยาลัยมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร นครโฮจิมินหซิตี้ 

  มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเปดสอนภาษาเวียดนามเปนวิชา
ภาษาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และเปนวิชาเลือกของวิชาเอก
หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรนั้น แมจะ
ใชอาจารยชาวเวียดนามเปนผูสอน แตก็พบวามีบุคลากรของคณะ
จํานวน 2 คนที่มีความผูเชี่ยวชาญภาษาเวียดนาม เนื่องจากจบ
การศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศเวียดนาม โดยคนแรกจบ
การศึกษาสาขาชาติพันธุวิทยา (Ethnology) จากมหาวิทยาลัย
แหงชาติเวียดนาม กรุงฮานอย ซึ่งนับเปนคนไทยคนแรกที่จบ
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ปริญญาเอกสาขาน้ีจากมหาวิทยาลัยดังกลาว ซึ่งก็คืออาจารย ดร.
ศิลปกิจ  ตี่ขันติกุล อาจารยประจําภาควิชาการพัฒนาสังคม คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมีผลงาน
ดานเวียดนามศึกษาท่ีไดรับการกลาวขานถึงอยูชิ้นหนึ่งคือ “หุนน้ํา : 
พัฒนาการของโรงหุนแหงชาติ และศิลปะทางการของประเทศ
เวียดนาม”  

 ในผลงานเลมดังกลาว พัฒนา กิติอาษา (2546) นัก
มานุษยวิทยารุนใหมไฟแรงจากแดนท่ีราบสูงของประเทศไทย      
ผูลวงลับไปแลว ไดเขียนถึงศิลปกิจไวในคํานําของหนังสือความตอน
หนึ่งวา “...ศิลปกิจเปนหน่ึงในจํานวนนักมานุษยวิทยารุนใหมไมกี่
คนของบานเรา ที่เร่ิมตนถนนสายวิชาชีพตามครรลองประเพณีของ
นักมานุษยวิทยาตะวันตก ซึ่งเนนทํางานภาคสนามในดินแดน
ตางชาติพันธุตางวัฒนธรรม หรือพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมท่ีวงวิชาการ
มานุษยวิทยายุคปลายคริสตศตวรรษที่ 20 เรียกวา “วัฒนธรรม
อ่ืน” หรือ “คนอ่ืน” สวนนักมานุษยวิทยาไทยสวนใหญศึกษา
วัฒนธรรมคนอ่ืนในดินแดนของบานเราเอง ศิลปกิจไมไดทําวิจัย
ภาคสนามแบบฉาบฉวย ไมไดทําวิจัยภาคสนามแบบผูเชี่ยวชาญ 
หากเขาทํางานเพ่ือเรียนรูสังคมวัฒนธรรมของเวียดนามแบบ
นักเรียน  ศิลปกิจเริ่มตนจากการเรียนภาษาเวียดนามจากท่ีไมรู
อะไรเลย  จนกระทั่ งอานออกเขียนได  และใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เขาใชชีวิตอยูกับครอบครัวของชนชั้นกลางครอบครัว
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หนึ่งในเมืองฮานอย สั่งสมประสบการณการเรียนรูขามวัฒนธรรมใน
ชีวิตประจําวันทั้งในและนอกหองเรียน  จากน้ันก็คอยๆ มองหา
ประเด็นทางวัฒนธรรมประเด็นเล็กๆ เพ่ือใชเปนจุดเริ่มตนและเปน
กุญแจดอกสําคัญเพ่ือเปดประตูสูการเรียนรูสั งคมวัฒนธรรม
เวียดนามสมัยใหมที่ยิ่งใหญและทาทายมากกวา...”5 

 สวนคนที่สอง จบการศึกษาดานประวัติศาสตรเวียดนาม 
(History of Vietnam) จากมหาวิทยาลัยแหงชาติมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร กรุงโฮจิมินหซิตี้ ประเทศเวียดนาม คืออาจารย 
ดร. ธนนันท บุนวรรณา อาจารยประจําสาขาอาณาบริเวณศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

                                                           
5 พัฒนา กิติอาษา “คํานํา: หุนน้ํา เวียดนาม และไทยศึกษา” ใน ศิลปกิจ ตี่
ขันติกุล. หุนน้ํา : พัฒนาการของโรงหุนแหงชาติ และศิลปะทางการของ
ประเทศเวียดนาม . กรุงเทพฯ : กองทุนอินทร -สม  เพื่ อการวิจัยทาง
มานุษยวิทยา, 2546. (11). 
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(ซาย) มนธิรา ราโท 
ผูเชี่ยวชาญภาษาเวียดนาม 

จบปริญญาเอกดาน
วรรณกรรมเวียดนามสมัยใหม 
จากวิทยาลัยบูรพศึกษาและ

การศึกษาแอฟริกา 

(ขวา) ธัญญาทิพย ศรีพนา 
ผูเชี่ยวชาญดานเวียดนามศึกษา 

ของสถาบันเอเชียศึกษา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปดสอนภาษาเวียดนามเปนวิชา
โท สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก (สาขาวิชาภาษาเวียดนาม) คณะ
อักษรศาสตร โดยมีผู เชี่ยวชาญภาษาเวียดนามชาวไทยที่ เปน
อาจารยสอนประจําอยู 2 คน คือ รองศาสตราจารย ดร. มนธิรา 
ราโท ซึ่งจบการศึกษาดานวรรณกรรมเวียดนามสมัยใหมระดับ
ปริญญาเอกจากวิทยาลัยบูรพศึกษาและการศึกษาแอฟริกา 
มห าวิท ย าลั ย ล อน ดอน  (School of Oriental and African 
Studies - SOAS) ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกในสาขาประวัติศาสตร 
ภาษา วรรณคดี ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของบรรดา
ประเทศในเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง และอาจารยทิวารี 
โฆษิตธนเกียรติ ที่จบการศึกษาดานการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรี
และโทจากมหาวิทยาลัยแหงชาติเวียดนาม (Vietnam National 
University) นอกจากนี้ ยังมีผูเชี่ยวชาญดานเวียดนามศึกษาอีก 1 
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ทานที่สามารถอานเขียนภาษาเวียดนามได คือ ดร. ธัญญาทิพย ศรี
พนา นักวิจัยสังกัดสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
  

(ซาย) ยุกติ มุกดาวิจิตร  และ (ขวา) พิเชฐ สายพันธ 
ผูเชี่ยวชาญภาษาเวียดนามและเวียดนามศึกษา คณะสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ก็มีผูเชี่ยวชาญภาษาเวียดนาม
ปฏิบัติ งานอยูอยางนอย  3 คน  ทั้ งที่ เปนอาจารยสอนภาษา
เวียดนามและสอนรายวิชาอ่ืน ไดแก อาจารยมรกตวงศ ภูมิพลับ  
สังกัดกลุมวิชาภาษาอาเซียนคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาประวัติศาสตร 
จากมหาวิทยาลัยแห งชาติสิ งคโปร (National University of 

Singapore-NUS) ปจจุบันสอนภาษาเวียดนาม 

คนที่สองคือ ผูชวยศาสตราจารย ดร . พิ เชฐ สายพันธ 
อาจารยประจําคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีความเชี่ยวชาญ
ทั้ งภ าษาเวียดนามและภาษาไทดํ า  จบปริญญาเอกสาขา
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มานุ ษยวิท ยา  (Anthropology) จากมหาวิทยาลั ยแห งช าติ
เวียดนาม กรุงฮานอย ซึ่งนับเปนคนไทยคนแรกที่จบปริญญาเอก
สาขานี้จากมหาวิทยาลัยดังกลาว  

คนที่สาม คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร 
อาจารยประจําคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ที่แมจะสําเร็จ
การศึกษาป ริญญาเอกดานมานุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัย
วิสคอนซิน   สหรัฐอเมริกา แตการไดลงพ้ืนที่ภาคสนามและเรียน
ภาษาเวียดนามและภาษาไทดําเพ่ือเขียนวิทยานิพนธระดับปริญญา
เอกนานนับป ณ ประเทศเวียดนาม ก็ทําใหมีความเชี่ยวชาญภาษา
ทั้งสองเปนอยางด ี

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย ก็มีผูเชี่ยวชาญภาษาเวียดนามที่ โดดเดนอยางนอยอีกหนึ่ง
ทาน คือรองศาสตราจารย ดร. โสภนา ศรีจําปา นักวิชาการดาน
ภาษาศาสตร ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งทางดานภาษาและวัฒนธรรม
เวียดนาม  เจ าของห นั งสือ  “รู จั ก เวียดนามผ านภาษาและ
วัฒนธรรม” ที่นักเรียนดานเวียดนามศึกษาแทบทุกคนรูจักกันเปน
อยางดี 
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(ซาย) โสภนา ศรีจําปา 
ผูเชี่ยวชาญภาษาเวียดนาม 
แหง สถาบันวิจัยภาษาและ

วัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

(ขวา) “รูจักเวียดนามผานภาษา
และวัฒนธรรม” ผลงานเกี่ยวกับ
เวียดนามศึกษาที่โดดเดนเลมหนึ่ง

ของ  โสภนา ศรีจําปา 

  เนื้อความตอนหน่ึงในบทนําของผลงานเรื่อง “รูจักเวียดนาม
ผานภาษาและวัฒนธรรม” ของโสภนา ระบุวามหาวิทยาลัยมหิดล
เปนสถาบันการศึกษาฝายพลเรือนแหงแรกของประเทศที่จัดการ
เรียนการสอนภาษาเวียดนามในระดับปริญญาโทใหกับนักศึกษา
สาขาภาษาศาสตร  

 มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เปดสอนภาษาเวียดนามเปนวิชา
เลือกเฉพาะสาขา คณะมนุษยศาสตร และหมวดวิชาเลือกเสรี ทั้งใน
และนอกคณะนั้น แมจะยังอาศัยเจาของภาษา  ซึ่งเปนอดีตบัณฑิต
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ปริญญาโท  สาขาภาษาไทย  ชาวเวียดนามของสถาบันเปนผูสอน 
คือ Miss Nguyen Thi Dung แตก็มีผูเชี่ยวชาญภาษาเวียดนามอยู 
1 คน คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัจฉริยา ชูวงศเลิศ อาจารย
สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร ซึ่ง
สามารถส่ือสารไดทั้งภาษาไทและภาษาเวียดนาม เนื่องจากทํา
วิทยานิพนธระดับปริญญาเอกเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุไทขาว ทาง
ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม  

 

 

 

 

 

(ซาย) อัจฉริยา ชูวงศเลิศ 
อาจารยภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

 

 

 

 

(ขวา) สุริยา คําหวาน 

ผูเช่ียวชาญภาษาเวียดนาม
แหงมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่ง
จบการศึกษาระดับปริญญาโท
จากมหาวิทยาลัยวิงห ประเทศ

เวียดนาม 
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 มหาวิทยาลัยนครพนม แมจะเปนมหาวิทยาลัยที่ตั้งใหม 
แตก็มีผู เชี่ยวชาญภาษาเวียดนามที่สอนภาษาเวียดนาม ซึ่งจบ
การศึ กษ าระ ดับป ริญ ญ าโทจากมห าวิท ยาลั ย วิ งห  (Vinh 

University) ประเทศเวียดนาม 1 คน คือ อาจารยสุริยา คําหวาน  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี แมจะไมมีการสอนภาษา
เวียดนามในขณะนี้ แตดวยเหตุที่วา ที่ผานมามีนักศึกษาชาว
เวียดนาม เขามาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
จํานวนไมนอย ฉะนั้น งานวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัยจึงมี
ผูเชี่ยวชาญภาษาเวียดนามปฏิบัติงานอยู ปจจุบันไดแกคุณถนอม
พรรณ ตริวณิชชากร ซึ่งสําเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาภาษา
เวียดนาม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งยังเปนวิทยากรอบรม
ภาษาเวียดนามดวย  รวมทั้งอาจารยทวี รุงโรจนขจรกุล ซึ่งเปนคน
ไทยเชื้อสายเวียดนาม (เวียดเกี่ยว) ในพ้ืนที่ และมีความเชี่ยวชาญ
ภาษาเวียดนามเปนอยางดี นอกจากจะเปนผูอบรมภาษาเวียดนาม
ที่สถาบันจัดขึ้นแลว ยังไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ ทําหนาที่เปน
ลามภาษาเวียดนามของมหาวิทยาลัยของจังหวัดอุบลราชธานี 
รวมทั้งลามใหกับผูนําประเทศอีกดวย 
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(ซาย) ทวี รุงโรจนขจรกุล 
เชี่ยวชาญภาษาเวียดนาม
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

(ขวา) พิสิฐ อํานวยเงินตรา 
ผูเชี่ยวชาญภาษาเวียดนาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
และพิธีกรรายการสวัสดี

เวียดนาม (Xin chào Việt 
Nam) ซึ่งจบการศึกษา

ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย
วิงห ประเทศเวียดนาม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เปดสอนวิชาภาษาเวียดนาม
เปนวิชาเลือกนั้น ก็มีผู เชี่ยวชาญภาษาเวียดนามอยู 1 คน คือ 
อาจารย พิสิฐ อํานวยเงินตรา สังกัดสาขาวิชาภาษาอาเซียน 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ซึ่งจบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทสาขาเวียดนามศึกษาจากมหาวิทยาลัยแหงชาติเวียดนาม 
กรุงฮานอย และเปนพิธีกรรายการสวัสดีเวียดนาม (Xin chào Việt 

Nam) ซึ่งเปนรายการสอนภาษาเวียดนามและนําเสนอเร่ืองราว   
ความรูที่นาสนใจเก่ียวกับประเทศเวียดนาม ที่ออกอากาศทุกวัน
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อาทิตย เวลา 08.05 น.ทางสถานีโทรทัศนวิทยุเพ่ือการศึกษา ETV 

(True  Visions ชอง 64 หรือ 180)  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งเปดสอนภาษาเวียดนามเปน
วิชาพ้ืนฐานใหแกนักศึกษาทุกคณะนั้น  ก็มีผู เชี่ยวชาญภาษา
เวียดนามอยู 1 คน คือ อาจารยภัสธิดา บุญชวลิต อาจารยสังกัด
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ซึ่งจบ
การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาภาษาเวียดนาม จากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่นอกจากจะมี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทรงกต ปานเชียงวงศ ผูเชี่ยวชาญภาษา
เวียดนามท่ีมีดีกรีระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแหงชาติ
เวียดนามแลว  ลาสุดก็มีอาจารยถนอมพรรณ ตริวณิชชากร ซึ่งเปน
ลูกหลานคนไทยเช้ือสายเวียดนามจากจังหวัดอุบลราชธานี จบ
การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาภาษาเวียดนามจากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่เดิมเคยทําหนาที่ดานวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี เขาไปปฏิบัติงานดวย 
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(ซาย) ทวี สวางปญญางกูร 

ผูเชี่ยวชาญภาษาเวียดนาม    
รุนบุกเบิกของไทย 

(ขวา) ถนอมพรรณ         
ตริวณิชชา อาจารยภาษา
เวียดนาม มรภ.อุดรธานี 

 

 นอกจากน้ี ยังมีผูเชี่ยวชาญภาษาเวียดนามอีกอยางนอย 3 
ทาน ที่จะขอเอยถึง คือ ทานแรกคือ อาจารยทวี สวางปญญางกูร 
ซึ่งเปนอดีตนักเขียน (ภาษาเวียดนาม) ประจํานิตยสาร "อดีตและ
ป จจุ บั น " (Xua va Nay) ห าโหน ย  และวารสารสองภ าษ า 
"เวียดนามศึกษา" ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล กลาวไดวาเปนอาจารยสอนภาษาเวียดนาม ใน
ระดับอุดมศึกษาคนแรกๆ ของไทยก็วาได เพราะทานเคยศึกษาอยู
ที่ประเทศเวียดนามใต ชวงป ค.ศ. 1935-1945 และเปนอาจารย
สอนภาษาและวรรณกรรมเวียดนามในสถาบันอุดมศึกษาหลายแหง 
เชน คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล  และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รวมทั้งเคยเปนลามใหกับองคกรหลายแหง  รวมท้ังเปนลามประจํา
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พระองคในการตอนรับประธานาธิบดี Tran Duc Luong ของ
ประเทศเวียดนามดวย 

 

 

 

 

 

 

จรูณ แซเล อาจารยสอนภาษาเวียดนามประจําศูนยภาษา 

กรมยุทธศึกษาทหารบก 

 

ทานท่ีสองคือ อาจารยจรูณ แซเล อาจารยสอนภาษา
เวียดนามประจําศูนยภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก ซึ่งก็เคยเปน
อาจารยพิเศษสอนภาษาเวียดนามใหกับมหาวิทยาลัยหลายแหงทั้ง
ในสวนกลางและสวนภูมิภาค บุคคลทานนี้ก็เปนอีกทานหน่ึงที่เปน
คนไทยเชื้อสายเวียดนาม 
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อรรถ นันทจักร คนไทยคนแรกที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
จากประเทศเวียดนาม 

 ทานที่สามคือ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. อรรถ นันทจักร 
อดี ตอาจารยป ระจํ าคณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเปนคนไทยคนแรกท่ีจบการศึกษา
ระดับปริญญาเอกจากประเทศเวียดนาม โดยทานจบการศึกษา
สาขาประวัติศาสตร จากมหาวิทยาลัยแหงชาติเวียดนาม กรุง
ฮานอย เมื่อป 2542 (ค.ศ. 1999) ไดรับการประกาศเชิดชูเกียรติใน
ฐานะผูมีผลงานระหวางประเทศดานวัฒนธรรม และการสนับสนุน
การกอตั้งหมูบานมิตรภาพไทยเวียดนาม  จังหวัดนครพนม  โดย
พิพิธภัณฑโฮจิมินห  ฮานอย เวียดนาม  เมื่อป พ.ศ. 2544 และ
ไดรับการแตงตั้งเปนศาสตราจารยประจํามหาวิทยาลัยแหงชาติ 
มหาวิทยาลัยวัฒนธรรม ประเทศเวียดนาม เมื่อป พ .ศ. 2550 

รวมทั้งไดรับเชิญจากสมาคมวิจัยแหงเอเชียอาคเนย สถานเอเชีย
อาคเนย ศูนยมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแหงชาติฮานอย 
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ประเทศเวียดนามใหเปนผูอํานวยการศูนยไทศึกษา ณ กรุงฮานอย 
ประเทศเวียดนาม ตั้งแตป พ.ศ. 2543- ปจจุบัน6  

บทสรุป: แนวโนมในอนาคตและขอเสนอแนะ  

จากที่ไดนําเสนอไปขางตน สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวา 
ในอนาคตภาษาเวียดนามจะไดรับความสนใจมากขึ้น เพราะ
เวียดนามเป นประเทศหนึ่ งในอาเซี ยนที่ มี การพัฒนาและ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว หลายประเทศในเอเชีย เชน 
เกาหลีใต ญี่ปน ไตหวัน สิงคโปร ไทย เปนตน เขาไปลงทุนและทํา
ธุรกิจในเวียดนามกันเปนจํานวนมาก ดังนั้น ภาษาเวียดนามจึงเปน
เครื่องมือสําคัญของนักลงทุนและผูประกอบการจากหลายประเทศ
ที่จําเปนตองใชเมื่อเขาไปลงทุนและทําธุรกิจในเวียดนาม  เพราะ 
การรูภาษาอังกฤษเทานั้นยังไมพอท่ีจะเขาไปใชชีวิตหรืออาศัยอยูใน
เวียดนาม เพราะถาหากรูภาษาเวียดนามดวยจะสามารถเขาถึง
ภายในบานของคนเวียดนามได และคบคาสมาคมกับคนเวียดนาม
ไดอยางไมมีความหวาดหวั่นหรือวิตก เพราะคนเวียดนามชอบ
สนทนาปราศรัยกับชาวตางชาติที่รูภาษาเวียดนามมากกวาที่จะคุย
กันผานภาษาอังกฤษ กลาวคือ การใชภาษาเวียดนามกับเจาของ
ภาษาจะสรางความเปนพวกพองมากกวาการใชภาษาอังกฤษ 

                                                           
6 อรรถ นันทจักร. การสื่อสารสวนบุคคล [สัมภาษณ] 7 เมษายน 2558 
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ภาษาเวียดนามจะไดรับการยอมรับมากข้ึน ไมนอยกวา
ภาษาจีน ญี่ปุน เกาหลี หลังจากที่เปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แลว และคาดวาภาษาน้ีจะมีความตองการมากข้ึนในอนาคต
เนื่องจากความเจริญทางเศรษฐกิจของเวียดนามเปนแบบกาว
กระโดด จะทําใหคนไทยและชาวอาเซียนชาติอ่ืนๆ สนใจท่ีจะเรียน
ภาษาเวียดนามกันมากขึ้น อยางไรก็ตาม จํานวนของผูเชี่ยวชาญ
ภาษาเวียดนามในประเทศไทยก็ยังถือวามีจํานวนไมมากนัก จาก
การเก็บรวบรวมขอมูลรายชื่อผู เชี่ ยวชาญภาษาเวียดนามของ
คณะผูวิจัยไดรายชื่อทั้งสิ้นจํานวน 32 คน โดยสวนใหญสังกัด
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เปนอาจารยสอนภาษาเวียดนามโดยตรง 
และไมไดสอนภาษาเวียดนาม หากแตมีประสบการณเกี่ยวกับภาษา
เวียดนาม ไมวาจะเปนการจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศเวียดนาม การฝกอบรมภาษาเวียดนาม ตลอดจนการ
เรียนรูภาษาเวียดนามผานการทําวิจัยในประเทศเวียดนาม เปนตน 

ดังนั้น หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนควรสงเสริม
และสนับสนุนใหคนไทยเรียนรูภาษาเวียดนามมากขึ้น รวมท้ังควร
ลดอคติในเชิงดูถูก และสอดแทรกทัศนคติที่ดีในการเรียนรูและทํา
ความเขาใจสังคมและวัฒนธรรมของเวียดนามใหมากขึ้น 

นอกจากนี้  ผู เกี่ ย วข อ งควรสนั บ สนุ นทุ น ให มี ก าร
แลกเปลี่ยนครู อาจารย นักเรียนและนักศึกษาไทยกับครู อาจารย 
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นักเรียนและนักศึกษาเวียดนามใหมากข้ึนเพื่อเปนสะพานเชื่อมตอที่
ดีในการเรียนรูภาษา สังคม และวัฒนธรรม และความเขาใจอันดี
ระหว างคนสองประเทศ  ที่ สํ าคัญ  รัฐบาลไทยควรจัดสรร
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใหแกอาจารยผูสอน
ภาษาเวียดนามในสถาบันตางๆ รวมท้ังนิสิตนักศึกษาท่ีเรียนจบ
สาขาภาษาเวียดนาม หรือสาขาท่ีเกี่ยวของเพื่อเพิ่มปริมาณผูรูภาษา
เวียดนามในเมืองไทย และลดอัตราการขาดแคลนทางดานภาษา
เวียดนามและเวียดนามศึกษา เพราะในปจจุบันหาผูรูที่ใชภาษา
เวียดนามในระดับที่สามารถเปนลามไดนั้นหาไดยากมากไมตางจาก
การเข็นครกข้ึนภูเขา 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี, 2555. 

หลักสูตรวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2556.  หลักสูตรศิลปศาสตร
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หลักสูตรอาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2555.  หลักสูตรศิลปศาสตร
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บรรณนิทัศนหนังสือเรื่อง CÁC PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN 
HÀNH ĐỘNG BÁC BỎ  

TRONG TIẾNG THÁI VÀ TIẾNG VIỆT 

 

สรอยสุดา สุวรรณะ1 

 
ชื่อเรื่อง :  CÁC PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN  
    HÀNH ĐỘNG BÁC BỎ TRONG  

TIẾNG THÁI VÀ TIẾNG VIỆT 

ผูแตง  :  สิริวงษ หงษสวรรค 
ปที่พิมพ   :  2010 
สํานักพิมพ  :  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  

 (Vietnam National University) 

จํานวนหนา  270 หนา 
 

หนังสือ “วิธีการใชประโยคปฏิเสธในภาษาไทยและภาษา
เวียดนาม” (CÁC PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN HÀNH ĐỘNG BÁC 

BỎ  TRONG TIẾNG THÁI VÀ TIẾNG VIỆT ) เปนการวิจัย
เปรียบเทียบเกี่ยวกับวิธีการใชประโยคปฏิเสธในภาษาไทยและ

                                                           
1 อาจารยประจําหลักสูตรภาษาเวียดนามและการส่ือสาร  คณะศิลปศาสตร  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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ภาษาเวียดนาม ซึ่งจะชวยใหผูอานเขาใจเรื่องการใชคําและประโยค
ทั้งในภาษาไทยและภาษาเวียดนามมากขึ้น โดยหนังสือเลมไดแบง
เนื้อหาออกเปน 4 บท ดังนี้ 
 บทที่ 1 เอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวของ ในบทน้ีจะเปน    
การนําเสนอเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดมีการศึกษามากอนหนา
นี้แลว และทฤษฎีตางๆ ที่มีความเกี่ยวของและนํามาประยุกตใชใน
การวิจัยในครั้งนี้ 
 บทที่ 2 ประโยคปฏิ เสธในภาษาไทย ในบทน้ีจะให
ความสําคัญเกี่ยวกับประเภทของประโยคปฏิเสธในภาษาไทย โดยมี
การแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ การปฏิเสธทางออมและ  
การปฏิเสธโดยตรง นอกจากน้ียังไดมีการอธิบายเก่ียวกับโครงสราง
ของประโยคปฏิเสธในภาษาไทยอีกดวย พรอมทั้งยกตัวอยาง
ประโยคในแตละประเภทเพ่ือใหผูอานเขาใจอยางชัดเจน 

 บทที่ 3 ประโยคปฏิเสธในภาษาเวียดนาม ในบทน้ีก็จะ
นําเสนอขอมูลเชนเดียวกันกับบทที่ 2 แตเปนการศึกษาประเภท
ของประโยคปฏิเสธและโครงสรางของประโยคปฏิเสธในภาษา
เวียดนาม 
 บทที่ 4 การเปรียบเทียบประโยคปฏิเสธในภาษาไทยและ
ภาษาเวียดนาม ในบทนี้จะเนนการศึกษาเปรียบเทียบความเหมือน
และความตางของรูปแบบประโยคปฏิเสธในภาษาไทยและภาษา
เวียดนาม พรอมยกตัวอยางและอธิบายใหผูอานไดเห็นอยางชัดเจน 
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หนังสือเลมนี้ทําใหผูอานเขาใจความหมายและการใชคําทั้ง
ในภาษาไทยและภาษาเวียดนาม ประเภทและรูปแบบการใชวิธี
ปฏิเสธในภาษาไทยและภาษาเวียดนาม รวมทั้งยังไดสะทอนวิธีคิด
และวัฒนธรรมของคนไทยและเวียดนามผานมุมมองดานภาษา ทํา
ใหผูอานไดรับความรูตางๆ มากมาย สามารถนําความรูที่ไดไปใชใน
ชีวิตประจําวัน เมื่อตองปฏิสัมพันธกับชาวเวียดนาม ในสวนของ
นักวิชาการดานเวียดนามศึกษา ขอมูลในหนังสือเลมนี้สามารถนําไป
ประยุกตใชกับการเรียนการสอนภาษาเวียดนามไดเปนอยางดี 
 หนังสือเลมนี้เปนผลงานทางวิชาการชิ้นสําคัญที่อาจารย 
ดร. สิริวงษ หงษสวรรค ทิ้งไวเปนอนุสรณ ใหผูที่มีความสนใจ
ทางดานภาษาเวียดนามไดศึกษา นอกจากคุณคาทางดานวิชาการ
แลวยังมีคุณคาทางดานจิตใจ  เพราะเปรียบเสมือนเปนสะพานท่ี
เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคนไทยและคนเวียดนามเขาไว
ดวยกัน   

การที่หนังสือเลมนี้ ไดรับการตีพิมพที่ประเทศเวียดนาม 
โดยสํานักพิมพมหาวิทยาลัยแหงชาติฮานอย (ĐẠI HỌC QUỐC 

GIA HÀ NỘI) นั้น  ยอมเปนเคร่ืองยืนยันคุณคาของหนังสือเลมนี้ได
เปนอยางดี 
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บรรณนิทัศนนวนิยายเรื่อง“รักในมานฝน” 
สรตี  ปรีชาปญญากุล1 

 
“รักในมานฝน” เปนนวนิยายในโครงการวรรณกรรม เพ่ือ

อาเซียน ซึ่งคุณประภัสสร เสวิกุล (ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป 
ประจําป 2554) สรางสรรคขึ้น เพ่ือใหสมาชิกอาเซียนในแตละ
ประเทศไดเรียนรูซึ่งกันและกันอยางรวดเร็ว ผานวรรณกรรมที่
ผูประพันธสามารถสื่อสารกับผูอานไดทุกระดับและในวงกวาง  

 ผูเขียนไดแสดงใหเห็นภาพของประเทศเวียดนามในชวง
สงครามกอบกูเอกราช และชีวิตที่เผชิญกับความทุกขยากของชาว
เวียดนามในช วงเวลาดังกล าว  ผ านวิถี ชี วิตในแตละรุนที่ มี        
ความเปล่ียนแปลง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึง
แนวคิดในการดําเนินชีวิตของคนเวียดนามรุนใหมที่จะตองดํารงอยู
ทามกลางกระแสแหงความเปลี่ยนแปลง 

 วรรณกรรมเร่ืองนี้ จึงเปนภาพที่ผูเขียนมองเห็น และเลือก
ที่จะเลาประเด็นที่เปนตัวแทนสายตาคนตางชาติ ผูเปนคนนอก
วัฒนธรรมในแงมุมหน่ึงของประเทศเวียดนามที่มีตอคนในชาติ ผาน
เรื่องราวเหตุการณตางๆ ในประวัติศาสตร ตํานาน เรื่องเลา 

                                                           
1 ผูชวยศาสตราจารย ประจําภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิถีชีวิตของชาวเวียดนามทั้ง
ในชุมชนเมืองและสังคมชนบทโดยครอบคลุม  นับไดวานวนิยาย
เรื่องนี้  เปนสื่อที่สามารถถายทอดเร่ืองราวของคนเวียดนามใหคน
ไทยไดเรียนรูเพื่อนบานไดดีในระดับหนึ่ง  

 ตั วละครหลั ก ในการดํ า เนิ น เรื่ อ งคื อ  “บ าว  อาน ” 
มัคคุเทศกชาวเวียดนามที่เรียนภาษาไทย สามารถใชภาษาไทย
สื่อสารไดอยางคลองแคลว กําลังทําหนาที่ดูแลนักทองเที่ยวสาวชาว
ไทย ชื่อวา เรน ทั้งสองจึงเปนเสมือนตัวแทนของทั้งสองประเทศใน
การเรียนรู แลกเปลี่ยน และทําความรูจักซึ่งกันและกัน 

ตัวละครอีกตัวหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องคือ “ลุงดินห” 
เปนตัวแทนที่เชื่อมผานยุคสมัย เพ่ือมองเห็นการเปลี่ยนแปลงจาก
ยุคเดิมมาสูยุคใหมที่ เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  เขาจึงเปนตัวกลางใน    
การถายทอดประวัติศาสตรชาติ และบริบทที่เปลี่ยนผานทางสังคม 
การเมือง และประเทศอยางรวดเร็ว ดูราวกับวา เขาน้ันเปนภาพ
แทนของชาวเวียดนาม ที่แวดลอมไปดวย “ความโหยหาอดีต” หรือ
มีเลือดชาตินิยมทีเ่ขมขนอยูภายในตัวเอง 

“หญา นิน” หญิงสาวยุคใหม ที่มีเสรีภาพในการเลือก
เสนทางชีวิตของตนเอง เธอไดรับการศึกษาในระดับสูง เธอคบอยู
กับบาว อาน แตตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลง  แมจะดวยสาเหตุที่อาจ
เกิดจากความเขาใจผิด หรือไมไดปรับความเขาใจตอกันก็ตาม    
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การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เพ่ือทําใหชีวิตของเธอมีความเปนอยูที่ดี
ขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น แมเธอจะบอกวาเธอพอใจในรูปแบบชีวิต
ที่ เธอเปนอยู ชีวิตของเธอจึงเปนภาพแทนของหญิ งสาวชาว
เวียดนามหลายคนที่ในขณะนี้มีสิทธิในการตัดสินใจเลือกเสนทาง
เดินชีวิตดวยตัวเอง รวมไปถึงการเลือกคูครอง 

“วัน เหวียต” ตัวแทนฝายทุนนิยม ผูเขียนสรางตัวละครน้ี
ขึ้นมาเพ่ือใหผูอานเห็นภาพแทนของคนเวียดนามอีกกลุมหนึ่งที่
ครอบครัวมีพ้ืนฐานความพรอมทางเศรษฐกิจในระดับดี ดังปรากฏ
ใหเห็นผานตัวละคร วัน เหวียต ที่ไมคอยใสใจเรื่องการเรียนเทาไร
นัก จนอาจารยตองเรียกใหไปสอบแกตัว ชีวิตของเขาใสใจกับ  
ความสนุกสนานมากกวาการคิดที่จะตองสรางหลักปกฐานใหกับ
ชีวิตของตัวเอง 

“เติ้น” ตัวละครอีกหนึ่งตัวที่ผูเขียนกําหนดใหเปนผูธํารง
รักษาความคิดตามขนบอยางเขมแข็ง เปนภาพแทนของบุคคลใน
อุดมคติชาวเวียดนามอยางชัดเจน ซึ่งทําใหผูอานไดเปรียบเทียบกับ
ตัวละครเอกเชน บาว อาน เขามักมีความคิดเห็นในแงมุมใหมใหเรา
ไดเรียนรูจักหนุมสาวชาวเวียดนามในภาพของความเปนจริงที่
เกิดข้ึนในยุคปจจุบัน เปนการผสานภาพของชาวเวียดนามรุนเกา
และหนุมสาวชาวเวียดนามรุนใหมไวในตัวเอง 
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ผูเขียนมีการปูพ้ืนเร่ืองราวทางประวัติศาสตร เพ่ือใหผูอาน
ไดเรียนรู ติดตามความเปนมา เพ่ือเขาใจเวียดนามในปจจุบัน โดย
ไดนําเสนอประวัติศาสตร ผสานกับตํานานและเรื่องเลาขานที่เลา
สืบทอดกันมา กําหนดใหบาว อาน เปนตัวแทนของคนเวียดนาม 
ถายทอดเร่ืองราวใหแกคนตางชาติไดฟงอยางส้ัน กระชับ และ
เขาใจงาย โดยใหบาว อานเลาตํานานกรุงฮานอย เมืองหลวงของ
ประเทศเวียดนามที่เขาไดฟงมาจากลุงดินหใหกับลูกทัวรของเขาฟง 
โดยแสดงใหเห็นวิถีของตํานานท่ียังคงถายทอดจากรุนสูรุน ภายใน
กลุมของชาวเวียดนามอยางตอเนื่อง มาจนปจจุบันเพ่ือฝงรากลึกให
คนเวียดนามในรุนหลังนั้นภูมิใจในสถานท่ีซึ่งเปนบานเกิดของ
ตนเอง ในเรื่องจึงปรากฏท้ังตํานานเมืองฮานอย และสระคืนดาบ 
ซึ่งเปนสถานที่สําคัญแหงหนึ่งในเมืองฮานอย 

รักในมานฝน เปนวรรณกรรมท่ีถายทอดวิถีการดํารงชีวิต 
แนวทางความคิด อารมณ  ความรูสึกของคนเวียดนามอยางมี
รากเหงาทางประวัติศาสตร ให แกคนไทยได เรียนรู และทํา       
ความเขาใจเพ่ือนบานของเรา ในทัศนะของผูเขียน ซึ่งเปนคนนอกที่
มองวัฒนธรรมอ่ืนดวยการเปดใจยอมรับ และศึกษาคนควาขอมูลใน
การนําเสนอภาพของคนเวียดนามในปจจุบันดวยกลวิธีที่แยบคาย 
 ภาพของคนเวียดนามท่ีผูเขียนนําเสนอ เปนภาพในแงมุมที่
แตกตางจาก “ภาพจํา” ที่คนไทยมีตอคนเวียดนามในอดีต โดย
มักจะคิดวา คนเวียดนามมีภาวะความเปนอยูที่ยากลําบาก ตอง
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เผชิญกับปญหาความยากจน และปฏิเสธไมไดที่จะเปรียบเทียบวา
ประเทศเวียดนามน้ันพัฒนาชากวาประเทศไทย หากแตภาพของ
ประเทศเวียดนาม รวมถึงคนเวียดนามที่ปรากฏผานวรรณกรรม
เรื่องนี้เปลี่ยนไป ภาวะความเปนอยูที่ยากลําบากไดรับการเยียวยา 
และแกปญหาใหอยูในภาวะที่ดีขึ้นกวาเดิมมาก คนเวียดนามมี
สถานภาพทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น มีรายไดจากการทองเที่ยว และการ
ทําการคากับตางประเทศ  การพัฒนาคุณภาพของคน   และ
เยาวชน เวี ยดนามไดมี การวางแผน เป นอย างดี  และได รับ            
การสนับสนุนจากองคกรตางๆ เพ่ือใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชน โดย
มุงหวังจะใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไป 
 คนเวียดนาม กําลังอยูทามกลางกระแสการไหลบาขาม
วัฒนธรรม ทั้งจากซีกโลกตะวันตก และจากเพ่ือนบานใกลเคียง ทํา
ใหเกิดการเปล่ียนแปลงจากสังคมแบบด้ังเดิม มาสูสังคมในรูปแบบ
ใหม พวกเขาเองอยูในยุคเตรียมคนรุนใหมใหมีวิถีแบบคนรุนใหม 
ในขณะที่ คน รุน เก ายั งคงธํ ารงขนบเดิมตามที่ เป นมา  และ
เปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีวิตไมไดงายนัก  
 

“คนเวียดนามรุนใหมอาจต่ืนเตนกับสีสันของ
ความเปล่ียนแปลงในโลกยุคใหม แตคนเวียนนามรุนเกาก็
ยังมีความสุขกับความสงบตามธรรมชาติและชีวิตแบบ
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ดั้ งเดิม” บาว อานซึ่ งนั่ งเคียงคูคนขับรถอยูบนเบาะ
ดานหนาหันมาบอกเด็กสาวซึ่งนั่งอยูที่เบาะหลังเพียงลําพัง 

“พวกคุณ เอาโลกสองใบมาไวที่ เดี ยว กัน ได
อยางไร” เรนถามดวยความประหลาดใจ 

“เพราะวาเราไมเคยคิดจะเปล่ียนโลก” ชายหนุม
บอก “แตเราใชวิธีเปล่ียนคน มันอาจจะคอนขางชา และ
ใชเวลาพอสมควรในการเปลี่ยนแปลงคนรุนหนึ่งไปสูอีกรุน
หนึ่ง แตสุดทายแลวเราก็จะไดโลกใบใหมที่ทุกคนสามารถ
อยูรวมกันได” 

“นั่นคงจะตองอดทนกับการรอคอยเอาการ” 
เด็กสาวคาดคะเน 

“เรามีเวลามากเพียงพอสําหรับการรอคอย” เขา
บอกดวยน้ําเสียงเรียบๆ อยางนอยเราก็รอคอยเวลาที่จะ
เปนเอกราชจากจีนมาถึงพันป และรอคอยเวลาท่ีจะเปน
อิสระอยางแทจริงจากฝร่ังเศสและอเมริกามาอีกสามสิบ
ป” 

(รักในมานฝน, 2555 : 52-53)
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 ภาพของเวียดนามท่ีปรากฏในปจจุบัน เปนการผสานวิถี
วัฒนธรรมความเปนเวียดนามที่เขมแข็ง กับวิถีวัฒนธรรมอ่ืนที่เขา
มาพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาขึ้นในทางหน่ึง การจะอยู
ทามกลางวิถีเหลานี้ได คนเวียดนามรุนใหมจึงตองปรับตัว เลือกที่
จะรับวัฒนธรรมอยางเหมาะสมกับรากเหงาของตนเอง และพัฒนา
ไปสูวิถีท่ีเหมาะสมกับชาติ คนในชาติตอไป 
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สิริวงษ  หงษสวรรค: หงษฟาผูสงางามแหงวงการ
เวียดนามศึกษา 

     พิเชฐ  สายพันธ1 

 “Dung” เปนชื่อในภาษาเวียดนามของอาจารย ดร. สิริ
วงษ  หงษสวรรค ที่ใครๆ หลายคนในวงการเวียดนามศึกษารูจัก
เธอดี  และน่ันก็ชางเหมาะสมกับอาจารยสิริวงษมาก  เพราะมี
ความหมายอันแสนจะตรงกับเธอเลยทีเดียว  คําน้ีมักจะหมายถึง
สตรีผูมีความขยันขันแข็งและอดทน อาจารยสิริวงษก็มีคุณสมบัติ
เชนนี้มาโดยตลอด  เธอเปนผูที่ขยันขันแข็งและอดทนในทุกๆ ดาน  
ไมวาจะเปนเรื่องการงาน ความรูทางวิชาการ  ความสัมพันธกับ   
คนรอบขาง  รวมทั้งความเขมแข็งและอดทนที่ตองเผชิญและตอสู
กับโรครายจนวาระสุดทายของชีวิต 

 ผมรูจักกับอาจารยสิริวงษมาสิบกวาปแลวและเรียกกันดวย
ชื่อเลนที่คุนเคยวา “นองจง” เริ่มจากเม่ือตอนที่อาจารยไดทุนจาก 
SEASREP เพ่ือไปเรียนภาษาเวียดนามที่ฮานอยในป พ.ศ. 2545 

เพราะเปนทุนเดียวกัน  และมาสนิทกันมากขึ้นเม่ืออาจารยไดทุน
จากรัฐบาลไทยเมื่อป พ .ศ . 2547 มาเรียนปริญญาเอกท่ีคณะ

                                                           
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ประจําคณะสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร สังกัด
มหาวิทยาลัยแหงชาติฮานอย (Khoa Ngôn ngữ học, Trường 

Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia 

H à  N ộ i / Faculty of Linguistics, University of Social 

Sciences and Humanities, Vietnam National University)  
เวลานั้นผมไดสมัครเปนนักศึกษาปริญญาเอกชาวไทยรุนพี่ที่ไปเรียน
ที่นั่นกอนแลว  อาจารยสิริวงษไดทุนไปศึกษาตอปริญญาเอก
ทางดานภาษาเวียดนาม จึงไดเขาเรียนที่คณะภาษาศาสตร  สวนผม
ไดทุนจากญ่ีปุนไปศึกษาทางดานชาติพันธุวิทยา  ซึ่ งสังกัดอยู
มหาวิทยาลัยเดียวกัน  กอนหนานี้เราไดขาวคราวจากสถานทูตไทย 
ณ กรุงฮานอย วาจะมีนักศึกษาจากเมืองไทยมาศึกษาตอที่นี่  และก็
พอจะทราบมากอนวาเปนอาจารยสิริวงษ  เนื่องจากเวลานั้นใน 
แวดวงของผูที่สนใจศึกษาเร่ืองเวียดนามมีอยูนอยมาก  ดังน้ัน
นักวิชาการดานนี้ที่จะเดินทางมาเวียดนามเราแทบจะรูจักกันหมด 
อาทิ ทานอาจารยพรเพ็ญ ฮ่ันตระกูล จากมหาวิทยาลัยศิลปากร  
อาจารยธัญญาทิพย ศรีพนา จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
อาจารยโสภนา  ศรีจําปา จากมหาวิทยาลัยมหิดล  สามทานนี้ถือได
วาเปนอาจารยใหญรุนแรกทางดานเวียดนามศึกษาจากเมืองไทยท่ี
สนใจศึกษาเรื่องเวียดนามโดยใชภาษาเวียดนามไดอยางคลองแคลว  
สวนพวกเราเปนรุนที่ตามมา  และอาจารยสิริวงษก็นับไดวาเปนคน
ไทยรุนแรกของสาขาน้ีที่มาศึกษาภาษาเวียดนามโดยมาเรียนที่
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เวียดนามโดยตรงทางดานภาษาศาสตรที่คณะภาษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแหงชาติฮานอย  อันที่จริงกอนหนาน้ีไมกี่ปเรามีรุนพ่ี
คนไทยที่จบจากมหาวิทยาลัยแหงนี้เปนคนแรกคือ ดร. อรรถ นันท
จักร  สวนผมแมจะเปนรุนพ่ีของอาจารยสิริวงษที่เขามาเรียนกอน
หนึ่งป  แตดวยความที่หลักสูตรของผมเปนหลักสูตร 5 ปและตอง
เรียนภาษาเวียดนามกอนดวย 1 ป สวนของอาจารยสิริวงษเปน
หลักสูตร 4 ป ทําใหเราจบออกมาในเวลาที่ไลเลี่ยกัน จึงทําให
ตลอดเวลาท่ีอาจารยสิริวงษอยูที่เวียดนามเราไดมีโอกาสพบเจอกัน
ตลอด 

 อาจารยสิริวงษกับผมเลือกที่จะพักอยูกับชาวเวียดนาม  
เราอยูกับแฟมิลี่ที่เปนครอบครัวชาวเวียดนามในยาน Bách Khoa 

เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการพบเจอกันบอยๆ ที่มหาวิทยาลัย 
เชน ตามคณะ หองสมุด หองบัณฑิตวิทยาลัยแลว  ยังไดมีโอกาส
เจอกันแถวบานเพราะบานอยูใกลกัน  บางทีก็เจอกันโดยบังเอิญที่
ตลาดสด  บางทีเราก็นัดเจอกันเวลาวางตามรานกาแฟเวียดนามที่
อยูใกลบาน  นอกจากน้ันก็เปนงานพบปะกันของชาวไทยในกรุง
ฮานอย  ทั้งงานหลวงท่ีมีสถานทูตเปนเจาภาพ  งานราษฎรที่คน
ไทยนัดเจอกันตามเทศกาลปใหม  สงกรานต  ลอยกระทง รวมท้ัง
เทศกาลเตดของชาวเวียดนาม  ซึ่งก็มักจะพบอาจารยสิริวงษมารวม
กิจกรรมเสมอ  ทําใหเห็นวาอาจารยสิริวงษนอกจากจะใชเวลาอยาง
ขยันขันแข็งในมหาวิทยาลัยแลว  ยังไมละเลยความสัมพันธกับ
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บรรดาคนไทยและคนเวียดนามที่อยูที่นั่น  และหลายๆ ครั้ง
อาจารยสิริวงษก็จะพาเพ่ือนๆ ชาวเวียดนามมาแนะนําใหพวกเราได
รูจักกัน ดวยความท่ีเปนผูที่มีอัธยาศัยดี เอ้ือเฟอเผ่ือแผ มีน้ําใจนึก
ถึงผูอ่ืนอยูตลอดเวลา ทําใหอาจารยสิริวงษเปนทั้งนองรวมสถาบัน
และเปนทั้งสหายทางวิชาการท่ีผมคุนเคยมากท่ีสุดคนหนึ่งระหวางที่
เราอยูที่เวียดนาม 

 ความสามารถทางดานวิชาการของอาจารยสิริวงษไมเปนที่
กังขาเลยแมแตนอย  ความเชี่ยวชาญทางดานภาษาเวียดนามท่ี
ศึกษาอยางลึกซึ้งในระดับภาษาศาสตร  ทําใหผมตองปรึกษา
อาจารยสิริวงษอยูบอยๆ  เมื่อตองทําความเขาใจเรื่องภาษา  
ความสามารถขอนี้เปนที่ยอมรับอยางกวางขวางไมวาจะเปนเพ่ือนๆ 
ชาวเวียดนามตางก็ชื่นชมเธอ  แมแตในระหวางที่เรียนเธอยังไดมา
ชวยงานที่สถานทูตไทยหลายครั้ง รวมท้ังการทํางานอานขาวกับ
สํานักขาวภาษาเวียดนามท่ีฮานอย ที่สําคัญอาจารยในมหาวิทยาลัย
ตางก็เห็นพองถึงความสามารถของเธอ  หลายคร้ังที่ผมไดพบกับ
อาจารยทานตางๆ ในมหาวิทยาลัยซึ่งไมไดมีแตเพียงอาจารยใน
คณะภาษาศาสตรเทานั้น  แตอาจารยทานอ่ืนๆ ตางก็รูจักนักศึกษา
ตางชาติคนไทยเชนอาจารยสิริวงษเปนอยางดี  ผมมักไดยินอาจารย
เหลานั้นแสดงความช่ืนชมเธออยูบอยๆ  อาจารยสิริวงษจึงเปน
นักเรียนตางชาติที่มีชื่อเสียงมากคนหน่ึง  อีกทั้ งดวยการเปน
นักเรียนตางชาติชาวไทยทําใหคนอ่ืนๆ ตางก็ชื่นชมคนไทยไปในตัว  
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ดังนั้นเราจึงไดเห็นสื่อทั้งวิทยุและหนังสือพิมพของเวียดนามมา
สัมภาษณอาจารยสิริวงษใหเปนที่ปลาบปลื้มอยูเนืองๆ   

 ความภูมิ ใจอยางห น่ึงที่ เปนตัวอย างที่ ดีของผูที่ เปน
นักศึกษาปริญญาเอกท่ีนอกจากจะสรางความภาคภูมิใจสวนตัว
ใหกับอาจารยสิริวงษและครอบครัวแลว  แตยังเปนความภูมิใจที่
ใครๆ ตางพูดถึงความเกงกาจของนักศึกษาชาวไทยคนนี้  นั่นคือ
อาจารยสิริวงษสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาเอกพรอมกับรางวัล
วิทยานิพนธยอดเยี่ยม  ซึ่งถือวาเปนรางวัลที่นอยคนนักที่จะไดรับ
เกียรตินี้แมจะเปนชาวเวียดนามก็ตาม   

 ครั้นกลับมาเมืองไทยอาจารยสิริวงษไดมาเปนอาจารย
ภาษาเวียดนามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นับวาเปนโชคดียิ่งของ
นักศึกษาและมหาวิทยาลัยแหงนี้ที่ไดมีโอกาสเรียนและทํางานกับ
บุคคลากรผูที่มีความรูดานภาษาเวียดนามระดับสุดยอดของ
เมืองไทย  อีกทั้งอาจารยยังไดเขียนและนําเสนอบทความหลายชิ้น
ทั้งในและตางประเทศทําใหบรรยากาศวิชาการดานภาษาเวียดนาม
ในประเทศไทยมีความคึกคักมากขึ้น   จนเมื่ อป  ค .ศ . 2010 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยแหงชาติฮานอยไดตีพิมพหนังสือผลงาน
ของอาจารยสิริวงษ  ซึ่งนับไดวาเปนหนังสือตําราที่เขียนเปนภาษา
เวียดนามเลมแรกของเมืองไทยมีชื่อวา “Các phương tiện thể 

hiện hạnh động bác bỏ trong tiếng Thái và tiếng Việt” 
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(กลวิธีการแสดงวัจนกรรมการปฏิเสธแยงในภาษาไทยและภาษา
เวียดนาม) ในสวนงานช้ินสําคัญในเมืองไทยนอกจากบทความของ
อาจารยที่เขียนเผยแพรจํานวนมากมายแลว ยังมีหนังสือเลมสําคัญ
ที่นับไดวาเปนหมายหมุดสําคัญของวงการเวียดนามศึกษาของ
ประเทศไทยคือ  วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(ฉบับพิเศษ) พิพิธทัศนาภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม เมื่อป พ.ศ. 
2556 ซึ่ ง อ าจ ารย ทํ าห น า ท่ี เป น บ รรณ าธิ ก าร   ทั้ งติ ด ต อ 
ประสานงาน รวบรวมนักวิชาการทางดานเวียดนามศึกษาไดมาก
ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทย ประกอบดวยบทความอันทรงคุณคา
มากมายจนทําใหวารสารที่จัดทําขึ้นเปนฉบับพิเศษฉบับนี้กลายเปน
หนังสือที่มีความหนาถึง 416 หนา 

 นอกเหนือจากงานทางวิชาการ  เรายังไดรวมงานกันคือ
การเปนลามใหกับรัฐบาลในการเจรจายกระดับความสัมพันธแบบ
ทวิภาคีไทย-สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อ พ.ศ. 2555 นับแต
นั้นมาอาจารยสิริวงษก็ยังไดทําหนาที่เปนลามใหคณะรัฐมนตรี
ตอมาจนถึงทานนายกรัฐมนตรีประยุทธ  จันทรโอชา  นับวาเปน
หน าที่ ที่ เป น เกียรติ สู งส งต ออาชีพ   อีกทั้ งยั งช วยส ง เสริม
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามใหใกลชิดแนนแฟนยิ่งขึ้น   
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 บทบาทของอาจารยสิริวงษทั้งที่เห็นในฐานะนักวิชาการที่
ขยันขันแข็งทางดานภาษาเวียดนามและเวียดนามศึกษา  การสอน
หนังสือในฐานะอาจารยมหาวิทยาลัย  รวมถึงบทบาทที่เกี่ยวของ
กับงานที่สงเสริมความสัมพันธไมตรีกับประเทศเวียดนาม และอ่ืนๆ 
อีกมากมายน้ัน อาจารยสิริวงษไดแสดงใหพวกเราเห็นวาเธอทํางาน
อยางตั้งใจและจริงใจ  หลายๆ ครั้งที่มีโอกาสรวมงานกับเธอ  หาก
มีเวลาวางผมยังเห็นอาจารยพยายามนั่งทองศัพทและแลกเปลี่ยน
ความรูกับผูใหญที่เกี่ยวของกับงานตางๆ เหลาน้ันอยูตลอดเวลา  
ความใฝรูอยูเสมอและการถอมตนของอาจารยเปนแบบอยางที่ดี
ของนักวิชาการ  ทั้งๆ ที่อาจารยมีความสามารถสูงแตก็ไมเคยถือตัว
แมแตนอย ทราบมาวาลูกศิษยลูกหาท่ีไดมีโอกาสรํ่าเรียนกับ
อาจารยตลอดจนเพ่ือนรวมงานในวิชาชีพตางก็รักและชื่นชม
อาจารยสิริวงษอยูเสมอ  เสียดายเปนยิ่งนักที่อาจารยไดมีเวลา
ถายทอดความรูพรอมแบบอยางอันดีงามใหแกพวกเราสั้นเกินไป  
เมื่อปลายป พ.ศ. 2558 ไดทราบขาวอาการเจ็บปวยของอาจารย  
แตอาจารยก็มีกําลังใจท่ีดีและเขมแข็งที่จะตอสูโดยไมตองการให
ผูใดลําบากหรือเปนหวง  หากแตกาลเวลากลับพรากชีวิตอาจารย
สิริวงษใหจากพวกเราไปอยางรวดเร็วในอีกไมกี่เดือนตอมา  นับวา
เปนความสูญเสียคร้ังสําคัญที่สุดครั้งหนึ่งในแวดวงวิชาการดาน
ภาษาเวียดนามและเวียดนามศึกษาของประเทศไทย ทราบมาวา
บรรดาตํารับตําราภาษาเวียดนาม ซึ่งไดถูกคัดเลือกมาเปนอยางดีที่
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อาจารยไดนํามาจากประเทศเวียดนาม  ทางคณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดสืบตอเจตนารมณของอาจารยเปน    
ผูเก็บคอลเล็คชั่นหนังสือเวียดนามเหลานี้  นับวาเปนภารกิจที่
สําคัญยิ่งที่ไมเพียงแตจะทําใหรําลึกถึงคุณงามความดีของอาจารย
สิ ริ ว งษ แล ว   คอล เล็ คชั่ นภ าษาเวี ยดน าม ท่ี มห าวิท ยาลั ย
อุบลราชธานีนาจะถือไดวาเปนแหลงหนังสือภาษาเวียดนามที่ดีท่ีสุด
ในประเทศไทยในขณะนี้  ซึ่งก็เกิดจากความพยายามตั้งใจอยาง
อุตสาหะของอาจารยสิริวงษท่ีปรารถนาวางรากฐานภาษาเวียดนาม
ในประเทศไทยใหมีคุณภาพยิ่งข้ึนไปนั่นเอง 

  โชคชะตาอาจจะปรารถนาใหอาจารยสิริวงษไดพักผอน
หลังจากทํางานหนักตรากตรําอยางตอเนื่องมาเปนเวลานาน   
ความดีงามของแบบอยางนักวิชาการที่ดีและแบบอยางของผูที่มี
จิตใจอันงดงามของอาจารยสิริวงษ  จะทําใหอาจารยจะยังคงอยูใน
ความทรงจําอันงดงามของพวกเราตอไป  และพวกเราจะระลึกถึง
อาจารยในฐานะท่ีเปนแบบอยางที่ดีเสมอ  อาจารยสิริวงษ  หงษ
สวรรค หรือ Dung หรือนองจงของพวกเรา ผูเปรียบดังหงษฟาอัน
สงางามแหงวงการเวียดนามศึกษาตลอดไป 

“Thiên bảo cửư như.” 

“ขอสวรรคปกปกรักษา ดังใจปรารถนา เทอญ.” 
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“สวนหนังสือของโกวซุง” มุงสืบสาน 

ปณิธานสิริวงษ  หงษสวรรค 

หวงัจุดไฟเพ่ือใหทางสรางคุณอนันต 

ศิษยนับหม่ืนนับพันเกิดปญญา 

คือยอดครูผูใหไมรูสิ้น 

คือยอดคนทีแ่ผนดินถวิลหา 

คือยอดปราชญดานเวียดนามงามโสภา 

“คือหงษสวรรค” คนืสูฟา  หลาอาลัย. 

คํา: ผศ.ดร.ชาญชัย  คงเพียรธรรม  ภาพ: สุรศักดิ์  บุญอาจ 
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ขอแนะนําในการจัดทําตนฉบับบทความเพ่ือตีพิมพ 
ในวารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

 
1. วัตถุประสงคในการจัดพิมพ 

วารสารศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปน
วารสารท่ีมุงเผยแพรบทความวิชาการและบทความวิจัยทางดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยเปดรับบทความจากบุคลากร/
นักศึกษาภายในคณะศิลปศาสตร  ตลอดจนบทความจากบุคลากร  
อาจารย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจากภายนอกมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
 
2. ระยะเวลา 

วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กําหนด
ตีพิมพเผยแพรปละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 
และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ของทุกป อีกท้ังยังมีการออก
วารสารฉบับพิเศษข้ึนมาตามวาระโอกาสตางๆ ตามความเหมาะสม 
 
3. หลักเกณฑการสงและพิจารณาบทความ 

1) เปนบทความท่ีไมเคยตีพิมพเผยแพรในที่ใดมากอน และ
เปนบทความที่ไมไดสงใหวารสารวิชาการฉบับอ่ืนๆ  พิจารณา 

2) ตนฉบับจะเขียนเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได 
3) ตนฉบับควรมีความยาวไมเกิน 25 หนากระดาษ A4 

โดยตั้งกั้นหนา 1.5 นิ้ว กั้นหลัง 1 นิ้ว ขอบบน 1.5 นิ้ว และขอบ
ลาง 1 นิ้ว พิมพดวยระบบ Microsoft Word  



วารสารศิลปศาสตร์400

400 
 

4) ใช ตั ว อั กษ รแบบ  TH sarabunPSK ทั้ งบ ท ค วาม
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยชื่อบทความใชตัวอักษรขนาด 18 
สวนชื่อผูเขียนบทความ บทคัดยอ และเนื้อความใชตัวอักษรปรกติ
ขนาด 16 

5) บทความตองประกอบไปดวย 
5.1 ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.2 ชื่ อ ผู เขี ย นบทความทั้ งภ าษ าไท ยและ

ภาษาอังกฤษ 
5.3 บทคัดยอทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ความยาวไมเกิน 15 บรรทัด 
5.4 คําสําคัญ  (keywords) ทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ จํานวนไมเกิน 6 คํา 
6) บทความที่เขียนเปนภาษาอังกฤษตลอดจนบทคัดยอที่

ใชภาษาอังกฤษ  จะตองผานการตรวจสอบความถูกตองจาก
ผูเชี่ยวชาญดานภาษากอนสงบทความมายังกองบรรณาธิการ 

7)  การอางอิงและการเขียนรายการบรรณานุกรม กําหนด
ไวดังนี้ 
 
การอางอิงในเนื้อหาระบบนาม-ป 
(ชื่อ//นามสกุลผูแตง,/ปที่พิมพ/:/เลขหนา) 
 อุไรศรี  วรศะริน  (2542)   ไดกลาวถึงลักษณะของ
คําศัพทที่พบในจารึกนครวัดวา... 
 ... ภาษาเวียดนามถือเปนภาษาอาเซียนที่มีความสําคัญ
มากภาษาหนึ่งเลยทีเดียว  (สิริวงษ  หงสสวรรค, 2556: 12) 
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การเขียนรายการบรรณานุกรม 
- หนังสือ 

ชื่อผูแตง.//ปที่พิมพ.//ชื่อเรื่อง.//พิมพครั้งที่ (ถามี).//เมืองที่       
        พิมพ/:/โรงพิมพหรือสํานักพิมพ. 
 
ชาญชัย  คงเพียรธรรม.  2559.  คุยคนไข...ไขคําเขมร.   

อุบลราชธานี: โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 
 

- บทความในหนังสือ 
ชื่อ//นามสกุลผูเขียนบทความ.//ปที่พิมพ.//”ชื่อบทความ.”/ใน 
        ชื่อ//นามสกุลบรรณาธิการหรือผูรวบรวม,/บรรณาธิการ 
        หรอืผูรวบรวม.//ชื่อเรือ่ง,/เลขหนา.//เมืองที่พิมพ/:/ 
        โรงพิมพหรือสํานักพิมพ. 

 
ภาสพงศ  ผิวพอใช.  2549.  “การตอบรับคําขอโทษของผูพูดที่มี 
        สถานภาพทางสังคมตางกันในภาษาไทย.” ใน กฤษดาวรรณ       
        หงศลดารมภ  และจันทิมา  เอียมานนท, บรรณาธิการ.    
        พลวัตของภาษาไทยปจจุบัน, 66-85.  กรุงเทพฯ:    
        สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 
- บทความในวารสาร 

ชื่อ//สกุลผูเขียนบทความ.//ปที่พิมพ.//”ชื่อบทความ.”//ชื่อ 
        สิ่งพิมพ.//ปที่,/ฉบับที่/(วัน/เดือน/ป)/:/เลขหนา. 
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มนธิรา  ราโท.  2555.  “การรับรูและความเขาใจของเวียดนามตอ 
ไทย: การศึกษาจากหนังสือพิมพออนไลนของเวียดนาม.”  
เอเชียปริทัศน.  33, 1 (มกราคม-มิถุนายน): 82-104. 

 
- การสัมภาษณหรือการบรรยาย 

ชื่อ//นามสกุลผูใหสัมภาษณหรือบรรยาย.//ตําแหนง (ถามี).// 
        สัมภาษณ,/วันที่/เดือน/ป. 
 
ทวีศักดิ์  ปนทอง.  นายกสมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศ 
        ไทย.  สัมภาษณ, 3  พฤศจิกายน  2558. 
 

- สื่ออิเล็กทรอนิกส  
ชื่อ//นามสกุลผูแตง.//ปที่พิมพ.//ชื่อเรื่อง.//[ประเภทของสื่อที่ 
        เขาถึง].//สืบคนเมื่อ//วัน/เดือน,/ปที่สืบคนขอมูล//จาก/   
        แหลงขอมูลหรือURL,/ปที่พิมพ. 

 
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์.  2555.  พัฒนาทักษะการฟง.   
        [ออนไลน].  สืบคนเมื่อ  14  กุมภาพันธ  2560   
        จาก http://www.kriengsak.com. 
 

8)  ในการสงบทความ ใหแนบแบบเสนอขอสงบทความ
เพ่ือลงตีพิมพในวารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดวย 

9) บทความท่ีสงมาเพ่ือตีพิมพจะไดรับการกลั่นกรองจาก
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวของ (peer review) จํานวน 2 ทาน 
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10) บทความที่ไมผานการพิจารณาใหตีพิมพ  ทางกอง
บรรณาธิการจะแจงใหผูเขียนทราบ แตจะไมสงตนฉบับคืนใหแก
ผูเขียน 

11) กรณีที่มีรูปภาพประกอบหรือแผนภาพ ใหสงไฟลแนบ
ตางหากจากภาพในบทความ ซึ่งสามารถสงมาในสกุล jpg ขนาด
ไฟลควรอยูในระหวาง 500 kb–1500 kb 

12) ทั ศน ะและข อคิ ด เห็ น ใน วารส าร ศิ ลป ศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนของผูเขียนบทความ มิใชทัศนะและ
ขอเขียนของกองบรรณาธิการ หรือคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีแตอยางใด ผูที่จะนําบทความไปผลิตหรือเผยแพรซ้ํา 
กรุณาแจงตอกองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีดวย   

13)  ติดตอและสงบทความได 2 ชองทาง คือ 
1. กองบรรณาธิการ วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 34190 

โทรศัพท 045-353-705 โทรสาร 045-288-870 
E-mail: tikkk@hotmail.com  
E-mail: ganesanee96@gmail.com 
2. Thai Journals Online (ThaiJO) ระบบฐานขอมูล

วารสารอิเล็กทรอนิกสกลางของประเทศไทย   
 Website: https://www.tci-thaijo.org/index.php  
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แบบเสนอขอสงบทความเพ่ือลงตีพิมพ 

ในวารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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