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 ดินแดนประเทศเวียดนามในปจจุบันมีอดีตยอนไปถึงยุคกอนประวัติศาสตร นับตั้งแตยุค
หินและยุคโลหะ และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน สําหรับชาวเวียดนามซึ่งเปนชน
สวนใหญของเวียดนามในปจจุบัน อพยพมาจากจีนตอนกลางและตั้งถ่ินฐานมาตั้งแตยุคหินตามลุม
น้ําสําคัญ ไดแก แมน้ําแดง แมน้ําดํา ในตอนตนคริสตกาลอาศัยอยูในเขตตังเกี๋ย (ตอนเหนือ) และ
อันหนํา (ตอนกลาง) กอนที่จะยึดอาณาจักรจามปาไดในศตวรรษที่ 15 คือสวนที่เปนเวียดนาม
ตอนกลางในปจจุบัน และอพยพลงใตสูโคจินจีนในศตวรรษที่ 17 สําหรับชาวเวียดนามแลวมี
ลักษณะของการผสมผสานกันทางเชื้อชาติ ภาษาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะภาษาเวียดนามมีรองรอย
ของการผสมผสานทางวัฒนธรรมตางๆ  เชน มีคํายืมจํานวนมากจากภาษามอญ-เขมร เสียง
วรรณยุกตจากภาษาไต ไวยากรณบางอยางจากภาษามอญ-เขมรและไต ในปจจุบันเวียดนาม
ประกอบดวยคน 54 กลุมชาติพันธุ  
 1. ยุคกอนประวัติศาสตร หลักฐานทางโบราณคดีแสดงใหเห็นวา เวียดนามมีคนอยูอาศัยมา
ตั้งแตยุคหินถึงยุคโลหะแตละยุคมีลักษณะทางวัฒนธรรมและชื่อเรียกตางกันไป ไดแก ยุคหิน เร่ิม
ตั้งแตสมัยหินเกา (Paleolithic Age, 20,000-12,000 กอนคริสตกาล) มีวัฒนธรรมสําคัญคือ Son Vi 
สมัยหินกลาง (Mesolithic Age, 12,000-10,000 กอนคริสตกาล)  มีวัฒนธรรมหัวบินห (Hòa Bình) 
และสมัยหินใหม (Neolithic Age, 10,000-8,000 กอนคริสตกาล) มีวัฒนธรรมบักซอน (Bac Son,  
10,000-8,000 กอนคริสตกาล) มีวัฒนธรรม QuYun Van (8,000-6,000 กอนคริสตกาล) และ
วัฒนธรรม Da But (6,000-5,000 กอนคริสตกาล) 
 ยุคโลหะ ไดแก สมัยสําริด (Bronze Age) มีวัฒนธรรม Phùng Nguyên (5,000-4,000 กอน
คริสตกาล) วัฒนธรรม Dong Dau (4,000-2,500 กอนคริสตกาล)  และวัฒนธรรม Gò Mun (2,500-
2,000 กอนคริสตกาล) สมัยเหล็ก (Iron Age) มีวัฒนธรรมดองซอน (Dong Son, 2,000 กอน
คริสตกาล – ค.ศ. 200) วัฒนธรรม  Sa HuYnh (1,000 กอนคริสตกาล- ค.ศ. 200) และออกแกว (Oc 
Eo, ค.ศ. 1-630) 
 วัฒนธรรมยุคกอนประวัติศาสตรที่สําคัญคือ ดองซอน ตกอยูในสมัยสําริดตอนปลาย มี
ศูนยกลางที่ลุมแมน้ําแดงทางเวียดนามตอนเหนือ วัฒนธรรมนี้มีอิทธิพลตอเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
โดยเฉพาะในคาบสมุทรมลายูตั้งแต 1,000 ป – 1 ปกอนคริสตกาล  เ ร่ิมรูจักทํานา มีระบบ
ชลประทาน  คูคลองตางๆ การเลี้ยงควายและหมู ทําประมง  และใชเรือแจวเปนพาหนะ  มี
ความสามารถในการหลอมสําริด หลักฐานสําคัญคือกลองมโหระทึกดองซอน ซ่ึงพบทั่วไปในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตดวย ตลอดจนจีนตอนใต และพบเหมืองแรทองแดงทางตอนเหนือของเวียดนาม 



หลักฐานเหลานี้ทําใหเปนที่ยอมรับวา เอเชียตะวันออกเฉียงใตและเวียดนามเปนแหลงที่เร่ิมผลิต
โลหะสําริดขึ้นเปนครั้งแรกของโลก (ไมใชจีน) วัฒนธรรมดองซอนมีความสัมพันธกับวัฒนธรรม
ทิเบต-พมา ไตในยูนนาน และลาว วัฒนธรรมมอญ-เขมร 
 2. ยุคเร่ิมตนราชวงศ  
 ในสมัยวัฒนธรรมดองซอนเชื่อวา เริ่มมีรัฐเกิดขึ้น มีการสรางอาณาจักรวานหลาง (Van 
Lang)  มีราชวงศฮุงปกครอง (Hung Dynasty, 2879-258 กอนคริสตกาล)  ตอมาสิ้นอํานาจลงจาก
การโคนลมของอาณาจักรตึก (Thuc)  รวมกันเปนอาณาจักรใหมช่ือ เอาลัก (Au Lac) มีเมืองหลวง
อยูหางจากกรุงฮานอยในปจจุบันไปทางเหนือประมาณ 35 กิโลเมตร เมื่อถึง ค.ศ. 208 กอน
คริสตกาล อาณาจักรเอาลักก็พายแกจีนในสมัยราชวงศจิ๋น (221-207 กอนคริสตกาล) แตเตรียวดา 
(Trieu Da) ไมตองการอยูใตอํานาจของจีนในราชวงศฮั่น (206 กอนคริสตกาล- ค.ศ. 220) เตรียวดา
จึงรวมดินแดนของจีนตอนใตและเวียดนามตอนเหนือ ตั้งอาณาจักรนามเวียด (Nam Viet) แตใน
ที่สุดอาณาจักรนามเวียดก็ตกอยูใตอํานาจของจีน  
 3. เวียดนามภายใตอิทธิพลของจีน  
 เวียดนามตอนเหนือหรือลุมแมน้ําแดงถูกจีนยึดครองตั้งแตป 111 กอนคริสตกาล – ค.ศ. 
939 เร่ิมตั้งแตราชวงศฮั่นของจีน (206 กอนคริสตกาล-ค.ศ. 220) จนถึงราชวงศถังของจีน  (ค.ศ. 
618-907)  รวมเวลา 10 ศตวรรษ จนกระทั่งจีนแตกแยกเปนหาราชวงศ  จีนจึงถูกขับไลออกไป 
อยางไรก็ดี เวียดนามรับวิถีการดําเนินชีวิตคลายจีน เชน ศาสนาพุทธแบบมหายาน การศึกษาและ
ตัวอักษรแบบจีน (ภายหลังจึงเปล่ียนไปเขียนดวยตัวโรมันในสมัยฝร่ังเศสยึดครอง)  รูปแบบการ
ปกครอง ระบบการเกณฑแรงงาน  เวียดนามไดรับอิทธิพลจากจีนมากทั้งดานปรัชญา ความคิด 
วรรณกรรม  อยางไรก็ตาม  วัฒนธรรมจีนมีอิทธิพลในหมูชนชั้นปกครองมากกวา คนเวียดนามชน
ช้ันชาวนา อยางไรก็ตาม ชาวเวียดนามลุกฮือตอตานการยึดครองของจีนอยูเสมอ 
 4. เวียดนามเปนเอกราชจากจีน  
 การลมสลายของราชวงศถังทําใหเวียดนามสามารถเปนเอกราชจากจีนได กลาวคือในค.ศ. 
938 Ngo Quyen ผูนําชาวเวียดนามสามารถรบชนะกองทัพที่รุกเขามาไดในการรบที่แมน้ําบักดัง 
(Battle of Bach Dang River)  เปนอันสิ้นสุดอํานาจของจีนเหนือเวียดนามที่ดําเนินมานับพันป และ
มีการตั้งชื่ออาณาจักรวา เวียดอันยิ่งใหญ (Great Viet) เวียดนามเปนเอกราชตอมานาน 900 ป  จีน
ยังคงพยายามยึดเวียดนามอีกครั้งในสมัยราชวงศหยวน (ค.ศ. 1280-1368)  เมื่อกองทัพของกุบไล
ขาน (ค.ศ. 1214-94) พยายามขยายอํานาจเขาไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ตีพุกามได ค.ศ. 
1287  และสงกองทัพเรือไปตีอาณาจักรมัชปาหิตบนเกาะชวา แตไมสําเร็จ และบุกเวียดนามใน ค.ศ. 
1288  แตไมประสบความสําเร็จเชนกัน 
 ในศตวรรษที่ 15 หลัง ค.ศ. 1471 ภายใตราชวงศลี (Le dynasty, ค.ศ. 1428-1788) เวียดนาม
ยึดอันหนําของอาณาจักรจามปาหรือเวียดนามตอนกลางได จากนั้นจึงคอยขยายอํานาจลงใตสู



สามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง  ตองเผชิญหนากับกับชาวจามปาและกัมพูชาที่ตั้งถ่ินฐานและมีอํานาจอยู
กอน เมื่อราชวงสลีเสื่อมอํานาจลง เกิดสงครามกลางเมืองแยงชิงอํานาจกันระหวางตระกูลตริน 
(Trinh) ทางเหนือ และตระกูลเหงียน (Nguyen) ทางใตในระหวางศตวรรษที่ 17 และ 18  ตอมาเกิด
กบฏไตเซิน (Tay Son)  ในเขตไตเซินตอนกลางของเวียดนามในระหวาง ค.ศ. 1771-1802 สามารถ
เอาชนะตระกูลตรินและเหงียนได และรวมเวียดนามไดในปลายศตวรรษที่ 18 แตตอมาตระกูล
เหงียนก็สามารถพิชิตพวกไตเซินได  ตั้งราชวงศเหงียนปกครองตอมาจนถึงครึ่งหลังศตวรรษที่ 19 
จึงเผชิญกับภัยคุกคามจากฝรั่งเศสตั้งแต ค.ศ. 1858  เปนตนไป (ตรงกับรัชการพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว) และตองเสียเอกราชใหแกฝร่ังเศสในที่สุด  
 5. เวียดนามใตการยึดครองของฝรัง่เศส 
 แตเดิมนั้นบาทหลวงฝรั่งเศสเคยมีบทบาทสนับสนุนใหจักรพรรดิยาลอง (Gia Long, ค.ศ. 
1802-1819) (องคเชียงสือ) สามารถขึ้นมามีอํานาจ ตั้งราชวงศเหงียนขี้นปกครองประเทศ และ
สามารถรวมเวียดนามได ใน ค.ศ. 1802  และยายเมืองหลวงจากฮานอยไปเว และใน ค.ศ. 1804 ตั้ง
ช่ือประเทศวา เวียดนาม  แตเมื่อถึงสมัยจักรพรรดิมินหมาง (ค.ศ. 1820-1840) จักรพรรดิองคที่สอง* 
ทรงดําเนินนโยบายตอตานการเผยแพรคริสตศาสนาของบาทหลวงชาวตะวันตก มีการจับกุมและ
ประหารบาทหลวงอยางตอเนื่อง รวมถึงชาวเวียดนามที่นับถือคริสตศาสนา เมื่อถึงจักรพรรดิองคที่ 
4 คือจักรพรรดิตือดึก (Tu Duc, ค.ศ. 1847-1883) การตอตานชาวคริสตรุนแรงขึ้น บาทหลวงชาว
ฝร่ังเศสจึงขอความคุมครองจากรัฐบาลฝรั่งเศส เมื่อพระเจานโปเลียนที่ 3 แหงฝร่ังเศสสงมองตินยี 
(Louis Charles de Montigny) เปนทูตเขาไปใน ค.ศ. 1857 (มองตินยีแวะไทยกอนและไดทํา
สนธิสัญญาทางไมตรีกับไทยใน ค.ศ. 1856) ขอใหเวียดนามยอมใหฝร่ังเศสตั้งกงสุลได  เปดเสรี
ทางการคาและการเผยแพรศาสนา และยุติการปราบปรามชาวคริสตคาทอลิก เวียดนามปฏิเสธ  
ดังนั้น นโปเลียนจึงสงทหาร 3,000 นายเขาโจมตีเวียตนาม และใน ค.ศ. 1858 เรือรบฝร่ังเศสเขายึด
เมืองดานัง (หรือตูราน)ได และยึดไซงอนไดใน ค.ศ. 1859 และใน ค.ศ. 1862  จักรพรรดิตือดึกยอม
สงบศึกและยกดินแดนภาคใต 3 จังหวัดรอบเมืองไซงอนใหฝร่ังเศส หลังจากนั้นฝร่ังเศสก็เขายึด
เวียดนามสวนอื่นๆ เมื่อถึง ค.ศ. 1884 ฝร่ังเศสสามารถไดเวียดนามตอนกลาง (อันหนํา) และตอน
เหนือ (ตังเกี๋ย) ฝร่ังเศสปกครองโคจินจีนเปนอาณานิคมโดยตรง ขณะที่อันหนําและตังเกี๋ยมีฐานะ
เปนรัฐในอารักขา (protectorate)  สถาบันจักรพรรดิยังคงอยูที่กรุงเว แตอํานาจถูกจํากัด มีขาราชการ
ชาวฝร่ังเศสเขาตําแหนงตําแหนงการบริหารเกือบทั้งหมด 

                                                        
* ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (ค.ศ. 1824-1851)  เปนสมัยที่เวียดนามทํา
สงครามกับไทย แยงชิงความเปนใหญเหนือกัมพูชาที่เรียกวา “อานามสยามยุทธ”  สงครามกิน
เวลานาน 14 ป  (ค.ศ. 1833-1847) 



 การเขายึดครองของฝรั่งเศสทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในเวียดนามจากระบบแบบ
เปนแบบฝรั่งเศส เชน การศึกษา การเผยแพรศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก การเพาะปลูกขนาด
ใหญ เชน ยาสูบ คราม ระบบการเขียนตัวอักษรจีนเปนแบบตัวอักษรโรมันที่เรียก อักษรโกวกหงือ 
(quoc ngu) (เร่ิมมีพัฒนาการมาตั้งแตศตวรรษที่ 17 โดยมิชชันนารีชาวโปรตุเกส) อยางไรก็ตาม 
ภายใตการยึดครองของฝรั่งเศส มีชาวเวียดนามลุกขึ้นตอสูเพื่อเอกราชมาโดยตลอด โดยเฉพาะกลุม
ปญญาชนที่ไดรับการศึกษาแบบฝรั่งเศส เชน ในป ค.ศ. 1925 มีการกอตั้งพรรคสมาคมชาวเวียดนาม
หนุมนักปฏิวัติ ซ่ึงตอมาคือ “พรรคคอมมิวนิสตแหงอินโดจีน” มีเหงียน อาย กวอก (Nguyen Ai 
Quoc- Nguyen the Patriot) เปนหัวหนา  หรือท่ีรูจักในนาม โฮจิมินห หรือโห จี๋ มิงห (Ho Chi 
Minh)  ตอมาในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 (สงครามมหาเอเชียบูรพาในเอเชีย) โฮจิมินหจัดตั้ง
ขบวนการเวียดมินห (Viet Minh) หรือสันนิบาตเพื่อเอกราชเวียดนาม (League for the 
Independence of Vietnam) ในเวียดนามตอนใตในค.ศ.  1941 ขบวนการนี้มีบทบาทสําคัญในการ
เคล่ือนไหวเรียกรองเอกราชและรวมชาติเวียดนามหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
 6. เวียดนามสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2: การยึดครองของญี่ปุน 
 ในชวงเวลา ที่ชาติตะวันตกขยายอํานาจเขาไปในเอเชีย ญี่ปุน เปนชาติเอเชียชาติเดียวที่
สามารถพัฒนาประเทศขึ้นเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจและทหารแขงกับชาติยุโรปได โดยเฉพาะ
ชัยชนะของญี่ปุนในสงครามญี่ปุน-รัสเซีย (ค.ศ. 1904-1905) เปนจุดเริ่มตนสําคัญของการเปน
มหาอํานาจของญี่ปุนและการขยายอํานาจเขาไปเอเชียตะวันออกภาคพื้นทวีป กอนที่จะรุกลงใตเปน
ระยะ เร่ิมจากผนวกเกาหลีใน ค.ศ. 1910  ยึดแมนจูเรียใน ค.ศ. 1932  รุกรานจีนใน ค.ศ. 1937 เกิด
สงครามจีน-ญี่ปุนที่ยืดเยื้อตอมา แตญี่ปุนก็รุกลงใตตอไป ภายใตนโยบายจัดระเบียบใหม (New East 
Asia) ในเอเชียตะวันออก ซ่ึงประกาศใน ค.ศ. 1938 ครอบคลุมพื้นที่ประเทศญี่ปุน จีน แมนจูกัว  
นโยบายนี้ตอมาพัฒนาเปนนโยบาย "วงศไพบูลยมหาเอเชียบูรพา" (Greater East Asia Co-
Prosperity Sphere)  ขยายอํานาจของญี่ปุนทางการเมืองและเศรษฐกิจในเอเชียทั้งหมด 
 เมื่อเกิดสงครามโลกในยุโรปใน ค.ศ. 1939 ญี่ปุน และหลังจากฝรั่งเศสแพแกเยอรมนีใน
เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1940 ญี่ปุนเริ่มเขายึดครองเวียดนามเหนือในเดือนกันยายนค.ศ. 1940 และยึด
เวียดนามไตทั้งหมดในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1941 กอนที่ญี่ปุนจะโจมตีฐานทัพเรือของสหรัฐฯ ที่
อาวเพิรล เกาะฮาวาย และบุกเอเชียตะวันออกเฉียงใตสวนอ่ืนในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1941 แตเมื่อ
ญี่ปุนแพสงครามในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1945 ฝร่ังเศสพยายามกลับไปปกครองเวียดนามอีกครั้ง แต
ตองเผชิญกับการตอสูจากชาวเวียดนาม 

7. สงครามเพือ่เอกราชและรวมชาติเวียดนาม  (ค.ศ. 1946-1975)  
 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โฮจิมินห ผูนําขบวนการเวียดมินหยึดอํานาจไดจากจักรพรรดิ
เบาได (Bao-Dai) และประกาศใหเวียดนามเปนเอกราช (2 กันยายน ค.ศ. 1945) เปนอันสิ้นสุด
ระบอบจักรพรรดิในเวียดนาม สวนฝร่ังเศสพยายามกลับเขาไปปกครองอีก ฝร่ังเศสตั้งประเทศ



เวียดนาม เชิญอดีตจักรพรรดิเบาได (Bao-Dai) ซ่ึงทรงลี้ภัยไปฮองกงกลับมาเปนประมุขที่เวียดนาม
ตอนใต  การพยายามกลับมามีอํานาจของฝรั่งเศสทําใหเกิดสงครามที่เรียกวา สงครามอินโดจีนครั้ง
ที่ 1 (First Indochina War, ค.ศ. 1946-54) แตหลังจากฝรั่งเศสรบแพที่เดียนเบียนฟูในเดือน
พฤษภาคม ค.ศ. 1954 ฝรั่งเศสจึงยอมใหเอกราชแกเวียดนามตามขอตกลงเจนีวา (กรกฎาคม ค.ศ. 
1954)  ขอตกลงดังกลาวแบงเวียดนามออกเปน 2 สวนที่เสนรุงที่ 17 องศาเหนือ ไดแก เวียดนาม
เหนือและเวียดนามใต แตละประเทศมีลัทธิการปกครองแตกตางกัน เวียดนามเหนือเปนสังคมนิยม
ในคายโลกคอมมิวนิสต สวนเวียดนามใตเปนประชาธิปไตยในคายโลกเสรี ในขณะเดียวกันเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเวียดนามใต มีการประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐเวียดนาม เบาไดหมดอํานาจไป  โง 
ดินห-เดียม ขึ้นเปนประธานาธิบดี  โง ดินห-เดียมเคยเปนนายกรัฐมนตรีภายใตเบาได เวียดนาม
นับตั้งแตค.ศ. 1954 เปนตนไป เขาสูภาวะสงครามที่เรียกวา สงครามอินโดจีนครั้งที่ 2 (Second 
Indochina War) 
 ดวยเหตุที่โลกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  (ค.ศ. 1939-1945) อยูในภาวะสงครามเย็น (ค.ศ. 
1945-1991) ซ่ึงเปนการตอสูทางลัทธิการเมืองที่แตกตางกันระหวางคายโลกเสรีและคายโลก
คอมมิวนิสต ทําใหเวียดนามกลายเปนสนามรบของสงครามตัวแทนระหวางคายโลกเสรีกับคายโลก
คอมมิวนิสต  เปนการตอสูระหวางเวียดนามที่ถูกแบงเปนเวียดนามเหนือสังกัดคายโลกคอมมิวนิสต 
และเวียดนามใตสังกัดคายโลกเสรี  เพื่อสกัดไมใหเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนคอมมิวนิสตไป
ทั้งหมด สหรัฐอเมริกาและพันธมิตร รวมทั้งประเทศไทย สงทหารจํานวนมากไปรบในเวียดนามใต
เพื่อสกัดไมใหเวียดนามเหนือบุกยึดเวียดนามใต 

สหรัฐฯ ประเทศผูนําโลกเสรีสงกําลังทหารไปรบในเวียดนามโดยตรง ทําใหเกิดสงคราม
เวียดนาม (ค.ศ. 1965-1975) สหรัฐฯ ตองสูญเสียชีวิตทหารและคาใชจายจํานวนมาก แตเอาชนะ
เวียดนามเหนือไมได จึงตองถอนทหารออกไป และใชนโยบายใหเวียดนามใตรบดวยตนเอง  
(Vietnamization) โดยสหรัฐฯ ใหความชวยเหลือดานอายุธยุทโธปกรณเทานั้น แตเวียดนามใตไม
สามารถตานเวียดนามเหนือได จนกระทั่งกรุงไซงอนถูกยึดในปลายเดือนเมษายน ค.ศ. 1975  ตอมา
ในวันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1976 ไดมีการประกาศรวมเวียดนามอยางเปนทางการ เปนการรวม
เวียดนามเหนือและใตเขาดวยกันภายใตรัฐบาลเดียวที่กรุงฮานอย  และเปลี่ยนชื่อกรุงไซงอนเปนโฮ
จิมินห เปนอันส้ินสุดการตอสูเพื่อเอกราชและรวมชาติเวียดนามที่ดําเนินมาตั้งแตยุคอาณานิคม
ฝร่ังเศสในครึ่งหลังศตวรรษที่ 19 จนกระทั่งถึงยุคสงครามเย็นในครึ่งหลังศตวรรษที่ 20 นับเปนเวลา
กวา 100 ป 
 8. เวียดนามหลังยุคสงครามเย็น 
 ในขณะที่เวียดนามประสบชัยชนะในการตอสูเพื่อเอกราชและรวมชาติไดสําเร็จ โดยมี
เปาหมายที่จะสรางสังคมที่เทาเทียมตามลัทธิคอมมิวนิสต โลกกลับเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วจาก
ปญหาแตกแยกภายในคายโลกคอมมิวนิสต โดยเฉพาะระหวางสหภาพโซเวียตกับจีน และประเทศ



คอมมิวนิสตในยุโรปตะวันออกในคายสหภาพโซเวียต จนกระทั่งระบอบคอมมิวนิสตของประเทศ
ตางๆ ในยุโรปทยอยลมสลายใน ค.ศ. 1989 รวมถึงการพังทลายของสหภาพโซเวียตใน ค.ศ. 1991  
เวียดนามตองปรับตัวเชนกัน ในค.ศ. 1986 ประกาศนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจที่เรียกวา นโยบาย 
นโยบายโดยเมย (Doi Moi)  ลดการควบคุมเศรษฐกิจจากสวนกลาง เปนระบบเศรษฐกิจเสรีและเปด
ประเทศ ทําใหเวียดนามกาวออกมาติดตอกับโลกภายนอกอีกครั้ง ตอมาใน ค.ศ. 1994 สหรัฐฯ 
ยกเลิกการคว่ําบาตรทางการคาที่ดําเนินมา 19 ป และในเดือนกรกฎาคมปถัดมา (ค.ศ. 1995) สหรัฐฯ 
ฟนฟูความสัมพันธทางการทูตในระดับปกติกับเวียดนาม (ปจจุบันสหรัฐฯ กลายเปนตลาดการคา
สําคัญของเวียดนาม) ในปเดียวกันนี้ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตรับเวียดนาม
เปนสมาชิก ปจจุบันสหรัฐฯ กลายเปนตลาดสงออกที่สําคัญของเวียดนาม   

------------------- 
 

ลําดับเหตุการณสําคัญ 
 

ป เหตุการณ 
กอนคริสตกาล  

111 เวียดนามตกอยูใตอํานาจของจีน 
คริสตศักราช  

938 เวียดนามเอาชนะจนีไดทําใหเปนเอกราชจากจีน 
1802 จักรพรรดิเกยีลองแหงราชวงศเหงียนรวมชาติเวียดนาม 

1858 ฝร่ังเศสเริ่มยึดครองเวียดนามตอนใต (Cochin Chin) 

1910 ฝร่ังเศสประกาศใหระบบการเขียนภาษาเวยีดนามดวยอักษรโรมันที่เรียกวา 
อักษรโกวกหงือ (quoc ngu) เปนระบบการเขียนทางการ  

1945 โฮจิมินหประกาศเอกราชและประกาศตัง้สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวยีดนาม 
(Democratic Republic of Vietnam) ที่ฮานอย แตฝายสัมพันธมิตรไมรับรอง 

1946-1954 ฝร่ังเศสพยายามกลับเขาไปมอํีานาจในเวยีดนาม  นําไปสูสงครามอินโดจีน มี
การประกาศตัง้สหรัฐเวยีดนาม (Associated States of Vietnam) ใน ค.ศ. 1949 มี
อดีตจักรพรรดเิบาไดเปนประมุข อางสิทธิเหนือเวียดนามทั้งหมด หลังจาก
ฝร่ังเศสรบแพที่เดียนเบียนฟ ูฝร่ังเศสจึงยอมใหเอกราชแกเวยีดนาม สงครามใน
ระยะนี้เรียกวา สงครามอินโดจีนครั้งที่ 1 (ค.ศ. 1946-1954) 

1954 ขอตกลงเจนวีา (Geneva Accord, 21 กรกฎาคม 1954) ซ่ึงฝรั่งเศสยอมใหเอก
ราชแกเวียดนาม แบงเวยีดนามออกเปนเหนอืและใต ที่เสนขนาน 17 องศา



เหนือ กอนจัดใหมีการเลือกตั้ง แตไมมีการเลือกตั้ง สหรัฐฯ เขามามีบทบาทเพื่อ
สกัดกั้นการขยายตวัของคอมมิวนิสต ทําใหเกิดสงครามอินโดจีนครั้งที่ 2 (ค.ศ. 
1954-1975) อยางไรก็ตาม สหรัฐฯ สงทหารเขาไปรบจริงจังใน ค.ศ. 1965 

1955 มีการประกาศตั้งสาธารณรัฐเวียดนาม (Republic of Vietnam.) ทางเวยีดนามใต  
มีโง ดินห-เดยีม (Ngo-Dinh-Diem) เปนประธานาธิบดีคนแรก 

1965-1975 สหรัฐฯ เขาไปทําสงครามสนับสนุนฝายเวยีดนามใตตอตานเวยีดนามเหนือ 
ชวงการเขาไปมีบทบาทของสหรัฐฯ นี้เรียกวา สงครามเวียดนาม  (Vietnam 
War) ขณะที่เวยีดนามเรียกสงครามอเมริกัน หรือสงครามตอตานอเมริกา 

1975 กองทัพเวยีดนามเหนือบุกยึดกรุงไซงอนได  

1976 ประกาศจดัตั้งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) 
รวมเวยีดนามเหนือและใตอยางเปนทางการ 

1986 ประกาศนโยบายโดยเมย (Doi Moi) เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจวางแผนจาก
สวนกลางเปนระบบเศรษฐกจิเสรี นําไปสูการเปดประเทศเวียดนาม 

1995 สหรัฐฯ ฟนฟคูวามสัมพันธทางการทูตในระดับปกตกิับเวียดนาม และเวียดนาม
เขาเปนสมาชิกอาเซียน 
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