




คำ�นำ�

	 การพััฒนาการเรียนร้�ของเยาวชนนับเป็็นเร่�องสำำาคััญและจำำาเป็็นอย่างย่�งป็ระการหน่�งในการพััฒนาทรัพัยากร
มนุษย์	ด้�วยผลจำากการพััฒนาจำะส่ำงเสำร่มเยาวชนให�มีคุัณภาพั	รอบร้�	และร้�เท่าทันต่่อส่ำ�งรอบตั่ว	อันจำะเป็็นพ่ั�นฐานที�เข�มแข็ง
ในการพััฒนาสำังคัมและป็ระเทศต่่อไป็ในอนาคัต่	วัต่ถุุป็ระสำงคั์สำำาคััญของการคััด้เล่อกนักเรียนให�ไป็พััฒนาโลกทัศน์ที�
สำาธารณรัฐสัำงคัมน่ยมเวียด้นาม	ในปี็	2558	และปี็	2561	จ่ำงด้ำาเน่นไป็เพ่ั�อการแลกเป็ลี�ยนเรียนร้�และสำานสัำมพัันธ์สำร�าง
ม่ต่รไมต่รีกับเยาวชนเวียด้นาม	โด้ยมุ่งหวังให�นักเรียนได้�นำาคัวามร้�และป็ระสำบการณ์ที�ได้�รับมาเผยแพัร่และป็ระยุกต์่ใช�
ในการพััฒนาต่นเอง	สำร�างสำรรค์ัชุมชนและสัำงคัมอย่างร้�จัำกเล่อกสำรรป็ระโยชน์ด้�วยการเทียบเคีัยงอย่างชาญฉลาด้

	 หนังส่ำอเล่มนี�จัำด้ทำาข่�นเพ่ั�อเสำร่มสำร�างการเรียนร้�เกี�ยวกับป็ระเทศเพั่�อนบ�านสำำาคััญของไทย	ด้�วยการรวบรวม					
เร่�องราวน่าร้�เกี�ยวกับป็ระวัต่่คัวามเป็็นมา	เสำ�นทางการสำร�างชาต่่	สำายใยสัำมพัันธ์ระหว่างไทยและเวียด้นามที�นับเน่�องจำาก
อดี้ต่ถุ่งปั็จำจุำบัน	รวมทั�งแนวค่ัด้จำากคัณะยุวท้ต่คัวามด้ีที�ไป็เย่อนเม่องต่่าง	ๆ	จำากเหน่อจำรด้ใต่�	และที�ได้�สำานสัำมพัันธ์กับ
เพ่ั�อนนักเรียนระดั้บเดี้ยวกัน	ทำาให�ป็ระจัำกษ์ในคัวามขยัน	อด้ทน	และหมั�นเพีัยรในการศ่กษาอย่างมุ่งมั�น	เพ่ั�ออนาคัต่ที�ดี้
ของเยาวชนเพ่ั�อนบ�าน	หนังส่ำอเล่มนี�จ่ำงเป็็นเสำม่อนภาพัคัวามทรงจำำาที�บันท่กรวบรวมการเรียนร้�ให�คัรบถุ�วนสำมบ้รณ์	



	 ม้ลน่ธ่ยุวท้ต่คัวามดี้ขอขอบคุัณกระทรวงการต่่างป็ระเทศที�สำนับสำนุนโอกาสำในการเสำร่มสำร�างป็ระสำบการณ์						
การเรียนร้�ในคัรั�งนี�	ขอบคุัณสำถุานเอกอัคัรราชท้ต่ไทย	ณ	กรุงฮานอย	 กับสำถุานกงสุำลใหญ่	ณ	นคัรโฮจ่ำม่นห์	 ที�ได้�ให�							
คัวามร่วมม่อ	สำนับสำนุนเสำ�นทางการเรียนร้�	 ให�บรรลุผลสำำาเร็จำต่ามเป้็าหมายที�ตั่�งไว�	 	หวังว่าการรวบรวมผลการพััฒนา					
โลกทัศน์คัรั�งนี�จำะยังป็ระโยชน์ให�ผ้�อ่านทุกท่านได้�ร่วมป็ระสำบการณ์การเรียนร้�อันมีคุัณค่ัานี�ด้�วยกัน

																																																												 	 	 										(นางสำาวจัำนทร์ท่พัา	ภ่้ต่ระก้ล)	
																																																													 	 	 									ผ้�อำานวยการม้ลน่ธ่ยุวท้ต่คัวามดี้																																																																		



บทนำ�

 มููลนิิธิิยุุวทููตความูดีี ในิพระราชููปถััมูภ์์ สมูเด็ีจพระเทูพรัตนิราชูสุดีา ฯ สยุามูบรมูราชูกุุมูารี	เป็็นองค์ักรที�ส่ำบสำาน
งานต่่อจำากโคัรงการยุวท้ต่คัวามดี้	เฉล่มพัระเกียรต่่พัระบาทสำมเด็้จำพัระบรมชนกาธ่เบศร	มหาภ้ม่พัลอดุ้ลยเด้ชมหาราช	
บรมนาถุบพ่ัต่ร	ซ่ึ่�งกระทรวงการต่่างป็ระเทศจำดั้ทำาข่�นเม่�อปี็	2542	เพ่ั�อท้ลเกล�าฯ	ถุวายเป็็นราชสำกัการะ	ในวโรกาสำที�ทรง
เจำร่ญพัระชนมพัรรษา	6	รอบ	(5	ธันวาคัม	2542)	โด้ยมีจุำด้มุ่งหมายที�จำะ	“ปลููกจิิตสำำ�นึึก ฝึึกจิิตอ�สำ� พััฒนึ�โลูกทััศน์ึ”      
ให�เยาวชนเป็็นคันดี้	รอบร้�	และมีศักยภาพั	พัร�อมพััฒนาป็ระเทศ
	 การด้ำาเน่นโคัรงการและก่จำกรรมในแต่่ละปี็นั�น	 ม้ลน่ธ่ยุวท้ต่คัวามดี้ได้�จัำด้ป็ระชุมสัำมมนาเช่งป็ฏ่ิบัต่่การเพ่ั�อ						
บ้รณาการคัวามร่วมม่อในการขับเคัล่�อนโคัรงการและแผนงานของม้ลน่ธ่ฯ	ที�เช่�อมโยงก่จำกรรมทั�งปี็เข�าด้�วยกันให�เป็็นไป็
ในท่ศทางเด้ยีวกัน	โด้ยมีผ้�อำานวยการโรงเรียนและคัณะคัร้ผ้�รับผ่ด้ชอบโคัรงการของโรงเรียนในเคัร่อข่ายม้ลน่ธ่ฯ	เข�าร่วม
ป็ระชุม	ทั�งนี�ม้ลน่ธ่ฯ	ได้�จัำด้ป็ระชุมสัำมมนา	2	คัรั�ง	ค่ัอ	กุารสัมูมูนิาเชิูงปฏิิบัติกุารเยุาวชูนิคนิดีี รู�คุณแผ่่นิดิีนิ ปี 2557 และ
กุารสัมูมูนิาเชิูงปฏิิบัติกุารเสริมูสร�างต�นิกุล�าความูดีี ตามูวิถีัพอเพียุง ปี 2561	 โรงเรียนที�เข�าร่วมการสัำมมนาฯ	ถุ่อเป็็น
โรงเรียนหลักที�จำะต่�องสำร�างเคัร่อข่ายโรงเรียนภาคีั	ในจัำงหวัด้ของต่นเพ่ั�มอีก	3	โรงเรียน	เพ่ั�อร่วมกันด้ำาเน่นโคัรงการอย่าง
สำร�างสำรรค์ัและบรรลุผลในการเสำร่มสำร�างเยาวชนให�เป็็นแบบอย่างของเยาวชนคันดี้	



	 จำากนั�นเพ่ั�อเป็็นการเพ่ั�มพ้ันป็ระสำบการณ์เรียนร้�		ม้ลน่ธ่ฯ	ได้�คััด้เล่อกนักเรียนและคัร้มาเข�าค่ายุอบรมู เสริมูสร�าง
สู่กุารเรียุนิรู�ศาสตร์พระราชูา พ่�งพาตัวเองไดี�ในิเชิูงวิชูาชีูพ	 ในการเข�าค่ัายอบรมแต่่ละคัรั�ง	 ม้ลน่ธ่ฯ	ได้�คััด้เล่อกผ้�แทน
นักเรียนและคัร้จำากคัา่ยอบรมเพ่ั�อต่่อยอด้การเรียนร้�ด้�วยการไป็พััฒนาโลกทศัน์ในต่่างป็ระเทศ	เช่น	สาธิารณรัฐสังคมูนิิยุมู
เวียุดีนิามู	ซ่ึ่�งม้ลน่ธ่ยุวท้ต่คัวามดี้	ได้�คััด้เล่อกผ้�แทนจำากค่ัายอบรม	2	ค่ัาย	ค่ัอ		
	 1.	ค่่ายอบรม	ทรัพย์ในดิินกัับวิิถีีเกัษตรไทย
	 ค่ัายอบรม	“ทรัพัย์ในด่้นกับว่ถีุเกษต่รไทย”	ภายใต่�โคัรงการเยาวชนคันดี้	 ร้�คุัณแผ่นด่้น	 ปี็	2557	ได้�รับการ
สำนับสำนุนจำากสำำานักงานคัณะกรรมการพ่ัเศษเพ่ั�อป็ระสำานโคัรงการอันเน่�องมาจำากพัระราชด้ำาร่	 (กป็ร.)	 จัำด้ข่�นระหว่าง			
วันที�	12	–	16	พัฤศจ่ำกายน	2557	ที�ศ้นย์ศ่กษาการพััฒนาภ้พัานฯ	จัำงหวัด้สำกลนคัร	มีนักเรียนเข�าร่วมจำำานวน	201	คัน	
คัร้	47	คัน	จำาก	77	โรงเรียน	ใน	22	จัำงหวัด้
	 สำาระสำำาคััญของค่ัายอบรม	ค่ัอ	 นักเรียนได้�ศ่กษาการด้ำาเน่นงานต่ามแนวพัระราชด้ำาร่	หลักเศรษฐก่จำพัอเพีัยง	
ของพัระบาทสำมเด็้จำพัระบรมชนกาธ่เบศร	มหาภ้ม่พัลอดุ้ลยเด้ชมหาราช	บรมนาถุบพ่ัต่ร	เรียนร้�หลักส้ำต่รเกษต่รทฤษฎีีใหม่	
ด้�วยการเข�ากลุ่มศ่กษาเช่งป็ฏ่ิบัต่่กับก่จำกรรมการป็ล้กข�าวแบบคัรบวงจำร	การแป็รร้ป็ผล่ต่ภัณฑ์์ทางการเกษต่ร	ก่จำกรรม
เพัาะเห็ด้		การเพัาะเลี�ยงป็ลา	และป็ศุสัำต่ว์	3	ด้ำามหัศจำรรย์	(ไก่ด้ำา	หม้	และโคัเน่�อภ้พัาน)	รวมทั�งได้�เรียนร้�การพ่ั�งพัาต่นเอง
ให�อย้่รอด้ป็ลอด้ภัยกับธรรมชาต่่รอบต่ัว	 ร้�จัำกพ่ัชสำมุนไพัรที�มีป็ระโยชน์และหลีกเลี�ยงพ่ัชพัันธ์ุที�เป็็นพ่ัษ	 ร้�จัำกการเด่้นป่็า
อย่างร้�ท่ศทางด้�วยการฝึึกสัำงเกต่อย่างรอบร้�
	 ในค่ัายอบรมนี�	 ม้ลน่ธ่ยุวท้ต่คัวามดี้	 ได้�คััด้เล่อกนักเรียนจำำานวน	26	คัน	คัร้	7	คัน	 ผ้�บร่หารโรงเรียน	1	คัน											
ไป็พััฒนาโลกทัศน์และสำานสัำมพัันธ์ระหว่างเยาวชนที�สำาธารณรัฐสัำงคัมน่ยมเวียด้นาม	ระหว่างวันที�	30	มีนาคัม	–		4	เมษายน
	2558



	 2.	ค่่ายอบรม	รักัษ์โลกั	–	รักัแผ่่นดิิน		
	 ค่ัายอบรม	“รักษ์โลก	–	รักแผ่นด่้น”	จัำด้ข่�นภายใต่�โคัรงการต่�นกล�าคัวามดี้	ต่ามว่ถีุพัอเพีัยง	ปี็	2561	โด้ยได้�รับ
การสำนับสำนุนจำาก	บร่ษัท	ป็ต่ท.	จำำากัด้	(มหาชน)	ที�อุทยานส่ำ�งแวด้ล�อมนานาชาต่่ส่ำร่นธร	จัำงหวัด้เพัชรบุรี	ระหว่างวันที�			
7	–	11	เมษายน	2561		มีนักเรียนเข�าร่วม	139	คัน	คัร้	28	คัน	รวม	167	คัน	จำาก	48	โรงเรียนใน	13	จัำงหวัด้	ยุวท้ต่ฯ	
ได้�เรียนร้�เกี�ยวกับการอนุรักษ์พัลังงาน	ทรัพัยากรธรรมชาต่่และส่ำ�งแวด้ล�อม	ต่ามแนวพัระราชด้ำาร่ของพัระบาทสำมเด็้จำ
พัระบรมชนกาธ่เบศร	มหาภ้ม่พัลอดุ้ลยเด้ชมหาราช	บรมนาถุบพ่ัต่ร	ด้�วยการป็ล้กจ่ำต่สำำาน่กให�เยาวชนใช�พัลังงานอย่าง
คุั�มค่ัาและถุ้กว่ธี		ฝึึกจ่ำต่อาสำาคัวามเป็็นเยาวชนคันดี้ที�พัร�อมอาสำาอนุรักษ์ส่ำ�งแวด้ล�อมของชุมชน	สัำงคัมและป็ระเทศ	รวม
ทั�งพััฒนาโลกทัศน์ของเยาวชนให�สำามารถุบร่หารจัำด้การพัลังงานอย่างร้�เท่าทันกระแสำการเป็ลี�ยนแป็ลงทางด้�านพัลังงาน
ของโลก
	 ในการนี�ม้ลน่ธ่ยุวท้ต่คัวามดี้	ได้�คััด้เล่อกนักเรียนจำำานวน	27	คัน	คัร้	6	คัน	ผ้�บร่หารโรงเรียน	3	คัน	ไป็พััฒนา										
โลกทัศน์และสำานสัำมพัันธ์ระหว่างเยาวชนที�สำาธารณรัฐสัำงคัมน่ยมเวียด้นาม	ระหว่างวันที�	26	ส่ำงหาคัม	–	2	กันยายน	2561

กัารเยือนสาธารณรัฐสังค่มนิยมเวีิยดินาม		เพื�อพัฒนาโลกัทัศน์ของยุวิทูตค่วิามดีิ
	 กัารเยือนสาธารณรัฐสังค่มนิยมเวิียดินามค่รั�งแรกั	 ม้ลน่ธ่ยุวท้ต่คัวามดี้ร่วมกับสำถุานเอกอัคัรราชท้ต่																								
ณ	กรุงฮานอย	นำาคัณะยุวท้ต่คัวามด้ีซ่ึ่�งได้�รับการคััด้เล่อกจำากคั่ายอบรมทรัพัย์ในด่้นกับว่ถีุเกษต่รไทย	เย่อนเวียด้นาม	
ระหว่างวันที�	30	 มีนาคัม	–	4	 เมษายน	2558	นำาโด้ยนางสำาวจัำนทร์ท่พัา	 ภ่้ต่ระก้ล	 ผ้�อำานวยการม้ลน่ธ่ยุวท้ต่คัวามดี้					
คัณะป็ระกอบด้�วยนักเรียน	26	คัน	คัร้	7	คัน	ผ้�บร่หารโรงเรียน	1	คัน	จำาก	26	โรงเรียน	ใน	21	จัำงหวัด้	เจำ�าหน�าที�ม้ลน่ธ่ฯ
	2	คัน	รวม	37	คัน	



	 การเย่อนคัรั�งนี�	คัณะยุวท้ต่ฯ	ได้�มีโอกาสำเข�าเยี�ยมคัารวะเอกอัคัรราชท้ต่ปั็ญญรักษ์	พ้ัลทรัพัย์	ที�ทำาเนียบ	ทำาให�
ได้�รับคัวามร้�คัวามเข�าใจำเกี�ยวกับคัวามสัำมพัันธ์ไทย	-	 เวียด้นาม	และได้�สำานสัำมพัันธ์กับนักเรียนระดั้บป็ระถุมศ่กษาและ
มัธยมศ่กษาในกรุงฮานอย	จำำานวน	4	แห่ง	ได้�แก่	
 โรงเรียุนิประถัมูศ่กุษา กิุมู เลียุนิ (Kim Lien Primary School)	 	 โรงเรียนรัฐบาลที�ใหญ่สุำด้ในกรุงฮานอย									
มีนักเรียนจำำานวน	3,500	คัน	
 โรงเรียุนิมัูธิยุมูศ่กุษา เหงียุะ เติ�นิ (Nghia Tan Secondary School)	โรงเรียนชั�นนำา	มีอาคัารเรียนและอุป็กรณ์
เสำร่มการศ่กษาที�ทันสำมัย	มีจำำานวนนักเรียน	1,800	คัน	
 โรงเรียุนิมัูธิยุมูศ่กุษา ญา ถุ่ัยุ (Gia Thuy Secondary School)	โรงเรียนลำาดั้บที�	19	ในจำำานวน	600	โรงเรียน
ของกรุงฮานอย	ที�ได้�รับรางวัลแข่งขันชนะเล่ศด้�านคัณ่ต่ศาสำต่ร์และวรรณคัดี้เวียด้นาม	มีนักเรียน	1,260	คัน		
 โรงเรียุนิประถัมูศ่กุษา ดีว่านิ ถิั เดีี�ยุมู (Doan Thi Diem Primary School)	 โรงเรียนเอกชนที�ใหญ่สุำด้ใน					
กรุงฮานอย	มีนักเรียน	3,100		คัน	
	 คัณะได้�ศ่กษาเรียนร้�ป็ระวัต่่ศาสำต่ร์	 วัฒนธรรม	 ว่ถุีชีว่ต่คันเวียด้นาม	จำากสำถุานที�สำำาคััญต่่าง	ๆ	อาท่	สำุสำาน											
โฮจ่ำม่นห์	อ่าวฮาลอง	พ่ัพ่ัธภัณฑ์์ชนเผ่า	ว่หารวรรณกรรมและมหาว่ทยาลัยแห่งแรก	ฯลฯ
 กัารเยือนเวีิยดินามค่รั�งที�	2	 	 ม้ลน่ธ่ยุวท้ต่คัวามดี้ร่วมกับสำถุานกงสุำลใหญ่	ณ	นคัรโฮจ่ำม่นห์	 	 มีนางสำาวบุษฎีี														
สัำนต่่พ่ัทักษ์	อธ่บดี้กรมสำารน่เทศและกรรมการม้ลน่ธ่ยวุท้ต่คัวามดี้เป็็นหัวหน�าคัณะ	ร่วมด้�วยนางสำาวจัำนทร์ท่พัา	ภ่้ต่ระก้ล
ผ้�อำานวยการม้ลน่ธ่ยุวท้ต่คัวามดี้	นำาคัณะยุวท้ต่ฯ	ซ่ึ่�งได้�รับคััด้เล่อกจำากค่ัายอบรมรักษ์โลก	–	รักแผ่นด่้น	จำำานวน	27	คัน
คัร้	6	คัน	ผ้�บร่หารโรงเรียน	3	คัน	ผ้�อำานวยการ	และเจำ�าหน�าที�ม้ลน่ธ่		2	คัน	จำาก	24	โรงเรียน	ใน	15	จัำงหวัด้เยอ่นเวียด้นาม
ระหว่างวันที�	26	 ส่ำงหาคัม	–	2	 กันยายน	2561	พัร�อมทั�งนำาคัณะฯ	เข�าเยี�ยมคัารวะนางอุรีรัชต์่	 เจำร่ญโต่	กงสำุลใหญ่									



ณ	นคัรโฮจ่ำม่นห์	และคัณะยุวท้ต่ฯ	 ได้�สำานสำัมพัันธ์แลกเป็ลี�ยนป็ระสำบการณ์เรียนร้�กับนักเรียนระด้ับป็ระถุมศ่กษา												
และมัธยมศ่กษาในนคัรโฮจ่ำม่นห์	2	แห่ง	และภาคัว่ชาภาษาไทย	คัณะต่ะวันออกศ่กษาของมหาว่ทยาลัย	ดั้งนี�
 โรงเรียุนิมัูธิยุมูต�นิ เลือง ดิี�นิห์ กัุ�ว (Loung Dinh Cua Secondary School) มีนักเรียนจำำานวน	1,000	คัน	
 โรงเรียุนิมัูธิยุมูต�นิ โง เติ�ดี  โต๊ (Ngo Tat To Secondary School)	มีนักเรียนจำำานวน		2,200	คัน	
 ภ์าควิชูาภ์าษาไทูยุ มูหาวิทูยุาลัยุสังคมูศาสตร์และมูนุิษยุศาสตร์ (University of Social Sciences and 
Humanities : USSH)	นคัรโฮจ่ำม่นห์	 ว่ทยาเขต่ถุ้ด่้�ก	 (Thu	Duc)	มีนักศ่กษากว่า	22,000	คัน	ภาคัว่ชาภาษาไทย										
เปิ็ด้สำอนถุ่งระดั้บป็ร่ญญาต่รี	ปั็จำจุำบันมีนักศ่กษา	100	คัน	
	 คัณะยุวท้ต่ฯ	ได้�ศ่กษาเรียนร้�ป็ระวัต่่ศาสำต่ร์	วัฒนธรรม	ว่ถีุชีว่ต่คันเวียด้นาม	จำากสำถุานที�ต่่าง	ๆ 		ที�ไป็เยี�ยมเย่อน
ใน	4	เม่อง	ค่ัอ		เม่องด้านัง	ได้�เยี�ยมชมวัด้หล่นอ่�ง	ภ้เขาห่นอ่อน		พ่ัพ่ัธภัณฑ์์นคัรด้านัง		พ่ัพ่ัธภัณฑ์์ป็ระต่่มากรรมของจำาม
หร่ออาณาจัำกรจำามป็า	หุบเขาศักด่้�ส่ำทธ่�หมีเซ่ึ่น		เม่องมรด้กโลกทางด้�านวัฒนธรรม	เม่องฮอยอนั	เม่องเว�	เยี�ยมชมพัระราชวัง
โบราณและวัด้เทียนม่้	และอุโมงค์ัก้�จีำที�นคัรโฮจ่ำม่นห์		
	 โคัรงการยุวท้ต่คัวามด้ีเย่อนสำาธารณรัฐสัำงคัมน่ยมเวียด้นาม	 ได้�รับการสำนับสำนุนและคัวามร่วมม่อจำาก																
สำถุานเอกอัคัรราชท้ต่	ณ	กรุงฮานอย	สำถุานกงสุำลใหญ่	ณ	นคัรโฮจ่ำม่นห์	 ส่ำงผลให�การพััฒนาโลกทัศน์บรรลุเป้็าหมาย								
ที�ตั่�งไว�	 เยาวชนยุวท้ต่ฯ	ได้�ศ่กษาเรียนร้�	แลกเป็ลี�ยนป็ระสำบการณ์ผ่านการสำานสัำมพัันธ์ระหว่างเยาวชนทั�งสำองป็ระเทศและ
ส่ำงเสำร่มให�คัณะยุวท้ต่คัวามดี้ได้�พััฒนาโลกทัศน์ให�กว�างไกล	ด้�วยการเรียนร้�อย่างเทียบเคีัยง	และคััด้เล่อกส่ำ�งที�จำะนำาไป็
ต่่อยอด้เผยแพัร่ส่้ำการป็ฏ่ิบัต่่ในโรงเรียนและชุมชนของต่น	อีกทั�งเป็็นการสำร�างแรงบันด้าลใจำให�ยุวท้ต่คัวามดี้มีคัวามมุ่งมั�น
ผ้กพัันกับพัันธะหน�าที�ของการเป็็นเยาวชนคันดี้	เพ่ั�อสำร�างสัำงคัมให�ดี้ย่�งข่�นต่่อไป็
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บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไป



ข้อมูลน่�รู้เกี่ยวกับเวียดน�ม

ที�ตั�ง	 						:	อย้่ทางท่ศต่ะวันออกของของภ้ม่ภาคัเอเชียต่ะวันออกเฉียงใต่�
ภูมิประเทศ		 :	เป็็นแนวยาวขนานไป็ต่ามแนวยาวของคัาบสำมุทรอ่นโด้จำีน
พื�นที� 	 						:	331,690	ต่ารางก่โลเมต่ร	
																		พั่�นที�จำากเหน่อจำรด้ใต่�	1,650	ก่โลเมต่ร																																																																																																																											
อาณาเขต				:	ท่ศเหน่อต่่ด้กับป็ระเทศจำีน
	 								ท่ศต่ะวันต่กต่่ด้กับป็ระเทศลาว	

								ท่ศต่ะวันต่กเฉียงใต่�ต่่ด้กับป็ระเทศกัมพ้ัชา	
								ท่ศต่ะวันออกต่่ด้กับทะเลจีำนใต่�และอ่าวตั่งเกี�ย								
								ท่ศใต่�ต่่ด้กับทะเลจีำนใต่�และอ่าวไทย

จำำานวินประชากัร	:	95.54	ล�านคัน
เมืองหลวิง	:	ฮานอย																																																																																																																																												
ภาษาราชกัาร	:	ภาษาเวียด้นาม																																																																																																																																									
กัารปกัค่รอง	:	คัอมม่วน่สำต์่																																																																																																																																						
ค่ำาขวัิญ	:	เอกราช	อ่สำรภาพั	คัวามสุำข
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เวียด้นาม	ได้�รับฉายาว่าเป็็นด่้นแด้น
แห่งตั่ว	S	 เน่�องจำากมีร้ป็ร่างคัล�ายต่ัว	S								
ในภาษาอังกฤษ	และได้�รับการขนานนาม						
อีกอย่างหน่�งว่า	“ไข่่มุุกแห่่งตะวัันึออกไกลู” 
อันเน่�องมาจำากการพััฒนานคัรโฮจ่ำม่นห์					
แห่งเวียด้นามใต่�อย่างรวด้เร็ว	จำนกลายเป็็น
เม่องที�สำำาคััญค่้ักับกรุงฮานอยที�นับเป็็นเม่อง
ที�สำำาคััญที�สุำด้ของ	เวียด้นาม																																																																																																					

ช่�อป็ระเทศเวยีด้นามนั�นมทีี�มาจำาก
คัำาภาษาจีำน	คัำาว่า	“เวยีด้”	หมายถุง่	ด่้นแด้น
แห่งหน่�งที�อย้่ห่างไกลจำากจีำน	 ส่ำวน	“นาม”	
แป็ลว่า	ท่ศใต่�	ดั้งนั�น	“เวียด้นาม”	จ่ำงหมายถุ่ง
ด่้นแด้นทางต่อนใต่�ของชาวเวียด้	หร่อ										
ด่้นแด้นที�ชาวเวียด้นามอาศัยอย้่
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สาธารณรัฐสังค่มนิยมเวีิยดินาม	 (The	Socialist									
Republic	of	Vietnam)	ตั�งอยู่ทางทิศตะวัินออกัของค่าบสมุทร
อินโดิจีำน	ติดิกัับทะเลจีำนใต้	ลักัษณะภูมิประเทศของเวีิยดินามเป็น
แนวิยาวิขนานไปตามแนวิยาวิของค่าบสมุทรอินโดิจีำน	 มีพื�นที�
รวิมของประเทศ	331,690	ตารางกิัโลเมตร	หรือคิ่ดิเป็นร้อยละ	
65	ของพื�นที�ประเทศไทย	พื�นที�ประมาณร้อยละ	75	ของประเทศ
เป็นภูเขาและป่าไม้	นอกัจำากันั�นเป็นไหล่เขาและหมู่เกัาะต่าง	ๆ	
นับพันเกัาะเรียงรายตั�งแต่อ่าวิตังเกีั�ยไปจำนถึีงอ่าวิไทย 

ตราแผ่่นดิิน																							

สภาพภูมิประเทศ	:	สำ่วนใหญ่เป็็นที�ราบสำ้ง	มีที�ราบลุ่ม	ภ้เขา	และแม่นำ�า															
สภาพภูมิอากัาศ	:	มีอากาศแบบมรสำุมเขต่ร�อน	มีฝึนต่กเก่อบต่ลอด้ป็ี	
	 	 		อุณหภ้ม่เฉลี�ย	27-	30																																																																																			
ทรพัยากัรธรรมชาต	ิ:	เหลก็	ถุ่านหน่	นำ�ามนัและก๊าซึ่ธรรมชาต่	่พันัธุไ์ม�และพันัธุ์
																											สัำต่ว์กว่าหม่�นชน่ด้	รวมทั�งทรัพัยากรทางทะเล																																																																																																																																																	

  					 ภัยธรรมชาติ	:	นำ�าท่วมและพัายุไต่�ฝุ่ึน																																																																																																																																																 
	 สกุัลเงิน	:	ด่้อง	(VND)	อัต่ราแลกเป็ลี�ยน	1	บาท	เท่ากับ	738.58	ด่้อง*	

(*	ข�อม้ล	8	กันยายน	2563)
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ภูมิประเทศ และ ภูมิอ�ก�ศ

ภม้ป่็ระเทศของเวยีด้นามเป็็นที�ราบลุม่แม่นำ�าขนาด้ใหญ่	2	ต่อน	คัอ่ต่อนเหนอ่	
เป็็นที�ราบลุม่แม่นำ�าแด้ง	ต่อนใต่�เป็็นที�ราบลุม่แม่นำ�าโขง	และมีที�ราบสำง้ต่อนเหนอ่ของ
ป็ระเทศ	มเีขาฟาน	ซึ่	ีปั็ง	(Phan	Xi	Pung)	ซึ่่�งต่ั�งอย้ใ่นจำงัหวดั้เล่าไคั	ส้ำง	3,143	เมต่ร	
(10,312	ฟตุ่)	นับเป็็นยอด้เขาที�สำง้ที�สำดุ้ในอน่โด้จำนี

	เทอ่กเขาที�สำำาคััญของเวียด้นาม	คัอ่	เทอ่กเขาอนันมั		มคีัวามยาวทั�งสำ่�น		1,100		
ก่โลเมต่ร	ทอด้ตั่วจำากที�ราบส้ำงทางต่อนเหน่อของป็ระเทศลาวเร่�อยไป็ยงัต่อนกลางและ
ต่อนใต่�ของป็ระเทศเวียด้นาม	เท่อกเขาอันนัมเป็็นต่�นกำาเน่ด้ของแม่นำ�าหลายสำายและ
เป็็นแนวพัรมแด้นกั�นระหว่างเวยีด้นามกบัลาวและกมัพัช้า					
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สำภาพัภม้อ่ากาศเป็็นแบบมรสำมุเขต่ร�อน	อากาศใน
แต่่ละภาคัแต่กต่่างกนัมาก	คัอ่	ภาคัเหน่อ	ม	ี4	ฤด้	้ได้�แก่ 

ฤดููใบไมุ้ผลิู (มีนาคัม	–	เมษายน)	อุณหภ้ม่ระหว่าง	
17	-	23	องศาเซึ่ลเซีึ่ยสำ	

ฤดููร้้อนึ	(พัฤษภาคัม	–	ส่ำงหาคัม)	อุณหภ้ม่ระหว่าง	
30	-	39	องศาเซึ่ลเซีึ่ยสำ	

ฤดููใบไมุ้ร่้วัง	 (กันยายน	–	พัฤศจ่ำกายน)	อณุหภ้ม่
ระหว่าง	23	-	28	องศาเซึ่ลเซีึ่ยสำ

ฤดููห่นึ�วั	(ธันวาคัม	-	กุมภาพัันธ์)	อุณหภ้ม่ระหว่าง	
7	-	16	องศาเซึ่ลเซีึ่ยสำ	

ส่ำวนภาคักลางและภาคัใต่�	อณุหภ้ม่เฉลี�ยป็ระมาณ	
27	-	30	องศาเซึ่ลเซีึ่ยสำ	มี	2	ฤด้้	ค่ัอ	ฤดููฝึนึ	(พัฤษภาคัม	–	
ตุ่ลาคัม)	และฤดููร้้อนึ	(ตุ่ลาคัม	–	เมษายน)

เวียด้นามมีคัวามหลากหลายทางชีวภาพัส้ำง
เป็็นอันดั้บต่�น	ๆ	ของโลก	มีพัันธ์ุไม�	13,000	ชน่ด้	และ
พันัธุส์ำตั่ว์กว่า	15,000	ชนด่้	มพีั่�นที�ป่็าชายเลนป็ระมาณ	
1.25	ล�านไร่	มชีายฝ่ัึงยาวเหยยีด้เป็็นแหล่งทำาการป็ระมง	
และมทีรัพัยากรทางทะเลจำำานวนมาก		นอกจำากนี�ยงัมี
สำน่แร่ซึ่่�งมคีัวามสำำาคััญต่่อเศรษฐก่จำ	เช่น	เหล็ก	ถุ่านห่น	
ก๊าซึ่ธรรมชาต่่และนำ�ามัน		บรเ่วณที�ราบสำง้เหมาะแก่การ
ป็ลก้พัช่เขต่หนาว	เช่น	กาแฟ			
ใบชา		ป็อ		บรเ่วณที�ราบ	
เหมาะแก่การป็ลก้
พัรก่ไทยและข�าว								
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กัรงุฮานอย	(Ha	Noi)	
เป็็นเม่องหลวง	 ตั่�งอย่้บร่เวณสำามเหลี�ยม												

ป็ากแม่นำ�าแด้ง	มีแม่นำ�าหลายสำายไหลผ่านฮานอย	เป็็น
ศ้นย์กลางการบร่หารป็ระเทศ	และเป็็นศ้นย์กลางธุรก่จำ
การคั�าทาง	ภาคัเหน่อ	มีท่าอากาศยานนานาชาต่่	Noi	Bai	
และท่าเร่อ	2	แห่งที�สำามารถุเด่้นเร่อไป็ยังท่าเร่อไฮฟองได้�
 

เมืองสำ�คัญ

     เมืองสำ�คัญท�งภ�คใต้

นค่รโฮจิำมนิห์	(Ho	Chi	Minh)	
เป็น็เมอ่งเศรษฐกจ่ำที�สำำาคัญัที�สำดุ้ของเวยีด้นาม	

เป็็นศ้นย์กลางธรุก่จำการคั�าและบร่การการนำาเข�าส่ำงออก	
การลงทนุและเป็็นศ้นย์กลางของว่ทยาศาสำต่ร์	เทคัโนโลยี
การสำ่�อสำารและโทรคัมนาคัมของนานาชาต่	่มท่ีาอากาศยาน
นานาชาต่	่Tan	Son	Nhat	และมท่ีาเรอ่	Saigon	Port	
ซ่ึ่�งเป็็นท่าเร่อที�ใหญ่ที�สุำด้ของป็ระเทศ	
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ดิาลตั	(Da	Lat)	
ได้�รับการขนานนามว่า	“Le	Petit	Paris”		

เพัราะคัล�ายกับกรุงป็ารสีำของฝึรั�งเศสำ	ด้าลดั้เป็็นเม่อง
เล็ก	ๆ 	ที�เงียบสำงบ	ป็กคัลมุไป็ด้�วยท่วสำนและมวลด้อกไม�
นานาพัันธ์ุ	 จ่ำงได้�รับการขนานนามว่า	“มุห่�นึคร้แห่่ง
ดูอกไมุ้ข่องเวัยีดูนึ�มุ”	สำามารถุผล่ต่ด้อกไม�ได้�กว่า	70	
ล�านช่อในแต่่ละปี็	นอกจำากนั�นด้าลัต่ยงัมชี่�อเสำยีงใน
ฐานะเป็น็สำถุานที�พักัผอ่นหยอ่นใจำและฟืน้ฟส้ำขุภาพั		
และได้�ช่�อว่าเป็็น	“เมูืองแห่งกุารศ่กุษา”

     เมืองสำ�คัญท�งภ�คกล�ง

นค่รดิานงั	(Da	Nang)		
เป็็นเม่องท่องเที�ยวที�มชี่�อเสำยีงและเป็็นเม่องท่า

ที�ต่ด่้อันดั้บทะเลสำวยที�สำดุ้ในโลก	มชีายทะเล	แม่นำ�าและ
ภ้เขาที�สำวยงามล�อมรอบเม่อง	ด้านังมีท่าอากาศยาน
นานาชาต่	่Da	Nang		และมีท่าเรอ่	Tien	Sa	Seaport
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กัวิางนมั	(Quang	Nam)	
มีเม่องสำำาคััญ	ค่ัอ	ฮอยอัน	(Hoi	An)	ซ่ึ่�งเป็็นเม่องเก่า					

ตั่�งอย้่แถุบแม่นำ�าท้โบน	เม่�อ	พั.ศ.	2542	องค์ัการย้เนสำโกได้�									
ข่�นทะเบียนเป็็นมรด้กโลกและเป็็นแหล่งท่องเที�ยวที�สำำาคััญ										
ต่่กรามบ�านช่อง	ได้�รับอ่ทธ่พัลดี้ไซึ่น์แบบช่โน	-	โป็รตุ่กีสำ	ผสำม				
โคัโลเนียล	มีสีำสัำนสำด้ใสำด้�วยสีำเหล่องมัสำต่าร์ด้																																											
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ถีวัิ	เทียน	เว้ิ	(Thua	Thien	Hue)	
เป็็นจำงัหวดั้มทีี�ชายฝ่ัึงทะเลยาว	มพ่ีั�นที�ป่็ามากกว่า	200,000	

เฮกต่าร์	มเีมอ่งสำำาคัญัคัอ่	เว�	(Hue)		ซึ่่�งเป็็นเม่องหลวงเก่า	และเป็็นแหล่ง
ท่องเที�ยวที�สำำาคััญของเวยีด้นาม	ในเมอ่งเว�มวีดั้และสำสุำานจำกัรพัรรด้่
หลายแห่ง	มท่ีาอากาศยานนานาชาต่	่Phu	Bai							

      เมืองสำ�คัญท�งภ�คเหนือ

เซนิลา	(Son	La)	
เม่องนี�เป็็นที�ตั่�งของเข่�อนเซ่ึ่นลา	ซ่ึ่�งเป็็น			

โรงไฟฟ้าพัลังนำ�าที�ใหญ่ที�สำุด้ในเอเชียต่ะวันออก			
เฉียงใต่�	 พ่ั�นที�กว่า	80	%	เป็็นไหล่เขา	เหมาะแก่		
การทำาฟาร์มโคันม	มีส่ำนคั�าส่ำงออกสำำาคััญ	ได้�แก่	
ชาด้ำา	

                                                                                          
มยุเน่	(Mũi	Né)	

อย้ท่างภาคักลางต่อนใต่�ของป็ระเทศเวยีด้นาม	
มชี่�อเสีำยงในเร่�องของชายหาด้ที�สำวยงามและเงยีบ	สำงบ	
และที�ร้�จัำกกนัมากที�สำดุ้ค่ัอเน่นทรายที�กระจำายตั่วอย้ร่อบ
เมอ่ง	มเีฉด้สีำที�แต่กต่่างกันมากถุ่ง	18	สีำ	ทะเลทรายที�มชี่�อ
เสำยีงมากที�สำดุ้	คัอ่	“เนน่ทรายสำแีด้ง”	(Doi	Cat)		และ	
“เนน่ทรายสำขีาว”	(Bau	Trang)	

เวียดนาม สายใยสัมพันธ์แห่งมิตรไมตรี20



กัว๋ิางนนิห์	(Quang	Ninh)		            
กว�างนน่ห์เป็็นเมอ่งท่าทางท่ศต่ะวันออกเฉียงเหนอ่

ของเวียด้นาม	มท่ีาเรอ่สำำาคัญัได้�แก่	Hon	Gai	Port	เป็็นจำงัหวดั้
ที�อดุ้มสำมบ้รณ์ด้�วยทรพััยากรธรรมชาต่แ่ละเป็็นแหล่งถุ่านหน่
ใหญ่ที�สำดุ้ในป็ระเทศ	มสีำถุานที�ท่องเที�ยวที�มชี่�อเสีำยงระดั้บโลก	
ค่ัอ	อ่าวฮาลอง	(Ha	Long	Bay)																																			

ซาปา	(Sa	Pa)
เม่องน่าเที�ยวทางท่ศต่ะวนัออกเฉยีงเหน่อ				

ในเขต่จัำงหวัด้ลาวไคั	 มีอากาศหนาวเย็นต่ลอด้ปี็												
แต่่อุด้มสำมบ้รณ์ด้�วยพ่ัชพัันธ์ุธัญญาหาร
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ประช�กรและกลุ่มช�ติพันธุ์

ป็ระเทศเวียด้นามมีป็ระชากรมากกว่า	87	ล�านคัน	และ	54	ชนเผ่า	
แต่่ละชนเผ่ามีภาษาและวัฒนธรรมที�มีอัต่ลักษณ์ของต่นเอง	ชนเผ่าที�ใหญ่ที�สำุด้
ป็ระมาณร�อยละ	87	ของจำำานวนป็ระชากรทั�งหมด้ของเวียด้นาม	คั่อ	 เผ่าก่งห์	
(Kinh)	หร่อ	เผ่าเวียด้	(Viet)	อีกป็ระมาณร�อยละ	10	เป็็นชาวจำีน	เขมร	ชาวเขา	
และชนกลุ่มน�อยเผ่าต่่างๆ	อีก	53	ชนเผ่า

ป็ระชากรส่ำวนใหญ่ของเวียด้นามอาศัยอย้่อย่างหนาแน่นในที�					
ราบลุ่มบร่เวณสำามเหลี�ยมป็ากแม่นำ�าแด้งและแม่นำา�โขง	นอกจำากนั�นอาศัย
ต่ามที�ราบส้ำงและภ้เขาตั่�งแต่่ต่อนเหน่อจำรด้ต่อนใต่�	ร�อยละ	25	อาศัยอย้ใ่น
เขต่เม่องและร�อยละ	75	 ซ่ึ่�งมีจำำานวนมากกว่า	60	ล�านคันอาศัยในชนบท	
แต่่ปั็จำจุำบันจำำานวนป็ระชากรในเม่องมีแนวโน�มเพ่ั�มส้ำงข่�น	เพัราะมีการอพัยพั
ย�ายถุ่�นจำากชนบทเพ่ั�อทำางานในเม่อง	
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ชาวิเวิียดิ		หรือ	กัิงห์
เป็็นกลุ่มชาต่่พัันธ์ุกลุ่มใหญ่ที�สุำด้

ในป็ระเทศเวียด้นาม	ต่�นกำาเน่ด้มาจำาก	
บร่เวณที�ปั็จำจุำบันเป็็นเวียด้นามเหน่อเลยข่�นไป็
	ถุ่งต่อนใต่�ของป็ระเทศจำนี		โด้ยบรรพับรุุษ
ของพัวกเวียด้ได้�อพัยพัลงมาส่้ำที�ราบลุ่ม		
แม่นำ�าแด้งและต่่อมาได้�แต่่งงานกับ															
คันพ่ั�นเม่อง		

                                                          

ชาวิจำีน	 
ชาวจีำนหร่อชาวฮัว	 (Hoa)	 จัำด้เป็็นชนกลุ่มน�อย				

ที�สำำาคััญเพัราะส่ำวนใหญ่มักทำาธุรก่จำการคั�า	 ตั่�งถุ่�นฐาน					
รวมกันอย้ใ่นเจำอะเล่�น	หร่อ	โซึ่ลอน	(Cho	Lon)	ซ่ึ่�งปั็จำจุำบัน
เป็็นศ้นยก์ลางการคั�าขายที�สำำาคััญของชาวจีำนในเวียด้นาม
ขณะนี�ชาวฮัวส่ำวนใหญ่ถุ่อสัำญชาต่่เวียด้นาม	แต่่ยังคังถุ่อ
ป็ระเพัณีของจีำนอย่างเคัร่งคัรัด้																																																																																																																																						

                                                                                                                                             
ชาวิเขมร			
อาศัยอย้ใ่นบร่เวณด่้นด้อนสำามเหลี�ยมป็ากแม่นำ�าโขง	

										 ส่ำวนใหญ่มีอาชีพัทำาการเกษต่ร																			
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นอกจำากนี�ในเวียด้นามยังมีชนกลุ่มน�อยเผ่าต่่าง	ๆ	อาศัยอย้่และ							
เป็็นชนเผ่าที�มีป็ระเพัณีวัฒนธรรมที�เป็็นเอกลักษณ์ของต่นเอง	ทำาให�เวียด้นาม
เป็็นป็ระเทศที�มีคัวามหลากหลายทางป็ระเพัณีและวัฒนธรรมจำนเป็็นที�สำนใจำ
ของนักท่องเที�ยวชาวต่่างชาต่่		เช่น

ชาวิเย้า	(Yao)	หรือ	ซาวิ		(Dao)	
ชนเผ่าเย�าตั่�งหลักแหล่งอาศัยต่ามหม่้บ�านเขต่เขาต่่าง	ๆ 	ทางภาคัเหน่อ

แบ่งเป็็นหลายกลุ่มและมีช่�อเรียกต่ามป็ระเพัณีการด้ำาเน่นชีว่ต่	การแต่่งกาย
และเอกลักษณ์เฉพัาะของแต่่ละเขต่	แต่่ก็ใช�ภาษาเดี้ยวกันซ่ึ่�งสำะท�อนให�เห็นถุ่ง
คัวามผ้กพัันระหว่างชุมชนชาวเย�าในท�องถุ่�นต่่าง	ๆ	

ชาวิเหมื�อง		(Muong)
เป็็นกลุ่มป็ระชากรที�ใหญ่ที�สำุด้อาศัยอย้่ในจำังหวัด้ฮวาบ่นห์	และเขต่

เท่อกเขาของจำังหวัด้แทนฮวา	มีอาชีพัทำาการเกษต่รและหาของป็่า	นอกจำากนี�
ยังมีงานหัต่ถุกรรม	เช่น	การทอผ�า	จัำกสำาน	ป่ั็นไหม	

ชาวิหนุ่ง		(Nung)
อาศัยอย้่ในเขต่จัำงหวัด้ลางเซ่ึ่น				

กาวบั�ง	 บักซึ่าง	 บักน่นห์	 เต่วียน	และ							
กวางน่นห์	 มักสำร�างหม่้บ�านบร่เวณเช่งเขา	
น่ยมให�มีพ่ั�นที�ชุ่มนำ�าหน�าบ�าน		ส่ำวนหลังบ�าน
เป็็นสำวน	มีอาชีพัทำานา	ทำาไร่ข�าวโพัด้และ
สำวนผลไม�			

เวียดนาม สายใยสัมพันธ์แห่งมิตรไมตรี24



ชาวิไต่		(Tay)			     
อาศยัอย้ต่่ามหบุเขาและที�ราบเชง่เขาในจำงัหวัด้กาวบั�ง	ลางเซึ่น่	บักก่าน

และกว่างน่นห์	ชาวไต่่มีศ่ลป็ะวัฒนธรรมพ่ั�นบ�านที�น่าสำนใจำ	ทั�งบทกลอน	เพัลง
การเต่�นรำาและด้นต่รี	 นับถุ่อว่ญญาณบรรพับุรุษ	 จ่ำงมีการตั่�งแท่นบ้ชาไว�													
กลางบ�าน	มีอาชีพัทำาการเกษต่ร	ทั�งป็ล้กข�าว	ข�าวโพัด้	มันฝึรั�งและพ่ัชชน่ด้อ่�น	ๆ

ชาวิจำาม	
(người	Chăm	เหงื�อยจำัม,	người	Chàm	เหงื�อยจำ่าม)				                                                                     
ชาวจำามในเวียด้นามแบ่งเป็็น	4	กลุ่ม	ต่ามน่กายของศาสำนา	ค่ัอ	
1)	จำามบ่าลามนหร่อจำาม	นับถุ่อศาสำนาพัราหมณ์ฮ่นด้้	มีจำำานวนมากที�สุำด้		
2)	จำามบ่านีหร่อชาวจำามน่กายอ่สำลามเก่า	สำองกลุ่มนี�อาศัยในจัำงหวัด้						

น่งถุวนและบ่�งถุวน		
3)	จำามอ่สำลามใหม่	ส่ำวนใหญ่อย้ที่�จัำงหวัด้อานยาง	เต่ยน่ง	และนคัรโฮจ่ำม่นห์

	ชุมชนกลุ่มนี�เป็็นชาวจำามที�อพัยพัจำากเวียด้นามแล�วไป็อาศัยในกัมพ้ัชาระยะหน่�ง
	ต่่อมาได้�กลับมาตั่�งรกรากในเขต่ภาคัใต่�ของเวียด้นามจำนถุ่งปั็จำจุำบัน			

4)	จำามเฮอรอย	 (H’Roi)	 ไม่นับถุ่อศาสำนาใด้	ๆ	แต่่มีคัวามเล่�อมใสำใน
ป็ระเพัณีดั้�งเด่้มที�คัล�ายกับชนเผ่าบานาเอเด้	ซ่ึ่�งอย้่ในบร่เวณใกล�เคีัยง																																																																						

ชาวจำามซ่ึ่�งอย้่ในเขต่ร่มฝ่ัึงทะเลทางภาคักลางและต่อนใต่�ของเวียด้นาม
ได้�สำร�างสำรรค์ัวัฒนธรรมที�รุ่งเร่องโด้ยการรับอ่ทธ่พัลจำากวัฒนธรรมอ่นเดี้ย												
คัวามแต่กต่่างทางด้�านศาสำนาทำาให�เก่ด้คัวามแต่กต่่างด้�านวัฒนธรรมและว่ถีุชีว่ต่
ของชนกลุ่มน�อยเผ่าจำามน่กายต่่าง	ๆ		ซ่ึ่�งสำร�างคัวามน่าสำนใจำให�แก่ผ้�คันโด้ยทั�วไป็
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บทที่ 2   
ประวัติศาสตร์



อารยธรรมก่อนป็ระวัต่่ศาสำต่ร์ในเวียด้นามมีช่�อเสีำยงมากโด้ยเฉพัาะ
อารยธรรมยุคัห่นใหม่	ที�มีหลักฐานค่ัอ	กลองมโหระท่กสำำาร่ด้	และชุมชนโบราณ
ที�ด้งเซึ่่น	เขต่เม่องแทงหวา	ทางใต่�ของป็ากแม่นำ�าแด้ง	สำันน่ษฐานว่าบรรพับุรุษ
ของชาวเวียด้นามโบราณได้�มีการผสำมผสำานระหว่างชนเผ่ามองโกลอยด้์เหน่อ
จำากจำนีและใต่�ซ่ึ่�งเป็็นชาวทะเล	ด้ำารงชพีัด้�วยการป็ล้กข�าวแบบนาด้ำาและจำบัป็ลา
อย้่รวมกันเป็็นเผ่า	 บันท่กป็ระวัต่่ศาสำต่ร์ของเวียด้นามเรียกยุคันี�ว่า	อาณาจัำกร
วันลาง	 ถุ่อเป็็นยุคัก่อนป็ระวัต่่ศาสำต่ร์	อาณาจำักรนี�มีผ้�นำาป็กคัรองส่ำบต่่อกัน			
หลายร�อยปี็เรียกว่า	กษัต่ร่ย์หุ่ง
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เวียด้นามเร่�มเข�าสำ้่ยุคัป็ระวัต่่ศาสำต่ร์หลังชนเผ่าถุุกจำากต่อนใต่�ของ							
จำีนเข�ารุกรานและย่ด้คัรองด้่นแด้นแถุบลุ่มแม่นำ�าแด้ง	จำากนั�นไม่นานจำักรพัรรด้่
จำ่�นซึ่ีซึ่่�งเร่�มรวมด้่นแด้นจำีนสำร�างจำักรวรรด่้หน่�งเด้ียว	ได้�ยกทัพัลงมาและทำาลาย
อาณาจำักรของราชวงศ์ถุุกได้�	ก่อนึผนึวักดูินึแดูนึลูุ่มุแมุ่นึำ้�แดูงทัั้งห่มุดูให่้ข่ึ้นึตร้ง
ต่อศูนึย์กลู�งก�ร้ปกคร้องห่นึ�นึไห่่ห่ร้ือกวั่�งโจิวัในึมุณฑลูกวั�งตุ้งปัจิจิุบันึ 

หลงัสำ่�นสำดุ้ราชวงศ์ฉน่	ข�าหลวงหนานไห่คัอ่จำ�าวถุวัป็ระกาศต่ั�งหนานไห่
เป็็นอาณาจำักรอ่สำระ	ช่�อว่า	หนานเยว่	หร่อ	นามเหวียด้	ในสำำาเนียงเวียด้นาม				
ซึ่่�งเป็็นที�มาของช่�อเวียด้นามในป็ัจำจุำบัน	ก่อนกองทัพัฮั�นเข�าย่ด้อาณาจัำกรนาม			
เหวียด้ได้�ในป็ี	พั.ศ.	585	และผนวกเป็็นสำ่วนหน่�งของจำีน	ใช�ช่�อว่าเจำียวจำ่�อ	ขยาย
อาณาเขต่ลงใต่�ถุ่งบร่เวณเม่องด้านังในปั็จำจุำบัน	และส่ำงข�าหลวงป็กคัรองระดั้บส้ำง
มาป็ระจำำา	 เป็็นช่วงเวลาที�ชาวจีำนนำาวัฒนธรรมจีำนทางด้�านต่่าง	ๆ	ไป็เผยแพัร่		
ที�ด่้นแด้นแห่งนี�	พัร�อมเก็บเกี�ยวผลป็ระโยชน์ทรัพัยากรจำากชาวพ่ั�นเม่องหร่อ			
ชาวเวียด้นามจำนนำาไป็ส่้ำการต่่อต่�านอย่างรุนแรงหลายคัรั�ง	
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ก�ร้ปกคร้องข่องจีินึในึเวีัยดูนึ�มุข่�ดูตอนึเป็นึร้ะยะต่ามสำถุานการณ์ในจีำนเอง
จำ่งเป็็นโอกาสำให�ชาวพั่�นเม่องในเวียด้นามต่ั�งต่นเป็็นอ่สำระ	ในช่วงเวลาที�เวียด้นามอย้่ใต่�
การป็กคัรองของราชวงศ์ถัุง	 พุัทธศาสำนาเร่�มเข�าสำ้่เวียด้นาม	เม่องต่�าหลอหร่อฮานอย	
เป็็นเม่องใหญ่ที�สำุด้เป็็นศ้นย์กลางการคั�าการเด้่นทางของชาวจำีนและอ่นเด้ีย	พัระสำงฆ์
และนักบวชในลัทธ่เต่�าจำากจำีนเด้่นทางเข�ามาอาศัยในด่้นแด้นนี� ต่อมุ�ร้�ชวังศ์ถังไดู้
เปลูี่ยนึชื่อเข่ตปกคร้องนึี้ให่มุ่วั่� อันึห่นึ�นึ (หร่ออันนัม	ในสำำาเนียงเวียด้นาม)	หลังป็ราบ
กบฎีชาวพั่�นเม่องได้�	แต่่ถุ่อเป็็นช่วงเวลาสำุด้ท�ายที�จำีนคัรอบคัรองด้่นแด้นแห่งนี�

ยุคร�ชวงศ์เก่�

พ.ศ.	1498-1510	ราชวิงศ์โง		
หลังการล่มสำลายของราชวงศ์ถัุงของจำีน	นายพัลโงเกวี�ยน	ผ้�นำาท�องถุ่�นในเขต่

เม่องฮวาล่อทางใต่�ของลุ่มแม่นำ�าแด้ง	ขับไล่ชาวจีำนได้�	แล�วก่อตั่�งราชวงศ์โงเป็ลี�ยนช่�อ
ป็ระเทศว่า	ได้เวียด้	หลังจำากจำักรพัรรด้่สำวรรคัต่	อาณาจำักรแต่กแยกออกเป็น็	12	แคัว�น	
มีผ้�นำาของต่นไม่ข่�นต่่อกัน

  
พ.ศ.	1511-1523	ราชวิงศ์ดิิงห์		
ขุนศ่กด่้งห์โบะหล่ง	แม่ทัพัของราชวงศ์โง	สำามารถุรวบรวมแคัว�น	ต่่าง	ๆ	เข�า

ด้�วยกัน	 เป็ลี�ยนช่�อป็ระเทศเป็็นได้โก่เวียด้	 เร่�มสำร�างระบบการป็กคัรองแบบจำีนและ							
ตั่�งต่นเป็็น	 จัำกรพัรรด่้ด่้งห์เตี่ยน	หร่อ	 ด่้งห์เตี่ยนหว่าง	 เสำม่อนจัำกรพัรรด่้จ่ำ�นซีึ่ของจีำน						
ถุ่อเป็็นการเร่�มใช�ต่ำาแหน่งจัำกรพัรรด่้หร่อ	หว่างเด้�	ในเวียด้นามเป็็นคัรั�งแรก
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พ.ศ.	1524	-	1552	ราชวิงศ์เตี�ยนเลหรือเลยุค่แรกั	
มเหสีำของจัำกรพัรรด่้ด่้งห์โบะหล่ง	ขับไล่รัชทายาทราชวงศ์ด่้งห์	สำถุาป็นา

พัระสำวามีใหม่ค่ัอ	ขุนศ่กเลหว่าน	เป็็นจัำกรพัรรด่้เลด่้ายแห่ง	ได้�พัยายามฟ้ืนฟ้
คัวามสัำมพัันธ์กับราชวงศ์ซึ่่งของจีำน	และป็ราบป็รามกบฏิภายในเพ่ั�อสำร�าง
คัวามมั�นคัง	แต่่ถุ้กรัฐป็ระหารในเวลาต่่อมา	สำมัยนี�พัุทธศาสำนาและลัทธ่เต่�า
รุ่งเร่องและได้�รับคัวามเล่�อมใสำศรัทธาจำากหม้่ชนชั�นสำ้งมาก

ยุคร�ชวงศ์ใหม่

พ.ศ.	1552	-	1768	ราชวิงศ์หลี		
หลี	กง	อ่วน	ได้�ทรงย�ายเม่องหลวงไป็ที�	ทังลอง	(ฮานอย)	ทรงสำร�าง

วัด้ข่�น	150	แห่ง	ต่่อมาในป็ี	1070	ได้�นำาระบบการสำอบจำอหงวนมาใช�	และ
ก่อต่ั�งมหาว่ทยาลัยวันเหมียว	ให�คัวามร้�เกี�ยวกับวรรณคัด้ีขงจำ่�อ	เพั่�อสำอบเข�า

รับราชการในระบบจำอหงวน	รัชสำมัยหลีพัุทธศาสำนามีอ่ทธ่พัลต่่อ
การเม่องการป็กคัรองและสำังคัมมาก	ที�ป็ร่กษาราชการในบางสำมัย
เป็็นพัระสำงฆ์	 จัำกรพัรรด่้ราชวงศ์หลีช่วงหลังสำร�างวัด้ขนาด้ใหญ่ข่�น
หลายแห่ง	และสำละราชสำมบัต่่ออกผนวช	เป็็นสำาเหตุ่ให�การบร่หาร
ราชการเร่�มต่กอย้ใ่นอำานาจำของเคัร่อญาต่่	ผ้�ป็กคัรององค์ัสุำด้ท�ายเป็็น
เด็้กหญ่งที�ได้�รับการแต่่งตั่�งเป็็นจัำกรพัรรด่้นี	พัระนามว่าหลีเจีำ�ยว							
ซ่ึ่�งต่่อมาถุ้กเจ่ำ�นถุ้โด้ะ	ก่อรัฐป็ระหารยด่้อำานาจำจำากราชวงศ์หลีในที�สุำด้	
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พ.ศ.	1768	-	1943	ราชวิงศ์เจิำ�น
เจำ่�น	ถุโ้ด้ะ	ก่อรัฐป็ระหาร	ยด่้อำานาจำท่ามกลางสำถุานการณ์กบฏิ

และการรุกรานจำากข�าศ่กต่่างชาต่่	จำากนั�นได้�อภ่เษกสำมรสำกับพัระนาง
เจำยีว	ฮว่าง	จำกัรพัรรด้นี่องค์ัสำดุ้ท�ายของราชวงศ์หล	ีแล�วยกหลานข่�นเป็็น
จำักรพัรรด้่องคั์แรกของราชวงศ์เจำ่�น	รัชสำมัยนี�เวียด้นามต่�องเผช่ญกับศ่ก
สำงคัรามโด้ยต่ลอด้	ที�ร�ายแรงที�สำุด้คั่อการรุกรานจำากพัวกมองโกลและ
จำัมป็า	ด้�านการป็กคัรองคั่อเร่�มให�คัวามสำำาคััญกับอารยธรรมจำีนมากข่�น
กว่ายุคัที�ผ่านมาโด้ยเฉพัาะด้�านภ้ม่ป็ัญญาและอักษรศาสำต่ร์	รวมถุ่งการ
บร่หารราชการแบบจำีน	 ในสำมัยนี�มีการป็ระมวลพังศาวด้ารชาต่่เป็็น							
คัรั�งแรก	 ช่�อว่าด่้ายเหวียต่	 ส่ำอกี�	หร่อ	 บันท่กป็ระวัต่่ศาสำต่ร์มหาอาณา

จัำกรเวียด้	โด้ยราชบัณฑ่์ต่เลวันฮ่ว	นอกจำากนี�ยงัเร่�มป็ระด่้ษฐ์อักษรของเวียด้นาม
ที�เรียกว่า	อักษรโนม	ข่�นเป็็นคัรั�งแรก

พ.ศ.	1943	-	1971	ราชวิงศ์โห่
โห่	กุย๊ล	ีญาต่ข่องพัระชายาจำกัรพัรรด้ร่าชวงศ์เจำ่�น	สำร�างฐานอำานาจำของ

ต่นด้�วยการเป็็นแม่ทัพัทำาศ่กกับพัวกจำามทางใต่�	ต่่อมาก่อรัฐป็ระหารย่ด้อำานาจำ
จำากจำักรพัรรด่้ราชวงศ์เจ่ำ�นและพัยายามกำาจำัด้เช่�อสำายราชวงศ์ที�หลงเหล่ออย้่	
หลังข่�นคัรองราชย์ได้�ตั่�งทายาทของต่นเป็็นจัำกรพัรรด่้ต่่อมา	ราชน่ก้ลราชวงศ์เจ่ำ�น
ได้�ขอคัวามช่วยเหล่อไป็ยังจีำน	 จีำนจ่ำงส่ำงกองทัพัเข�ามาล�มล�างราชวงศ์โห่และ							
ย่ด้คัรองเวียด้นามโด้ยไม่ยอมมอบอำานาจำให�แก่ราชวงศ์เจ่ำ�น	
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ซ่ึ่�งเป็็นถุ่�นฐานเด่้มของเลเหล่ยและต่ระก้ลเล	ต่่อมาเลเหล่ยได้�รับการถุวายพัระนามว่า	เลไถุโต่�	
ช่วังแร้กข่องก�ร้ต้ังร้�ชวังศ์เป็นึช่วังสำร้้�งควั�มุม่ัุนึคงแลูะฟ้ื้�นึฟูื้ปร้ะเทัศในึทุักดู้�นึ	 โด้ยเฉพัาะ

ในสำมัยเลไถุโต่�หร่อเลเหล่ย	เช่น	การสำร�างระบบราชการ	จัำด้สำอบคััด้เล่อกขุนนาง	ต่รากฎีหมายใหม่	แบ่งเขต่
การป็กคัรองใหม่	ฟ้ืนฟ้การเกษต่ร	รวมถุ่งการสำถุาป็นาคัวามสัำมพัันธ์ทางการท้ต่กับจีำนทำาให�เวียด้นาม
เข�าสำ้่ยคุัสำงบสำขุ	ป็ลอด้จำากสำงคัรามอีกคัรั�ง	ต่่อมาหลังสำมยัเลเหล่ย	เร่�มเกด่้คัวามขัด้แย�งระหวา่งขุนนาง
พัลเร่อนกับบรรด้าขุนศ่กที�ร่วมทัพักับเลเหล่ยในการสำ้�รบกับจำีน	คัวามขัด้แย�งบานป็ลายจำนนำาไป็สำ้่การ
แบ่งพัรรคัแบ่งพัวกในหม้่ข�าราชสำำานัก	เก่ด้การรัฐป็ระหารคัรั�งแรกในสำมัยราชวงศ์เล	เม่�อ	พั.ศ.	2002	
มีการป็ระหารพัระชนนแีละจัำกรพัรรด่้ขณะนั�น	ต่่อมาบรรด้าขุนนางได้�สำนับสำนุนให�ราชน่ก้ลอีกพัระองค์ั
หน่�งข่�นเป็็นจัำกรพัรรด่้ทรงพัระนามว่าจัิกร้พัร้ร้ดิูเลูแถงตง	(พั.ศ.	2003	-	2040)	รั้ชก�ลูน้ีึทัร้งปกคร้อง
ปร้ะเทัศย�วันึ�นึแลูะรุ้่งเรื้องทัี่สุำดูยุคห่นึึ่งในึปร้ะวััติศ�สำตร้์ข่องเวัียดูนึ�มุ มีการป็ฏิ่ร้ป็ป็ระเทศหลาย
ด้�านโด้ยย่ด้ร้ป็แบบจำีนมากกว่าเด้่ม	ทั�งระบบการสำอบรับราชการ	และการขยายต่ัวของระบบราชการ	
รวมทั�งมีการป็ระมวลกฎีหมายใหม่	 รัชสำมัยนี�เวียด้นามเป็็นมหาอำานาจำและเป็็นศ้นย์กลางด้�วยการทำา
สำงคัรามกับเพ่ั�อนบ�านค่ัอจัำมป็าและลาวที�มักขัด้แย�งกับเวียด้นาม	หลังรัชกาลนี�ราชวงศ์เลเร่�มป็ระสำบ

ก�รกู้เอกร�ชและก�รก่อตั้งร�ชวงศ์เล (ยุคหลัง) 
พ.ศ. 1971- 2331 

พั.ศ.	1961	 เลเหล่ย	ชาวเม่องแทงหวา	ทางใต่�ของฮานอย					
ได้�รวบรวมสำมัคัรพัรรคัพัวกตั่�งต่นข่�นเป็็นผ้�นำา	ขับไล่จีำนออกจำากเวียด้นาม
ได้�สำำาเร็จำ	 ต่่อมาในปี็	พั.ศ.	1971	 เลเหล่ยได้�สำถุาป็นาราชวงศ์เลและ				
ข่�นคัรองราชย์เป็็นจัำกรพัรรด่้องค์ัใหม่	มีราชธานีที�ฮานอยหร่อทังลองและ
ราชธานีอีกแห่งค่ัอที�เม่องแทงหวา	(ทันห์ว�า)	หร่อ	ราชธานีต่ะวันต่ก							
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ปั็ญหาคัวามขัด้แย�งในหม่้ขุนนาง	 เช่�อพัระวงศ์	และปั็ญหาเศรษฐก่จำ	ในที�สุำด้ถุ้กรัฐป็ระหาร
โด้ยขุนศ่กหมักดั้งซุึ่ง	 ในพั.ศ.	2071	 ต่่อมาได้�รับการช่วยเหล่อจำากขุนศ่กต่ระก้ลเหงวียน							
และจ่ำ�ง	ที�มีอ่ทธ่พัลในราชสำำานักมาแต่่แรก	ทำาสำงคัรามกับราชวงศ์หมักสำามารถุยด่้เม่องทังลอง
ค่ันใน	พั.ศ.	2136	จ่ำงได้�ฟ้ืนฟ้ราชวงศ์เลป็กคัรองเวียด้นามต่่อไป็

ยุคแตกแยก เหนือ-ใต้

หลงัการฟ้ืนฟร้าชวงศ์เลข่�นได้�	ขนุศก่ต่ระกล้จ่ำ�งต่ั�งต่นเป็็นผ้�สำำาเรจ็ำราชการ	และบีบให�
ขนุศ่กต่ระก้ลเหงวยีนไป็ป็กคัรองเขต่ชายแด้นใต่�บรเ่วณเม่องด่้งเหยลงไป็ถุ่งบร่เวณเม่องด้านงั
ในปั็จำจำบุนั	ขนุศก่ต่ระก้ลจำ่�งตั่�งต่นเป็็น	“เจำ�า”	สำบ่ต่ำาแหน่งผ้�สำำาเรจ็ำราชการในต่ระก้ลของต่นเอง	
ขนุศก่ต่ระกล้เหงวยีนจำง่ป็ระกาศไม่ยอมรบัการป็กคัรองของต่ระกล้จำ่�งจำนเกด่้สำงคัรามคัรั�งใหม่
ต่่อมาอีกหลายสำ่บป็ี	 เวียด้นามจำ่งแบ่งแยกเป็็นสำองสำ่วน	สำ่วนเหน่ออย้่ในการป็กคัรองของ							
ราชวงศ์เลและเจำ�าต่ระกล้จำ่�ง	มศีน้ย์กลางที�ทงัลอง	ส่ำวนใต่�ต่ระกล้เหงวยีนป็กคัรอง	มศีน้ย์กลาง
ที�เม่องฝึ้ซึ่วนหร่อเว�	ในป็ัจำจำุบัน

จักรวรรดิเวียดน�ม

	พั.ศ.	2316	ชาวนาสำามพีั�น�องที�หม่้บ�านเต่ยเซ่ึ่นได้�ก่อการกบฏิในเขต่
เม่องบ่�งด่้�ง	เขต่ป็กคัรองของต่ระก้ลเหงวียน	สำามารถุย่ด้เม่องฝ้ึซึ่วนได้�	เช่�อสำาย
ต่ระกล้เหงวยีนจำง่หลบหนลีงทางใต่�ออกจำากเวยีด้นามไป็จำนถุง่กรงุเทพั	ฯ	ก่อน
กลับมารวบรวมกำาลังเอาชนะพัวกเต่ยเซ่ึ่นได้�อีกคัรั�งหน่�ง	
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 องค์ช�ยเห่งวีัยนึแอ๋งห่รื้อเห่งวีัยนึฟุื้กอ๊�นึ	(องเชียงส่ำอ)	ผ้�นำาต่ระก้ลเหงวียน
	ตั่�งต่นเป็็นจัำกรพัรรด่้องค์ัใหม่แห่งราชวงศ์เหงวียน	ใน	พั.ศ.	2345	สำถ�ปนึ�ร้�ชธ�นึี
ให่มุ่ท่ีัเมืุองเว้ั แทนที�	ทังลอง	ซ่ึ่�งถุ้กเป็ลี�ยนช่�อเป็็น	ฮานอย องค์ช�ยเห่งวีัยนึแอ๋งห่รื้อ
จัิกร้พัร้ร้ดิูย�ลูอง จัิกร้พัร้ร้ดิูพัร้ะองค์แร้กข่องร้�ชวังศ์เห่งวีัยนึเร่ิ้มุฟ้ื้�นึฟูื้ปร้ะเทัศเวีัยดูนึ�มุ
มีุอ�ณ�เข่ตใกลู้เคียงกับปัจิจุิบันึ ด่้นแด้นภาคัใต่�ขยายไป็ถุ่งป็ากแม่นำ�าโขงและชายฝ่ัึง
อ่าวไทย	ทรงรักษาสัำมพัันธ์กับชาวต่ะวันต่กโด้ยเฉพัาะฝึรั�งเศสำที�ช่วยรบกับพัวก					
เต่ยเซ่ึ่น	 โด้ยมีนายช่างฝึรั�งเศสำช่วยออกแบบพัระราชวังที�เว�และป็้อมป็ราการ								
เม่องไซ่ึ่ง่อน	

ร้�ชวังศ์เห่งวัียนึรุ้่งเร้ืองทัี่สำุดูในึสำมุัยจิักร้พัร้ร้ดูิองค์ทัี่สำองคือ          
จัิกร้พัร้ร้ดิูมิุนึห่ม่ัุง พัร้ะองค์ทัร้งเปล่ีูยนึช่ือปร้ะเทัศเป็นึ ดู่�ยนึ� ข่ย�ย
แสำนึย�นุึภ�พัไปยงัลู�วัแลูะกมัุพูัช�	ผนวกกัมพ้ัชาฝ่ัึงต่ะวันออก	และทำา
สำงคัรามกับสำยามต่่อเน่�อง	เก่อบ	20	ปี็	แต่่ภายหลังถุ้กชาวกัมพ้ัชาต่่อต่�าน
อย่างรุนแรงจ่ำงต่�องถุอนตั่วจำากกัมพ้ัชา	สำมัยนี�เวียด้นามเร่�มใช�นโยบาย
ต่่อต่�านการเผยแพัรค่ัร่สำต่ศาสำนาของบาทหลวงชาวต่ะวนัต่ก	มกีารจัำบกุม
และป็ระหารบาทหลวงชาวต่ะวันต่กอยา่งต่่อเน่�อง	รวมถุ่งชาวเวียด้นาม
ที�นับถุ่อคัร่สำต่ศาสำนา	จำนถุ่งรั้ชสำมัุยจัิกร้พัร้ร้ดิูองค์ท่ีั 4	ค่ัอจัำกรพัรรด่้ต่่ด่้�ก
 ทัร้งต่อต้�นึช�วัคริ้สำต์อย่�งรุ้นึแร้ง	จำนในที�สุำด้บาทหลวงชาวฝึรั�งเศสำ						
ต่�องขอคัวามช่วยเหล่อจำากรัฐบาลของต่นให�ช่วยคุั�มคัรอง	พั.ศ.	2401	
เร่อรบฝึรั�งเศสำเข�ามาถุ่งน่านนำ�าเม่องด้านัง	 (หร่อต้่ราน)	ฐานทัพัเร่อใกล�
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เม่องหลวงเว�	กองกำ�ลัูงฝึร่ั้งเศสำบุกโจิมุตีดิูนึแดูนึภ�คใต้ จัิกร้พัร้ร้ดิูตึดึู�กยอมุ
สำงบศึกแลูะมุอบดิูนึแดูนึภ�คใต้ให้่แก่ฝึร่ั้งเศสำ	ชาวเวียด้นามเร่�มต่่อต่�านการยด่้
คัรองของฝึรั�งเศสำแต่่ไม่อาจำต่่อส้ำ�กับแสำนยานุภาพัที�เหน่อกว่าได้�	ฝึร่ั้งเศสำจึิง
เข้่�ควับคมุุเวีัยดูนึ�มุอย่�งจิร้งิจัิงมุ�กข้ึ่นึแลูะแบ่งเวีัยดูนึ�มุออกเป็นึ 3 ส่ำวันึ คือ
อ�ณ�นิึคมุโคชินึจีินึ ในึภ�คใต้ เข่ตอ�รั้กข่�อันึนึ�มุ ในึตอนึกลู�งแลูะเข่ตอ�รั้กข่�
ตังเกี�ยในึภ�คเห่นืึอ	โด้ยเวียด้นามยังมีจัำกรพัรรด่้เช่นเด่้มแต่่ต่�องผ่านการร่วม
คััด้เล่อกของข�าหลวงฝึรั�งเศสำและมีฐานะเป็็นเพีัยงสัำญลักษณ์เท่านั�น	อำานาจำ
ในการบร่หาร	การคัลัง	การทหารและการท้ต่ส้ำงสุำด้เป็็นของฝึรั�งเศสำ	จ่ำงถุ่อว่า
เวียด้นามส่ำ�นสุำด้ฐานะเอกราชนับแต่่นั�น

ยุคอ�ณ�นิคม 

 ฝึร้ัง่เศสำเข้่�มุ�ปกคร้องแลูะแสำวังห่�ผลูปร้ะโยชน์ึจิ�กเวีัยดูนึ�มุทั�งดู้�นึเศร้ษฐกจิิ 
โดูยให้่เวีัยดูนึ�มุเป็นึแห่ลู่งปลููกข้่�วัแลูะพืัชเศร้ษฐกิจิให่มุ่ ๆ  เช่นึ ก�แฟื้ แลูะย�งพั�ร้� 
ส่ำงออกไป็ยงัฝึรั�งเศสำเพ่ั�อเป็็นวัต่ถุุด่้บแก่โรงงานในฝึรั�งเศสำ	ที�ด่้นในเวียด้นามต่กเป็็นของ
ชาวฝึรั�งเศสำจำำานวนมาก	ชาวฝึรั�งเศสำเร่�มอพัยพัเข�ามาตั่�งถุ่�นฐานในเวียด้นาม	พัร�อมทั�ง			
ส่ำงเสำร่มการศ่กษาและวัฒนธรรมฝึรั�งเศสำให�แพัร่หลายในเวียด้นาม	เม่�อชาวเวียด้นาม
ส่ำวนหน่�งได้�รับการศ่กษาแบบใหม่จ่ำงเร่�มต่�องการอ่สำระในการทำางาน	และมีส่ำวนร่วมใน
การป็กคัรองป็ระเทศ	ในที�สุำด้มีการก่อตั่วของกลุ่มชาต่่น่ยมต่่าง	ๆ 	กลุ่มที�เข�มแข็งที�สุำด้
ค่ัอ	พัรรคัคัอมม่วน่สำต์่อ่นโด้จีำนที�ตั่�งข่�นโด้ยโฮจ่ำม่นห์	ในปี็	พั.ศ.2473	และต่่อมาป็รับ
เป็ลี�ยนเป็็นกลุ่มเวียด้ม่นห์	ได้�นำาชาวนาก่อการต่่อต่�านฝึรั�งเศสำในชนบท
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ยุคเอกร�ช  

	พั.ศ.	2488	โฮจิมิุนิึห์่รั้บมุอบอำ�นึ�จิจิ�กจัิกร้พัร้ร้ดิูบ๋�วัไดู่แลูะรั้บตำ�แห่น่ึง
ปร้ะธ�นึ�ธิบดีูคนึแร้ก	แต่่หลังจำากนั�นฝึรั�งเศสำกลับเข�ามาขับไล่รัฐบาลของ															
โฮจ่ำม่นห์และไม่ยอมรับเอกราชของเวียด้นาม	ซ่ึ่�งนำาไป็ส่้ำสำงคัราม	จำนในที�สุำด้ฝึร่ั้งเศสำ
พ่ั�ยแพ้ัแก่กองกำ�ลัูงเวีัยดูมิุนึห์่ท่ีัค่�ยเดีูยนึเบียนึฟูื้ 

ในปี็	พั.ศ.	2497	มกีารทำาสำนธส่ำญัญาเจำนวีา	ยอมรับเอกราชของเวยีด้นาม	
แต่สำห่รั้ฐอเมุริ้ก�แลูะช�วัเวีัยดูนึ�มุในึภ�คใต้บ�งส่ำวันึไมุ่ต้องก�ร้ร้วัมุตวัักับรั้ฐบ�ลู
ข่องโฮจิิมุินึห่์	 จ่ำงได้�ก่อตั่�งด่้นแด้นเวียด้นามภาคัใต่�เป็็นอีกป็ระเทศหน่�ง	คั่อ	
สำ�ธ�ร้ณร้ฐัเวัยีดูนึ�มุห่ร้อืเวัยีดูนึ�มุใต้ มีไซึ่่ง่อนเป็็นเม่องหลวง	ใช�เสำ�นละต่่จำ้ด้ที�	
17	องศาเหน่อแบ่งแยกเวัียดูนึ�มุสำ่วันึเห่นึือใต้ก�ร้ปกคร้องข่องโฮจิิมุินึห่์ 
(เวียด้นามเหน่อ)	
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สงคร�มเวียดน�ม         
                                      
เวัยีดูนึ�มุเห่นืึอไมุ่ยอมุรั้บสำถ�นึภ�พัข่องเวีัยดูนึ�มุใต้ต�มุสำนึธสัิำญญ�เจินีึวั�แต่กลัูบปร้ะก�ศ

ทัำ�สำงคร้�มุเพัื่อข่ับไลู่แลูะ “ปลูดูปลู่อย” เวัียดูนึ�มุใต้จิ�กสำห่ร้ัฐอเมุร้ิก�เพัื่อร้วัมุเข่้�เป็นึปร้ะเทัศ
เดูียวักันึ	พัร�อมทั�งให�การสำนับสำนุนกลุ่มชาวเวียด้นามใต่�ที�ต่่อต่�านสำหรัฐอเมร่กา	(เวียด้กง)	ในการ
ทำาสำงคัราม	สำหรัฐอเมร่การ่วมกับอีก	7	ม่ต่รป็ระเทศได้�เข�าร่วมสำงคัรามเวียด้นามเต็่มร้ป็แบบโด้ย
สำนับสำนุนทั�งเง่น	อาวุธยุทโธป็กรณ์	และกำาลังทหารเป็็นจำำานวนมาก	ในช่วงการรบพุ่ังที�รุนแรง					
ในปี็	พั.ศ.	2510	อเมร่กาได้�ส่ำงทหารเข�าป็ระจำำาการในเวียด้นามใต่�มากกว่า	500,000	นาย	การรบ
ส่ำวนใหญ่จ่ำงเป็็นการรบระหว่างทหารอเมร่กันและพัันธม่ต่รจำากต่่างป็ระเทศ	กับกองกำาลังเวียด้กง
และเวียด้นามเหน่อ	ทั�งในชนบทและในเม่อง	การรบต่่อเน่�องมาจำนกระทั�งถุ่งปี็	พั.ศ.	2516	ทหาร
อเมร่กันถุ้กส่ำงเข�าไป็ในเวียด้นามถุ่ง	2,500,000	นาย	เสีำยชีว่ต่ไป็กว่า	58,000	นาย	บาด้เจ็ำบนับ	

200,000	นาย	และเช่�อว่าฆ่าตั่วต่ายจำำานวนมาก	เพัราะทนสำภาพัคัวามโหด้ร�ายไม่ไหว	และ
ไม่อาจำส้ำ�รบกับสำงคร้�มุกองโจิร้ ห่รื้อสำงคร้�มุจิร้ยุทัธข่องเวีัยดูกงในสำมรภ้ม่ที�ไม่คุั�นเคัยได้�	
ส่ำงผลให�เก่ด้การเด่้นขบวนต่่อต่�านสำหรัฐอเมร่กา เพ่ืัอป้องกันึไมุ่ให้่เห่ตุก�ร้ณ์ลุูกลู�มุ          
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มุ�กข้ึ่นึ จึิงไดู้ทัำ�สำนึธิสัำญญ�สัำนึติภ�พั	(Paris	Peace	Accords)	ในวันที�	27	มกราคัม	พั.ศ.	2516	ณ	กรุงป็ารีสำ	สำหรัฐอเมร่กา
โอนภารก่จำทั�งหมด้ให�รัฐบาลเวียด้นามเป็็นผ้�รับผ่ด้ชอบ	สำงคัรามเวียด้นามยังคังด้ำาเน่นต่่อไป็	จำนถุ่งปี็	พั.ศ.	2518	กองทัพั
เวียด้กงบุกเข�าถุ่งกรุงไซ่ึ่ง่อน	ในวันที�	2	กรกฎีาคัม	พั.ศ.	2519 เวีัยดูนึ�มุเห่นืึอแลูะเวีัยดูนึ�มุใต้ร้วัมุเป็นึปร้ะเทัศเดีูยวักันึ
ในึช่ือ “สำ�ธ�ร้ณรั้ฐสัำงคมุนิึยมุเวีัยดูนึ�มุ”	มีการป็กคัรองแบบสัำงคัมน่ยม	โดูยมีุ “ฮ�นึอย” เป็นึเมืุองห่ลูวัง แลูะไดู้เปล่ีูยนึช่ือ
เมืุองไซ่่ง่อนึเป็นึโฮจิิมิุนึห์่ซิ่ต้ี	ป็กคัรองโด้ยพัรรคัคัอมม่วน่สำต์่		

ในป็ี	พั.ศ.	2534	เวียด้นามป็ระสำบป็ัญหาด้�านเศรษฐก่จำ	
จ่ำงได้�ป็รับเป็ลี�ยนนโยบายเป็ิด้ป็ระเทศรับการลงทุนจำากต่่าง
ป็ระเทศ	พัร�อมกับมีการสำถุาป็นาคัวามสำัมพัันธ์ทางการท้ต่
กับป็ระเทศต่่าง	ๆ	รวมทั�งป็ระเทศสำหรัฐอเมร่กา

 

ผลกระทบจ�กสงคร�ม

จำากป็ระวัต่่คัวามเป็็นมาและป็ระวัต่่ศาสำต่ร์ก่อนจำะมาเป็็นป็ระเทศเวียด้นามในป็ัจำจุำบัน	 เห็นได้�ว่า								
ชาวเวียด้นามต่�องผ่านการต่่อส้ำ�แย่งช่ง	 ผ่านคัวามโหด้ร�ายและการถุ้กกด้ขี�ข่มเหงจำากชาวต่่างชาต่่มาเป็็นระยะ	
โด้ยเฉพัาะในช่วงที�เก่ด้สำงคัรามเวียด้นาม	ป็ระเทศสำหรัฐอเมร่กาไม่ได้�ใช�เฉพัาะอาวุธสำงคัรามในการส้ำ�รบเท่านั�น	
หากแต่่ยังได้�ใช�สำารเคัมีซ่ึ่�งเป็็นที�ร้�จัำกกันดี้ในขณะนั�นว่า	“ฝึนึเห่ลืูอง”	เข�าป็ราบป็รามป็ระชาชนไป็พัร�อมกันด้�วย	
ทำาให�ชาวเวียด้นามต่�องป็ระสำบภาวะทุพัพัลภาพัส่ำบต่่อมาอีกมากกว่าหน่�งช่วงอาย	ุการส้ำ�รบรุกไล่ทำาให�ป็ระชาชน
ทั�งคันหนุ่มคันสำาว	คันชราและเด็้กว่�งหนีต่ายอย่างน่าอเนจำอนาถุ	คัรอบคัรัวต่�องพัลัด้พัรากจำากกัน	ภาวการณ์
เหล่านี�ได้�สำร�างบาด้แผลที�ร�าวล่กลงในจ่ำต่ใจำของชาวเวียด้นามอย่างยากที�จำะรักษา	และกลายเป็็นปั็จำจัำยสำำาคััญ			
ในการสำร�างบุคัล่กภาพัที�แข็งแกร่ง	กล�าหาญ	อด้ทน	มีว่นัยและส้ำ�ชว่ีต่ของชาวเวียด้นาม	จำนทำาให�ป็ระเทศเวียด้นาม
ก�าวผ่านคัวามยากจำน	และสำามารถุสำร�างป็ระเทศให�มีเศรษฐก่จำเท่าเทียมกับป็ระเทศอ่�น	ๆ	ได้�ในปั็จำจุำบัน
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บทที่  3
ความสัมพันธ์

ไทย – เวียดนาม



การพััฒนาคัวามสัำมพัันธ์และคัวามร่วมม่อไทย	-	เวยีด้นาม	ต่ลอด้ระยะ
ที�ผ่านมามีลักษณะของการพััฒนาคัวามร่วมม่อบนผลป็ระโยชน์ร่วมกันในเช่ง	
“หุ่น้ึส่ำวันึทั�งยทุัธศ�สำตร์้” โด้ยมคีัวามสำมัพัันธ์ในหลายด้�าน	ได้�แก่	คัวามสำมัพันัธ์
ด้�านการเม่องและคัวามมั�นคัง	ด้�านเศรษฐก่จำ	(ป็ระกอบด้�วยการคั�า	การลงทุน
และการท่องเที�ยว)	ด้�านวัฒนธรรมและว่ชาการและด้�านต่่างป็ระเทศ

คว�มสัมพันธ์ท�งก�รทูต

ไทัยสำถ�ปนึ�ควั�มุสัำมุพัันึธ์ทั�งก�ร้ทูัตกับเวีัยดูนึ�มุเม่ืุอวัันึท่ีั 6 สิำงห่�คมุ
 2519 และเป็ิด้สำถุานเอกอัคัรราชท้ต่ที�กรุงฮานอย	และสำถุานกงสำุลใหญ่	ณ			
นคัรโฮจ่ำม่นห์	 เม่�อปี็	2521	และ	2535	ต่ามลำาดั้บ	ในเด่้อนกุมภาพัันธ์	2521				
ได้�มีการเปิ็ด้สำถุานท้ต่เวียด้นามป็ระจำำากรุงเทพัฯ	คัวามสัำมพัันธ์และคัวามร่วมม่อ
ระหว่างไทย	 -	 เวียด้นาม	 ในปั็จำจุำบันอย้่ในระด้ับที�ดี้มาก	 มีการแลกเป็ลี�ยน								
การเยอ่นในทุกด้�านและทุกระดั้บอย่างต่่อเน่�อง	
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ปี 2559 ในึโอก�สำฉลูองคร้บร้อบ 40 ปีก�ร้สำถ�ปนึ�ควั�มุสำัมุพัันึธ์ทั�งก�ร้ทัูต 
เวัียดูนึ�มุแลูะไทัยได้�ป็ระสำบคัวามสำำาเร็จำในการจำัด้ก่จำกรรม	“งานวันวัฒนธรรมเวียด้นาม
ในป็ระเทศไทย”	และ	“งานวันวัฒนธรรมไทยในเวียด้นาม”	นอกจำากนี�	ยงัมีการจัำด้ก่จำกรรม
ที�น่าสำนใจำต่่าง	ๆ	 เช่น สำมุเด็ูจิพัร้ะกนิึษฐ�ธิร้�ชเจ้ิ� กร้มุสำมุเด็ูจิพัร้ะเทัพัร้ัตนึร้�ชสุำดู� ฯ 
สำย�มุบร้มุร้�ชกุมุ�รี้ เสำด็ูจิเยี่ยมุสำถ�นึเอกอัคร้ร้�ชทูัตสำ�ธ�ร้ณร้ัฐสัำงคมุนิึยมุเวีัยดูนึ�มุ   
ปร้ะจิำ�ปร้ะเทัศไทัย แลูะทัร้งเข้่�ร่้วัมุพิัธีเปิดูตัวัห่นัึงสืำอภ�พั “Vietnam through the 
lens of her royal highness princess maha chakri sirindhorn”	ซ่ึ่�งเป็็นภาพัถุ่าย	
ฝีึพัระหัต่ถ์ุเกี�ยวกับป็ระเทศเวียด้นามเม่�อคัรั�งเสำด็้จำเย่อนเวียด้นามในช่วงปี็	2536	-	2558	
จำำานวน	60	ภาพั	และพ่ัธีเปิ็ด้ตั่ว	“ด้วงต่ราไป็รษณีย์เวียด้นาม-ไทย”	ที�จัำด้แสำด้งแสำต่มป์็	2	
ชุด้ภายใต่�หัวข�อ	“หุ่นกระบอก”	ซ่ึ่�งเป็็นศ่ลป็ะพ่ั�นเม่องของไทยและเวียด้นาม	

กล่าวได้�ว่า	ต่ลอด้	40	ปี็ตั่�งแต่่เร่�มสำถุาป็นาคัวามสัำมพัันธ์
ทางการท้ต่มาจำนถุ่งปั็จำจุำบัน	คัวามสัำมพัันธ์ระหว่างเวียด้นามกับ
ไทยได้�พััฒนาข่�นอย่างเข�มแข็งในหลายด้�าน	ทั�งเศรษฐก่จำ	การคั�า	
การลงทุน	วัฒนธรรม	การศ่กษาและการท่องเที�ยว	และป็ระเทศไทย
จัำด้ว่าเป็็นป็ระเทศแรกและป็ระเทศเด้ยีวที�มีกลไกการป็ระชมุคัณะ
รัฐมนต่รีร่วมกับเวียด้นาม	
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คว�มสัมพันธ์ท�งเศรษฐกิจ

ปั็จำจุำบันเวียด้นามเป็็นป็ระเทศที�ป็ระสำบคัวามสำำาเร็จำอย่างส้ำงด้�านเศรษฐก่จำ	
กล่าวได้�ว่าเศรษฐก่จำของเวียด้นามเต่่บโต่เป็็นลำาดั้บ	2	ของโลกรองจำากจำนี	การเต่่บโต่
ทางเศรษฐก่จำของเวียด้นามด่้งด้้ด้การลงทุนโด้ยต่รงจำากต่่างป็ระเทศจำนทุักวัันึน้ีึ
เวีัยดูนึ�มุกลู�ยเป็นึดู�วัรุ่้งข่องปร้ะเทัศเศร้ษฐกิจิเกิดูให่มุแ่ละถุ้กจำับต่ามองในฐานะ	
“ดู�วัเดู่นึแห่่งอ�เซี่ยนึ”	ในส่ำวนของป็ระเทศไทยนั�น	ไทยและเวียด้นามได้�อนุึมัุติแผนึ
ปฏิิบัติก�ร้เก่ียวักับควั�มุร่้วัมุมืุอดู้�นึก�ร้ค้�แลูะก�ร้ลูงทุันึร้ะยะปี 2558 - 2563 โด้ย
ตั่�งเป้็าหมายว่าจำะพัยายามเพั่�มม้ลค่ัาการคั�าต่่างต่อบแทนข่�นเป็็น	2	หม่�นล�านด้อลลาร์
สำหรัฐภายในปี็	2563	นอกจำากนี�	ไทยยังมีสำถุานะเป็็นนักลงทุนรายใหญ่ที�สุำด้อันดั้บ
ที�	9	ของเวียด้นาม	ด้�วยม้ลค่ัาการลงทุนสำะสำมถุ่งเด่้อนม่ถุุนายน	2561	ม้ลค่ัารวม	
10,159	ล�านด้อลลาร์สำหรัฐใน	493	โคัรงการ	ในขณะที�เวียด้นามเป็็นค่้ัคั�าอันดั้บ						
ที�	2	ของไทยในอาเซีึ่ยน	และเป็็นค่้ัคั�าอันดั้บที�	5	ของไทยในโลก
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กัารเยือนของผู้่นำารัฐบาล
นายกรัฐมนต่รีของไทยหลายท่านได้�เด่้นทางเยอ่นเวียด้นามเพ่ั�อร่วมป็ระชุม

คัวามร่วมม่อในโอกาสำต่่าง	ๆ	เช่น	
		วันที�	26	ตุ่ลาคัม	2549	พัล.อ.สุำรยุทธ	จุำลานนท์	เด่้นทางเย่อนเวียด้นาม

อยา่งเป็็นทางการ	และต่่อมาได้�เด่้นทางเย่อนกรุงฮานอย	เพ่ั�อร่วมป็ระชุมผ้�นำา	APEC	
คัรั�งที�	14	ระหว่างวันที�	17	-	19	พัฤศจ่ำกายน	2549

		เด่้อนพัฤศจ่ำกายน	2557	พัลเอก	ป็ระยุทธ์	จัำนทร์โอชา	ได้�เด่้นทางเย่อน
เวียด้นามอย่างเป็็นทางการ	โอกาสำนี�ไทยและเวียด้นามได้�ลงนามในแผนป็ฏ่ิบัต่่การ
คัวามสัำมพัันธ์หุ�นส่ำวนยุทธศาสำต่ร์เวียด้นาม	-	 ไทยระยะปี็	2557	-	2561	 ซ่ึ่�งเป็็น
เอกสำารสำำาคััญที�ระบุถุ่งคัวามร่วมม่อในทุกด้�านระหว่าง	2	ป็ระเทศ

ก�รแลกเปลี่ยนก�รเยือนที่สำ�คัญ

 ก�รเยือนของฝ่�ยไทย 
กัารเสดิ็จำ	ฯ	เยือนของพระราชวิงศ์	
		วันที�	18	-	21	ธันวาคัม	2502	พัระบาทสำมเด็้จำพัระบรมชนกาธ่เบศร	มหาภ้ม่พัล			

อดุ้ลยเด้ชมหาราช	บรมนาถุบพ่ัต่ร	และสำมเด็้จำพัระบรมราชชนนีพัันปี็หลวง	 เสำด็้จำ	ฯ	เย่อน
เวียด้นามใต่�		

		วันที�	5	-	9	กันยายน	2540	พัระบาทสำมเด็้จำพัระวช่รเกล�าเจำ�าอย้่หัว	เสำด็้จำ	ฯ	เย่อน
เวียด้นาม	และวันที�	14	ตุ่ลาคัม	2548	เสำด้็จำ	ฯ	นคัรโฮจำ่ม่นห์เพั่�อทรงฝึึกบ่น	

		วันที�	17	-	21	มีนาคัม	2536	และวันที�	19	-	21	เมษายน	2543	สำมเด็้จำพัระกน่ษฐา-							
ธ่ราชเจำ�า	กรมสำมเด็้จำพัระเทพัรัต่นราชสุำด้าฯ	สำยามบรมราชกุมารีเสำด็้จำฯ	เย่อน

		วันที�	11	-	15	พัฤศจ่ำกายน	2544	และวันที�	29	พัฤศจ่ำกายน	สำมเด็้จำเจำ�าฟ้ากรม						
พัระศรีสำวางคัวัฒน์	เสำด็้จำ	ฯ	เย่อน
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 ก�รเยือนของฝ่�ยเวียดน�ม
ผ้�นำาของเวียด้นามได้�เด่้นทางเย่อนป็ระเทศไทยหลายท่าน	เช่น	
		ระหว่างวันที�	6	-	8	ตุ่ลาคัม	2541	นายเจ่ำ�น	ด่้�ก	เล่อง	(Tran	Duc	

Luong)	ป็ระธานาธ่บดี้เวียด้นาม	(ในขณะนั�น)	เย่อนไทยอย่างเป็็นทางการ
(State	Visit)	ในฐานะราชอาคัันตุ่กะของพัระบาทสำมเด็้จำพัระบรมชนกาธ่เบศร
มหาภ้ม่พัลอดุ้ลยเด้ช	มหาราชบรมนาถุบพ่ัต่ร

		มถุุ่นายน	2556	นายเหงวียนฟ้้จ่ำอง	เลขาธ่การใหญ่พัรรคัคัอมม่วน่สำต์่
เวียด้นามได้�เด่้นทางเยอ่นไทยเป็็นป็ระเทศแรกในกลุ่มอาเซีึ่ยน	ผลการเย่อน
คัรั�งนี�ไทยได้�ยกระดั้บคัวามสัำมพัันธ์กับเวียด้นามข่�นเป็็นคัวามสัำมพัันธ์หุ�น
ส่ำวนยุทธศาสำต่ร์	

			กรกฎีาคัม	2558	นายเหงวียนเต่่�นหยุง	นายกรัฐมนต่รีเวียด้นาม
ได้�เด่้นทางมาเย่อนป็ระเทศไทยอย่างเป็็นทางการและเป็็นป็ระธานร่วมใน
การป็ระชุมคัณะรัฐมนต่รีร่วมเวียด้นาม	-	ไทยคัรั�งที�	3	เพ่ั�อวางแนวทางการ
พััฒนาคัวามสัำมพัันธ์ทว่ภาคีัในทศวรรษที�	5	 โด้ยเน�นยำ�าการกระชับคัวาม
สัำมพัันธ์หุ�นส่ำวนยทุธศาสำต่รเ์พ่ั�อสัำนต่่ภาพั	คัวามเจำร่ญรุ่งเร่องและเสำถุยีรภาพั
ของแต่่ละป็ระเทศและภ้ม่ภาคัอาเซีึ่ยน	ในปี็	2558

คว�มสัมพันธ์ท�งสังคมและวัฒนธรรม       

	ไทย	-	เวียด้นามร่วมกันพััฒนาหม่้บ�านม่ต่รภาพัไทย	-	เวียด้นาม	ที�บ�านนาจำอก	จัำงหวัด้นคัรพันม	ซ่ึ่�งเป็็นสำถุานที�		
ที�อดี้ต่ป็ระธานาธ่บดี้โฮจ่ำม่นห์	เคัยพัำานักในช่วงกอบก้�เอกราช	โด้ยฝ่ึายไทยได้�จัำด้สำรรงบป็ระมาณจำำานวน	2	ล�านบาทสำร�าง
“ห�องสำมุด้อ่เล็กทรอน่กส์ำ”	ภายในหม่้บ�านดั้งกล่าวเพ่ั�อเป็็นสำถุานที�เผยแพัร่คัวามร้�ด้�านคัวามสัำมพัันธ์และคัวามร่วมม่อ	
ด้�านวัฒนธรรมของสำองป็ระเทศเป็็นการ	“ต่่อยอด้”	โคัรงการหม่้บ�านม่ต่รภาพั

เวียดนาม สายใยสัมพันธ์แห่งมิตรไมตรี46



คว�มสัมพันธ์ท�งก�รศึกษ� 

หลังปี็	พั.ศ.	2518	การศ่กษาของเวียด้นามได้�นำาร้ป็แบบมาจำากระบบ
การศ่กษาของสำหภาพัโซึ่เวียต่รัสำเซีึ่ยมาใช�	แต่่โด้ยภาพัรวมการศ่กษาเวียด้นาม
ยงัได้�รับอ่ทธ่พัลจำากจำนีและฝึรั�งเศสำด้�วย	เน่�องจำากเคัยต่กอย้่ภายใต่�อาณาน่คัม
ของสำองป็ระเทศดั้งกล่าว	โด้ยเฉพัาะอ่ทธ่พัลในเร่�องของการใช�ตั่วหนังส่ำอหร่อ
อักษรในการเรียน	ในส่ำวนของแนวค่ัด้ต่่าง	ๆ	ที�ป็รากฏิในแผนการเรียนการสำอน
ของเวียด้นามนั�น	ถุ่อว่าได้�รับอ่ทธ่พัลจำากสำหภาพัโซึ่เวียต่รัสำเซีึ่ยส้ำงมาก	เพัราะ
มีการบังคัับนักศ่กษาในมหาว่ทยาลัยทุกแห่งต่�องเรียนว่ชาการป็กคัรองแบบ
สัำงคัมน่ยม	รวมทั�งว่ชาป็รัชญาแนวค่ัด้ของมาร์ก	เลน่น	และโฮจ่ำม่นห์	

ลักษณะของการจัำด้การศ่กษา	
สำำานักคัวามสัำมพัันธ์ต่่างป็ระเทศ	สำำานักงานป็ลัด้กระทรวงศ่กษาธ่การ	ได้�สำรุป็

ระบบการจัำด้การศ่กษาของเวียด้นามในปั็จำจุำบันไว�ดั้งนี�																														
เวียด้นามจัำด้แบ่งการศ่กษา	5	ลักษณะ	ค่ัอ
1.	การศ่กษาระด้บัก่อนป็ระถุมศ่กษา	(Pre-School	Education)	ป็ระกอบ

ด้�วยการเลี�ยงด้้เด็้กสำำาหรับเด็้กอาย	ุ6	เด่้อนถุ่ง	3	ปี็	และอนุบาลสำำาหรับเด็้กอาย	ุ3	-	5	ปี็
2.	การศ่กษาสำามัญ	(5	-	4	-	3)	มีวัต่ถุุป็ระสำงค์ัที�จำะให�ป็ระชาชนได้�มีว่ญญาณ

ในคัวามเป็็นสัำงคัมน่ยมมีเอกลักษณ์ป็ระจำำาชาต่่	และมีคัวามสำามารถุในด้�านอาชีพั
			•	ระดั้บป็ระถุมศ่กษาเป็็นการศ่กษาภาคับังคัับ	5	ปี็ชั�น	1	-	5
			•	ระดั้บมัธยมศ่กษาต่อนต่�นค่ัอชั�น	6	-	9
			•	ระดั้บมัธยมศ่กษาต่อนป็ลายค่ัอชั�น	10	-	12
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3.	การศ่กษาด้�านเทคัน่คัและอาชีพั		มีเทียบเคีัยงทั�งระดั้บ
มัธยมศ่กษาต่อนต่�นและต่อนป็ลาย	

4.	การศ่กษาระดั้บอุด้มศ่กษา		แบ่งเป็็นระดั้บอนุป็ร่ญญา
	(Associate	degree)	และระดั้บป็ร่ญญา

5.	การศ่กษาต่่อเน่�อง	 เป็็นการศ่กษาสำำาหรับป็ระชาชน	
ที�พัลาด้โอกาสำการศ่กษาในระบบสำายสำามัญและสำายอาชีพั

สำำานักงาน	ก.พั.	ได้�รายงานว่า	ในการป็ระชุมนานาชาต่่ทางเศรษฐก่จำ
ระดั้บป็ระเทศ	เม่�อป็ลายเด่้อนเมษายน	พั.ศ.	2550	ณ	กรุงโฮจ่ำม่นห์		รัฐมนต่รี
ว่าการกระทรวงศ่กษาธ่การและการฝึึกอบรม	ของเวียด้นามได้�กล่าวถุ่งปั็ญหา
ของระบบการศ่กษาเวียด้นามในปั็จำจุำบันว่า	 คุัณภาพัการศ่กษาและการฝึึก
อบรมในเวียด้นาม	ยังต่ำ�าและมีปั็ญหา	จำำาเป็็นต่�องยกระดั้บคุัณภาพัการศ่กษา
และฝึึกอบรมให�ทดั้เทียมมาต่รฐานสำากล	จ่ำงจำำาเป็็นต่�องมีการกำาหนด้กลยทุธ์
ในการพััฒนาการศ่กษาของเวียด้นาม	

กลยุทธ์หน่�งค่ัอเร่งรัด้พััฒนาการศ่กษาและการฝึึกอบรมให�เก่ด้ผล	
โด้ยคัำาน่งถุ่งคัวามต่�องการของสัำงคัมและได้�จัำด้ให�มีคัวามร่วมม่อกับสำถุาบัน
การศ่กษาต่่างป็ระเทศ	เช่น	คัวามรว่มม่อกับมหาว่ทยาลัยชั�นนำาในสำหรฐัอเมร่กา
ในป็กีารศ่กษา	พั.ศ.	2549	-	2550	คัวามรว่มม่อระหวา่งรัฐบาลเวียด้นามและ
รัฐบาลส่ำงคัโป็ร์	เพ่ั�อสำนับสำนุนการแลกเป็ลี�ยนนักเรียน	นักศ่กษา	และการฝึึก
อบรมคัร้อาจำารย์ในทุกระดั้บ	ขยายโคัรงการโรงเรียนค่้ัแฝึด้	เพ่ั�อให�โอกาสำแก่
นักเรียนของทั�งสำองป็ระเทศ	ได้�ทำาก่จำกรรมร่วมกันมากข่�น	เป็็นต่�น
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ก�รแลกเปลี่ยนท�งด้�นก�รศึกษ�ระหว่�งไทยและเวียดน�ม

ไทยมีคัวามร่วมม่อทางว่ชาการกบัเวียด้นามตั่�งแต่่ปี็	พั.ศ.	2535	ผ่าน
กรอบการป็ระชุมคัวามร่วมม่อทางว่ชาการไทย	 -	 เวียด้นาม	นอกจำากนี�											
ทั�งสำองฝ่ึายยังเห็นคัวามสำำาคััญของการแลกเป็ลี�ยนการสำอนภาษาระหว่างกัน	
โด้ยไทยได้�รับคัวามร่วมม่อในการเป็ดิ้หลักส้ำต่รสำอนภาษาไทยในมหาว่ทยาลัย
	5	แห่งของเวียด้นาม	ขณะที�เวียด้นามสำนับสำนุนงบป็ระมาณ	3.5	แสำนด้อลลาร์
สำหรัฐ	สำร�างโรงเรียนสำอนภาษาเวียด้นามที�จัำงหวัด้นคัรพันม	นอกจำากนี�												
ทั�งสำองฝ่ึายได้�แลกเป็ลี�ยนการศ่กษาด้้งานสำาขาต่่างๆ	ระหวา่งกันอยา่งต่่อเน่�อง
ดั้งนี�

พั.ศ.	2552	มหาว่ทยาลัยฮานอยได้�เปิ็ด้สำอน	
ภาษาไทย	เพ่ั�อผล่ต่บุคัลากรที�สำามารถุใช�ภาษาไทยในการ
ส่ำ�อสำารและป็ระกอบอาชีพัได้�	ต่อบสำนองคัวามต่�องการ
ของไทยและเวียด้นามในการ	ต่่ด้ต่่อสำ่�อสำารในด้�านต่่าง	ๆ
เช่น	เศรษฐก่จำการคั�าการลงทุน	การศ่กษา	การแลกเป็ลี�ยน
วัฒนธรรมระหว่างสำองป็ระเทศ	และในปี็	2555	ได้�เปิ็ด้
หลักส้ำต่รป็ร่ญญาต่รีไทยศ่กษา	 เปิ็ด้สำอนภาษาไทยเป็็น
รายว่ชาโท	 เปิ็ด้รับนักศ่กษาป็ีที�	3	จำากสำาขาภาษาต่่าง
ป็ระเทศ	10	สำาขาในมหาว่ทยาลัยเป็็นระยะเวลา	1	 ปี็
การศ่กษา	
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พั.ศ.	2544	มหาว่ทยาลัยราชภัฏินคัรพันม	ตั่�งศ้นยเ์วียด้นามศ่กษาเพ่ั�อ
บร่การข�อม้ลข่าวสำาร	คัวามร้�ด้�านต่่าง	ๆ	เกี�ยวกับป็ระเทศสำาธารณรัฐสัำงคัมน่ยม
เวียด้นาม	ทั�งในอดี้ต่และปั็จำจุำบัน		เปิ็ด้สำอนหลักส้ำต่รภาษาเวียด้นามเบ่�องต่�นให�
แก่นักศ่กษาภาคัป็กต่่และภาคัสำมทบ	รวมถุ่งข�าราชการ	 หัวหน�าส่ำวนราชการ	
และบุคัคัลที�สำนใจำทั�วไป็	ปั็จำจุำบันมีนักศ่กษาชาวเวียด้นามเข�ามาศ่กษาด้�วย

พั.ศ.	2560	ไทยเป็็นป็ระธานหมุนเวียนขององค์ัการรัฐมนต่รีศ่กษา				
แห่งเอเชียต่ะวันออกเฉียงใต่�หร่อ	SEAMEO	ซ่ึ่�งมีแผนการขยายคัวามร่วมม่อด้�าน
การศ่กษากับเวียด้นามและอาเซีึ่ยน	 ถุ่งขณะนี�	มหาว่ทยาลัยหลายแห่งและ
โรงเรียนมัธยม	47	แห่งของไทยได้�บรรจุำว่ชาภาษาเวียด้นามเป็็นว่ชาหลัก
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 ก�รส�นสัมพันธ์ในระดับเย�วชน
          
คัณะยุวท้ต่คัวามดี้	จำำานวน	37	คัน	ป็ระกอบด้�วยนักเรียนจำากระดั้บ			

ชั�นเรียน	ป็.4	-	ม.3		อายเุฉลี�ย	10-15	ป็	ีคัร้และผ้�บร่หารโรงเรียนจำาก	26	โรงเรียน
ใน	23	จัำงหวัด้	เย่อนสำาธารณรัฐสัำงคัมน่ยมเวียด้นาม	เพ่ั�อพััฒนาโลกทัศน์และ
สำานไมต่รีกับเยาวชนป็ระเทศเพ่ั�อนบ�าน	ระหว่างวันที�	30	มีนาคัม	-	4	เมษายน
	2558		

คัณะยุวท้ต่คัวามดี้	 ได้�สำร�างม่ต่รไมต่รีกับนักเรียนป็ระถุมศ่กษาและ
มัธยมศ่กษาต่อนต่�น	จำำานวน	4	แห่ง	ค่ัอ

1.	 โรงเรียนป็ระถุมศ่กษา	 ก่ม	 เลียน	 (Kim	Lien	Primary	School)		
เป็็นโรงเรียนรัฐบาลที�ใหญ่สุำด้ในกรุงฮานอย	มีนักเรียน	3,500	คัน	โรงเรียนตั่�ง
มาได้�	53		ปี็	ได้�รับรางวัลระดั้บป็ระเทศด้�านศ่ลป็ะการแสำด้งนาฏิศ่ลป์็		ผ้�บร่หาร
โรงเรียนและคัร้ให�คัวามสำำาคััญการใช�เวลาอยา่งมีคุัณค่ัา	เสำร่มสำร�างการเรียนร้�ใน
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ทุกโอกาสำ	เน�นคัวามรักชาต่่	การแข่งขันช่งคัวามเป็็นเล่ศ	และการให�โอกาสำ
อย่างทั�วถุ่งและเท่าเทียม	 เน่�องจำากเด็้กนักเรียนมาจำากหลายระดั้บทาง
สัำงคัม	ทางโรงเรียนได้�คััด้เด็้กระดั้บชั�นเดี้ยวกับเยาวชนไทยมาต่�อนรับและ
ร่วมก่จำกรรมสำานสัำมพัันธ์	 เช่น	หมากกระด้าน	ที�ข่�นช่�อและสำร�างช่�อเสีำยง
ให�นักเรียนเวียด้นาม	และเกมการละเล่นที�ร้�จัำกกันดี้ในกลุ่มป็ระเทศอาเซีึ่ยน
และให�นักเรียนได้�แสำด้งก่จำกรรมส่ำงเสำร่มวัฒนธรรมผ่านการแสำด้งนาฏิศ่ลป์็
และขับร�องเพัลง

2.	 โรงเรียนมัธยมศ่กษา	เหงียะ	 เต่่�น	 (Nghia	Tan	
Secondary	 School)	 เป็็นโรงเรียนชั�นนำาที�ทันสำมัย															
ด้�วยอาคัารเรียนและอุป็กรณ์เสำร่มการศ่กษาอย่างคัรบคัรัน	
มีนักเรียน	1,800	คัน	ได้�รับการสำนับสำนุนจำากเขต่พ่ั�นที�การ
ศ่กษาให�เป็็นโรงเรียนต่�นแบบที�มีคัวามพัร�อมในการศ่กษา
เรียนร้�แบบองค์ัรวม	ที�มุ่งเน�นการพััฒนาทั�งการเรียนการสำอน
คุัณภาพัของคัร้และศักยภาพัของนักเรียน	คัณะยุวท้ต่ฯ	ได้�
แลกเป็ลี�ยนการแสำด้งทางวัฒนธรรม	และแบ่งปั็นป็ระสำบการณ์
กับนักเรียนเวียด้นามต่ามห�องเรียนที�ทางโรงเรียนจัำด้ให�	ขณะ
ที�คัณะคัร้เยี�ยมชมห�องสำมุด้ห�องคัอมพ่ัวเต่อร์	ห�องพัละศ่กษา
ที�มีสำระว่ายนำ�าในร่ม	และโรงอาหารที�มีการบร่หารจำัด้การ
อยา่งเป็็นระบบเป็็นแบบอยา่งที�นำาไป็พััฒนาต่่อยอด้ได้�ต่่อไป็
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3.	โรงเรียนมัธยมศ่กษา	ญา	ถุุ่ย	(Gia	Thuy	Secondary	School)	
เป็็นโรงเรียนลำาดั้บที�	19	ในจำำานวน	600	โรงเรียนในกรุงฮานอย	ได้�รับรางวัล
แข่งขันชนะเล่ศด้�านคัณ่ต่ศาสำต่ร์และวรรณคัดี้เวียด้นาม	มีนักเรียนเด่้นทางไป็
ศ่กษาต่่อต่่างป็ระเทศเป็็นอัต่ราส่ำวนที�ส้ำง	และมีคัวามร่วมม่อแลกเป็ลี�ยนกับ
ป็ระเทศชั�นนำาด้�านการศ่กษา	เช่น	อังกฤษ	ออสำเต่รเลีย	อ่นเดี้ย	และส่ำงคัโป็ร์	
ปั็จำจุำบันมีนักเรียน	1,260	คัน	นักเรียนจำำานวนคัร่�งหน่�งร่วมต่�อนรับคัณะยวุท้ต่ฯ
อย่างเป็็นพ่ัธีการและน่าป็ระทับใจำ	พัร�อมด้�วยชุด้การแสำด้งของนักเรียนที�มาก
คัวามสำามารถุจำำานวนนับร�อยคัน	คัณะยุวท้ต่ฯ	ได้�ขับร�องเพัลง	The	ASEAN	
Way	เพัลงสำ�มต่ำา	พัระราชน่พันธ์ในสำมเด็้จำพัระกน่ษฐาธ่ราชเจำ�า	กรมสำมเด็้จำ
พัระเทพัรัต่นราชสุำด้าฯ	สำยามบรมราชกุมารี	และเพัลง	Chiec	den	ong	sao	
(แสำงด้าว)	ซ่ึ่�งสำร�างคัวามคัร่กคัร่�นให�นักเรียนที�ร่วมชมการแสำด้งร�องต่ามไป็ด้�วย

จำากนั�นมีการแบ่งกลุ่มนักเรียนเพ่ั�อทำาคัวามร้�จัำกสำร�าง
ม่ต่รสัำมพัันธ์	และแลกเป็ลี�ยนของที�ระล่กจำากยุวท้ต่ฯ
กับงานหัต่ถุกรรมป็ระด่้ษฐ์ของนักเรียนเวียด้นาม	

ในโอกาสำนี�	ม้ลน่ธ่ฯ	เสำนอการแลกเป็ลี�ยนการ
เยี�ยมเยอ่นของคัณะนักเรียนเวียด้นาม	กับโรงเรียนใน
เคัร่อข่ายของยุวท้ต่คัวามดี้	ผ้�อำานวยการโรงเรียนอุบล
ว่ทยาคัมย่นดี้และพัร�อมให�การต่�อนรับ	โด้ยเสำนอให�แจำ�ง
ช่วงเวลาผ่านสำถุานเอกอัคัรราชท้ต่ไทยหร่อม้ลน่ธ่ฯ	เพ่ั�อ
ป็ระสำานเต่รียมการต่่อไป็
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4.	โรงเรียนป็ระถุมศ่กษา	ด้ว่าน	ถุ่	เดี้�ยม	(Doan	Thi	Diem	
Primary	School)	โรงเรียนเอกชนที�ใหญ่สุำด้ในกรุงฮานอย	มีนักเรียน	
3,100	คัน	จัำด้ตั่�งโด้ยสำถุาบันภาษาต่่างป็ระเทศมหาว่ทยาลัยแห่งชาต่่
กรุงฮานอย	การเรียนการสำอนมุ่งเน�นทักษะภาษาต่่างป็ระเทศ	(อังกฤษ
และฝึรั�งเศสำ)	คัวบค่้ักับหลักส้ำต่รกระทรวงศ่กษาธ่การ	ก่จำกรรมที�นักเรียน
ไทย	-	เวียด้นามร่วมแลกเป็ลี�ยนระหว่างกัน	ผ่านการแสำด้งคัวามสำามารถุ
พ่ัเศษด้�านด้นต่รี	การขับร�อง	และการละเล่น	(รำากระทบไม�)	เป็็นที�น่ยม
ในหม่้นักเรียนเวียด้นาม	ทั�งนี�คัณะคัร้จำำานวน	200	คันจำากโรงเรียนนี�	
มีกำาหนด้มาเย่อนไทยในเด่้อนพัฤษภาคัม	2558	 ซ่ึ่�งเป็็นการเย่อน							
ต่่างป็ระเทศป็ระจำำาปี็ของโรงเรียน	
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โรงเรียนทั�ง	4	แห่งตั่�งอย้่ในเขต่ต่่างๆ	ของกรุงฮานอย	บร่หารโด้ย											
ผ้�อำานวยการที�มีว่สัำยทัศน์ชัด้เจำนในการนำาพัาแนวการเรียนการสำอนไป็ส่้ำเป้็าหมาย
ระบบการศ่กษาของเวียด้นามแม�จำะต่่างจำากระบบไทยที�	เป็็นแบบ	6	-	3	-	3	เป็็น
	5	-	4	-	3	แต่่ก็รวม	12	ปี็	เท่ากันก่อนเข�าส่้ำการศ่กษาระด้บัมหาว่ทยาลัย	นักเรียน
เวียด้นามสัำงกัด้องค์ักรเยาวชนแห่งชาต่่	 ที�ย่ด้ถุ่อแนวป็ฏ่ิบัต่่ร่วมกันต่ามคำ�สำอนึ
ข่องโฮจิิมิุนึห์่ บ่ด้าของการรวมชาต่่เวียด้นาม	ที�ส่ำงเสำร่มให�รั้กช�ติ - รั้กปร้ะช�ชนึ
เรี้ยนึให้่เก่ง - ทัำ�ง�นึให้่ดีู แลูะทัำ�ห่น้ึ�ท่ีัให้่ดีูท่ีัสุำดู รั้กษ�ควั�มุสำะอ�ดู - รั้กษ�   
ส่ิำงแวัดูลู้อมุ รั้กษ�วิันัึย แลูะอ่อนึน้ึอมุถ่อมุตนึ - ซ่ื่อสัำตย์ - กลู้�ห่�ญ	นอกจำากนี�
เยาวชนเวียด้นามนับว่ามีคัวามขยันและอด้ทน	ที�ป็รากฏิชัด้เจำนในเยาวชนทุก
ระดั้บ
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ต่่อมาคัณะยุวท้ต่คัวามดี้	ชุด้ที�	2	จำำานวน	39	คัน	เยอ่นสำาธารณรัฐ
สัำงคัมน่ยมเวียด้นามเพ่ั�อสำานสัำมพัันธ์แลกเป็ลี�ยนป็ระสำบการณ์เรียนร้�กับ
นักเรียนระด้ับป็ระถุมศ่กษาและมัธยมศ่กษาในนคัรโฮจ่ำม่นห์	 	2	แห่ง	
และภาคัว่ชาภาษาไทย	คัณะต่ะวันออกศ่กษาของมหาว่ทยาลัย	ระหว่าง
วันที�	26	ส่ำงหาคัม	-	2	กันยายน	2561	ดั้งนี�

1.	 โรงเรียนมัธยมต่�น	 เล่อง	 ด่้�นห์	 กั�ว	 (Loung	Dinh	Cua	Secondary	
School)	มีนักเรียน	1,000	คัน	นาย	เจ่ำ�น	วัน	ต่่�นห์	(Tran	Van	Tinh)	ผ้�อำานวยการ
โรงเรียนให�การต่�อนรับคัณะยุวท้ต่คัวามดี้	 นักเรียนเวียด้นามและคัณะยุวท้ต่							
คัวามดี้ได้�ร่วมทำาก่จำกรรม	ค่ัอ	การวาด้ภาพัระบายสีำต่�นไม�แห่งสัำนต่่ภาพัด้�วยน่�วม่อ
การละเล่นพ่ั�นบ�านของเวียด้นาม	อาท่	ปิ็ด้ต่าตี่ล้กโป่็ง	รำากระทบไม�	และการสำร�าง
งานหัต่ถุกรรมจำากวัสำดุ้ธรรมชาต่่	เช่น	สำานป็ลาต่ะเพีัยนจำากก�านมะพัร�าว	ทั�งสำอง
ฝ่ึายได้�แลกเป็ลี�ยนก่จำกรรมวัฒนธรรมผ่านการแสำด้งฟ้อนรำาพ่ั�นเม่องของนักเรียน
เวียด้นาม	และการขับร�องเพัลง	ภาษาไทย	อังกฤษ	และเวียด้นาม	ของเยาวชนไทย
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2.		โรงเรียนมัธยมต่�น	โง	เต่่�ด้		โต๊่	(Ngo	Tat	To	Secondary	
School)		นาย	ด่้าว	บ๊า	เก่�อง	(Dao	Ba	Cuong)	ผ้�อำานวยการโรงเรียน
ให�การต่�อนรับ	โรงเรียนแห่งนี�มีนักเรียน	2,200	คัน	คัณะยุวท้ต่ฯ	ได้�
นำาเสำนอเร่�องสำยามเม่องย่�มเพ่ั�อแนะนำาเม่องไทย	และก่จำกรรมจ่ำต่อาสำา
ของยุวท้ต่คัวามดี้ที�ทำาก่อนได้�รับการคััด้เล่อกให�เข�าร่วมโคัรงการฯ					
ทั�งสำองฝ่ึาย	ยงัได้�ร่วมทำาก่จำกรรม	ค่ัอ	แข่งขันศัพัท์ภาษาอังกฤษ	หัต่ถุกรรม
ป็ระด่้ษฐ์จำากวัสำดุ้ธรรมชาต่่	เป็็นสำร�อยข�อม่อและพัวงกุญแจำ	ก่จำกรรม
แลกเป็ลี�ยนวัฒนธรรมอาหารไทย	-	เวียด้นาม	โด้ยนักเรียนทั�งสำองฝ่ึาย
ได้�เรียนร้�และล่�มรสำ	ขนมคัาว	-	หวาน	ของแต่่ละป็ระเทศจำากนั�นมีการ
แลกเป็ลี�ยนของที�ระล่ก	 ช่องทางการต่่ด้ต่่อ	แลกเป็ลี�ยนข�อม้ลคัวามร้�
ระหวา่งนักเรียน	นับเป็็นการพััฒนาโลกทศัน์และขยายฐานแหง่ม่ต่รภาพั
ระดั้บเยาวชนของทั�งสำองป็ระเทศ

                     
3.		ภาคัว่ชาภาษาไทย		มหาว่ทยาลัยสัำงคัมศาสำต่รแ์ละมนษุยศาสำต่ร์

(University	of	Social	Sciences	and	Humanities	:	USSH)	นคัร				
โฮจ่ำม่นห์	 ว่ทยาเขต่ถุ้ด่้�ก	 (Thu	Duc)	มหาว่ทยาลัยชั�นนำาที�มีนักศ่กษา
กว่า	22,000	คัน	ในภาคัว่ชาภาษาไทย	เปิ็ด้สำอนถุ่งระดั้บป็ร่ญญาต่รี	
ปั็จำจุำบันมีนักศ่กษาจำำานวน	100	คัน	ด้ร.	ฟาน	 ถัุ�น	 ด่้�นห์	 (Dr.	Phan	
Thanh	Dinh)	รองอธ่การบด้	ีให�การต่�อนรบัคัณะนักเรียนยวุท้ต่ฯ	ได้�นำา
เสำนอแนวค่ัด้เศรษฐก่จำพัอเพีัยงและแนวทางที�ได้�นำาไป็ป็ฏ่ิบัต่่ในชีว่ต่
ป็ระจำำาวัน	 ร่วมกันทำาก่จำกรรมวาด้ภาพัคัวามสำัมพัันธ์ไทย	-	 เวียด้นาม	
และขับร�องเพัลงร่วมกับพีั�นักศ่กษาเวียด้นาม	
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สม�ชิกประช�คมอ�เซียน

วันที�	28	กรกฎีาคัม	2538	เวียด้นามได้�เข�าเป็็นสำมาช่กสำมาคัม
ป็ระชาชาต่่แห่งเอเชียต่ะวันออกเฉียงใต่�	หร่อ	อาเซีึ่ยนอยา่งเป็็นทางการ
ทำาให�เวียด้นามและไทยเป็็นสำมาช่กขององคัก์รที�ใหญ่ที�สุำด้ในภ้ม่ภาคั	และ
เม่�อกุมภาพัันธ์	2547	เวียด้นามและไทยได้�จัำด้การป็ระชุมคัณะรัฐมนต่รี
ร่วมคัรั�งแรกภายใต่�การอำานวยการของนายกรัฐมนต่รีทั�ง	2	ป็ระเทศ						
ณ	นคัรด้านงั	ป็ระเทศเวียด้นามและจำงัหวัด้นคัรพันม	โด้ยได้�วางแนวทาง
การพััฒนาคัวามสัำมพัันธ์และคัวามร่วมม่อด้�านการเม่อง	 เศรษฐก่จำ	
วัฒนธรรม	 สัำงคัมและการศ่กษา	โด้ยเฉพัาะการผลักดั้นก่จำกรรมการ				
แลกเป็ลี�ยนวัฒนธรรม	เศรษฐก่จำ	การคั�าและการท่องเที�ยว	ต่่อมาได้�มีการ
จัำด้การป็ระชุมคัณะรัฐมนต่รีร่วมเวียด้นาม	-	ไทยคัรั�งที�	2	ณ	กรุงฮานอย
โด้ยได้�มีการออกแถุลงการณ์ร่วมเกี�ยวกับว่สัำยทัศน์ด้�านคัวามมั�นคัง
เวียด้นาม	-	ไทย	ระยะปี็	2555	-	2559
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กรกฎีาคัม	2558	นาย	เหงวยีนเต่่�นหยงุ	นายกรัฐมนต่รี
เวียด้นามได้�เด่้นทางมาเยอ่นป็ระเทศไทยอยา่งเป็็นทางการและ
เป็็นป็ระธานร่วมในการป็ระชมุคัณะรัฐมนต่รีร่วมเวียด้นาม	-	ไทย
คัรั�งที�	3	 เพ่ั�อวางแนวทางการพััฒนาคัวามสัำมพัันธ์ทว่ภาคีัใน
ทศวรรษที�	5	 ซ่ึ่�งที�ป็ระชุมได้�ยำ�าถุ่งการกระชับคัวามสัำมพัันธ์หุ�น
ส่ำวนยุทธศาสำต่ร์เพ่ั�อสัำนต่่ภาพั	คัวามเจำร่ญรุ่งเร่องและเสำถีุยรภาพั
ของแต่่ละป็ระเทศและภ้ม่ภาคัอาเซีึ่ยน	ในปี็	2558	

ในฐานะสำมาช่กป็ระชาคัมอาเซีึ่ยน	 ไทยได้�เป็็น										
เจำ�าภาพัจำดั้การป็ระชมุสุำด้ยอด้อาเซีึ่ยน	คัรั�งที�	34	แบบเต่ม็คัณะ
ปี็	2562	โด้ยมี	พัลเอก	ป็ระยุทธ์	จัำนทร์โอชา	นายกรัฐมนต่รี
เป็็นป็ระธานการป็ระชุมเม่�อวันที�	22	 ม่ถุุนายน	2562	ณ						
โรงแรมด่้	แอทธ่นี	กรุงเทพัฯ	การป็ระชุมคัรั�งนี�มีผ้�นำาอาเซีึ่ยน
และเลขาธ่การอาเซีึ่ยนเข�าร่วมการป็ระชุมด้�วย	สำำาหรับการ
จัำด้ป็ระชุมคัรั�งที�	35	ในปี็	2563	เวียด้นามจำะเป็็นเจำ�าภาพัและ
เป็็นป็ระธานการป็ระชุม	
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บทที่ 4   
ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี



ภ�ษ�

ภาษาเวียด้นามเป็็นภาษาร้ป็คัำาโด้ด้	 เช่นเด้ียวกับภาษาจำีนและภาษาในเอเชียต่ะวันออก
เฉียงใต่�อ่�น	ๆ	และเป็็นภาษาที�มีวรรณยุกต่์คัล�ายภาษาไทย	แต่่เสำียงวรรณยุกต่์ของภาษาเวียด้นาม
และภาษาไทยแต่กต่่างกนั	ภ�ษ�เวัยีดูนึ�มุเดูมิุใช้ตวััเข่ยีนึจินีึ เร้ยีกว่ั� “จิื�อญอ” ต่่อมาชาวเวยีด้นาม
ได้�พััฒนาต่ัวเขียนจำีนเพั่�อใช�เขียนภ�ษ�เวัียดูนึ�มุ เร้ียกวั่� “อักษร้จิื�อโนึมุ”	ป็ัจำจำุบันเวียด้นามใช�ต่ัว
อกัษรโรมันที�พัฒันาข่�นโด้ยม่ชชนันารีชาวฝึรั�งเศสำ	และใช�เคัร่�องหมายเสำร่มสัำทอกัษรเป็็นวรรณยกุต์่	
ซึ่่�งแยกเสำียงออกได้�	6	ระด้ับ	

ภาษาเวียด้นามมีคัำาลักษณนามเพั่�อใช�แสำด้งลักษณะของนามเช่นเด้ียวกับภาษาไทยและ
ภาษาจีำน	มกีารซึ่ำ�าคัำาเพั่�อสำร�างคัำาใหม่	ในส่ำวนของคัำาสำรรพันามไม่ได้�ถุก้แบ่งอย่างชดั้เจำนว่าเป็็นบรุษุ
ที�	1	หร่อ	2	หร่อ	3	ข่�นกับผ้�พั้ด้และผ้�ฟัง	ในสำ่วนของคัำาศัพัท์นั�นกว่าร�อยละ	70	ของคัำาศัพัท์มีราก
ศัพัท์มาจำากภาษาจำีน	โด้ยเฉพัาะคัำาศัพัท์ทางการเม่องและว่ทยาศาสำต่ร์	คัำาป็ระสำมหลายคัำาเป็็น
การป็ระสำมระหว่างคัำาด้ั�งเด้ม่ในภาษาเวยีด้นามกับคัำายม่จำากภาษาจำนี	ปั็จำจำบัุนคัำาเหล่านี�มกัใช�เป็็น
คัำาเวยีด้นาม	นอกจำากนี�ยงัมคีัำายม่จำากภาษาฝึรั�งเศสำและภาษาองักฤษ	เช่น	tivi	มาจำาก	TV	เป็็นต่�น
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สถีานเอกัอัค่รราชทูตไทย	ณ	กัรุงฮานอย	ไดิ้จำัดิทำาภาษาเวิียดินามเบื�องต้นในชีวิิตประจำำาวิัน	
ซึ�งขอค่ัดิเลือกัมาดิังนี�

  1. หมวดคำ�ศัพท์พื้นฐ�นทั่วไป

  			ค่วิามหมาย																						ค่ำาอ่าน		 			 					ค่วิามหมาย																							ค่ำาอ่าน

	 ใช่												 	 เว่ง			 	 	 	 ไม่ใช่		 	 	 คัง	ฝ่ึาย

	 โป็รด้																				 ซ่ึ่น		 	 	 	 กรุณา				 	 หล่าม	เอ่น

	 ขอบคุัณ													 ก่าม	เอ่น	 	 	 ขอโทษ										 	 ซ่ึ่น	โหลย		

	 มี				 	 	 ก�อ		 	 	 	 ไม่มี																			 คัง	ก�อ

	 ไป็																 	 ดี้					 	 	 	 ไม่ไป็			 	 	 คัง	ดี้

	 ต่รงไป็																			 ดี้	ถัุ�ง	 	 	 	 ขวา				 	 	 ฝ่ึาย	

	 ซึ่�าย																									 จำ�าย	 	 	 	 ไกล				 	 	 เก่�น		(g	ออกเสีำยงก�อง)

	 ใกล�																		 ซึ่า		 	 	 	 ใคัร																					 อาย		

	 ที�ไหน															 เอ่อ	เด่้ว		 	 	 เม่�อไหร่																	 บาว	เส่ำอ

    4. หมวดคำ�บอกเวล� 
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     2. หมวดคำ�ทักท�ย

สวัิสดีิ								                                                        
ซึ่่น	จำ่าว

ไว้ิพบกัันใหม่		                                                  
แห่น	กับ	ไหล่	(ออกเสำียง	แห่น	กับ	ไหล่	สำั�นๆ)

สบายดีิหรือ				                                            
ก�อ	แขว่	คัง

ขอบคุ่ณ	ฉัันสบายดีิ						                                   
ก่าม	เอ่น	,	โต่ย	แขว่

วัินนี�	รู้สึกัไม่ค่่อยสบาย
โฮม	ไน	โต่ย	เถุย	จำอง	เหง่�อย	ขอ	จำ่�ว

ขอให้มีค่วิามสุข													                  
จำุ๊ก	บั�น	แห่ง	ฟุ้ก

แข็งแรง		/		โชค่ดีิ			                                    
แขว่	แหม่ง,	ไมย	หมัน

ขอแสดิงค่วิามยินดีิ	/		เสียใจำ							         
ซึ่่น	จำุ๊ก	หม่�ง	/	ซึ่่น	เจำีย	บ่วน
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         3. หมวดคำ�เกี่ยวกับจำ�นวน

 	ค่วิามหมาย																						ค่ำาอ่าน	 	 	 		ค่วิามหมาย																						ค่ำาอ่าน

1		/				2				/				3									 หมด้	/	ฮาย	/	บา		 	 4			/				5				/				6									โบ�น	/	นัม	/	เสำา

7				/				8				/				9						 เบ่ย	/	ต่�าม	/	จ่ำ�น		 	 10				/				0										 เหม่�อย	/	คัง

11			/			12									 เหม่�อย	หมด้	/	เหม่�อย	ฮาย	 13			/	 14	 	 เหม่�อย	บา	/	เหม่�อย	โบ�น

15			/			16													 เหม่�อย	นัม	/	เหม่�อย	เสำา	 	 17			/			18				 			 เหม่�อย	เบ่ย	/	เหม่�อย	ต่�าม

19				 	 	 เหม่�อย	จ่ำ�น	 	 	 20			/			30														 ฮาย	เม่อย	/	บา	เม่อย

100				 													 หมด้	จัำม		 		 	 200		 	 	 ฮาย	จัำม

1,000				 					 หมด้	หงี�น								 			 	 2,000				 	 ฮาย	หงี�น						

10,000			 	 เหม่�อย	หงี�น		 	 	 	20,000																		 ฮาย	เม่อย	หงี�น

100,000		 	 หมด้	จัำม	หงี�น	 	 	 200,000								 		 ฮาย	จัำม	หงี�น

1	ล�าน	 	 	 หมด้	เจีำ�ยว	 	 	 10	ล�าน																		 เหม่�อย	เจีำ�ยว
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 4.  หมวดคำ�บอกเวล�

			ค่วิามหมาย													ค่ำาอ่าน			 	 	 ค่วิามหมาย										 	ค่ำาอ่าน

วันนี�			 	 	 โฮม	ไน	 	 	 	 เม่�อวานนี�													 โฮม	กวา

พัรุ่งนี�		 	 	 ไหง่	มาย	 	 	 มะร่นนี�														 ไหง่	เกีย

กลางวัน		 	 บาน	ไหง่		 	 	 กลางค่ัน																	 บาน	เด้ม

ต่อนเช�า			 	 บ่วย	สำาง	 	 	 ต่อนเที�ยง																			 บ่วย	เจ่ำอ

ต่อนบ่าย		 	 บ่วย	สำาง	 	 	 ต่อนเย็น								 	 บ่วย	โต๊่ย

          5.  หมวดคำ�ศัพท์เกี่ยวกับอ�ก�ศ

ค่วิามหมาย																			ค่ำาอ่าน	

ร�อน		/		อุ่น												 หน�อง	/	เอ่�ม

เย็น		/		หนาว												 แหล่ง	/	แซึ่�ด้

ฝึนต่ก		 	 	 เจ่ำย	เม่อ

ฝึนต่กหนัก				 			 เจ่ำย	เม่อ	ต่อ

แด้ด้ออก								 	 เจ่ำย	หนัง
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           6. หมวดคำ�ศัพท์เกี่ยวกับป้�ยส�ธ�รณะ 

	 ค่วิามหมาย																					ค่ำาอ่าน		 	 	 ค่วิามหมาย																			ค่ำาอ่าน
ห�องนำ�าชาย										 หญ่า	เวะ	ซ่ึ่ง	นาม	 	 ห�องนำ�าหญ่ง	 	 หญ่า	เวะซ่ึ่งหน่อ
ทางเข�า			 	 โหลย	หว่าว		 	 	 ทางออก						 	 โหลย	ซึ่า	
ถุนน			 	 	 โฝึ	 	 	 	 บ�านเลขที�								 		 หญ่า	โสำ
โรงพัยาบาล															 เบ่ง	เหวี�ยน		 	 	 สำถุานีต่ำารวจำ															 	โด่้น	กง	อาน
รถุเมล์				 		 แซึ่	บว่�ท		 	 	 รถุแท็กซีึ่�								 	 แทกซีึ่�
รถุไฟ			 	 	 แซึ่	เหล่�อ	 	 	 สำถุานีรถุไฟ							 		 กา
สำนามบ่น			 	 เซ่ึ่น	ไบ	 	 	 	 เคัร่�องบ่น							 	 ไหม	ไบ
ป้็ายรถุป็ระจำำาทาง										เดี้�ยม	ส่ำ�ง	แซึ่	บว่�ท	 	 ร�านขายของ				 	 เก่�อ	ห่าง
ต่ลาด้							 	 เจำอะ	 	 	 	 โรงแรม																							แคั�ก	ส่ำาน

เวีียดนาม สายใยสัมพัันธ์์แห่่งมิตรไมตรี 67



           7.  หมวดคำ�ศัพท์เกี่ยวกับอ�ห�ร

			ค่วิามหมาย																			ค่ำาอ่าน		 	 	 	 ค่วิามหมาย										 	ค่ำาอ่าน

ร�านอาหาร										 หญ่า	ห่าง	 	 	 รับป็ระทาน										 อัน

ห่ว		/		อ่�ม			 	 ด้�อย	/	นอ	 	 	 ข�าว	 	 	 เก่ม

ก�วยเตี่�ยว				 		 ห่้	เตี่�ยว			 	 	 ของหวาน		 	 แจ่ำ

ขนมปั็ง								 	 แบ�ง	 	 	 	 ไข่			/		นม																		 จ่ำ�ง	/	เส่ำอ			

ผัก		/		ผลไม�																	เซึ่า	/	ฮวา	กว่า	 	 	 										(ออกเสีำยง	เส่ำอ	ค่้ักับ	เอ่�อ	และพ้ัด้เร็ว	ๆ)

เน่�อหม้			 	 ถุ่ด้	เล่�น		 	 	 เน่�อไก่		 	 	 ถุ่ด้	ก่า	 	 	 	

	 เน่�อวัว					 	 ถุ่ด้	บ่อ	 	 	 	 เน่�อป็ลา		 	 ถุ่ด้	ก�า				 	 	

	 กุ�ง		 	 	 โต่ม	 	 	 	 หอย														 	 อ๊ก

อาหารทะเล											 ห่าย	ส่ำาน	 	 	 อาหารไทย														 หมอน	อัน	ถุาย	

อาหารญี�ปุ่็น			 	 หมอน	อัน	เหญ่ด้		 	 อาหารจีำน			 	 หมอน	อัน	จุำง	ก๊วก

อาหารเวียด้นาม				 หมอน	อัน	เหวียด้	นาม	 	 อาหารฝึรั�ง																			หมอน	อัน	เต่่ย

ทอด้		/		ย่าง		/		ผัด้							เจีำยน	/	เหน่อง	/	ส่ำาว	 	 น่�ง		/		ต่�ม																		 เฮ่�บ	/	เหน่ว

มะม่วง		/		กล�วย								 สำว่าย	/	จำ�วย		 	 	 สัำป็ป็ะรด้		/		แต่งโม							 กว่า	เส่ำอ	/	กว่า	เซ่ึ่อ	

สำ�ม		/		มะนาว											 กาม	/	แจำง	 	 	 	 	 										 เห่ว	(d		ออกเสีำยง		z)

นำ�าด่้�ม		/		นำ�าแข็ง								 เน่�อก	สำวย	/	ด้�า	 	 	 นำ�าผลไม�		/		นำ�าสำ�ม									เน่�อก	ฮวา	กว่า/เน่�อก	กาม
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	ค่วิามหมาย																		ค่ำาอ่าน		 	 									ค่วิามหมาย										 							ค่ำาอ่าน

กาแฟ		/		นำ�าชา												 ก่า	เฟ	/	จ่ำา	 	 	 หวาน		/		เป็รี�ยว															หง็อด้	/	จัำว

เค็ัม		/		เผ็ด้																	หมั�น	/	ไก	 	 	 อร่อย		/		ไม่อร่อย													งอน	/	คัง	งอน

ขอรายการอาหาร											จำอ	โต่ย	แซึ่ม	เมน้	 	 เก็บเง่นด้�วย																 				ต่่�ง	เตี่�ยน

8.  หมวดคำ�ศัพท์เกี่ยวกับก�รซื้อของ 

ราค่าเท่าไหร่						                                                             
บาว	เญียว	เต่ี�ยน

แพงเกิันไป								                                                                            
ด้ั�ด้	กว�า

ใหญ่เกิันไป										                                                  
ต่อ	กว�า

เล็กัเกิันไป																				                                                          
หญ่อ	กว�า

ราคัา		/			ลด้ราคัา																																																									
สำา	ก่า	/	สำ่าม	สำา

ชอบ			/			ไม่ชอบ																																														
ท่�ก	/	คัง	ท่�ก

ต่�องการซ่ึ่�อ	/		ไม่ต่�องการซ่ึ่�อ																																								
มัว	/	คัง	มัว
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9.  หมวดคำ�ศัพท์เมื่อต้องก�รคว�มช่วยเหลือ

ช่วิยด้ิวิย		                                                           
หล่าม	เอ่น	ซึ่้�บ	โต่ย	เหวย

ช่วิยตามหมอ	/	รถีพยาบาล							                   
หล่าม	เอ่น	ก่อย	บั�ก	สำี	/	หล่าม	เอ่น	ก่อย	เก่�บ	ก่�ว

ตำารวิจำ	                                                                  
กง	อาน

ฉัันเป็นค่นไทย	ไม่เข้าใจำภาษาเวีิยดินาม
โต่ย	หล่า	เหง่�อย	ถุาย	คัง	เบี�ยด้	เต่ี�ยง	เหวียด้

ต้องกัารหาค่นที�พูดิภาษาอังกัฤษได้ิ		                    
โต่ย	ด้าง	ต่ี�ม	อาย	หนอย	เด้่อก	เต่ี�ยง	แอง

ขอใช้โทรศัพท์ได้ิไหม			                                   
หล่าม	เอ่น	จำอ	โต่ย	ก่อย	เหญ่อ	เด้ี�ยน	ถุว่าย

โรงพยาบาลอยู่ที�ไหน			                                                          
เบ่ง	เวี�ยน	เอ่อ	เด้่ว

ต้องกัารโทรศัพท์ไปสถีานทูตไทย						             
โต่ย	หมวน	ก่อย	เด้�น	ได้่	สำ่อ	กว�าน	ถุาย	ลาน
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ก�รแต่งก�ย

ชุดูแต่งก�ยปร้ะจิำ�ช�ติข่องเวีัยดูนึ�มุ เรี้ยกว่ั�อ่�วัห่ญ่�ย (Ao dai)           
ของผ้�หญ่งป็ระกอบด้�วยกางเกงแพัรยาว	สำวมเส่ำ�อแขนยาว	คัอตั่�งส้ำง	ตั่วเส่ำ�อยาวลง
มาจำรด้ข�อเท�า	 ผ่า	2	ข�างส้ำงแค่ัเอว	 มีลักษณะคัล�ายชุด้กี�เพั�าของจีำน	 ส่ำวนชุด้ของ
พัวกที�ทำางานหนักจำะสำวมเส่ำ�อสัำ�น	มีกระเป๋็า	2	ใบ	แขนจีำบยาว	ทางเหน่อบางแห่ง
สำวมกระโป็รงยาวถุ่งข�อเท�า		ผมยาวเกล�ามวย	สำวมงอบสำานด้�วยใบลานทรงร้ป็ฝึาชี
หร่อใช�ผ�าสำามเหลี�ยมคัลุมศีรษะ	 ด่้งชาย	2	ข�างมาผ้กใต่�คัาง	ถุ�าเป็็นแถุวฮานอย					
ใช�ผ�าด้ำาแถุบยาวหุ�มผมซ่ึ่�งถัุกเปี็ยไว�ให�ม่ด้	แล�วโอบพัันศีรษะ	ปั็จำจุำบันน่ยมตั่ด้ผมสัำ�น
และดั้ด้ผมมากข่�น	สำวมรองเท�าเกี�ยะสำ�นส้ำง	 พ่ันสีำต่่าง	ๆ	รองเท�าสำต่รีสำ�นรองด้�วย			
พ่ั�นยาง	คัาด้หลังด้�วยหนังหร่อพัลาสำต่่กสีำต่่าง	ๆ

ปั็จำจุำบันหญ่งและชายชาวเวียด้นามมักสำวมใส่ำขุด้อ่าวหญ่ายในงานแต่่งงาน
และพ่ัธีการสำำาคััญของป็ระเทศ	สำ่วนในชีว่ต่ป็ระจำำาวันสำวมใส่ำเคัร่�องแต่่งกายแบบ
ต่ะวันต่กมากกว่าชุด้ป็ระจำำาชาต่่	
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อ�ห�รก�รกิน

อาหารเวียด้นามแบบดั้�งเด่้มเป็็นอาหารที�มีรสำชาต่่หลักอย้	่5	รสำชาต่่
ได้�แก่	เผ็ด้	เป็รี�ยว	ขม	เค็ัม	และหวาน	ซ่ึ่�งได้�จำากเคัร่�องป็รุงสำำาคััญค่ัอ	นำ�าป็ลา
กะปิ็	ซึ่อสำถัุ�วเหล่อง	ข�าว	สำมุนไพัรสำด้	ผลไม�และผัก	สำมุนไพัรหลัก	ๆ	ที�ใช�
ป็ระกอบอาหารได้�แก่	ต่ะไคัร�	ข่ง	สำะระแหน่เวียด้นาม		ผักชีฝึรั�ง	อบเชยญวน
พัร่กขี�หน้	มะนาว	 โหระพัา	นำ�ามันเป็็นเคัร่�องป็รุงที�ใช�น�อยที�สุำด้	อาหาร
เวียด้นามจ่ำงถุ่อเป็็นหน่�งในอาหารเพ่ั�อสุำขภาพั	

โด้ยทั�วไป็รสำชาต่่ของอาหารแต่่ละภาคัจำะแต่กต่่างกันไป็																			
จำากป็ระสำบการณ์ของคัณะยุวท้ต่คัวามด้ีกล่าวว่าอาหารของเม่องด้านัง						
จำะมีรสำชาต่่จ่ำด้	ส่ำวนเม่องโฮจ่ำม่นห์อาหารมีรสำชาต่่เข�มข�นกว่า

อาหารป็ระจำำาชาต่่และอาหารที�เป็็นที�ร้�จำกักันโด้ยทั�วไป็ของเวียด้นาม
ซ่ึ่�งคัณะยุวท้ต่คัวามดี้กล่าวถุ่ง	ได้�แก่

1.	แหนม	(Vietnamese	Spring	Rolls)	หร่อ	เป็าะเปี็�ยะเวียด้นาม
จัำด้เป็็นหน่�งในอาหารพ่ั�น	 เม่องที�มีช่�อเสีำยงมากที�สุำด้และ	 เป็็นอาหารยอด้
น่ยมที�สำามารถุหารับป็ระทานได้�ทั�วไป็ในเวียด้นาม	

2.	เฝอ	หร่อ	ก�วยเตี่�ยว/กวยจัำ�บ-เวียด้นาม/ญวน		เป็็นอาหารจำานหลักของเวียด้นาม		มีลักษณะคัล�ายก�วยเตี่�ยว
ของไทย	ต่่างกันที�เสำ�น	นำ�าซุึ่ป็	และเคัร่�องเคีัยง	นำ�าซุึ่ป็เคีั�ยวจำากเน่�อวัวหร่อเน่�อไก่	กระด้้ก	หางวัว	และเคัร่�องเทศบางชน่ด้
เช่น	อบเชยไซ่ึ่ง่อน		เมล็ด้ด้อกจัำน	ข่ง		กานพัล้	กระวานด้ำา	เป็็นต่�น		ต่กแต่่งด้�วยหัวหอม	ต่�นหอม	ผักชี	ผักชีฝึรั�ง	สำะระแหน่
พัร�อมทั�ง	โหระพัา	มะนาว	ถัุ�วงอก	และพัร่กหยวก	ซ่ึ่�งมักจำะแยกไว�ต่่างหาก	เพ่ั�อให�ผ้�รับป็ระทานเต่่มได้�ต่ามชอบ	
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	3.	บุ๋นจ่ำา	ชาวเวียด้นามน่ยมรับป็ระทานเป็็นม่�อ
กลางวัน	มีทั�งเน่�อหม้หมักป้ั็นก�อน	และหม้สำามชั�น	ยา่งถุ่าน
จำนเกรียมได้�ที�	รับป็ระทานพัร�อมนำ�าแกงใสำ	เสำ�นขนมจีำน	และ
ผักสำด้ชามใหญ่	ๆ	ในชุด้ของบุ�นจ่ำามักมีป็อเปี็�ยะทอด้ไสำ�ป้็	
เส่ำร์ฟมาพัร�อมกันด้�วย

	4.	บั�ญแส่วิ	 ค่ัอ	ขนมเบ่�องญวน	ลักษณะคัล�าย										
แพันเคั�กที�ทำาจำากแป็้งข�าวเจำ�า	นำ�า	และผงขม่�นหร่อกะท่												
(ในพ่ั�นที�ภาคัใต่�)	ยดั้ไสำ�ด้�วยมันหม้	กุ�ง	และถัุ�วงอกแล�วนำามาท
อด้ในกระทะ	ต่ามธรรมเนียมบั�ญแส่ำวจำะห่อด้�วยใบมัสำต่าร์ด้	
ใบผักกาด้หอม	และยัด้ด้�วยใบสำะระแหน่	ใบโหระพัา	หร่อ
สำมุนไพัรอ่�น	ๆ	แล�วจ่ำ�มด้�วยเน่�อกชั�ม	 (นำ�าป็ลาของเวียด้นาม			
ที�มีส่ำวนผสำมของนำ�าและมะนาว)	ในภาคักลางจำะรับป็ระทาน			
บั�ญแส่ำวกับซึ่อสำเต่่องซ่ึ่�งป็ระกอบด้�วยตั่บ	ซึ่อสำฮอย	ซ่ึ่น	และ
กระเทียม

นอกเหน่อจำากอาหารที�เป็็นที�ร้�จัำกข�างต่�นแล�ว	อาหารป็ระจำำา
ชาต่่เวียด้นามงา่ย	ๆ 	ที�พับเห็นทุกม่�อค่ัอ		ผักลวก	และไข่เจีำยว	พัร�อม
โถุนำ�าซุึ่ป็ถุ�วยโต่	พัร�อมทั�งรสำชาต่่หวานหอมช่�นใจำของผลไม�พ่ั�นเม่อง
ของเวียด้นาม	ล้กบักยาง	(ผลไม�พ่ั�นเม่องอีสำานของไทย)	หร่อล้กนำ�านม	
หร่อ	Star	Apple	ที�	Sen	Tay	Ho		
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ศิลปะก�รแสดงพื้นเมือง

ในป็ระเทศเวียด้นามมีการแสำด้งพ่ั�นเม่องที�แต่กต่่างกันไป็ในแต่่ละภาคั
และแต่่ละชนเผ่า	แต่่ที�มีช่�อเสีำยงและได้�รับคัวามน่ยมจำากนักท่องเที�ยว									
โด้ยทั�วไป็	ได้�แก่	หุ่นกระบอกนำ�าและระบำาหมวก

หุ่นกระบอกน้ำ�
การเช่ด้หุ่นกระบอกนำ�าของเวียด้นามมีเอกลักษณ์เฉพัาะตั่วที�โด้ด้เด่้น

และเป็็นการละเล่นที�มีอย้่เพีัยงแห่งเดี้ยวในโลก	 ผ้�เช่ด้หุ่นจำะย่นอย้่หลังฉาก
ในนำ�าที�ส้ำงถุ่งระดั้บเอว	ใช�ไม�ไผ่ลำายาวคัวบคุัมการเคัล่�อนไหวของหุ่นกระบอก
มีวงด้นต่รีพ่ั�นบ�านบรรเลงป็ระกอบ	เน่�อเร่�องส่ำวนใหญ่บอกเล่าถุ่งขนบธรรมเนียม
ป็ระเพัณี	ว่ถีุชีว่ต่พ่ั�นบ�านต่ามชนบทของชาวเวียด้นามที�ผ้กพัันอย้่กับสำายนำ�า
รวมถุ่งต่ำานานที�สำำาคััญของเวียด้นาม	เช่น	ต่ำานานทะเลสำาบค่ันด้าบ	แม�ว่า		
การแสำด้งหุ่นกระบอกนำ�า	 ไม่มีการพัากย์ด้�วยภาษาอ่�น	แต่่ท่าทางของหุ่นก็
ทำาให�ผ้�ชมเข�าใจำเร่�องราวได้�

เวีียดนาม สายใยสัมพัันธ์์แห่่งมิตรไมตรี74



วัฒนธรรมประเพณี

เทศกาลสำำาคััญในป็ระเทศเวียด้นามมีอย้่หลายเทศกาล												
ซ่ึ่�งรับอ่ทธ่พัลทั�งด้�านคัวามเช่�อและการด้ำารงชีว่ต่มาจำากจีำน	แม�ปั็จำจุำบัน
ชาวเวียด้นามส่ำวนใหญ่จำะไม่นับถุ่อศาสำนาใด้อย่างเคัร่งคัรัด้	แต่่ป็ระเพัณี
และวนัหยดุ้สำำาคััญต่่าง	ๆ 	ก็ยงัสำะท�อนคัวามเช่�อเร่�องการกราบไหว�บ้ชา
บรรพับุรุษเช่นเดี้ยวกับคันจีำน	เช่น	ต่รุษเวียด้นาม

ระบำ�หมวก                                                                                                                      
เป็็นการแสำด้งพ่ั�นบ�านทางภาคัเหน่อของเวียด้นาม

มีลักษณะท่าทางการรำาที�อ่อนซึ่�อยสำวยงาม	ใช�	ห่มุวักเวีัยดูนึ�มุ
รู้ปทัร้งกร้วัยท่ีัเรี้ยกว่ั� “นึอนึลู้�”	และชุด้แต่่งกายที�เรียกว่า
“อ่าวหญ่าย”	 ซ่ึ่�งเป็็นส่ำ�งของและการแต่่งกายที�ใช�ในชีว่ต่
ป็ระจำำาวันป็ระกอบการแสำด้ง	การแสำด้งระบำาหมวกจ่ำงแสำด้ง
เอกลักษณ์ที�โด้ด้เด่้นของชาวเวียด้นามอย่างชัด้เจำน
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 เทศก�ลเต็ด (Tet) 
           หรือ “เต็ดเหวียนด�น (Tet Nguyen Dan)     

เทศกาลเต็่ด้	หร่อ	ต่รุษจีำนของเวียด้นาม	จำะเร่�มต่�น	1	สัำป็ด้าห์
ก่อนวันข่�นปี็ใหม่ต่ามจัำนทรคัต่่	 ค่ัอ	ระหว่างป็ลายเด่้อนมกราคัมถุ่ง						
ต่�นเด่้อนกุมภาพัันธ	์ในวนัข่�น	15	คัำ�า	เทศกาลนี�มีการเซ่ึ่นไหว�และทำาพ่ัธี
บ้ชาเทพัต่่าง	ๆ	ต่กแต่่งบ�านเร่อนด้�วยด้อกฮวามาย	(ด้อกเหมย)	เพ่ั�อขจัำด้
คัวามเศร�าโศก	หลายคัรอบคัรัวยังมีธรรมเนียมการป็ล้กต่�นไม�ใหม่หน�า
บ�านและพัันด้�วยผ�าแด้งนำาโชคั	สำมาช่กในคัรอบคัรวัจำะมอบของขวัญให�
แก่กัน	สำำาหรับเม่องใหญ่อย่างโฮจ่ำม่นห์และฮานอย	จำะมีการจัำด้งานฉลอง
ก่นด่้�มกันอย่างสำนุกสำนาน	ถุ่อเป็็นเทศกาลแห่งคัวามสุำขที�ทุกห�างร�านจำะ
ต่กแต่่งป็ระดั้บป็ระด้าอย่างสำวยงามด้�วยแสำงสีำและแถุบผ�าสีำแด้งสำด้ใสำ
ต่ลอด้ทั�งเม่อง
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เต็ดจุงทู
เต็่ด้จุำงท้	(Tet	Trung	Thu)	หร่อเทศกาลกลางฤด้้ใบไม�ร่วง

คัล�ายเทศกาลไหว�พัระจัำนทร์ของจีำน	ต่รงกับวันข่�น	15	คัำ�าเด่้อน	8	
ต่ามป็ฏ่ิท่นจัำนทรคัต่่ของทุกปี็		มีการป็ระกวด้ทำาขนมเปี็�ยะโก�ญวน
หร่อบันต่รังท้	แต่่ละบ�านจำะมีโคัมไฟป็ระดั้บเพ่ั�อเฉล่มฉลอง	มีขบวน
แห่เช่ด้ส่ำงโต่และมังกรเพ่ั�อแสำด้งคัวามเคัารพัต่่อพัระจัำนทร์	โด้ยใน
ขบวนนี�จำะอนุญาต่ให�เด็้ก	ๆ	ร่วมร�องเพัลงเต่�นรำาไป็ด้�วย	เทศกาลนี�
จ่ำงมีช่�อเรียกอีกอย่างหน่�งว่า	เทศกาลของเด็้ก

          

ประเพณีบูช�เจ้�แม่ 
	 พ่ัธีบ้ชาเจำ�าแม่และเข�าทรงเป็็นก่จำกรรมคัวามเช่�อ

แบบโบราณที�ส่ำบทอด้มาจำนถุ่งปั็จำจุำบัน	เป็็นป็ระเพัณีซ่ึ่�งแฝึงไว�
ด้�วยคุัณค่ัาวัฒนธรรมทางจ่ำต่ว่ญญาณของชาวเวียด้นาม			
และถุ่อเป็็นศ่ลป็ะการแสำด้งที�สำมบ้รณ์ที�สุำด้เพัราะมีทั�งการ

เล่นด้นต่รี	การร�องเพัลงและฟ้อนรำา	การบ้ชาเจำ�าแม่เป็็นป็ระเพัณีที�เร่�มจำากการบ้ชาเทพัธ่ด้าซ่ึ่�งเป็็นตั่วแทนของ
ธรรมชาต่่	เช่น	เจำ�าแม่ธรณี	เจำ�าแม่คังคัา	เจำ�าแม่โพัสำพั	เป็็นต่�น	ต่่อมาได้�มีการเช่ด้ช้บ้ชาบรรด้าวีรสำต่รีของชาต่่ข่�นเป็็น
เทพัธ่ด้าหร่อเจำ�าแม่	 โด้ยถุ่อว่าเทพัธ่ด้าหร่อเจำ�าแม่เหล่านี�มีอำานาจำล่กลับ	 ศักด่้�ส่ำทธ่�และมีเมต่ต่า	คัอยคุั�มคัรองและ
บันด้าลป็ระโยชน์สุำขพ่ั�นฐาน	3	ป็ระการค่ัอ	สุำขภาพั	เง่นทองและโชคัลาภให�แก่มนุษย์
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บทที่ 5
สถานที่สำาคัญ



สุส�นของโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh’ s Mausoleum) 

สำร�างข่�นเม่�อปี็	พั.ศ.	2516	หลังจำากโฮจ่ำม่นห์เสีำยชีว่ต่เม่�อวันที�	2	กันยายน
	พั.ศ.	2512	เป็็นอาคัาร	สำร�างด้�วยห่นอ่อน	ห่นแกรน่ต่และไม�มีค่ัาจำากทั�วป็ระเทศ
ตั่�งอย้่ที�จัำตุ่รัสำบาด่้งห์	 ซ่ึ่�งเป็็นจัำตุ่รัสำกลางเม่องที�ป็ระธานาธ่บดี้โฮจ่ำม่นห์อ่าน								
คัำาป็ระกาศอ่สำรภาพัเวียด้นามจำากฝึรั�งเศสำต่่อหน�าชาวเวียด้นามที�มาชุมนุมกัน
อย้่ในจัำตุ่รัสำมากกว่า	500,000	คัน	เม่�อวันที�	2	กันยายน	พั.ศ.	2488	

ในสำสุำานมทีหารกองเกยีรต่่ยศในชุด้เคัร่�องแบบเต่ม็ยศสีำขาวยน่ถุ่อด้าบ
ป็ลายปื็นยน่รักษาการณ์อย้่ต่ลอด้เวลา	มีทางเด่้นแคับ	ๆ	ไป็ยังห�องโถุงใหญ่ซ่ึ่�ง			
มีแท่นห่นตั่�งโลงแก�วบรรจุำร่างของโฮจ่ำม่นห์หร่อลุงโฮที�กลางห�อง		

สุำสำานโฮจ่ำม่นห์จำะปิ็ด้ในทุกเด่้อนตุ่ลาคัมและเด่้อนพัฤศจ่ำกายน														
เพ่ั�อบำารุงรักษาสำภาพัของรัฐบุรุษที�ชาวเวียด้นามนับถุ่อให�อย้่ในสำภาพัคัล�าย						
คันนอนหลับต่ลอด้ไป็	
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พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์

สำร�างข่�นเพั่�อเป็็นอนุสำรณ์ให�คันรุ่นหลังได้�
เรียนร้�ชีว่ต่และบทบาทของโฮจ่ำม่นห์อดี้ต่ของผ้�นำา
คัอมม่วน่สำต์่คันสำำาคััญของเวียด้นามที�ต่่อส้ำ�เพ่ั�อนำา
อ่สำรภาพัมาส้ำ่เวียด้นามและสำร�างป็ระวัต่่ศาสำต่ร	์									
รัฐคัอมม่วน่สำต่์	

พัพ่ัธ่ภัณฑ์์ต่ั�งอย้ข่�างสุำสำานโฮจำม่น่ห์	เป็็นอาคัาร
ที�ได้�รับอ่ทธ่พัลด้�านสำถุาป็ัต่ยกรรมจำากป็ระเทศรัสำเซีึ่ย					
มีร้ป็ป้ั็นโฮจ่ำม่นห์ขนาด้ใหญ่อย่้หน�าอาคัาร	ด้�านในได้�			
จัำด้แสำด้งเอกสำาร	จำด้หมายและวัต่ถุุโบราณที�มีคัวามสำำาคััญ
ทางป็ระวัต่่ศาสำต่ร์รวมหลายพัันช่�น	การจัำด้แสำด้งส่ำ�งต่่าง	ๆ
เรียงต่ามลำาดั้บเวลา	 เพ่ั�อบอกเล่าคัวามเป็็นมาตั่�งแต่่								
วัยเยาว์ของโฮจ่ำม่นห์	ป็ระวัต่่การศ่กษาเล่าเรียน	คัำาร�อง
ขอคัวามช่วยเหล่อในฝึรั�งเศสำและเร่�องราวที�เกี�ยวข�อง				
กับระบบคัอมม่วน่สำต์่
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อุโมงค์กู๋จี (Co Chi tunnels)

	 เป็็นเคัร่อข่ายอุโมงค์ัใต่�ด่้นที�เช่�อมถุ่งกันในอำาเภอก้�จีำใน
ไซ่ึ่ง่อน	(ปั็จำจุำบันค่ัอ	นคัรโฮจ่ำม่นห์)	และเป็็นส่ำวนหน่�งของเคัร่อข่าย
อุโมงค์ัขนาด้ใหญ่เช่�อมต่่อพ่ั�นที�ส่ำวนใหญ่ของป็ระเทศเวียด้นาม											
อุโมงค์ัก้�จีำเป็็นที�ตั่�งของกองทัพัหลายคัรั�งระหว่างสำงคัรามเวียด้นาม	
และเป็็นฐานป็ฏ่ิบัต่่การของเวียด้กงในปี็	พั.ศ.	2511	กองโจำรเวียด้กง
ใช�อุโมงค์ันี�เป็็นจุำด้ซ่ึ่อนตั่วระหว่างการป็ะทะ	เป็็นเสำ�นทางส่ำ�อสำาร				
โรงพัยาบาล	สำถุานที�เก็บอาหารและอาวุธต่ลอด้จำนเป็็นที�พัักอาศัย
ของนักส้ำ�กองโจำรจำำานวนมาก	อุโมงค์ัดั้งกล่าวมีคัวามสำำาคััญอย่างย่�ง
ในการต่่อส้ำ�กับทหารสำหรัฐ	จำนกระทั�งสำหรัฐต่�องถุอนกำาลังทหารออก
จำากเวียด้นามในที�สุำด้	

ปั็จำจุำบันเวียด้นามเปิ็ด้อุโมงค์ัแห่งนี�ให�เป็็นแหล่งท่องเที�ยว	
โด้ยมีเจำ�าหน�าที�พัาเด่้นไป็ยังจุำด้สำำาคััญและสำามารถุมุด้ลงไป็ถุ่ง												
ชั�นสำามของอุโมงค์ั	 เสำ�นทางคัด้เคีั�ยวและม่ด้มาก	แม�ว่าจำะมีการ
ป็รับป็รุงให�สำว่างข่�น	ส่ำวนบร่เวณโด้ยรอบของอุโมงค์ัแห่งนี�ยงัคังเหล่อ
ซึ่ากแห่งสำงคัราม	อาท่	รถุถัุง	เคัร่�องบ่น	วัต่ถุุระเบ่ด้	และ
หลุมระเบ่ด้ขนาด้ใหญ่ซึ่่�งกลายเป็็นบ่อเลี�ยงป็ลา
ในป็ัจำจำุบัน
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วัดเจดีย์เส�เดียว (One Pillar Pagoda) 

เป็็นวัด้เก่าแก่ที�มีอายุกว่า	400	ป็ี	เจำด้ีย์เสำาเด้ียวเป็็นเจำด้ีย์ที�โด้ด้เด้่นที�สำุด้
ในฮานอย	สำร�างข่�นโด้ยสำมเด็้จำพัระจัำกรพัรรด้ล่ี�	ท�าย	ต่ง	ซึ่่�งคัรองราชย์ในช่วงปี็	พั.ศ.	
1571-1597	เจำด้ีย์นี�ได้�ถุ้กฝึรั�งเศสำทำาลายไป็ในช่วงถุอยทัพัออกจำากเม่อง	แต่่ได้�รับ
การบ้รณะจำนสำมบ้รณ์ในป็ี	พั.ศ.	2498																																																																						

มีต่ำานานกล่าวว่าจัำกรพัรรด้่ลี�	ท�าย	ต่ง	ได้�ทรงสุำบ่นว่า
เจำ�าแม่กวนอ่มได้�มาป็รากฏิที�สำระบัวและป็ระทานโอรสำให�แก่
พัระองค์ั	หลังจำากนั�นพัระองค์ัก็ได้�มีพัระโอรสำสำมป็รารถุนา								
จ่ำงได้�สำร�างเจำดี้ย์ขนาด้เล็กที�ตั่�งอย้่บนเสำาต่�นเดี้ยวกลางสำระบัว
เพ่ั�อถุวายสัำกการะแด่้เจำ�าแม่กวนอ่ม	ด้�านในของเจำดี้ย์	มีร้ป็หล่อ
ทองคัำาของเจำ�าแม่กวนอ่มป็ระด่้ษฐานอย้่พัร�อมทั�งแท่นบ้ชา				
ขนาด้ย่อม	 ปั็จำจุำบันคันส่ำวนใหญ่มักจำะมาขอพัรให�ได้�บุต่รกับ					
เจำ�าแม่กวนอ่มที�เจำดี้ย์เสำาเดี้ยวแห่งนี�อย้่เสำมอ
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ทะเลส�บคืนด�บ 

ทะเลสำาบฮหว่านเกี�ยม	หร่อ	ทะเลสำาบคั่นด้าบ	(Hoan	Kiem	
Lake)	เป็็นทะเลสำาบกลางเม่องฮานอย	ซ่ึ่�งเป็็นที�ต่ั�งเม่องเก่า	ต่ามต่ำานาน
เล่าว่า	 ในอดี้ต่จำักรพัรรด้่เล	 เหล่ย	แห่งราชวงศ์เล	 ใช�ด้าบศักด้่�สำ่ทธ่�					
ขับไล่ชาวจำีนที�เข�ามารุกรานให�ออกไป็จำากเวียด้นาม	ขณะที�พัระองคั์
ล่องเรอ่ในทะเลสำาบแห่งนี�	มีต่ะพัาบยักษ์โผล่ข่�นมาจำากนำ�าและบอกให�
ค่ันด้าบแก่จำ�าวมังกร	ด้าบก็พุั่งออกจำากฝึักเข�าไป็ในป็ากของต่ะพัาบ
ก่อนที�จำะหายกลับลงไป็ใต่�นำ�า	จำ่งเป็็นที�มาของช่�อทะเลสำาบคั่นด้าบ

ป็ัจำจำุบัน	มีการสำร�างสำวนสำาธารณะและทางเด้่นล�อมรอบ
ทะเลสำาบ	ในทะเลสำาบมีต่ะพัาบยักษ์แยงซึ่ีเกียง	ซึ่่�งเป็็นต่ะพัาบขนาด้
ใหญ่และใกล�สำ้ญพัันธุ์	กลางทะเลสำาบมีสำะพัานสำีแด้งสำด้ช่�อว่า	สำะพัาน
เทฮุก	เช่�อมไป็ยังวัด้หง็อกเซึ่่นที�อย้่กลางนำ�า	นอกจำากนี�ในทะเลสำาบยัง
มีหอคัอยโบราณ	มีช่�อว่า	ท�าป็สำั�ว
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วิห�รวรรณกรรม 

เรียกเป็็นภาษาเวียด้นามว่า	 ‘วินัเหมยีวิ’	 เป็็นวัด้โบราณแห่งหน่�งของเวียด้นามในเม่อง
ฮานอย	ถุ่อเป็็นมหาว่ทยาลัยแห่งแรกของเวียด้นาม	สำร�างข่�นตั่�งแต่่ปี็	พั.ศ.1613	โด้ยพัระเจำ�าไล	ไท	
ต่อง	แห่งราชวงศ์ไล	 เพ่ั�ออุท่ศและเช่ด้ช้คุัณธรรมให�แก่ขงจ่ำ�อ	ป็ราชญ์ชาวจีำนผ้�ย่ด้มั�นในคุัณธรรม
คัวามถุ้กต่�อง	ต่่อมาในปี็	พั.ศ.	1619	ได้�มีการสำร�างโรงเรียนสำำาหรับขุนนางข่�นในบร่เวณเดี้ยวกันกับวัด้	
เพ่ั�อให�เหล่าขุนนางได้�เข�าศ่กษาเล่าเรียนและสำอบเป็็นจำอหงวน	จำนถุ่งสำมัยราชวงศ์ต่รันจ่ำงเป็ิด้ให�
บุคัคัลทั�วไป็เข�าเรียน	ว่ชาที�สำอนเป็็นว่ชาป็รัชญาของขงจ่ำ�อ	ป็ระกอบด้�วยเร่�องการป็ระพัฤต่่ป็ฏ่ิบัต่่ต่น	

ว่ชาป็ระวัต่่ศาสำต่ร์และวัฒนธรรม	เป็็นต่�น	มหาว่ทยาลัยแห่งแรก
ของเวียด้นามนี�	ได้�เปิ็ด้สำอนเร่�อยมาจำนเม่�อฝึรั�งเศสำเข�ายด่้เวียด้นาม
เป็็นเม่องข่�น	 ก็ได้�ปิ็ด้ตั่วลงและถุ้กท่�งให�รกร�าง	 ปั็จำจุำบันว่หาร
วรรณกรรมได้�รับการบ้รณะและใช�เป็็นสำถุานที�รวบรวมเร่�องราว
ป็ระวัต่่ศาสำต่ร์ทางการศ่กษาของเวียด้นาม		

ภายในว่หารวรรณกรรมยงัมีพ่ัพ่ัธภัณฑ์์ศ่ลป็กรรม	รวบรวม
ผลงานด้�านศ่ลป็กรรม	ทั�งงาน	ป้ั็น	งานแกะสำลกั	และร้ป็ภาพั	ตั่�งแต่่
สำมัยโบราณจำนถุ่งปั็จำจุำบันอีกด้�วย	
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พิพิธภัณฑ์ประติม�กรรมจ�ม (Museum of Cham Sculpture)

พั่พั่ธภัณฑ์์แห่งนี�ก่อต่ั�งข่�นในป็ี	พั.ศ.	2458	โด้ยอองรี	ป็าร์มองต่่เอร์		
นกัป็ระวตั่ศ่าสำต่ร์ศล่ป็ะจำามและหวัหน�าแผนกโบราณคัด้ขีองสำำานกัฝึรั�งเศสำแห่ง
ป็ลายบรุพัทศ่เพั่�อเกบ็รวบรวมป็ระต่่มากรรมศล่ป็วตั่ถุ	ุจำากแหล่งโบราณคัด้ต่ี่าง	ๆ	
ซ่ึ่�งคัรั�งหน่�งเคัยเป็็นอาณาจำกัรจำามป็าอนัรุง่เรอ่ง	สำ่�งที�นำามาจำดั้แสำด้งในพ่ัพ่ัธภณัฑ์์
คัรอบคัลมุถุง่ป็ระวตั่ศ่าสำต่ร์เวยีด้นามทกุยคุัทกุสำมยั	โด้ยการจัำด้วางไล่เรยีงต่าม
ลำาด้บัเวลา	ซึ่่�งล�วนแต่่เป็็นโบราณวตั่ถุทีุ�หาชมยาก	เช่น	กลองสำำารด่้โบราณ	ขวาน	
เคัร่�องถุ�วยชาม	 เหรียญ	และหอกจำากอารยธรรมด้งเซ่ึ่นที�โด้ด้เด่้นในช่วงราว	
2,000	ปี็ก่อนคัรส่ำต่กาล	รวมถุง่ห�องจำดั้แสำด้งส่ำ�งของเคัร่�องใช�ของกษัต่ร่ย์	13	
พัระองคั์แห่งราชวงศ์เหวียน	พัร�อมทั�งการจำัด้แสำด้งชีว่ต่ของชาวฟ้นาน	จำาม	
และเขมร	ซ่ึ่�งอาศัยอย้่ทั�วเวียด้นามและกัมพ้ัชาในช่วงศต่วรรษที�	1	ถุ่งศต่วรรษ
ที�	7	 ด้้ห่นทรายและศ่ลป็ะแกะสำลักไม�ของเทพัเจำ�าและสัำญลักษณ์ทางศาสำนา			
ซ่ึ่�งมีคัวามป็ระณีต่อย่างย่�ง	 จุำด้เด้่นของสำ่วนนี�ก็ค่ัอชุด้โบราณวัต่ถุุลำ�าค่ัาจำาก							
นคัรวัด้ในป็ระเทศกัมพ้ัชา
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โรงละครหุ่นกระบอกน้ำ�เมืองฮ�นอย

สำร�างข่�นเม่�อปี็	พั.ศ.	2454	ด้�วยสำถุาปั็ต่ยกรรมสำไต่ล์
แบบฝึรั�งเศสำ	ต่รงกลางเวทีมีบ่อนำ�าขนาด้ใหญ่เพั่�อใช�สำำาหรับ
การแสำด้งหุ่นกระบอกนำ�า	มีที�นั�งรองรับผ้�เข�าชมการแสำด้งได้�	
500	คัน	โรงละคัรต่ั�งอย้่ต่รงหัวมุมถุนน	Ly	Thai	To	ต่ัด้กับ
ถุนน	Trang	Tien	บร่เวณวงเวียนห�าแยก	ป็ัจำจำุบันยังมีการ
เป็ิด้แสำด้งอย่างสำมำ�าเสำมอ	วันละหลายรอบ

ศ่ลป็ะการแสำด้งหุ่นกระบอกนำ�า	มีมากว่า	1,000	ปี็	ณ	บร่เวณด่้นด้อนสำามเหลี�ยมลุ่มแม่นำ�าซึ่งโห่ง	หร่อ
แม่นำ�าแด้งซ่ึ่�งเป็็นพ่ั�นที�ที�มีนำ�าท่วมอย่้ทุกปี็	 ช่วงนำ�าท่วม	ชาวบ�าน	ชาวไร่	ชาวนา	 จ่ำงร่วมกันค่ัด้คั�นศ่ลป็ะการเล่น
หุ่นกระบอกนำ�าข่�นมาโด้ยเร่�มจำากการแสำด้งเล็ก	ๆ	จำนขยายไป็ทุกหม่้บ�าน	 เน่�อเร่�องที�แสำด้งผสำมผสำานระหว่าง
เทพัเจำ�าในต่ำานานกับคัวามรักชาต่่	 เม่�อเวลาผ่านไป็	ศ่ลป็ะการแสำด้งนี�ได้�เร่�มหายไป็ด้�วย	 เพัราะไม่มีใคัรยอม
ถุ่ายทอด้ว่ชาให�คันรุ่นหลัง	จำนกระทั�งศ่ลป็ะการแสำด้งนี�ใกล�สำ้ญหายจำ่งได้�มีการถุ่ายทอด้	ป็ัจำจำุบันมีคัณะหุ่นเหล่อ
อย้่ไม่มากนักในเวียด้นาม
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ถนนก�รค้�  36 ส�ย  (Hanoi 36 old streets) 

ถุนนเก่า	36	สำายหร่อ	“36	เฝอเฟือง”	 ในย่านเม่องเก่าของฮานอย	เป็็นย่านโบราณที�
มชีื�อเสียงทางด้ิานงานหตัถีกัรรมและสนิค้่าพื�นเมอืงที�ใหญ่ที�สดุิของกัรงุฮานอย	มปี็ระวัต่ย่าวนาน
มากกว่า	600	ป็ี	ที�มาของช่�อ	ถุนน	36	สำาย	นั�นมาจำาก	36	อาชีพัอันเก่าแก่ที�ทำามาคั�าขายกันใน
ย่านนี�	โด้ยแบ่งออกไป็ต่ามถุนนสำายต่่างๆ	คั่อ	ถุ�าเป็็นถุนนที�ขายรองเท�าก็จำะขายรองเท�าไป็ต่ลอด้
ทั�งสำาย	หร่อถุ�าเป็็นเสำ่�อผ�าก็จำะมีเสำ่�อผ�ามากมายหลายป็ระเภทให�ได้�เล่อกซึ่่�อกันบนถุนนสำายนั�น

ถุนนเก่า	36	สำาย	คันเวยีด้นามน่ยมเรยีกกนัว่า	บาเมอ่ยซึ่วั	โฟเฟือง	
หร่อ	โอลด์้คัวอเต่อร์	(Old	Quarter)	สำภาพัทั�วไป็เป็็นต่่กแถุวต่่ด้ต่่อกันไป็
ต่ลอด้เสำ�นทาง	จัำด้เป็็นแหล่งเรียนร้�ว่ถีุชุมชนและคัวามเป็็นอย้ที่�ดี้	ถุนนสำายนี�
ค่ักคัักไป็ด้�วยชาวบ�านและนักท่องเที�ยวที�มุ่งหน�ามาจัำบจ่ำายใช�สำอยส่ำนคั�า
นานาชน่ด้	 ทั�งร�านขายของที�ระล่กและส่ำนคั�าอ่�น	ๆ	มากมาย	โด้ยเฉพัาะ
บร่เวณถุนน	ห่างกาย	ห่างห่อม	ห่างบาก	ห่างบ่วม	ซ่ึ่�งเป็็นย่านคั�าขายที�ค่ักคััก

ด้�วยส่ำนคั�าสำารพััด้ชน่ด้ทั�งของก่น	 เส่ำ�อผ�า	และของที�ระล่กที�เป็็นทั�งผ�าไหม	กระเป๋็า	หร่อเคัร่�องเง่นที�มีลวด้ลายป็ระณีต่
สำวยงามมากมาย	นอกจำากสำน่คั�าต่่างๆ	แล�ว	ย่านนี�ยังเป็็นศ้นย์รวมการคั�าและธุรก่จำด้�านการบร่การ	อาหารการก่น	โรงแรม
ที�พััก	สำถุานที�ท่องเที�ยวและบร่ษัททัวร์ต่่าง	ๆ		อีกด้�วย
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เว้ เมืองมรดกโลก

มีสำถุานที�ท่องเที�ยวสำำาคััญหลายแห่ง	เช่น	นค่รจำักัรพรรดิิ	
หรือนค่รต้องห้าม	(Imperial	Enclosure	/	Forbidden	Purple	
City)	สสุานจัำกัรพรรดิติอืดิึ�กั	(Tomb	of	Tu	Duc)	สสุานจำกััรพรรดิิ
มนิห์มาง	 (Tomb	of	Minh	Mang)	สสุานของพระเจ้ำาไค่ดิิงห์		
(Tomb	of	Khai	Dinh)	อโุมงค์่หวิงิห์ม็อกั	(Vinh	Moc	Tunnel)	
วิดัิเทยีนหม	ุ(Thien	Mu)	ซึ่่�งเป็็นวัด้พัุทธมหายาน	สำถุาป็ัต่ยกรรม
เป็็นอาคัารทรงเจำด้ีย์แป็ด้เหลี�ยม	7	ชั�น	
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วัดเจ้�แม่กวนอิม เมืองด�นัง

เป็็นวัด้ใหม่ของเวียด้นาม	สำร�างเสำร็จำเม่�อปี็	พั.ศ.	2553									
ใช�เวลาสำร�างนาน	6	ปี็	โด้ยร้ป็ป้ั็นองค์ัเจำ�าแม่กวนอ่มนั�นมีคัวามส้ำงถุ่ง	
67	เมต่ร	ตั่�งอย้่บนฐานด้อกบัวกว�าง	35	เมต่ร	นับเป็็นร้ป็ป้ั็นเจำ�าแม่
กวนอ่มที�ใหญ่เป็็นอันดั้บที�	4	ของโลก

ชาวด้านังสำร�างเจำ�าแม่กวนอ่มพัระองคั์นี�ข่�นเพั่�อให�ท่าน						
ป็กปั็กรกัษาด้านงัจำากภยัธรรมชาต่่	และพัายไุต่�ฝุ่ึน	ที�เคัยเข�ามาทำาลาย
เมอ่งในหลายปี็ก่อนหน�า	 เล่ากนัว่าหลงัจำากสำร�างเสำรจ็ำ	ด้านงัก็ไม่เคัย
ป็ระสำบกับภัยธรรมชาต่่อีกเลยร่วมสำ่บป็ี
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ฮอยอัน หรือ โห่ยอ�น (Hoi An)

เป็็นเมอ่งขนาด้เลก็	ในอด้ตี่เคัยเป็็นเมอ่งท่าที�ใหญ่ที�สำดุ้
ในภ้ม่ภาคัเอเชียต่ะวันออกเฉียงใต่�	 ในป็ี	พั.ศ.	2542	องคั์การ		
ย้เนสำโกได้�ข่�นทะเบียนเขต่เม่องเก่าของฮอยอันให�เป็็นมรด้กโลก
ด้�วยเหต่ผุลว่าเป็็นต่วัอย่างของเมอ่งท่าในเอเชยีต่ะวนัออกเฉยีงใต่�	
ที�มีการผสำมผสำานศ่ลป็ะและสำถุาปั็ต่ยกรรมทั�งของท�องถุ่�น						
และของต่่างชาต่่ไว�ได้�อยา่งมีเอกลักษณ์	และอาคัารต่่าง	ๆ 	ภายใน
เม่องได้�รับการอนุรักษ์ให�อย้่ในสำภาพัเด้่มไว�ได้�เป็็นอย่างด้ี	
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บทที่ 6 
เรื่องน่ารู้จากเวียดนาม



คว�มรู้เกี่ยวกับเวียดน�ม

1.	กัารทักัทายของชาว	 เวียด้นาม	บางคันจำะใช�การสัำมผัสำม่อแบบสำองม่อ						
โด้ยวางม่อซึ่�ายไว�บนม่อขวา

2.	ชาวิเวีิยดินามนิยมรับ - ส่งของด้ิวิยสองมือ	โด้ยเฉพัาะนามบัต่ร	เม่�อรับ
แล�วคัวรอ่านออกเสีำยงเพ่ั�อแสำด้งคัวามใส่ำใจำ

3.	ชาวเวียด้นามให�คัวามสำำาคััญกับกัารเค่ารพผู้่อาวุิโสคัล�ายกับไทย	จ่ำงเป็็น
โอกาสำอันดี้ที�เราจำะสำร�างคัวามป็ระทับใจำได้�ง่ายกว่าชาวต่ะวันต่ก

4.	เวีิยดินาม	ไม่มีศาสนาประจำำาชาติ	รัฐธรรมน้ญเวียด้นามบัญญัต่่ให�ป็ระชาชน
มีเสำรี	ในการเล่อกนับถุ่อศาสำนา	แต่่เม่�อจีำนป็กคัรองเวียด้นามได้�นำาลัทธ่ขงจ่ำ�อเข�ามาเผย
แพัร่	รวมทั�งลัทธ่การบ้ชาว่ญญาณบรรพับุรุษต่ามธรรมเนียมจีำน	ทำาให�ชาวเวียด้นาม
รับเอาป็ระเพัณีการเซ่ึ่นไหว�ด้วงว่ญญาณเข�ามาเป็็นส่ำวนหน่�งของวัฒนธรรมเวียด้นาม
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5.	ประชากัรเวีิยดินามสว่ินใหญนั่บถืีอศาสนาพทุธ	ป็ระมาณร�อยละ	90	นับถุ่อศาสำนาคัร่สำต์่	ป็ระมาณ
ร�อยละ	7	และที�เหล่อนับถุ่อศาสำนาอ่�น	ๆ	อีกร�อยละ	3	

6.	วัิดิและเจำดีิย์เวีิยดินาม	สะท้อนค่วิามหลากัหลายทางวัิฒนธรรมและศาสนา	รวมทั�งเป็็นศ้นยร์วม
ของการด้ำารงชีว่ต่ทั�งในด้�านสัำงคัม	การเม่องและศาสำนา	หม่้บ�านแต่่ละแห่งจำะมีที�ตั่�งของวัด้ป็ระจำำาหม่้บ�าน

7.	ชาติที�มีอิทธิพลมากัที�สุดิต่อชาวิเวีิยดินามคื่อจีำน	จีำนได้�ท่�งมรด้กด้�านวัฒนธรรมที�สำำาคััญค่ัอ	ลัทธ่
ขงจ่ำ�อ	 ไว�กับชาวเวียด้นาม	ที�เน้นกัารนับถืีอบรรพบุรุษและค่วิามรับผิ่ดิชอบในหน้าที�กัับศาสนาพุทธที�สำอน
เกี�ยวกับการทำาดี้ได้�ดี้	ทำาชั�วได้�ชั�ว	และการกลับมาเก่ด้ใหม่

8.	12	ปีนักัษัตรของเวีิยดินามไม่มีปีกัระต่าย	มีเป็็นปี็แมวแทน	ซ่ึ่�งยังไม่มีหลักฐานแน่ชัด้ที�อธ่บายว่า
ทำาไมคันเวียด้นามถุ่งเรียกเป็็นปี็แมว	แต่่มีต่ำานานหน่�งที�คันส่ำวนใหญ่เช่�อกันว่าแต่่เด่้มนั�นยังไม่มีช่�อสัำต่ว์ป็ระจำำา
แต่่ละปี็นักษัต่ร	คันจีำนใช�วงจำรชีว่ต่ของต่�นไม�เป็็นตั่วอักษรภาพัสำำาหรับป็ฏ่ิท่น	 ซ่ึ่�งช่วงที�	4	ของวงจำรต่�นไม�นั�น
เป็็นช่วงที�ต่�นไม�เร่�มผล่ใบแรก	ๆ	ออกมาสำำาเร็จำ	ทำาให�เก่ด้อักษรตั่ว 卯 (เหม่า)	หน�าต่าเหม่อนต่�นไม�เพ่ั�งงอก
พัร�อมมีใบอ่อน	2	ใบ	ซ่ึ่�งคัล�ายกับห้กระต่่าย	ต่่อมาเม่�อมีสัำต่ว์ป็ระจำำาแต่่ละปี็	ช่วงเวลาปี็ที�	4	จ่ำงเป็็นช่วงเวลาแห่ง
กระต่่าย	แม�คัำาว่ากระต่่ายในภาษาจีำน	ค่ัอ	兔	(ท่้)	แต่่ปี็เถุาะยังคังใช�ตั่วเหม่าอย้่เหม่อนเด่้ม	(乙卯)	เม่�อชาว
เวียด้นามรับคัวามเช่�อนี�เข�ามาเลยเข�าใจำว่าปี็เหม่าหมายถุ่ง 猫 (เมา)	ที�แป็ลว่าแมว	จ่ำงทำาให�ปี็ที�	4	ของปี็นักษัต่ร
กลายเป็็นปี็แมวไป็

9.	กัารเฉัลิมฉัลองปีใหม่ของเวีิยดินามมักัจำะยาวิ	1	สัปดิาห์	โด้ยเร่�มจำากวันส่ำ�นปี็ของปี็เก่า	ซ่ึ่�งเป็็น
วันที�ต่�องทำาคัวามสำะอาด้บ�านให�เรียบร�อย	เพัราะถุ�าเข�าปี็ใหม่แล�วจำะกวาด้บ�านไม่ได้�	ถุ่อว่าเป็็นการกวาด้โชคัดี้
ออกไป็นั�นเอง	เม่�อเข�าปี็ใหม่วันแรกจำะเป็็นวนัที�อย้ฉ่ลองกบัคัรอบคัรวัพ่ัอแม่ล้ก	ส่ำวนวันที�สำองจำะเป็็นวนักลับไป็
ไหว�พ่ัอไหว�แม่และเจำอญาต่่	ๆ	วันที�สำามเป็็นวันไหว�คัร้	ส่ำวนวันที�สีำ�เป็็นวันที�สำามารถุไป็ป็าร์ตี่�กับเพ่ั�อน	ๆ	ได้�	วันที�
ห�าห�ามทำาอะไรเด็้ด้ขาด้	วันที�	6	จ่ำงเร่�มทำาอะไรต่่าง	ๆ	ได้�
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10.	ภาษาทางกัารคื่อ	ภาษาเวีิยดินาม	ภาษาที�ใช�ในการต่่ด้ต่่อส่ำ�อสำารธุรก่จำ	ค่ัอ	ภาษาอังกฤษ	ฝึรั�งเศสำ	และจีำน
11.	สำงคัรามที�เราเรียกกันว่าสงค่รามเวีิยดินาม	คันเวียด้นามเรียกว่า	“สำงคัรามอเมร่กัน”			
12.	สำว่นทะเลต่่ด้ป็ระเทศเวียด้นามที�เราเรียกกันว่าทะเลจำนีใต้	คันเวียด้นามเรียกว่า	“ทะเลต่ะวนัออก”	ด้�วยเหต่ผุล

ที�ว่าไม่อยากให�ฟังด้้เป็็นของจีำน	เพัราะเวียด้นามมีป็ระวัต่่ศาสำต่ร์ที�ไม่ดี้กับจีำนมาก่อน	
13.	 เวีิยดินามผ่ลิตและส่งออกัสินค้่าไฮเทค่สูงสุดิในภูมิภาค่	 ในเวลาเพีัยง	5	 ปี็	 เวียด้นามแซึ่งไทย	อ่นโด้นีเซีึ่ย	

ฟิล่ป็ปิ็นส์ำ	และอ่นเดี้ย	มาเป็็นฐานการผล่ต่อุป็กรณ์ไฮเทคัที�มีม้ลค่ัาถุ่ง	60,000	ล�านด้อลล่าร์สำหรัฐฯ	เช่น	ซัึ่มซุึ่งที�มีฐานผล่ต่
ที�ใหญ่ที�สุำด้ในโลกอย้่ที�เวียด้นาม

14.	เวีิยดินามผ่ลิตกัาแฟโรบัสต้าเป็นอันดัิบ	1	ของโลกั	และส่ำงออกกาแฟเป็็นอันดั้บ	2	ของโลก	รองจำากบราซ่ึ่ล		
15.	 สินค้่าเกัษตรส่งออกัติดิ	Top	5	ของโลกั	 ทั�งอาหารทะเล	ข�าว	ชา	 เมล็ด้มะม่วงห่มพัานต์่	พัร่กไทยด้ำา													

ยาง	และมันสำำาป็ะหลัง	
16.	เวีิยดินามเป็นหนึ�งในตลาดิมอเตอร์ไซค์่ที�ใหญ่สุดิในโลกั	รองจำากจีำน	อ่นเดี้ย	และอ่นโด้นีเซีึ่ย	
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      สิ่งที่ควรทำ�และควรเลี่ยงในเวียดน�ม

สิ�งที�ค่วิรทำา

•	แต่่งกายให�เหมาะสำมถุ้กกาลเทศะ
•	ถุอด้หมวกเม่�อเข�าไป็ในศาสำนสำถุาน
•	ใช�ม่อทั�งสำองข�างเพั่�อสำ่งของ		แต่่อย่าสำ่งเหน่อศีรษะคัน
•	ถุอด้รองเท�าที�ทางเข�าถุ�าได้�รับเช่ญให�ไป็ที�บ�านของชาวเวียด้นาม
•	ขออนุญาต่ก่อนถุ่ายภาพัของใคัร
•	พัยายามเรียนร้�วลีภาษาเวียด้นามเบ่�องต่�นสำองสำามวลี
•	ทักทายชาวเวียด้นามทุกคัน

สิ�งที�ค่วิรเลี�ยง

•	ไม่ทำาให�คันเวียด้นามเสีำยหน�า
•	ไม่พ้ัด้คุัยเกี�ยวกับสำงคัรามเวียด้นาม
•	ไม่พักเง่นจำำานวนมากหร่อสำวมเคัร่�องป็ระด้ับเป็็นจำำานวนมาก
•	ไม่นั�งโด้ยย่�นเท�าชี�ไป็ที�ผ้�คัน
•	ไม่นอนย่ด้เท�าไป็ที�แท่นบ้ชาของบ�าน
•	ไม่เหล่ออาหารท่�งไว�ในจำาน
•	ไม่คัุยเกี�ยวกับการเม่องหร่อศาสำนากับชาวเวียด้นาม
•	ไม่แต่ะศีรษะผ้�อ่�นและไม่ชี�น่�วไป็ที�ใคัร
•	ไม่แสำด้งคัวามรักในที�สำาธารณะ
•	ไม่แสำด้งอารมณ์เสีำยหร่อมีพัฤต่่กรรมก�าวร�าว
		ในที�สำาธารณะ
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	“หน้ชอบโรงเรียนที�ไป็เย่อน	 เพัราะมีคัวามทันสำมัย	
ทางโรงเรียนต่�อนรับคัณะดี้มาก	จัำด้การแสำด้งต่�อนรับ	นักเรียน
เวียด้นามได้�สำอนและชวนเล่นเกมพ่ั�นบ�าน	 ซ่ึ่�งการละเล่นของ
เวียด้นามนั�นคัล�ายคัล่งกับการละเล่นไทย	เช่น	ง้ก่นหาง	มอญ
ซ่ึ่อนผ�า	 เป็็นต่�น	นักเรียนของที�นี�มีคัวามเป็็นกันเอง	พ้ัด้เก่ง	 มี
สัำมพัันธไมต่รทีี�ดี้	ทำาให�เรามีคัวามสำขุไป็กับพัวกเขา	การไป็เย่อน
คัรั�งนี�ทำาให�เราได้�แลกเป็ลี�ยนภาษาและแลกเป็ลี�ยนช่องทางการ
ต่่ด้ต่่อกับเพ่ั�อน	ๆ	นักเรียนเวียด้นามอีกด้�วย”	

                	เด็ิกัหญิงกััญญาณัฐ		ยอดิทอง	
	โรงเรียนอนุบาลยะลา	จัำงหวัด้ยะลา

คว�มประทับใจ     

		คัวามป็ระทบัใจำของเยาวชนไทยที�ได้�ร้�จัำกเวียด้นาม
ผ่านการเยี�ยมเย่อนสำถุานศ่กษา	สำถุานที�สำำาคััญและว่ถีุชุมชน
ที�ร�อยเรียงเร่�องราวเป็็นถุ�อยคัวามแห่งคัวามทรงจำำาได้�ดั้งนี�

คว�มประทับใจจ�กก�รเยี่ยมเยือนสถ�นศึกษ�
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“ผมร้�ส่ำกป็ระทับใจำกับการไป็เย่อนโร้งเรี้ยนึ เลืูอง ด่ิูนึห์่ กั�วั              
ทางโรงเรียนได้�จัำด้การต่�อนรับเราอย่างย่�งใหญ่และอบอุ่นโด้ยจัำด้ให�นักเรียน		
ทุกชั�นปี็มาร่วมต่�อนรับนับร�อยคัน	พัร�อมกับวงดุ้ร่ยางค์ับรรเลงเพัลง	ทางโรงเรียน
จัำด้ก่จำกรรมการละเล่นที�หลากหลาย	ผมป็ระทับใจำการมีนำ�าใจำ	ให�เกียรต่่ผ้�คัน
	คัวามเป็็นม่ต่รและคัวามพัยายามในการที�จำะส่ำ�อสำารกับพัวกเรา	ป็ระสำบการณ์
ในคัรั�งนี�ผมจำะนำาไป็ป็รับใช�เพ่ั�อพััฒนาต่นเองให�ดี้ข่�นต่่อไป็”

                 				เด็ิกัชายพีรภัทร์	รามจัำนทร์		
					โรงเรียนบ้านค่วินประ	จัำงหวัิดินค่รศรีธรรมราช

                                            
“หน้ป็ระทับใจำกับการไป็เย่อนโร้งเรี้ยนึ โง เติ�ดู โต 

เพัราะได้�มีการแลกเป็ลี�ยนก่จำกรรมทางวัฒนธรรมหลายอย่าง
เช่น	การแลกเป็ลี�ยนภาษาไทย	-	ภาษาเวียด้นามในการส่ำ�อสำาร
การช่วยกันเขียนคัำาศัพัท์ภาษาอังกฤษ	การแลกเป็ลี�ยนขนม
ป็ระจำำาชาต่่	การทำาสำร�อยข�อม่อและพัวงกุญแจำแบบเวียด้นาม	
รวมไป็ถุ่งการแลกเป็ลี�ยนของที�ระล่กระหว่างกัน		หน้ป็ระทับใจำ
นักเรียนโรงเรียนนี�ที�มีคัวามสำามารถุทางภาษาองักฤษค่ัอนข�างดี้
และมีคัวามตั่�งใจำร่วมก่จำกรรมเพ่ั�อสำานสัำมพัันธ์ระหว่าง		
ป็ระเทศไทย	–	เวียด้นาม”

                        		เด็ิกัหญิงณภัทรา	ทิพย์ปาน				
โรงเรียนบ้านปากัแพรกั		จัำงหวัิดินค่รศรีธรรมราช
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“หน้ได้�ไป็เย่อนพีั�	ๆ	 นักศ่กษาภาคัว่ชาภาษาไทย								
ที�มหาว่ทยาลัยสัำงคัมศาสำต่ร์และมนุษยศาสำต่ร์	นคัรโฮจ่ำม่นห์	
หน้ร้�ส่ำกป็ระทับใจำตั่�งแต่่	การออกมาต่�อนรับของพีั�	ๆ	จำนถุ่ง	

	“นักเรียนโรงเรียนที�หน้ไป็เย่อนเก่งภาษาอังกฤษมาก	แต่่ด้้
เรียบร�อยอ่อนน�อมถุ่อมต่น	หน้ป็ระทับใจำที�ทางโรงเรียนให�การต่�อนรับ
ที�ดี้มาก	 นักเรียนเวียด้นามแสำด้งระบำาป็ระจำำาชาต่่ของเวียด้นาม										
ส่ำวนพัวกเราขับร�องเพัลงภาษาอาเซีึ่ยนและเพัลงเวียด้นามที�พ้ัด้ถุ่ง
เทศกาลร่�นเร่ง	(จ่ำ�กเด่้นองเซึ่า)	ในการแลกเป็ลี�ยนวัฒนธรรม	พัร�อมทั�ง
เล่นเกมสำนุก	ๆ	ด้�วยกัน	การได้�ร้�จัำกเพ่ั�อนใหม่และได้�สำร�าง	เคัร่อข่ายใหม่	ๆ	
กับเพ่ั�อน	ๆ	ชาวเวียด้นามถุ่อได้�ว่าเป็็นป็ระสำบการณ์ที�น่าป็ระทับใจำ”

                                                   
เด็ิกัหญิงอภิญญา		มงค่ลค่ำา		

โรงเรียนบ้านดิงเจำริญ	จัำงหวัิดิยโสธร

ระหว่างการทำาก่จำกรรมร่วมกัน	 เช่น	การวาด้ภาพั
ระบายสีำ	การนำาเสำนอภาพัวาด้นั�น	ๆ	การสำอนร�อง
เพัลงของแต่่ละป็ระเทศเพั่�อเช่�อมคัวามสัำมพัันธ์									

รวมไป็ถุ่งการแลกของที�ระล่กระหว่างกัน	คัวามตั่�งใจำในการเรียนร้�ของพีั�	ๆ 	สำร�าง	คัวามป็ระทับใจำแก่หน้มาก
หน้ตั่�งใจำว่าจำะนำาส่ำ�งดี้	ๆ	เหล่านี�มาป็รับใช�กับตั่วเอง”

                         			เด็ิกัหญิงกััญญาวีิร์	ขวัิญมิ�ง		
				โรงเรียนค่ลองพังกัลาง	จัำงหวัิดิสุราษฎร์ธานี
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“หน้ไป็เย่อนโร้งเรี้ยนึมัุธยมุ Gia Thuy (Gia Thuy Secondary 
School)	คัณะคัร้และนักเรียนทั�งโรงเรียนหลายร�อยคันให�การต่�อนรับ
เป็็นอย่างดี้	พัวกเขาแสำด้งระบำาด้อกบัว	 ส่ำวนพัวกเราได้�ขับร�องเพัลง					
พัระราชน่พันธ์สำ�มต่ำา	และเพัลงภาษาเวียด้นาม	ซ่ึ่�งเป็็นที�ช่�นชอบ	ได้�รับ		
คัำาชมเชยจำากผ้�อำานวยการโรงเรียนและคัณะคัร้	เราร่วมเล่นเกมสำนุก	ๆ	
ด้�วยกัน	รวมทั�งแลกเป็ลี�ยนการสำอนภาษาและแลกเป็ลี�ยนของขวัญ	แม�
จำะเป็็นของเล็ก	ๆ	น�อย	ๆ	แต่่มันมีคัวามหมายสำำาหรับหน้มาก	การเย่อน
โรงเรียนในคัรั�งนี�	หน้ได้�สำานสัำมพัันธ์ม่ต่รไมต่รีกับเพ่ั�อน	ๆ 	ชาวเวียด้นาม
ซ่ึ่�งถุ่อเป็็นคัวามทรงจำำาที�ดี้และเป็็นของขวัญที�มีค่ัามากสำำาหรับหน้

                             เด็ิกัหญิงศิริญาดิา	อ้นศรีวิงศ์	
																		โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดิ	จัำงหวัิดิร้อยเอ็ดิ

“นักเรียนเวียด้นาม	ย่�มแย�มแจ่ำมใสำ	ใฝ่ึร้�	 ใฝ่ึเรียน	ขยัน	
อด้ทน	มีคัวามสำามัคัคีั	 มีระเบียบ	มีว่นัย	 ร้�จัำกหน�าที�ของต่นเอง	
มีจ่ำต่ใจำเอ่�อเฟ้ือเผ่�อแผ่	เห็นแก่ป็ระโยชน์ส่ำวนรวมมากกว่าส่ำวนต่น
และมีคัวามเป็็นกันเองกับเพ่ั�อนใหม่	 ทั�งหมด้นี�เป็็นส่ำ�งที�หน้ได้�	
เรียนร้�และป็ระทับใจำในการไป็เย่อนโรงเรียนของเวียด้นาม”

                          เด็ิกัหญิงมนัสนันท์	บุตรวิงศ์		
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดิ	จัำงหวัิดิร้อยเอ็ดิ
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“สุำสำานโฮจ่ำม่นห์	 (Ho	Chi	Minh’s	Mausoleum)	สำถุานที�		
ซ่ึ่�งเป็รียบเสำม่อนหัวใจำของชาวเวียด้นามเพัราะเป็็นที�เก็บรักษาร่างของ
ท่านโฮจ่ำม่นห์	บุคัคัลสำำาคััญผ้�กอบก้�เอกราชค่ันให�เวียด้นาม	ที�นี�มีทหาร
ในชดุ้เคัร่�องแบบสำขีาวด้้แลรกัษาคัวามป็ลอด้ภยัอยา่งเข�มงวด้	บรรยากาศ
สำงบเงียบมาก	ได้�ยน่เพีัยงเสีำยงฝีึเท�าของผ้�เข�าชมเด่้นไป็มา”

           				เด็ิกัชายชินดินัย		ทองอ่อน	
	โรงเรียนอุบลวิิทยาค่ม		จัำงหวัิดิอุบลราชธานี

คว�มประทับใจและสิ่งที่ได้เรียนรู้จ�กก�รเยี่ยมเยือน
สถ�นที่สำ�คัญ วิถีชีวิตและอ�ห�รก�รกินของเวียดน�ม

“อ่าวฮาลอง	 (Halong	Bay)	องค์ัการย้เนสำโกได้�
ป็ระกาศเป็็นมรด้กโลกทางธรรมชาต่่ในป็	ีพั.ศ.	2537	มพ่ีั�นที�
ทั�งหมด้	1,500	ก่โลเมต่ร	มีชายฝ่ัึงยาว	120	เมต่ร	ป็ระกอบ
ด้�วยเกาะ	2,000	เกาะ	ที�มีคัวามสำวยงาม	ร่มร่�น	น่าท่องเที�ยว
เช่งอนุรักษ์”	

          	เด็ิกัหญิงดิาวิประกัาย		มูลทองหลาง		
โรงเรียนบ้านเขาแหลม		จัำงหวัิดิสระแก้ัวิ
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“พ่ัพ่ัธภัณฑ์์ชนเผ่า	 (Vietnam	Museum	tribes)	
พ่ัพ่ัธภัณฑ์์นี�แบ่งออกเป็็น	3	 ส่ำวน	สำ่วนแรกจำัด้แสำด้งคัวาม				
เป็็นมาของชนเผ่าต่่าง	ๆ	 ในเวียด้นาม	 ซ่ึ่�งป็ระกอบด้�วย												
ชาวเวียด้นาม	ร�อยละ	86		และชนเผ่าอ่�น	ๆ		อีก	54	ชนเผ่า	
รวมเป็็นร�อยละ	14	 ส่ำวนที�สำองจัำด้แสำด้งเคัร่�องแต่่งกายของ
ชาวเวียด้นาม	สำ่วนสุำด้ท�ายแสำด้งที�อย้่อาศัยของคันชนเผ่า					
ต่่าง	ๆ”

             	เด็ิกัหญิงกัฤตลักัษณ์		ปรางค์่นอกั		
					โรงเรียนอนุบาลภูเวีิยง		จัำงหวัิดิขอนแก่ัน

“ว่หารวรรณกรรมวันเหมียว	 (Van	Mieu)	 เด่้มเป็็น
โรงเรียนขุนนาง	และต่่อมาเป็็นมหาว่ทยาลัยแห่งแรกของเวียด้นาม
พัระเจำ�าหลีไทโต่งสำร�างข่�นในบร่เวณเดี้ยวกับวัด้เพั่�ออุท่ศให�กับ
ขงจ่ำ�อ	ป็ราชญ์ชาวจีำนผ้�ย่ด้มั�นในคุัณธรรม	 เม่�อปี็	พั.ศ.	1619				
โด้ยมีจุำด้มุ่งหมายให�เป็็นโรงเรียนสำำาหรับขุนนางได้�เล่าเรียนและ
สำอบจำอหงวน	ปั็จำจุำบันสำถุานที�นี�เป็็นวัด้โบราณที�สำำาคััญของ																			
ชาวเวียด้นาม”							

                	เด็ิกัหญิงดิวิงนภา		อุมงค์่	
	 	โรงเรียนมุกัดิาลัย		จัำงหวัิดิมุกัดิาหาร
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“ทะเลสำาบค่ันด้าบ	(Ho	Hoan	Kiem)	ทะเลสำาบแห่งนี�
มีต่ำานานว่ากษัต่ร่ย์ของเวียด้นามพัระองค์ัหน่�งไม่มีอาวุธที�จำะไป็	
ส้ำ�รบกับจีำน	 เม่�อล่องเร่อมาถุ่งทะเลสำาบแห่งนี�	 ก็มีพัญาเต่่าคัาบ
ด้าบข่�นมาถุวาย	ทำาให�กษัต่ร่ย์ได้�รับชัยชนะ	ต่่อมาพัระองค์ัได้�นำา
ด้าบค่ันแก่เต่่าทะเลจ่ำงได้�ช่�อว่าทะเลสำาบค่ันด้าบ”																																																																							

   เด็ิกัหญิงพลอยสวิย		ยอดิเสรณี		
โรงเรียนสุนทรวัิฒนา	จัำงหวัิดิชัยภูมิ

“หน้ร้�ส่ำกป็ระทับใจำ	เม่องโบราณฮอยอันมากที�สุำด้	ฮอยอนัเป็็นเม่องขนาด้เล็ก
อายุกว่า	300	 ปี็	แต่่เป็็นเม่องที�เคัยมีการคั�าขายกับนานาป็ระเทศ	 ทั�งจีำน	 ญี�ปุ่็น							
ดั้ต่ช์	และอ่นเด้ยี	UNESCO	ได้�ข่�นทะเบยีนเขต่เม่องเกา่ของฮอยอันให�เป็็นมรด้กโลก
ด้�วยเหตุ่ผลว่าเป็็นตั่วอย่างของเม่องท่าในเอเชียต่ะวันออกเฉียงใต่�ในช่วงศต่วรรษที�	
15	-	19	ที�มีการผสำมผสำานศ่ลป็ะและสำถุาปั็ต่ยกรรมทั�งของท�องถุ่�นและของต่่างชาต่่

ไว�ได้�อย่างมีเอกลักษณ์	และยังอนุรักษ์อาคัาร
ต่่าง	ๆ	ให�อย้่ในสำภาพัเด่้มได้�อย่างดี้”

                            
   		เด็ิกัหญิงโซเฟีย		บือซา		

โรงเรียนบ้านสุไหงโกั-ลกั	
จัำงหวัิดินราธิวิาส
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	“หน้ได้�ไป็เย่อนสุำสำานจัำกรพัรรด่้ไคัด่้งห์	ณ	เม่องเว�	 ซ่ึ่�งเป็็น
จัำกรพัรรด่้องค์ัที�	12	ของราชวงศ์เหวียง	พัระองค์ัทรงสำร�างสุำสำานเม่�อปี็
	พั.ศ.	2463	แต่่	5	 ปี็ต่่อจำากนั�นก็ส่ำ�นพัระชนม์ก่อนที�สุำสำานแห่งนี�จำะ			
สำร�างเสำร็จำ	จัำกรพัรรด่้องค์ัที�	13	จ่ำงทรงสำร�างต่่อจำนเสำร็จำ	ในปี็	พั.ศ.	2474	
ใช�เวลาสำร�างรวม	11	ปี็	สุำสำานแห่งนี�เป็็นสำถุาปั็ต่ยกรรมผสำมผสำานระหวา่ง
ต่ะวันออกค่ัอ	 จีำน	และต่ะวันต่กค่ัอ	ฝึรั�งเศสำ	 จุำด้เด่้นของสุำสำานค่ัอ						
ภาพัวาด้มังกรในเมฆ	ซ่ึ่�งมีคัวามงด้งามต่ระการต่าเป็็นอย่างย่�ง”

            		เด็ิกัหญิงภัทรนันท์		พฤกัษหิรัญ		
โรงเรียนสหกัรณ์พัฒนา	จัำงหวัิดิชุมพร

“ผมได้�ไป็เยอ่นพัระราชวังโบราณ	หร่อนคัรจัำกรพัรรด่้	ณ	เม่องเว�		
มีช่�อเรียกเป็็นภาษาเวียด้นามว่า	พัระราชวังด่้ายโหน่ย	สำร�างข่�นเม่�อปี็					
พั.ศ.	2345	-	2488	มีพ่ั�นที�ถุ่ง	52	เฮกเต่อร์	ชั�นแรกเป็็นกำาแพังชั�นนอก	
ชั�นที�สำองสำามารถุเด่้นผ่านทะลุไป็ยังห�องโถุงได้�	ส่ำวนกำาแพังชั�นที�สำามเป็็น
กำาแพังต่�องห�าม	ห�ามคันนอกเข�าเพัราะเป็็นที�ป็ระทับขององค์ัจัำกรพัรรด่้	
มเหสำ	ีพัระธ่ด้า	พัระโอรสำ	นางสำนม	รวมไป็ถุ่งพัระบรมวงศานวุงศ์	ปั็จำจุำบัน

ส่ำ�งป็ล้กสำร�างต่่าง	ๆ	ของพัระราชวังโด้นทำาลายจำากผล	กระทบของสำงคัราม	 เช่น						
การท่�งระเบ่ด้ของสำหรัฐอเมร่กา	ทำาให�ตั่วพัระราชวัง	กำาแพังและสำถุาปั็ต่ยกรรมต่่าง	ๆ	
ได้�รับคัวามเสีำยหาย	คังเหล่อสำมบ้รณ์เพีัยง	30%	เท่านั�น”

   				เด็ิกัชายมนตรี	พรมจัำนทร์			
โรงเรียนสหกัรณ์พัฒนา		จัำงหวัิดิชุมพร
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“หน้ได้�ไป็เย่อนอุโมงค์ัก้�จีำ	 ซ่ึ่�งเป็็นสำถุานที�ที�มีคัวามสำำาคััญ		
อย่างย่�งทางป็ระวัต่่ศาสำต่ร์	 เพัราะเป็็นเคัร่อข่ายอุโมงค์ัใต่�ด่้นที�เช่�อม
ต่่อกันของหม่้บ�านในเขต่ก้�จำ	ีมีคัวามยาวถุ่ง	250	ก่โลเมต่ร	เร่�มขุด้ตั่�งแต่่
ป็ี		พั.ศ.	2491	ลักษณะเป็็นอุโมงคั์แคับ	ๆ 	มีคัวามล่ก	3	ระดั้บ	ตั่�งแต่่
	3	เมต่ร	ไป็จำนถุ่ง	10	เมต่ร	สำร�างข่�นเพ่ั�อเป็็นที�อย้่อาศัย	หลบภัย	และ
เพ่ั�อจ่้ำโจำมศัต่ร้	ในช่วงทำาสำงคัรามกับสำหรัฐอเมร่กา”

 
                   	เด็ิกัหญิงพิมพ์ชนกั	บุญเชิดิ			
โรงเรียนวัิดิลำานาวิ	จัำงหวัิดินค่รศรีธรรมราช

	“ลักษณะของชาวเวียด้นามที�พับเห็น	 ค่ัอ							
มีผ่วขาว	ต่าเล็ก	หน�าต่าคัล�ายคันจีำน	 	ชอบสำวมแว่น				
พ้ัด้เร็ว	พ้ัด้ฉะฉาน	เสีำยงดั้งฟังชัด้	ผ้�ชายมักมีร้ป็ร่างท�วม
และผ้�หญ่งส่ำวนมากจำะมีร้ป็ร่างผอมเล็ก	 เพัราะชอบ			
ออกกำาลังกายเพ่ั�อที�จำะใส่ำชุด้อ่าวหญ่ายชุด้ป็ระจำำาชาต่่
ของเขาได้�อย่างสำวยงาม”

         	เด็ิกัหญิงอโนทัย		ค่ำาแสงดีิ	
โรงเรียนอนุบาลวัิดิพระโต		จัำงหวัิดิศรีสะเกัษ
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“หน้ร้�ส่ำกป็ระทับใจำวัด้เทียนม่้	 เว�	 วัด้แห่งนี�สำร�างเม่�อปี็	พั.ศ.	2346	
มีอายมุากกว่า	200	ปี็	และถุ่อเป็็นวัด้ที�มีอายมุากที�สำดุ้ในเวียด้นามกลาง	ภายใน
วัด้มีเจำดี้ย์ทรงเก�ง	แป็ด้เหลี�ยม	7	 ชั�น	แต่่ละชั�นแทนคัวามเช่�อของภพัต่่าง	ๆ	
เจำดี้ยแ์ห่งนี�ยงัเป็็นที�ซ่ึ่�งพุัทธศาสำน่กชนในเวียด้นามป็ระท�วงต่่อต่�านป็ระธานาธ่บดี้
ของเวียด้นามในขณะนั�นซ่ึ่�งนับถุ่อศาสำนาคัร่สำต์่และบีบคัั�นผ้�นับถุ่อศาสำนาพัทุธ
การป็ระท�วงนำาโด้ยพัระภ่กษุท่จำ	กวาง	ด่้�ก	วัย	73	ปี็	ซ่ึ่�งได้�เผาต่นเองเพั่�อเรียกร�อง
คัวามยุต่่ธรรมให�แก่พุัทธศาสำน่กชน”

           	เด็ิกัหญิงวิรัญญา		ทองสิน	
โรงเรียนธนาค่ารออมสิน	จัำงหวัิดิประจำวิบคี่รีขันธ์

“หน้ได้�ไป็เยอ่นพ่ัพ่ัธภัณฑ์์ป็ระต่่มากรรมของจำาม	นคัรด้านัง	
ที�มีมาตั่�งแต่่ศต่วรรษที�	2	 -	5	และเร่�มสำร�างเม่�อปี็	พั.ศ.	2458	 ถุ่ง					
พั.ศ.	2462	 พ่ัพ่ัธภัณฑ์์แห่งนี�รวบรวมวัต่ถุุโบราณของชาวจำามป็า				
โด้ยเฉพัาะป็ระต่่มากรรมที�ทำาข่�นมาจำากด่้นเผา	 ซ่ึ่�งได้�รวบรวมไว�ถุ่ง
จำำานวน	250	ช่�น	 มีสำภาพัค่ัอนข�างสำมบ้รณ์	ป็ระต่่มากรรมส่ำวนมาก
จำะเกี�ยวกับเทพัเจำ�าที�ชาวจำามป็านับถุ่อ	 เช่น	พัระศ่วะ	พัระว่ษณุ						
พัระพ่ัฆเนศ	พัระแม่ป็าราวตี่	และพัระแม่อุมา	เป็็นต่�น”				

                            	เด็ิกัหญิงเก็ัจำมณี		ถีาวิงศ์			 	
									โรงเรียนบ้านม่าหนิกั		จัำงหวัิดิภูเก็ัต
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	“ว่ถีุชีว่ต่ของชาวเวียด้นามนั�น	ส่ำวนใหญ่ป็ระกอบ
อาชีพัเกษต่รกรรม	และการป็ระมง	เพัราะภ้ม่ป็ระเทศต่่ด้
ชายฝ่ัึงทะเลตั่�งแต่่เหน่อจำด้ใต่�	รวมทั�งทำาการคั�าขายจำาก
วัต่ถุุด่้บหร่อสัำต่ว์ที�ได้�มาจำากทะเล	ในอดี้ต่คันเวียด้นาม		
น่ยมใช�รถุจัำกรยาน	แต่่ปั็จำจุำบันเป็ลี�ยนมาใช�รถุจัำกรยานยนต์่
กันมากข่�น	 ที�น่าป็ระทับใจำค่ัอทุกคันรักษากฎีระเบียบได้�
อย่างดี้	เช่น	การสำวมใส่ำหมวกน่รภัยระหว่างขับรถุ”

                 		เด็ิกัหญิงภัณฑิิรา	บัวิทอง		
โรงเรียนวัิดิค่วินลังมิตรภาพที�	1	จัำงหวัิดิสงขลา

	 	“หน้ป็ระทับใจำกับการไป็เยี�ยมชมภ้เขาห่นอ่อน	หร่อเรียก									
อีกช่�อหน่�งว่าภ้เขานองเน่อก	ภ้เขาแห่งนี�มีต่ำานานว่า	 มีมังกรมาวางไข่ไว�	
เป็ล่อกไข่ได้�แต่กออกเป็็น	5	 ช่�น	ทำาให�ภ้เขาห่นอ่อนแห่งนี�แบ่งออกเป็็น				
5	ล้กเรียกว่า	หง่้ฮั�นเซ่ึ่ง	ซ่ึ่�งหมายถุ่ง	ธาตุ่	ด่้น	นำ�า	ลม	ไฟ	และไม�	บนภ้เขา
มีร้ป็ป้ั็นพัระยล้าย	ซ่ึ่�งเป็็นที�เคัารพันบัถุ่อของชาวเวียด้นามที�นับถุ่อศาสำนา
พุัทธน่กายมหายาน	ชาวบ�านบร่เวณนี�มีคัวามชำานาญในการแกะสำลัก						
ห่นอ่อน	จ่ำงเรียกบร่เวณแห่งนี�ว่า	หม่้บ�านแกะสำลัก”

			เด็ิกัหญิงกััลยากัร	เส้งเลี�ยม		
โรงเรียนบ้านปากัเหมือง	จัำงหวัิดิพัทลุง
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	“หน้ได้�สัำงเกต่เกี�ยวกับกฎีจำราจำรของเวียด้นามที�ต่่างกับ
ป็ระเทศไทยค่ัอเร่�องของการขับรถุ	 ที�เวียด้นามจำะขับรถุช่ด้									
ทางขวา	 ดั้งนั�นเวลาข�ามถุนนจ่ำงต่�องระมัด้ระวังมากกว่าป็กต่่	
นอกจำากเร่�องการจำราจำร	ส่ำ�งที�น่าป็ระทับใจำค่ัอคัวามกตั่ญญู้ร้�คุัณ	
และการรักชาต่่ย่�งชีพัของชาวเวียด้นาม	จำะสัำงเกต่ได้�จำากการ
ยกย่องสำรรเสำร่ญลุงโฮ	ผ้�รวมเวียด้นามเหน่อและใต่�เข�าไว�ด้�วยกัน
เราจำะเห็นร้ป็ป้ั็นของท่านทุกหนทุกแห่งในป็ระเทศเวียด้นาม”

               		เด็ิกัหญิงพิชญภาส์	ตราชูวิณิช		
โรงเรียนวัิดิดิอนไก่ัเตี�ย	จัำงหวัิดิเพชรบุรี

	“หน้ได้�ลองทาน	บั�ญแส่ำว		หร่อ	ขนมเบ่�องญวน	ที�เวียด้นาม	แป้็งข�าง
นอกทำาจำากแป้็งขนมเบ่�องกรอบ	ๆ 	ข�างในมีข�าวเจำ�า	ผงขม่�น	หม้สัำบ	กุ�ง	ถัุ�วงอก
และสำมุนไพัรต่่าง	ๆ 	จุำด้เด่้นอย้ที่�นำ�าจ่ำ�ม	เพัราะเม่�อทานกับนำ�าจ่ำ�มแล�วจำะมีคัวาม
อร่อยกลมกล่อม	นอกจำากนี�มีป็อเปี็�ยะสำด้ที�แต่กต่่างจำากไทยต่รงเน่�อแป้็งที�ห่อ
ที�เวียด้นามแป้็งจำะหนากว่า	และไม่จำำาเป็็นต่�องนำาไป็แช่นำ�าก่อน		สำามารถุนำามา
		 ห่อได้�เลย	พัอราด้นำ�าจ่ำ�มลงไป็	แป้็งก็จำะนุ่มเอง	ซ่ึ่�งอร่อยมาก”

  			เด็ิกัหญิงมนัสนันท์	สามสี		
	โรงเรียนหนองไทร	จัำงหวัิดิตรัง	
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“ผมมีโอกาสำเข�าร่วมโคัรงการพััฒนาโลกทศัน์	เยอ่นเวียด้นาม
ปี็	2558	 เป็็นโคัรงการทีมีป็ระโยชน์ต่่อยุวท้ต่คัวามดี้	 ที�สำำาคััญเป็็น								
การถุ่ายทอด้องคั์คัวามร้�ที�สำมบ้รณ์	 ฝึึกเด็้กและเยาวชนให�มีทั�งคัวามร้�	
คัวามเข�าใจำ	ทักษะกระบวนการ	และเจำต่คัต่่ที�มีต่่อป็ระเทศเพ่ั�อนบ�าน	

ผมมีคัวามป็ระทับใจำเป็็นอยางย่�งที�สำถุานเอกอัคัรราชท้ต่								
ณ	กรุงฮานอยได้�จัำด้กำาหนด้การให�กบัคัณะยวุท้ต่คัวามด้ไีด้�สำานสัำมพัันธ์
กับนักเรียน	คัร้	และผ้�บร่หารของโรงเรียนระดั้บป็ระถุมศ่กษาและ
มัธยมศ่กษา	จำำานวน	4	แห่ง	ทั�งโรงเรียนโรงเรียนขนาด้กลางและโรงเรียน
ขนาด้ใหญ่ล�วนแต่่เป็็นโรงเรียนชั�นนำาของกรุงฮานอย	และที�โรงเรียน
มัธยมศ่กษา	ซึ่า	 ทุ่ย	 โรงเรียนที�มีคัวามร่วมม่อแลกเป็ลี�ยนทางด้�าน					
การศ่กษากบัป็ระเทศชั�นนำา	ผ้�อำานวยการโรงเรียน	ได้�แสำด้งคัวามสำนใจำ
และพัร�อมที�จำะนำาคัณะมาแลกเป็ลี�ยนกับโรงเรียนอุบลว่ทยาคัม	ซ่ึ่�งผม
พัร�อมที�จำะต่�อนรับคัณะจำากโรงเรียนนี�ด้�วยคัวามย่นดี้ย่�ง”

           	นายอภัย		สบายใจำ
			 	 											ผู้่อำานวิยกัารโรงเรียนอุบลวิิทยาค่ม

		 	 	 	 								จัำงหวัิดิอุบลราชธานี

“ผมร้�ส่ำกป็ระทับใจำเป็็นอย่างย่�งที�ได้�รับโอกาสำจำาก
ม้ลน่ธ่ฯ	ให�เข�าร่วมโคัรงการพััฒนาโลกทศัน์เย่อนเวียด้นาม
ปี็	2558	คัณะฯ	ได้�เข�าเยี�ยมคัารวะท่านท้ต่	ปั็ญญารักษ์		
พ้ัลทรัพัย์	ซ่ึ่�งมีน�อยคันนักที�จำะได้�รับโอกาสำเช่นนี�	ท่านท้ต่
ให�การต่�อนรับที�อบอุ่น	เป็็นกันเอง	และให�คัวามร้�เกี�ยวกับ
คัวามสัำมพัันธ์ไทย	–	 เวียด้นาม	 กับคัณะฯ	รวมถุ่งจัำด้
กำาหนด้การให�พับป็ะกับโรงเรียน	ที�ได้�ให�การต่�อนรับคัณะ
อย่างดี้ย่�ง	ด้�วยจำำานวนคันที�มากและการแสำด้งที�สำวยงาม	
รวมถุ่งก่จำกรรมที�หลากหลาย	ทำาให�นักเรียนยวุท้ต่ได้�ร่วม
ทำาก่จำกรรมกับเพ่ั�อนชาวเวียด้นามได้�อย่างเต็่มที�และ
ทำาคัวามร้�จัำกการได้�อย่างรวด้เร็ว	ป็ระสำบการณ์เหล่านี�	
เป็็นส่ำ�งที�ดี้มากสำำาหรับนักเรียน	คัร้	และผ้�บร่หารที�ได้�ร่วม
ในคัณะฯ	ผมค่ัด้ว่าป็ระสำบการณ์ที�ได้�จำากการเยอ่นมีคุัณค่ัา
น่าจำด้จำำา	และแม�มีเง่นก็ไม่อาจำซ่ึ่�อมาได้�	ผมขอขอบคัุณ			
ม้ลน่ธ่ฯ	ที�ได้�มอบโอกาสำให�ผมในคัรั�งนี�”

   	นายพิมล		บัวิบาน
						ค่รูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ	จัำงหวัิดิสุรินทร์

คว�มประทับใจในไมตรีจิต 
จ�กสถ�นเอกอัครร�ชทูต และสถ�นกงสุลใหญ่
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“ผมร้�ส่ำกว่าป็ระสำบการณ์ในการเยอ่นเวียด้นาม	ปี็	2561	หาได้�ยากย่�ง	เป่ี็ยมไป็ด้�วยสำาระคัวามร้�ที�
เป็็นป็ระโยชน์ต่่อเด็้ก	ๆ 	และถุ่อเป็็นบุญของเด็้ก	ๆ 	ที�ได้�รับโอกาสำจำากม้ลน่ธ่ยุวท้ต่คัวามดี้	ทั�งการได้�มาสำาน
สัำมพัันธ์สำร�างม่ต่รไมต่รีกับเวียด้นามซ่ึ่�งเป็็นไป็ในทุกระดั้บ	ตั่�งแต่่ผ้�บร่หารโรงเรียน	คุัณคัร้	ได้�ทราบแนวทาง
การเรียนการสำอนของเวียด้นามที�สำามารถุนำามาป็รับใช�กับโรงเรียนของเราได้�	รวมถุ่งเด็้ก	ๆ	ที�ได้�ร้�จัำกเพ่ั�อน
ใหม่ชาวเวียด้นามที�จำะผ้กม่ต่รกันไป็ในอนาคัต่	และได้�ร้�	 ได้�เห็น	ได้�เข�าใจำคัวามเป็็นมาของเวียด้นามผ่าน
พ่ัพ่ัธภัณฑ์์ในแต่่ละเม่อง	ซ่ึ่�งทำาให�การเย่อนคัรั�งนี�คัรบถุ�วนอย่างย่�ง	และถุ่อเป็็นเกียรต่่อย่างส้ำงสุำด้ของคัณะ
เราที�ได้�เข�าเยี�ยมคัารวะท่านกงสุำลใหญ่และท่านยังจัำด้เลี�ยงอาหารที�ป็ระทับใจำย่�งให�กับคัณะ	กำาหนด้การคัรั�ง
นี�พัวกเราต่�องขอบพัระคุัณท่านกงสุำลใหญ่และเจำ�าหน�าที�ทุกท่านที�ป็ระสำานจัำด้ให�อยา่งลำ�าเล่ศไม่มีที�ต่่ใด้	ๆ ”	

      นายสมชาย		เสมากูัล
																ผู้่อำานวิยกัารโรงเรียนอนุบาลวัิดิหนองขุนชาติ	(อุทิศพิทยาค่าร)	จัำงหวัิดิอุทัยธานี

    
“ในการเยอ่นสำาธารณรฐัสัำงคัมน่ยมเวียด้นามในปี็	2561	ถุ่อเป็็นป็ระสำบการณ์ที�ทรง

คุัณค่ัาที�หาไม่ได้�จำากที�ไหน	ต่�องขอขอบคุัณสำถุานกงสุำลใหญ่ที�ได้�จัำด้กำาหนด้การอันเต็่มเป่ี็ยม
ไป็ด้�วยสำารป็ระโยชน์และคัรบถุ�วนทุกม่ต่่	ทั�งจัำด้เข�าเยี�ยมเยอ่นมหาว่ทยาลัยภาคัว่ชาภาษาไทย	
และโรงเรียนชั�นนำาขนาด้ใหญ่	2	แห่งของนคัรโฮจ่ำม่นห์	 ที�ให�การต่�อนรับคัณะพัวกเราอย่าง
ใหญ่โต่	จัำด้ก่จำกรรมที�หลากหลาย	ท่านกงสุำลใหญ่ยังจัำด้เลี�ยงอาหารอย่างดี้ทำาให�พัวกเราร้�ส่ำก
อ่�มเอม	และหายค่ัด้ถุ่งป็ระเทศไทย	อีกทั�งยังจัำด้กำาหนด้การที�คัรอบคัลุม	4	เม่องสำำาคััญของ
เวียด้นาม	ค่ัอ	ด้านัง	เว�	ฮอยอัน	และโฮจ่ำม่นห์	ทำาให�เด็้ก	ๆ	ได้�เปิ็ด้โลกทัศน์กว�างไกล	และได้�
เยี�ยมชมสำถุานที�สำำาคััญหลายแหง่	เป็็นป็ระสำบการณที์�ต่ราต่ร่งอย้่ในใจำของพัวกเรา	ต่ราบนาน
เท่านาน	ต่�องขอขอบพัระคุัณท่านกงสุำลใหญ่และเจำ�าหน�าที�ทุกท่านเป็็นอย่างย่�งที�มอบโอกาสำ
ดี้ดี้ให�กับคัณะได้�สัำมผัสำกับป็ระสำบการณ์อันแสำนว่เศษนี�”	 	 	 	

               นางวิาริน		สังข์เงิน
	 	 	 														ค่รูโรงเรียนบ้านท่ามะกัา	จัำงหวัิดิกัาญจำนบุรี
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ภาคผนวก



รายนามค่ณะยุวิทูตค่วิามดีิเยือนสาธารณรัฐสังค่มนิยมเวีิยดินาม	ปี	2558

1.	เด็้กหญ่งกมลฉัต่ร	กาญจำนาจ่ำนด้านันต์่			โรงเรียนชุมชนวังสำะพุัง	จัำงหวัด้เลย
2.	เด็้กหญ่งกฤต่ลักษณ์	ป็รางค์ันอก				 โรงเรียนอนุบาลภ้เวียง	จัำงหวัด้ขอนแก่น
3.	เด็้กหญ่งกัญจำนพัร	แก�วกุก				 	 โรงเรียนอนุบาลวังสำามหมอ	จัำงหวัด้อุด้รธานี
4.	เด็้กหญ่งกัญญาณัฐ	ยอด้ทอง				 	 โรงเรียนอนุบาลยะลา	จัำงหวัด้ยะลา
5.	เด็้กหญ่งกุลธ่ด้า	จำำาป็าศรี				 	 โรงเรียนอุบลว่ทยาคัม	จัำงหวัด้อุบลราชธานี
6.	เด็้กหญ่งจ่ำนต์่จุำฑ์า	ศรีสุำธรรม			 	 โรงเรียนอนุบาลสำกลนคัร	จัำงหวัด้สำกลนคัร
7.	เด็้กชายช่นด้นัย	ทองอ่อน				 	 โรงเรียนอุบลว่ทยาคัม	จัำงหวัด้อุบลราชธานี
8.	เด็้กชายโชคัชัย	ศรีสำารคัาม				 	 โรงเรียนอนุบาลร�อยเอ็ด้	จัำงหวัด้ร�อยเอ็ด้
9.	เด็้กหญ่งณัฐวรรณ	เนาแสำง				 	 โรงเรียนบ�านโคักทุ่งน�อย	จัำงหวัด้หนองบัวลำาภ้
10	เด็้กหญ่งด้ณญา	เจำร่ญต่า				 	 โรงเรียนบ�านบ่งกาฬ	จัำงหวัด้บ่งกาฬ
11.	นางสำาวด้วงนภา	อุมงค์ั				 	 โรงเรียนมุกด้าลัย	จัำงหวัด้มุกด้าหาร
12.	เด็้กหญ่งด้าวป็ระกาย	ม้ลทองหลาง				 โรงเรียนบ�านเขาแหลม	จัำงหวัด้สำระแก�ว
13.	เด็้กหญ่งธีญาฎีา	แสำงทอง				 	 โรงเรียนอนุบาลพัระบรมราชานุสำรณ์ด้อนเจำดี้ย์	จัำงหวัด้สุำพัรรณบุรี
14.	เด็้กหญ่งป็ร่ณด้า	ก่กก�อง				 	 โรงเรียนเม่องวาปี็ป็ทุม	จัำงหวัด้มหาสำารคัาม
15.	เด็้กหญ่งป็าลนา	น่ลไร่นา				 	 โรงเรียนวัด้สำระแก�ว	จัำงหวัด้นคัรราชสีำมา
16.	เด็้กหญ่งพัลอยสำวย	ยอด้เสำรณี				 โรงเรียนสุำนทรวัฒนา	จัำงหวัด้ชัยภ้ม่
17.	เด็้กหญ่งพ่ัมพ์ัลด้า	อรรถุบรรจำง				 โรงเรียนชุมชนนาจำารย์ว่ทยา	จัำงหวัด้กาฬส่ำนธ์ุ
18.	เด็้กชายภาค่ัน	ด้งพัระจัำนทร์					 โรงเรียนอนุบาลด้ารณีท่าบ่อ	จัำงหวัด้หนองคัาย
19.	เด็้กชายภ้ม่นทร์	ทาร่นทร์				 	 โรงเรียนอนุบาลท่าต่ะโก	จัำงหวัด้นคัรสำวรรค์ั
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20.	เด็้กหญ่งมนัสำนันท์	บุต่รวงศ์					 โรงเรียนอนุบาลร�อยเอ็ด้	จัำงหวัด้ร�อยเอ็ด้
21.	เด็้กหญ่งวรรณ์น่ภา	สำาสีำ				 	 โรงเรียนชุมชนโคักสำารว่ทยา	จัำงหวัด้อำานาจำเจำร่ญ
22.เด็้กหญ่งศ่ร่ญาภา	อ�นศรีวงศ์					 โรงเรียนเม่องร�อยเอ็ด้	จัำงหวัด้ร�อยเอ็ด้
23.	เด็้กหญ่งสุำพ่ัชชา	ชนะชัย			 	 โรงเรียนบ�านเล่ศอรุณ	จัำงหวัด้สุำร่นทร์
24.	เด็้กหญ่งอโณทัย	คัำาแสำงดี้				 	 โรงเรียนอนุบาลวัด้พัระโต่	จัำงหวัด้ศรีสำะเกษ
25.	เด็้กหญ่งอภ่ญญา	มงคัลคัำา			 	 โรงเรียนบ�านด้งเจำร่ญ	จัำงหวัด้ยโสำธร
26.	เด็้กชายอ่สำรภาพั	ต่รันเจำร่ญ			 	 โรงเรียนอนุบาลบ�านแพัง	จัำงหวัด้นคัรพันม

ผู้่อำานวิยกัารโรงเรียน
1.	นายอภัย	สำบายใจำ	 	 	 โรงเรียนอุบลว่ทยาคัม	จัำงหวัด้อุบลราชธานี

ค่ณะค่รู
1.	นางด้วงใจำ	อภ่ป็รัชญาฐ่ต่่กุล				 	 โรงเรียนอนุบาลท่าต่ะโก	จัำงหวัด้นคัรสำวรรค์ั
2.	นายป็วรณัฏิฐ์	จัำนทร์สำว่าง				 	 โรงเรียนชุมชนโคักสำารว่ทยา	จัำงหวัด้อำานาจำเจำร่ญ
3.	นายพ่ัมล	บัวบาน			 	 	 โรงเรียนบ�านเล่ศอรุณ	จัำงหวัด้สุำร่นทร์
4.	นางยุพ่ัน	ศรีหร่�ง				 	 	 โรงเรียนบ�านฝ่ัึงแด้ง	จัำงหวัด้หนองบัวลำาภ้
5.	นางรชนก	ส่ำองแสำง				 	 	 โรงเรียนอนุบาลลุมพุัก	(วันคัร้	2503)	จัำงหวัด้ยโสำธร
6.	นางสำาววน่ด้า	พัลมณี				 	 โรงเรียนสุำนทรวัฒนา	จัำงหวัด้ชัยภ้ม่
7.	นางสุำภาณี	เพีัยเทพั			 	 	 โรงเรียนบ�านโคักทุ่งน�อย	จัำงหวัด้หนองบัวลำาภ้
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รายนามค่ณะยุวิทูตค่วิามดีิเยือนสาธารณรัฐสังค่มนิยมเวีิยดินาม	ปี	2561

1.	เด็้กหญ่งกัญญาวีร์	ขวัญม่�ง	 	 โรงเรียนคัลองพัังกลาง	จัำงหวัด้สุำราษฎีร์ธานี
2.	เด็้กหญ่งกัลยากร	เสำ�งเลี�ยม	 	 โรงเรียนบ�านป็ากเหม่อง	จัำงหวัด้พััทลุง
3.	เด็้กหญ่งเก็จำมณี	ถุาวงศ์	 	 โรงเรียนบ�านม่าหน่ก	จัำงหวัด้ภ้เก็ต่
4.	เด็้กหญ่งจ่ำรวดี้	วงศ์นราส่ำน	 	 โรงเรียนบ�านสุำไหงโก-ลก	จัำงหวัด้นราธ่วาสำ
5.	เด็้กหญ่งโซึ่เฟีย	บ่อซึ่า	 	 	 โรงเรียนบ�านสุำไหงโก-ลก	จัำงหวัด้นราธ่วาสำ
6.	เด็้กหญ่งณภัทรา	ท่พัย์ป็าน	 	 โรงเรียนบ�านป็ากแพัรก	จัำงหวัด้นคัรศรีธรรมราช
7.	เด็้กชายธีปั็ณ	ทองนวลจัำนทร์	 	 โรงเรียนอนุบาลปั็ต่ต่านี	จัำงหวัด้ปั็ต่ต่านี
8.	เด็้กหญ่งเบญญานุช	กาญจำน์มณี		 โรงเรียนวัด้ห้แร่	จัำงหวัด้สำงขลา
9.	เด็้กหญ่งป็รวีร์	สุำขราษฎีร์	 	 โรงเรียนบ�านม่าหน่ก	จัำงหวัด้ภ้เก็ต่
10.	เด็้กหญ่งพััชรี	ชำานาญ		 	 โรงเรียนวัด้จำอมไต่ร	จัำงหวัด้ต่รัง
11.	เด็้กหญ่งพ่ัชญภาส์ำ	ต่ราช้วณ่ช	 	 โรงเรียนวัด้ด้อนไก่เตี่�ย	จัำงหวัด้เพัชรบุรี
12.	เด็้กหญ่งพ่ัมพ์ัชนก	บุญเช่ด้	 	 โรงเรียนวัด้ลำานาว	จัำงหวัด้นคัรศรีธรรมราช
13.	เด็้กชายพีัรภัทร์			รามจัำนทร์	 	 โรงเรียนบ�านคัวนป็ระ	จัำงหวัด้นคัรศรีธรรมราช
14.	เด็้กหญ่งเพ็ัญพ่ัชา	ต่ะกรุด้โทน		 โรงเรียนบ�านทองมงคัล	จัำงหวัด้ป็ระจำวบคีัรีขันธ์
15.	เด็้กหญ่งภัณฑ่์รา	บัวทอง	 	 โรงเรียนวัด้คัวนลังม่ต่รภาพัที�	11	จัำงหวัด้สำงขลา
16.	เด็้กหญ่งภัทรนันท์	พัฤกษห่รัญ		 โรงเรียนสำหกรณ์พััฒนา	จัำงหวัด้ชุมพัร
17.	เด็้กหญ่งภัทรวดี้	ยอด้ทอง	 	 โรงเรียนอนุบาลยะลา	จัำงหวัด้ยะลา	
18.	เด็้กหญ่งภาส่ำนี	ว่วัฒนพ้ัลชัย	 	 โรงเรียนวัด้ด้อนไก่เตี่�ย	จัำงหวัด้เพัชรบุรี
19.	เด็้กชายมนต่รี	พัรมจัำนทร์	 	 โรงเรียนสำหกรณ์พััฒนา	จัำงหวัด้ชุมพัร
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20.	เด็้กหญ่งมนัสำนันท์	สำามสีำ	 	 โรงเรียนหนองไทร	จัำงหวัด้ต่รัง
21.	เด็้กหญ่งลภัสำรด้า	สุำรเกียรต่่ชัย		 โรงเรียนอนุบาลป่็าพัะยอม	จัำงหวัด้พััทลุง
22.	เด็้กหญ่งวรัญญา	ทองส่ำน	 	 โรงเรียนธนาคัารออมส่ำน	จัำงหวัด้ป็ระจำวบคีัรีขันธ์
23.	เด็้กหญ่งศศ่ฉาย	สำงวนพังค์ั	 	 โรงเรียนวัด้สำมัยสุำวรรณ	จัำงหวัด้สุำราษฎีร์ธานี
24.	เด็้กหญ่งสุำด้ารัต่น์	ล่กขไชย	 	 โรงเรียนบ�านป็ลายคัลอง	จัำงหวัด้สุำราษฎีร์ธานี
25.	เด็้กหญ่งสุำทธ่กานต์่	วรพัันธ์	 	 โรงเรียนอนุบาลมะนัง	จัำงหวัด้สำต้่ล	
26.	เด็้กหญ่งอล่น	อากาฌา	อาม่น	 	 โรงเรียนอนุบาลยะลา	จัำงหวัด้ยะลา
27.	เด็้กหญ่งอาท่ต่ยา	ทะคัะล่ง	 	 โรงเรียนบ�านป่็าพัน	จัำงหวัด้สำต้่ล

ผู้่อำานวิยกัารโรงเรียน
1.	นายบุญลอย	เพีัยรมาก		 	 โรงเรียนสำหกรณ์พััฒนา	จัำงหวัด้ชุมพัร
2.	นายยงยุทธ	ย่นยง	 	 	 โรงเรียนอนุบาลมะนัง	จัำงหวัด้สำต้่ล
3.	นายสำมชาย	เสำมาก้ล	 	 	 โรงเรียนอนุบาลวัด้หนองขุนชาต่่	(อุท่ศพ่ัทยาคัาร)	จัำงหวัด้อุทัยธานี

ค่ณะค่รู
1.	นางสำาวกัลป์็ยกร	วช่รศ่ร่	 	 โรงเรียนสำหกรณ์พััฒนา	จัำงหวัด้ชุมพัร
2.	นางสำาวชน่ด้า	อุ่นเสีำยม		 	 โรงเรียนวัด้ห้แร่	จัำงหวัด้สำงขลา
3.	นางสำาวต่าลท่พัย์	ทองคุัป็ต์่	 	 โรงเรียนบ�านสุำไหงโก-ลก	จัำงหวัด้นราธ่วาสำ
4.	นางสำาวน่ภากร	เศษศรี		 	 โรงเรียนอนุบาลยะลา	จัำงหวัด้ยะลา
5.	นายมานพั	ตั่นต่่วงศ์ชัย		 	 โรงเรียนวัด้จำอมไต่ร	จัำงหวัด้ต่รัง
6.	นางวาร่น	สัำงข์เง่น	 	 	 โรงเรียนบ�านท่ามะกา	จัำงหวัด้กาญจำนบุรี
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