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ค�าน�าผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน�้าโขง
 

ชือ่งานวจิยั: ความสมัพนัธ์ทางการเมอืงลาว-เวยีดนาม ค.ศ.1353-1975 
เป็นงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัยประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของประเทศ
ลุ่มนํ้าโขง สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มนํ้าโขง คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ 
เมตตาริกานนท์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย การศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์
ทางการเมืองของประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว-เวียดนาม) มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง
ทีจ่ะสะท้อนให้เหน็ถงึความร่วมมือ ความช่วยเหลอื หรอืแม้แต่ประเดน็ทีจ่ะก่อให้
เกิดความขัดแย้ง รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่มีความอ่อนไหวทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หากนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้จะก่อเกิด
ประโยชน์ทั้งทางด้านวิชาการ รวมถึงการประยุกต์ใช้ในด้านความร่วมมือและ
ความช่วยเหลือกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไป

สาํหรบังานวจิยันีถ้อืว่า เป็นงานบกุเบิกทีสํ่าคญัอย่างน้อย 2 ประการคอื 
ประการแรก การบุกเบิกทางด้านองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการ
เมืองลาว-เวียดนามตั้งแต่ยุคโบราณ ค.ศ.1353-1975 ซ่ึงเป็นงานท่ียังไม่มีผู้ใด
ศึกษาอย่างเป็นระบบมาก่อน  ประการที่สอง เป็นงานบุกเบิกทางด้านเอกสารที่
นาํมาใช้ในการวเิคราะห์ครัง้นี ้ได้แก่ เอกสารโบราณของเวยีดนาม รวมทัง้เอกสาร
ของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนในลาว-เวียดนาม ตั้งแต่ ค.ศ.1930-1975 ถือเป็น
คณุปูการทีส่าํคญัยิง่ต่อวงวชิาการลาว-เวียดนามศกึษาทีจ่ะได้มกีารศกึษาต่อยอด
องค์ความรู้นี้ต่อไป  ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มนํ้าโขง ขอขอบคุณและชื่นชมใน
ความเพียร ความมีวิริยะอุตสาหะอย่างมากของ รองศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ 
เมตตาริกานนท์ ที่ได้สร้างสรรค์งานวิชาการคุณภาพและเผยแพร่ผลงานวิจัยทาง
ด้านประวัติศาสตร์ออกไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักของศูนย์วิจัยฯ 
อย่างต่อเน่ืองเสมอมา หวงัเป็นอย่างยิง่ว่างานวจัิยนีจ้ะเป็นแรงผลกัดันและก่อพลงั
ขับเคลื่อนทางวิชาการให้มีการศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของประเทศ
ลุ่มนํ้าโขงในมิติต่างๆ ต่อไปในอนาคต

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ
 ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มนํ้าโขง
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ค�าน�าผู้วิจัย

รายงานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ ์ทางการเมืองลาว-เวียดนาม 

ค.ศ. 1353-1975” นี้  ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มนํ้าโขง  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณ

มา ณ โอกาสนี ้นอกจากนีย้งัได้รบัความช่วยเหลอืทางด้านการสาํรวจภมูปิระเทศ

แถบชายแดนลาว-เวียดนามจาก ดร.บัวไข เพ็งพระจันทร์ “ศิษย์” ที่ไปเป็นเพื่อน 

“ครู” ทําให้ผู้วิจัยเข้าใจภาพของคําว่า “พูสูง” โดยเฉพาะสายทางหมายเลข 8 

จาก คําม่วน คําเกิด หลักซาว จนถึงด่านน้ําพาว ได้ลึกซ้ึงมากกว่าคําท่ีปรากฏ  

อีกทัง้ผูว้จิยัยงัได้เดินทางท่องเทีย่วไปทัง้ภาคกลางและภาคเหนอืของลาวเพือ่ความ

เข้าใจภูมิศาสตร์ของลาว  

งานนี้จะสําเร็จไม่ได้เลยหากไม่ได้รับคําชี้แนะอันทรงคุณค่าทางวิชาการ

จากผู ้ทรงคุณวุฒิ ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงแด่ ศาสตราจารย์สุวิทย์ 

ธีรศาศวัต และ ดร.สุเนด โพทิสาน ที่ช่วยปิดจุดโหว่และเติมเต็มให้กับงานวิจัย

ชิ้นนี้  ขอขอบคุณ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา เมธานนท์ ผู ้เช่ียวชาญ

ด้านประวัติศาสตร์เวียดนามท่ีช่วยเพิ่มมุมมองอีกด้านให้แก่ผู้วิจัย อย่างไรก็ตาม 

หากจะมีข้อผิดพลาดประการใดก็เนื่องมาจากผู้วิจัยเอง 

ท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ 

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ําโขงและคณะกรรมการศูนย์วิจัย

ทุกท่าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ มีนและจอย และกัลยาณมิตรของสาขาวิชาฯ

โดยเฉพาะ ดร.เวียงคํา ที่ช่วยเหลือทางด้านคอมพิวเตอร์และ รองศาสตราจารย์ 

ดร.มณีมัย ทองอยู่ ที่ให้คําแนะนําทางด้านต่างๆ และน้องๆ ทุกคน ที่ให้ความ

ช่วยเหลือ เป็นกําลังใจให้มาตลอด ที่สําคัญขาดไม่ได้เลยคือ ทีมตรวจต้นฉบับ

ทกุคน โดยเฉพาะ รองศาสตราจารย์ภรณ ีศริโิชต ิคณุทวิาพร จาดเปรม วมิลนนัท์ 

ทรัพย์วราชัย ภมร ภูผิวผา ที่ให้ความช่วยเหลือทุกครั้ง

ข
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ต้องการศึกษา ความสัมพันธ์ทางการเมืองลาว-เวียดนาม 

นับตั้งแต่ช ่วง ค.ศ.1353 ซึ่งเป็นปีที่ลาวรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในรัชกาล

พระเจ้าฟ้างุ่ม จนถึงปี ค.ศ.1975 เป็นปีสิ้นสุดระบอบกษัตริย์และเป็นปีเริ่มต้น

ระบอบสังคมนิยม ส่วนวิธีการศึกษาใช้วิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ (Historical 

Approach) เน้นการวิจัยจากเอกสารลาวเป็นหลัก (Document Research) 

ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ทางการเมืองลาว-เวียดนาม แบ่งได้

เป็น 2 ช่วงคือ  ช่วงที่ 1 ความสัมพันธ์ทางการเมืองลาว-เวียดนามในยุคจารีต 

(ค.ศ.1353-1893): วิเคราะห์ผ่านเอกสารลาวและเวียดนามโบราณ พบว่า 

ความสมัพนัธ์ทางการเมอืงลาว-เวยีดนาม วเิคราะห์ผ่านเอกสารลาว ม ี4 ประเด็น

คือ (1) เอกสารโบราณของลาวพยายามอธิบายจุดเช่ือมความสัมพันธ์ลาว-

เวียดนามด้วยการเริ่มต้นเมื่อครั้งขุนบรมราชาธิราชส่งโอรสท้ังเจ็ดไปสร้าง

บ้านแปงเมือง หนึ่งในนั้นก็คือ โอรสองค์โตไปสร้างเมืองหลวงพระบาง ส่วนโอรส

องค์ที่ 3 ไปสร้างเมืองแกว (เวียดนาม)  คําอธิบายนี้ปรากฏในงานประเภท

พงศาวดารล้านช้าง และพงศาวดารเมืองหลวงพระบาง ส่วนนิทานขนุบรมราชาธริาช  

ฉบับด้ังเดิมที่แต่งในสมัยพระเจ้าวิชุลราชในต้นศตวรรษท่ี 16 ไม่ปรากฏเป็น

เช่นนั้น  (2) การแบ่งเขตแดนระหว่างลาว-เวียดนาม พบว่าเริ่มตั้งแต่สมัย

เจ้าฟ้างุ่มกับกษัตริย์เวียดนาม และส่งอิทธิพลต่อการแบ่งเขตแดนในยุคต่อมา 

(3) ทางด้านการสงครามครัง้ใหญ่ทีเ่วยีดนามยกทพัมาตลีาว เมอืงพวน เชยีงขวาง 

หลวงพระบางแตก พบในสมัยพระเจ้าไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ว ทําให้กษัตริย์ล้าน

ช้างล้ีภัยสงครามมาอาศัยทีเ่ชยีงคาน ผลของสงครามเกดิความเสยีหายเป็นจํานวน

มากแก่ทัง้สองฝ่าย และท้ายทีส่ดุกส็ามารถขบัไล่เวยีดนามออกไปได้สาํเรจ็ปรากฏ

ในเอกสารลาว (4) กษัตริย์ล้านช้างลี้ภัยทางการเมืองหนีไปพึ่งเวียดนามและ

ค
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ขอความช่วยเหลือจากเวียดนามทั้งช่วงก่อนและหลังตกเป็นเมืองข้ึนของสยาม  

ส่วนความสัมพันธ์ทางการเมอืงลาว-เวยีดนาม โดยศกึษาเอกสารเวยีดนามโบราณ

ที่ด่านกุ่ยเหิบ (Tư Liệu  Quy-Hợp) พบว่า (1) เวียดนามได้ให้ความสําคัญในการ

ตรวจตราชายแดนลาว-เวียดนาม (โดยเฉพาะลาวตอนกลาง) ผ่านด่านกุ่ยเหิบ 

(2) การตดิต่อค้าขายระหว่างเวยีดนามกบัลาวมน้ีอยมาก เนือ่งจากสภาพภมูศิาสตร์

ที่เป็นภูเขาสูงการคมนาคมไม่สะดวกหากมีการค้าก็เป็นเพราะฝ่ายปกครองของ

เวยีดนามต้องการซ้ือช้างจากลาว  (3) ความสมัพนัธ์ทางการทูต การส่งบรรณาการ

ของหัวเมืองลาว (ภาคกลาง) เวียงจันทน์โดยเฉพาะจากเมืองนครพนมส่งให้แก่

เวียดนาม เครื่องบรรณาการหลักคือ ช้าง  

ส่วนปัจจยัทีส่่งผลต่อความสมัพันธ์ลาว-เวยีดนาม (ช่วง ค.ศ. 1353-1893) 

คือ ปัจจัยพ้ืนฐานทางด้านภูมิศาสตร์เป็นป้อมปราการทางธรรมชาติที่ช่วยให้

ลาวรอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นเวียดนาม ปัจจัยภายใน การแตกแยกและ

การแย่งชงิอํานาจทางการเมอืงในลาว ทําให้อกีฝ่ายต้องหลบหนไีปพึง่พงิเวยีดนาม 

พบทั้งการส่งทูตไปขอความช่วยเหลือ หรือบางครั้งก็ไปลี้ภัยทางการเมืองเพื่อรอ

โอกาสกลับมารื้อฟื้นอํานาจ  ปัจจัยภายนอก ลาวเป็นหัวเมืองเล็กๆ ที่ล้อมรอบ

ด้วยอาณาจักรใหญ่ อิทธิพลทางการเมืองจากภายนอกมีผลต่อความสัมพันธ์

ทางการเมืองลาว-เวียดนาม ด้วยการที่ลาวส่งบรรณาการให้กับเวียดนามแม้ใน

ช่วงยุคหลังตกเป็นเมืองขึ้นของไทยแล้วก็ตาม 

  ช่วงที่ 2 ความสัมพันธ์ทางการเมืองลาว-เวียดนาม ค.ศ.1893-1975  

ช่วงน้ีเป็นความสัมพันธ์ขั้นพิเศษอันมีปัจจัยพื้นฐานร่วมกันจากการตกเป็น

อาณานิคมฝรั่งเศส โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีน เป็นแกนหลักสําคัญในการ

ตั้งสาขาในลาว  ความสัมพันธ์ทางการเมืองลาว-เวียดนามไม่เพียงเกี่ยวกับกําเนิด

พรรคที่แยกมาจากการพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนเท่าน้ัน หากแต่พรรค

คอมมิวนิสต์อินโดจีนยังส่งทหารอาสาสมัครเวียดนามมาร่วมต่อสู้กับฝรั่งเศส

ในลาวอีกด้วย จนถึงปี ค.ศ.1954 ลาว เวียดนามและกัมพูชาก็ได้เอกราชอย่าง

เป็นทางการ  อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ช่วง ค.ศ.1954-1975 ภายใต้บริบท

ง
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ยุคสงครามเย็น อเมริกาได้เข้ามามีบทบาทในประเทศอินโดจีนแทนท่ีฝรั่งเศส 

ทําให้ฝ่ายปะเทดลาวกับเวียดนามเหนือได้ร่วมมือกันต่อสู้กับอเมริกา โดยฝ่าย

เวียดนามเหนือได้ส่งทหารอาสาสมัคร ผู้เชี่ยวชาญ และความช่วยเหลือทาง

ด้านต่างๆ ให้แก่ฝ่ายปะเทดลาว ส่วนฝ่ายเวยีดนามเหนอืใช้พืน้ท่ีลาวเพือ่ผ่านเข้าไป

ในเวียดนามใต้ ผลสงครามอินโดจีน อเมริกาถอนตัวจากลาวและเวียดนาม 

ทําให้เวียดนามเหนือสามารถรวมชาติกับเวียดนามใต้ได้สําเร็จในปี ค.ศ.1975   

ส่วนฝ่ายปะเทดลาวกย็ดึอํานาจในลาวสาํเรจ็ในปีเดียวกันโดยได้รับความช่วยเหลอื

อย่างมากจากทหารอาสาสมัครเวียดนามในลาว 

ส่วนปัจจัยที่ส ่งผลต่อความสัมพันธ์ทางการเมืองลาว-เวียดนาม 

ค.ศ.1893-1975  พบว่า (1) ปัจจัยพ้ืนฐานร่วมกันภายใต้ระบบการปกครอง

อินโดจีนฝร่ังเศส ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ และทางด้านประชากร โดยเฉพาะ

ชาวเวียดนามอพยพที่มีมากในลาว (2) ปัจจัยภายนอก การเข้ามาของอุดมการณ์

คอมมิวนิสต์ในลาว และการแสวงหาความร่วมมือจากฝ่ายเวียดนาม  (3) ปัจจัย

ภายในลาว ความขัดแย้งแตกแยกภายในและความขาดแคลนทุกด้านในลาวท่ีทําให้

ต้องพึ่งมหาอํานาจจากฝ่ายนอกรวมทั้งการเกิดปัญญาชนลาวแม้มีจํานวนน้อย 

ผนวกกับความรักชาติ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดความร่วมมือทางการเมือง

ลาว-เวียดนามที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ด้วยหลายๆ ปัจจัย จึงทําให้ฝ่ายปะเทดลาว

โดยความช่วยเหลือจากฝ่ายทหารอาสาสมัครเวียดนามสามารถยึดอํานาจสําเร็จ

ในปี ค.ศ.1975 และสถาปนาเป็นรัฐสังคมนิยมจนกระทั่งปัจจุบัน 

จ
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Abstract:

The goal of this research was to study Laos-Vietnam political 

relationships between AD 1353, during the reign of Chao Fa Ngum 

when Lao people were unified, and 1975, when the kingship system 

ended and the socialist system began. The historical approach was 

used, drawing primarily on Lao documents.

The study found that Laos-Vietnam political relationships can 

be divided into the following two periods: 1) the conservative era 

(1353-1893), and 2) the years 1893-1975. The first period was analyzed 

through ancient Lao and Vietnamese documents and found the 

following four points. 

(1)  Lao documents were used to explain the links between 

Laos and Vietnam. As a starting point, Khun Borom Rachathirat sent 

all of his seven sons out.The eldest was sent out to construct Luang 

Phrabang. The third son was sent out to construct Kaeo town 

(Vietnam). This explanation appears in the Lan Chang and Muang 

Luang Phrabang chronicles. Regarding the original version of the 

Khun Borom Rachathirat story that was written during the time of 

Phra Chao Visunarat at the beginning of the 16th century, it did not 

appear to be as recorded.

(2)  The Laos-Vietnam boundary was set at the time of Chao 

Fa Ngum and the King of Vietnam and it influenced boundary divisions 

in succeeding ages.

ฉ
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(3)  During the time of Phrachao Chaiya Jakraphat Phaen 

Phaeo, Vietnam conquered Laos, Muang Phuan, Chiang Khoung, and 

Luang Phrabang. Consequently, the King of Lan Chang took asylum 

and lived in Chiang Khan. The war caused much damage to both 

sides and, eventually, Laos was able to drive out the Vietnamese. 

This information appeared in Lao documents.

(4)  The King of Lan Chang took political asylum and fled to 

Vietnam for assistance. Before Lan Chang became a colony of Siam, 

he asked Vietnam for assistance. 

Regarding political relationships, ancient Vietnamese 

documents at Tu Lieu Quy Hop checkpoint were studied. The findings 

are as follows: 1. Laos-Vietnam border inspection (particularly along 

the central Laos area) at Kui Hoeb checkpoint, was considered 

important by Vietnam. 2. Due to high mountainous conditions, 

communication was difficult and Vietnam-Laos commercial contacts 

were minimal. Trading occurred when the Vietnam administration 

wanted to buy elephants from Laos. 3. Diplomatic relationships 

consisted of sending tribute from Lao central provinces, Vientiane, 

particularly from Nakhon Phanom to Vietnam. The main form of 

tribute consisted of elephants.

Several factors affected Laos-Vietnam relationships 

(1353-1893). Geographical factors, particularly mountainsserved as 

natural fortresses and saved Laos from becoming a colony of Vietnam. 

Internal factors consisted of internal political conflict and competition 

within Laos, which caused the losing party to flee to Vietnam for 

reliance. Examples of dispatchingambassadorsto request assistance 

ช
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or, sometimes, to take political refuge to wait for opportunities to 

return to regain power, were found. External factors included the 

fact that Laos was surrounded by large kingdoms, which had an 

impact on Laos-Vietnam political relationships. Laos sent Vietnam 

tribute even after it had already become a colony of Thailand.

The second period, 1893-1975, constituted a special level of 

relationships. French colonialism formed common fundamental 

factor. The Indochina Communist Party played an important role in 

establishing a branchin Laos. Lao-Vietnam political relationships did 

not merely relate to the origin of the party that had separated itself 

from the Indochina Communist Party. Moreover, the Indochina 

Communist Party sent Vietnamese volunteer soldiers to join the 

fighting against France. Subsequently, in 1954, Laos, Vietnam and 

Cambodia formally became independent. However, in these 

countries, from 1954 to 1975, during the cold war, the United States, 

rather than France, played an important role. Consequently, the 

Pathet Lao and North Vietnam fought together against the United 

States. North Vietnam sent volunteer soldiers, experts and different 

types of assistanceto the Pathet Lao. North Vietnam entered South 

Vietnam through Laos. As a consequence of the Indochina War, the 

United States withdrew from Laos and Vietnam. Consequently, in 

1975, North Vietnam was able to successfully merge with South 

Vietnam. With much assistance of Vietnamese volunteer soldiers in 

Laos, in the same year, the Pathet Lao party successfully seized 

power in Laos.

ซ
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Factors that influenced Lao-Vietnam relationships during the 

period 1893-1975 were as follows: 1. The joint fundamental factors 

of being under the Indochina-France administrative system; 

geographical and population factors, such as the large number of 

migrant Vietnamese in Laos. 2. External factors included the entry of 

communist ideology into Laos, and seeking cooperation with Vietnam. 

3. Internal factors in Laos included internal conflicts as well as 

shortage of many things. Laos, therefore, had to rely on external 

superpowers. Moreover, intellectuals, though small in number, 

emerged together jointly with patriotism, resulting in political 

cooperation between Laos and Vietnam, which shared the same 

ideology. With various factors, the Pathet Lao, with the assistance of 

Vietnamese volunteer soldiers, in 1975 successfully seized power 

and established Laos as a socialist state.

ฌ
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