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คํานํา 

 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2551 วันที่  18  กันยายน  2551  ซึ่งได้กําหนดสาระวิชาบังคับเเละวิชาเลือก ส่วนวิชาเลือก 
ให้สถานศึกษาเป็นผู้ดําเนินการพัฒนา   โดยให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  
เเละสังคม  

 สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตร  เเละจัดการเรียนการสอนที่
ตอบสนองนโยบายดังกล่าว จึงได้ดําเนินการพัฒนารายวิชาเลือก สาระการพัฒนาสังคม หลักสูตรซินจ่าว
เวียดนาม  และหนังสือประกอบการเรียน ขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ ครู กศน. และ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องราวของประเทศเวียดนาม  ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน   เนื้อหาของ
หลักสูตร ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของประเทศ   ศิลปวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  คําศัพท์ที่จําเป็นใน
ชีวิตประจําวัน  เเละข้อมูลสําคัญที่ควรรู้ในการเดินทางเข้าประเทศ  

 สถาบัน กศน. ภาคเหนือ  ขอขอบคุณคณะทํางานทุกท่านที่ให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว หวังว่าเอกสารรายวิชาเลือกฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและครู  กศน. 
และผู้เรียน ตามสมควร 
 

 
       (นายประเสริฐ  หอมดี) 
        ผู้อํานวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
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คําอธิบายรายวิชา ซินจ่าวเวียดนาม รหัส  สค02021 

สาระการพัฒนาสังคม 
ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

จํานวน  2   หน่วยกิต  ( 80  ชั่วโมง ) 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่  5.1 มีความรู้ความเข้าใจ  และตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  การเมือง การปกครอง  สามารถนํามาปรับใช้ในการดํารงชีวิต 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. บอกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและลักษณะภูมิประเทศของประเทศ 
2. ศิลปวัฒนธรรม 
3. รู้จักสถานที่สําคัญของประเทศ 
4. รู้และเข้าใจเศรษฐกิจของประเทศ 
5. รู้คําศัพท์ที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน   
6. รู้และสามารถปฏิบัติตนในการเดินทางเข้าประเทศได้อย่างเหมาะสม 
 

ศึกษาในเรื่อง   
1. ข้อมูลทั่วไปของประเทศ 
2. ศิลปวัฒนธรรม 
3. สถานที่สําคัญและน่าสนใจของประเทศ 
4. เศรษฐกิจของประเทศ 
5. คําศัพท์และประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจําวัน   
6. ข้อมูลสําคัญที่ควรเรียนรู้ในการเดินทางเข้าประเทศ 

 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

1. ศึกษาเนื้อหาจากหนังสือเรียนและสื่อเอกสารต่างๆ 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน 
3. ฝึกปฏิบัติด้านทักษะการสื่อสารภาษา  
4. ศึกษาดูงานใน กศน.อําเภอหรือหน่วยงานอื่นที่จัดขึ้น 
5. จัดทํารายงานเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
6. จัดทําโครงการนิทรรศการ 
7. เชิญผู้รู้หรือเจ้าของภาษามาให้ความรู้และคําแนะนํา 



 
 
8. ศึกษาจากเอกสารและสื่อทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง  เว็บไซต์   ของกรมอาเซียน  กระทรวงการ

ต่างประเทศ  (www.mfa.go.th)  และ (www.14thaseansummit.org) และเว็บไซต์ ของสํานักงาน
เลขาธิการอาเซียน  (www.aseansec.org)  ฯลฯ 

9. ศึกษาจากรายการโทรทัศน์  รายการ วิถีอาเซียน (ASEAN  Way)  จากไทยทีวีสีช่อง 3 ทุก
วันเสาร์ เวลาประมาณ 05.45 น. และรายการ  ASEAN Connect   จากไทยทีวีสีช่อง 3 ทุกวันจันทร์ถึง
วันศุกร์  เวลาประมาณ 12.40 น. และ 17.25 น 

 
การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนรู้ 
2. วัดความรู้จากการทํากิจกรรมในกิจกรรมทา้ยบท 
3. การวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาค 
4. ช้ินงาน 
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รายละเอียด คําอธิบายรายวิชา  ซินจ่าวเวียดนาม  รหัส  สค02021 

สาระการพัฒนาสังคม 
ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

จํานวน  2  หน่วยกิต  ( 80  ชั่วโมง ) 
 

 
มาตรฐานที่   5.1  มีความรู้ความเข้าใจ  และตระหนักถึงความสําคัญเกีย่วกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์   

เศรษฐศาสตร ์ การเมือง การปกครอง  สามารถนํามาปรับใช้ในการดํารงชีวิต 
 

ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา เวลา 
(ชั่วโมง)

1 
 

ข้อมูลทั่วไป
ของประเทศ 

 

1.1. บอกประวัติความเป็นมาของ
ประเทศได้ 

1.2 บอกลักษณะทางภูมิประเทศ
ภูมิอากาศและลักษณะที่ต้ังได้ 

1.1  ประวัติความเป็นมา 
1.2  ข้อมูลทั่วไป 
1.3  การปกครอง 
1.4  ลักษณะภูมิศาสตร์  

15 

2 
 

ศิลป 
วัฒนธรรม 
 

2.1 บอกศลิปะของดนตรีพื้นบ้านได้ 
2.2 สามารถยกตัวอย่าง

ศิลปหัตถกรรมของประเทศได้ 
2.3 บอกลักษณะการแต่งกาย  

ประจําชาติได้ 
2.4 บอกวัฒนธรรมด้านการกิน    

และชื่ออาหารประจําชาติได้ 
2.5 สามารถอธิบายศาสนาและ  
ความเชื่อ 
2.6 สามารถอธิบายประเพณีที่สําคัญ
อย่างน้อย 2 อย่าง 

2.1  ศิลปะ  
        -  ดนตรีพื้นบ้าน 
         -  ศิลปหัตถกรรม  
2.2  วัฒนธรรม 
         -  ด้านการแต่งกาย  
         -  ด้านอาหาร 
2.3  ศาสนาและความเชื่อ 
2.4  ประเพณีและเทศกาล 
 

15 

3 
 

สถานที่สําคญั
และน่าสนใจ 
ของประเทศ 

3.1 สามารถแนะนําเมืองและจังหวัด
ที่สําคัญ 

3.2  สามารถแนะนําสถานที่สาํคัญ
และน่าสนใจ เช่น สถานที่ท่อง 
เที่ยว  สถานทีป่ระวัติศาสตร์  
และสถานทีส่ําคัญทางมรดกโลก 

3.1  เมืองและจังหวัดที่สําคัญ 
3.2  สถานทีท่อ่งเที่ยวที่สําคัญ

ทางประวัติศาสตร์  และ
สถานที่สําคญัทางมรดกโลก 

 

15 
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ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา เวลา 
(ชั่วโมง)

4 เศรษฐกิจของ
ประเทศ 
 

4.1 อธิบายเศรษฐกิจในภาพรวมของ
เศรษฐกิจ  รายได้หลัก สินค้า
นําเข้า  และสนิค้าส่งออกได้ 

4.1  สถานการณ์เศรษฐกิจที่
สําคัญ 

4.2  ปัญหาอุปสรรคด้านการค้า
การลงทุนที่สําคัญของ
เวียดนาม 

4.3  จุดอ่อน-จุดแข็งของ
ประเทศเวียดนาม  

4.4  สินค้านําเข้าและส่งออก   
4.5  โอกาสการค้าการลงทุนของ

ไทย 

10 

5 คําศัพท์และ
ประโยคง่ายๆ 
ในชีวิต 
ประจําวัน   
 

5.1 รู้คําศัพท์ทีจ่ําเป็นใน
ชีวิตประจําวัน   

5.2  สามารถรูแ้ละเข้าใจจํานวนและ
ตัวเลขได้ 

5.3  สามารถเลือกใช้คําศัพทท์ี่
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

5.1 การทกัทาย 
5.2 จํานวนและตัวเลข 
5.3 คําศัพท์เกีย่วกับเวลา วันใน

สัปดาห์ดือน 
5.4 ศัพท์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน

ชีวิตประจําวัน 
5.5 คําศัพทเ์กีย่วกับอาหารการ

กิน 
5.6 คําศัพท์อืน่ๆ  

15 

6 ข้อมูลสําคญัที่
ควรเรียนรู้ใน
การเดินทางเข้า
ประเทศ 

6.1 บอกช่องทางและวิธีการเดิน 
     ทางเข้าประเทศเวียดนาม 
6.2 บอกข้อมลูที่ควรรู้ก่อนไป

เวียดนาม 
 

6.1 ช่องทางและวิธีการเดิน 
ทางเข้าประเทศเวียดนาม 

6.2 การเดินทางในประเทศ
เวียดนาม 

6.3 คําแนะนําเดินทางเข้า
ประเทศเวียดนาม 

6.4 ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนไป
เวียดนาม 

6.5 การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 

10 
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โครงสร้างรายวิชา ซินจ่าวเวียดนาม  รหัส  สค02021 

สาระการพัฒนาสังคม 
ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

จํานวน  2   หน่วยกิต  ( 80  ชั่วโมง ) 
 

ความเป็นมา  
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ) ได้ประกาศให้จัดการเรียน
การสอนหลักสูตรอาเซียนศึกษา  เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของ
ไทยอย่างเต็มตัว ในปี 2558  ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญขององค์กรเเห่งนี้ และเข้าใจความเป็น
อาเซียน องค์กรเก่าเเก่และมีความสําคัญมากที่สุดสําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  นอกจากจะ
เรียนรู้ในภาพรวมของอาเซียนแล้ว  ประชาชนชาวไทยก็จําเป็นจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาคอาเซียนเช่นเดียวกัน 
 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ  จึงได้ดําเนินการพัฒนารายวิชาเลือก หลักสูตรซินจ่าวเวียดนาม  ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและลักษณะภูมิประเทศ  ศิลปวัฒนธรรม  สถานที่สําคัญของ
ประเทศ  เศรษฐกิจ  คําศัพท์ที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน และการปฏิบัติตนในการเดินทางเข้าประเทศ  โดย
หลักสูตรดังกล่าว จัดทําขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้มีสื่อประกอบการเรียนรู้และเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนของ ครู กศน.  
 
หลักการ 

เป็นรายวิชาเลือก  สาระการพัฒนาสังคม ทีส่ามารถใหผู้้เรยีนเลือกเรียนได้ตามความสนใจ 
 

จุดประสงค์รายวิชา   เพื่อให้ผู้เรียน 
1. บอกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและลักษณะภูมิประเทศของประเทศ 
2.  รู้และเข้าใจศิลปวัฒนธรรม 
3. รู้จักสถานที่สําคัญของประเทศ 
4. รู้และเข้าใจเศรษฐกิจของประเทศ 
5. รู้คําศัพท์ที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน   
6.  รู้และสามารถปฏิบัติตนในการเดินทางเข้าประเทศได้อย่างเหมาะสม 
 

ระยะเวลาเรยีนและจํานวนหน่วยกิต 
จํานวน  80   ช่ัวโมง  ( 2  หน่วยกิต ) 
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โครงสร้างเนือ้หาหลักสูตร    

หลักสูตรซินจ่าวเวียดนาม  ประกอบด้วยเนื้อหาจํานวน  6  เรื่อง โดยแยกเป็นเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไปของประเทศ 
2.  ศิลปวัฒนธรรม 
3. สถานที่สําคัญและน่าสนใจของประเทศ 
4. เศรษฐกิจของประเทศ 
5. คําศัพท์และบทสนทนาสําหรับการสื่อสาร 
6.  ข้อมูลสําคัญที่ควรเรียนรู้ในการเดินทางเข้าประเทศ  

     
รายละเอียดเนื้อหา 

1. ข้อมูลทั่วไปของประเทศ 
1.1 ประวัติความเป็นมา 
1.2 ข้อมูลทั่วไป 
1.3 การปกครอง 

   1.4 ลักษณะภูมิศาสตร์  
2. ศิลปวัฒนธรรม 
   2.1 ศิลปะ  
     -  ดนตรีพื้นบ้าน 

   -  ศลิปหัตถกรรม  
2.2 วัฒนธรรม 

                 -  ด้านการแตง่กาย  
                   -  ด้านอาหาร 

2.3   ศาสนาและความเชื่อ 
2.4 ประเพณีและเทศกาล 

3. สถานที่สําคัญและน่าสนใจของประเทศ 
3.1   เมืองและจังหวัดที่สําคัญ 
3.2   สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญทางประวัติศาสตร์  และสถานที่สําคัญทางมรดกโลก 

4.   เศรษฐกิจของประเทศ 
4.1  สถานการณ์เศรษฐกิจที่สาํคัญ 
4.2  ปัญหาอุปสรรคด้านการค้าการลงทุนทีส่ําคัญของเวียดนาม 
4.3  จุดอ่อน-จุดแข็งของประเทศเวียดนาม  
4.4  สินค้านําเข้าและส่งออก   
4.5 โอกาสการค้าการลงทุนของไทย 
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5. คําศัพท์และบทสนทนาสําหรับการสื่อสาร 
5.1 การทักทาย 
5.2   จํานวนและตัวเลข 
5.3 คําศัพท์เกี่ยวกับเวลา วันในสปัดาห์ และเดือน 
5.4  ศัพท์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน 
5.5   คําศัพท์เกี่ยวกับอาหารการกิน  
5.6   คําศัพท์อื่นๆ 

6.  ข้อมูลสําคญัทีค่วรเรียนรู้ในการเดินทางเข้าประเทศ 
6.1   ช่องทางและวิธีการเดินทางเข้าประเทศเวียดนาม 
6.2   การเดินทางในประเทศเวียดนาม 
6.3   คําแนะนําเดินทางเข้าประเทศเวียดนาม 
6.4   ข้อมูลที่ควรรู้กอ่นไปเวียดนาม 
6.5  การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 

สื่อและแหลง่การเรียนรู้ 
1. กิจกรรมท้ายบท 
2.   นักวิชาการ ผู้รู้  หรือเจ้าของภาษา 
3. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน 

   - กรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ  (www.mfa.go.th/asean) 
   -  สํานักงานเลขาธิการอาเซียน  (www.aseansec.org) 
   - สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย (www.aseanthailand.org) 
  - วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ออนไลน์  - สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ (th.wikipedia.org/wiki/Asean) 
4.  ห้องสมุดประชาชนในชุมชน 
5.   รายการโทรทัศน์  รายการ วิถีอาเซียน (ASEAN  Way)  จากไทยทีวีสีช่อง 3 ทุกวันเสาร์ 

เวลาประมาณ 05.45 น.  และรายการ  ASEAN Connect   จากไทยทีวีสีช่อง 3 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์  
เวลาประมาณ 17.00 น.  

6.   มุมอาเซียนศึกษา  ใน กศน.ตําบล  
          

การวัดผลประเมินผล 
1.  กิจกรรมท้ายบท   
2.   การเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่   
3.   การนําเสนอผลงานจากการศึกษาค้นคว้า 
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บทที่ 1 
ข้อมูลทัว่ไปของประเทศเวียดนาม 

 
1.1  ประวตัคิวามเป็นมา    

ประเทศเวียดนาม  มีช่ืออย่างเป็นทางการ คือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ( Socialist  Republic  
of  Vietnam )   ดินแดนประเทศเวียดนามในปัจจุบันมีอดีตย้อนไปถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์ นับต้ังแต่ยุคหิน
และยุคโลหะ และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน  สําหรับชาวเวียดนามซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ของ
เวียดนามในปัจจุบัน  อพยพมาจากจีนตอนกลางและตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ยุคหินตามลุ่มน้ําสําคัญ ได้แก่ แม่น้ํา
แดง แม่น้ําดํา ในตอนต้นคริสตกาล  อาศัยอยู่ในเขตตังเกี๋ย (ตอนเหนือ) และอันหนํา (ตอนกลาง) ก่อนที่จะ
ยึดอาณาจักรจามปาได้ในศตวรรษที่ 15 คือ ส่วนที่เป็นเวียดนามตอนกลางในปัจจุบัน และอพยพลงใต้สู่
โคจินจีนในศตวรรษที่ 17 สําหรับชาวเวียดนามแล้วมีลักษณะของการผสมผสานกันทางเชื้อชาติ ภาษาและ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะภาษาเวียดนามมีร่องรอยของการผสมผสานทางวัฒนธรรมต่างๆ เช่น มีคํายืมจํานวน
มากจากภาษามอญ-เขมร เสียงวรรณยุกต์จากภาษาไต ไวยากรณ์บางอย่างจากภาษามอญ-เขมรและไต ใน
ปัจจุบันเวียดนามประกอบด้วยคน 54 กลุ่มชาติพันธ์ุ  
 
1.2  ข้อมูลทั่วไป   

เวียดนามเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้       ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของคาบสมุทรอินโดจีน 
มีความโดดเด่นเพราะมีอาณาเขตติดกับทะเล ยาวถึง  3,444 กิโลเมตร  

พื้นที่   เวียดนามมีพื้นที่ ประมาณ  331,150  ตารางกิโลเมตร  มีพรมแดนติดประเทศกัมพูชา ลาว  
และจีน  มีพื้นที่เพาะปลูกที่สําคัญสองแห่ง คือ ที่ราบลุ่มปากแม่น้ําแดง (Red River Delta)   ทางภาคเหนือ 
และที่ราบลุ่มปากแม่น้ําโขง ( Mekong River Delta ) ทางภาคใต้ 

เมืองหลวง  กรุงฮานอย (Ha Noi)  เป็นศูนย์กลางการบริหารประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางทาง
ธุรกิจการค้าของภาคเหนือ 

ธงประจําชาติ  เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  พื้นสีแดง  และมีดาวสีเหลืองอยู่ตรงกลาง 
เมืองสําคัญ  ได้แก่  

 ไฮฟอง (Hai Phong) เป็นเมืองท่าสําคัญ และเขตอุตสาหกรรมหนัก โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมต่อเรือ เคมีภัณฑ์ และวัสดุก่อสร้าง  
กว่างนินห์  (Quang Ninh) เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ    
ป่าไม้  รวมทั้งแหล่งถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  
เว้  (Hue) เป็นเมืองสําคัญทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ  
ดานัง  (Da Nang) เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ และการท่องเที่ยว   
โฮจิมินห์   (Ho Chi Minh) เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจการค้า และเมืองท่าสําคัญ นอกจากนี้
ยังมีความงดงามมาก  จนกระทั่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งเอเชียตะวันออก”  
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ด่องไน  (Dong Nai)  เป็นเมืองที่มีนิคมอุตสาหกรรมมากที่สุดในเวียดนาม และเป็นแหล่ง
ผลิตวัตถุดิบหลายชนิดสําหรับการแปรรูปในภาคอุตสาหกรรม เช่น ยางพารา ถั่วเหลือง 
อ้อย กาแฟ ข้าวโพด ยาสูบ  
เก่ินเธอ  (Can Tho) เป็นเมืองอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปที่สําคัญ และแหล่งเพาะปลูก
ข้าวที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม  
เต่ียงยาง (Tien Giang) เป็นแหล่งผลิตข้าวและผลไม้ต่าง ๆ อาทิ ทุเรียน มะม่วง รวมถึง
ผลไม้เมืองร้อนชนิดอ่ืน ๆ  
บาเรีย-วุ่งเต่า  (Ba Ria-Vung Tau)  เป็นเมืองที่มีการผลิตน้ํามันดิบ และก๊าซธรรมชาติ   
มีแหล่งผลิตสําคัญ คือ Bach Ho (White Tiger) อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง 
รวมทั้งเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลที่สําคัญของเวียดนาม 

      ระบบการปกครอง  เวียดนามปกครองโดยระบบสังคมนิยม  มีพรรคเดียว คือพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งเวียดนาม   ที่มีอํานาจสูงสุดตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีบทบาทในการกําหนดแนวทางการจัดการทุกด้าน   
ทําให้การบริหารประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น  และนโยบายต่าง ๆ ได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  โดยมี 

ประธานพรรค   ซึ่งทําหน้าที่เป็นประธานสภาแห่งชาติ ( National Assembly ) 
ประธานาธิบดี   เป็นผู้นําประเทศ  
นายกรัฐมนตรี   เป็นผู้นํารัฐบาล 

         ภาษาราชการ   ภาษาเวียดนาม  ส่วนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และจีนใช้ในการติดต่อทางธุรกิจ        
 สกุลเงิน    ด่อง ( Dong )   
         ประชากร   ประมาณ 87.3 ล้านคน ( ปี 2555 )  เวียดนามมีประชากรเป็นอันดับสามในเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ( รองจากอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ) และเป็นอันดับ 13 ของโลก 
 เชื้อชาต ิ  เชื้อชาติขิ่น (Khin)  หรือเวียต (Viet)  

ศาสนา    ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์  อิสลาม และอื่น ๆ 
เวลา   เท่ากับเวลาในประเทศไทย 
วันหยุดราชการ 

วันขึ้นปีใหม ่  1  มกราคม     
วันตรุษเวียดนาม  กุมภาพันธ์     
วันปลดปล่อยเวียดนาม  30  เมษายน   
วันแรงงาน  1  พฤษภาคม     
วันเกิดโฮจิมินห์  19  พฤษภาคม 
วันวิสาขบูชา  พฤษภาคม 
วันชาติเวียดนาม  2  กันยายน 

ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ์ ที่สําคญั ได้แก่ 
ทรัพยากรพลังงาน  อาทิ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และน้ํามันดิบ (ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกภาค
ของประเทศ) 
ทรัพยากรแร่ธาตุ  อาทิ บอกไซต์  โปแตสเซียม  และเหล็ก 
ทรัพยากรป่าไม้   
ทรัพยากรพื้นที่   มีพื้นที่ทางเกษตรกรรม และการประมงทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 
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ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  อาทิ ฮาลองเบย์ ที่ได้รับยกย่องเป็นมรดกโลก โดย
องค์การยูเนสโก 

 
1.3  การปกครอง   

เวียดนามประกอบด้วย  59  จังหวัด และ 5  นคร ( กรุงฮานอย  นครไฮฟอง นครดานัง  นครโฮจิ
มินห์  และนครเกิ่นเทอ )  แบ่งเป็น  8  ภาค คือ 

ภาคเหนือฝั่งตะวันออก  มี  4  จังหวัด มีชายแดนติดลาวและจีน 
ภาคเหนือฝั่งตะวันตก   มี  11  จังหวัด  
ที่ราบลุ่มแม่น้ําแดง  มี  9  จังหวัด และ  2  นคร คือ กรุงฮานอยที่เป็นเมืองหลวงและ

นครไฮฟองที่เป็นเมืองท่า 
เขตชายฝั่งทะเลภาคกลางทางตอนเหนือ  มี  6  จังหวัด  ซึ่งทุกจังหวัดติด สปป.ลาว 
เขตชายฝั่งทะเลภาคกลางทางตอนใต้  มี  5  จังหวัดและ 1 นคร คือ นครดานัง 
เขตที่ราบสูงภาคกลาง มี  5  จังหวัด  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา  ชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่

อาศัยอยู่ในเขตนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มี  7  จังหวัด และ 1 นคร คือนครโฮจิมินห์  ซึ่งเป็นศูนย์กลาง

การค้าของประเทศ 
ที่ราบลุ่มแม่น้ําโขง มี  12  จังหวัด  ซึ่งส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก  และ 1 นคร คือ นครเกิ่น

เทอ  มีชายแดนติดประเทศกัมพูชา 
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แต่ละจังหวัดจะปกครองโดยสภาประชาชน  ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากประชาชน  สภาประชาชนจะ
แต่งต้ังคณะกรรมการประชาชน  เพื่อทําหน้าที่บริหารจังหวัด  แต่จังหวัดยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาล
กลาง   ส่วนนครจะมีอิสระในการปกครองตนเองมากกว่า 
 
1.4  ลักษณะภูมิศาสตร์    

ภูมิประเทศ  เป็นรูปตัว S ตามแนวชายฝั่งตะวันตกของทะเลจีนใต้โดย 3 ใน 4 เป็นภูเขาสูงและป่าไม ้ 
นอกนั้นเป็นไหล่เขาและหมู่เกาะต่าง ๆ 

สภาพภูมิอากาศ   เป็นเขตมรสุมฤดูร้อน แต่มีความแตกต่างด้านภูมิอากาศอย่างมากระหว่าง
เวียดนามภาคเหนือและภาคใต้   

เวียดนามทางตอนใต้  มีภูมิอากาศคล้ายแถบเส้นศูนย์สูตร  มีอุณหภูมิเฉลี่ยคล้ายประเทศ
ไทย คือ ประมาณ 27 – 30  ํ c  และมี  2 ฤดู คือ  ฤดูฝน ( พค. - ตค. ) และฤดูร้อน ( พย. - เมย.)  

เวียดนามทางตอนเหนือ  มีภูมิอากาศคล้ายเขตเมืองร้อน มีอุณหภูมิแตกต่างกันอย่างมาก
ระหว่างช่วงร้อนที่สุดและหนาวที่สุด โดยมี  4  ฤดู คือ 

- ฤดูใบไม้ผลิ ( มีค. – เมย. )  อุณหภูมิระหว่าง  17- 23  ํc 
- ฤดูร้อน ( พค. – สค. )  อุณหภูมิระหว่าง  30 - 39  ํc 
- ฤดูใบไม้ร่วง ( กย. – พย. ) อุณหภูมิระหว่าง  23 - 28  ํc 
- ฤดูหนาว ( ธค. – กพ. ) อุณหภูมิระหว่าง  7 - 16  ํc 
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กิจกรรม ท้ายบทที่ 1 
 
กิจกรรมที่  1  
 
 ให้ผู้เรียนอธิบายว่า การที่ประเทศเวียดนามที่ปกครองโดยระบบสังคมนิยม  มีพรรคเดียว คือพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม  มีผลดี  และผลเสียต่อประเทศ อย่างไรบ้าง 
ผลดี  .................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
ผลเสีย   ............................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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กิจกรรมที่  2  
 
 ให้ผู้เรียนอธิบายว่า การที่ประเทศเวียดนามมีอาณาเขตติดกับทะเล ที่ยาวถึง  3,444 กิโลเมตร             
จะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านใด  และอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
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บทที่ 2 
ศิลปวัฒนธรรม 

 
2.1  ด้านศิลปะ  
 ดนตรีพื้นบ้าน  เครื่องดนตรีของเวียดนามนั้นประกอบด้วยเครื่องดนตรีหลักๆ  5  ช้ิน  ได้แก่ 

Dan nhi  เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย (เครื่องสี) มีลักษณะคล้ายซอด้วงของไทย  
เป็นที่นิยมในหมู่ชาติพันธ์ุหลายกลุ่มในเวียดนาม ในเวียดนามใต้จะเรียกเครื่องดนตรีชนิดนี้ว่า Dan co Dan 
nhi มี สาย 2 สาย มีลักษณะยาว สายทํามาจากไหมถัก และกล่องเสียงทํามาจากหนังงู Dan nhi มีเสียงสูง
ตํ่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สามารถแสดงอารมณ์ของมนุษย์ได้อย่างนุ่มนวล  ในปัจจุบันสายมักทําจากลวด 
และกล่องเสียงทําด้วยไม้ 

 

 
 

Dan nhi 
 

Dan tranh  เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย (เครื่องดีด) มีลักษณะคล้ายพิณ มีสาย
ทั้งหมด 16 สาย  ความยาวประมาณ 100 ซม. เครื่องดนตรีชนิดนี้ประดิษฐ์ขึ้นโดยจักรพรรดิของจีน  Phuc 
Hi  ปัจจุบัน  Dan tranh  เป็นเครื่องดนตรีที่นิยมอย่างมากในหมู่นักเรียนหญิงชาวเวียดนาม 

 

 
 

Dan tranh 
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Dan nguyet   เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย (เครื่องดีด) เป็นซอสองสายพื้นเมือง
ของเวียดนาม  ใช้ทั้งในดนตรพีื้นเมืองและดนตรีคลาสสิค  มีลักษณะคล้ายกีต้าร์ ค่อนข้างยาว  มีวิธีการจับ
เหมือนกีตาร์  มีเสียงที่นุ่มนวล  แต่มีสายแค ่ 2 สาย แต่เดิมสายจะทํามาจากไหม  แต่ปัจจุบันสายจะทาํมา
จากเอ็นตกปลา  

 

 
 

Dan nguyet 
 

ปี่ และ ขลุ่ย เป็นเครื่องเป่าของเวียดนาม ป่ี นั้นมีลักษณะคล้ายป่ีชวาของไทย และ ขลุย่
เวียดนาม นั้นมีลักษณะคล้ายขลุ่ยจีน มี 6 รู   รูที่เป่าอยู่ด้านข้างคล้ายฟลูท ยาวประมาย 70 ซม. 

 

 
 

ปี่ และ ขลุ่ย 
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Dan bau   เป็นพิณน้ําเต้าสายเดี่ยวแบบโบราณ ตัวสายจะพาดอยู่บนตัวเครื่องที่มี
ลักษณะยาว  ปลายเส้นข้างหนึ่งจะถูกตะปูตรึง เครื่องดนตรีนี้ต้องใช้วิธีเล่นเป็นพิเศษ  เพื่อที่จะทําให้เกิด
เสียงที่กลมกลืน  ผู้เล่นจะใช้หลังมือดีดที่สายตามความยาวของสาย อีกมือหนึ่งก็จะดึงสายโดยใช้แท่งไม้   
ในเวลาเดียวกัน เสียงของ dan bau นี้มีเสน่ห์มากจนกระทั่งมีคํากล่าวที่ว่าให้ผู้หญิงระวังผู้ชายที่เล่น dan 
bau ให้ดี  เพราะมิเช่นนั้นแล้วอาจจะตกหลุมรักนักดนตรีโดยไม่รู้ตัว 

 

 
  

นอกจากนี้เวียดนามยังมีเครื่องดนตรีที่ทําจากไม้ไผ่   คือ  Klong  Put  และ Dan  trung      
ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีด้ังเดิมที่ศักด์ิสิทธ์ิมีเล่นเฉพาะในพิธีกรรม  งานเฉลิมฉลอง เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสาร
ระหว่างคนกับสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่มีผู้หญิงเป็นส่วนเชื่อมโยงสําคัญและเป็นเจ้าของดนตรีศักด์ิสิทธ์ิที่จะอํานวย     
ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่ชุมชน 

Klong  Put   เครื่องดนตรีชนิดนี้ ทําจากกระบอกไม้ไผ่หลายกระบอก กระบอกด้านหนึ่ง
ทึบตันตามลักษณะปล้องไม้ไผ่  อีกด้านเปิด วางนอนเรียงไล่ลําดับขนาดสั้นยาวบนขาตั้งหรือแท่นสูงราว
สะโพก  ทําให้เกิดเสียงโดยใช้มือตบกันเป็นกระเปาะให้เกิดลมใกล้ปากกระบอก ความยาวของกระบอกไม้ไผ่
ต่างกันทําให้มีระดับเสียงที่ต่างกันไป 

 Klong  Put   เป็นเครื่องดนตรีสําหรับผู้หญิงเล่นโดยเฉพาะ เป็นของชนพื้นเมืองบริเวณ 
ที่ราบสูงตอนกลางในเวียดนาม เช่น ชนเผ่า Xe Dang, Bahnar, Giarai, Hre, ฯลฯ ตามตํานานเล่าว่าเครื่อง
ดนตรีชนิดนี้เป็นที่อยู่ของแม่โพสพ เมื่อใช้เล่นในฤดูเพาะปลูก สิ่งศักด์ิสิทธ์ิจะดลบันดาลให้พืชพันธ์ุเจริญงอก
งาม  ถ้าหากผู้ชายเล่นจะให้แม่โพสพกลัวตกใจหนีไป นอกจากนี้ยังทําให้กระแสน้ําในฤดูใบไม้ผลิมีระดับสูง 

 

 
 

Klong  Pu 
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  Dan  trung    เป็นเครื่องดนตรีไม้ไผ่อีกชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้ายโปงลาง ทําจากกระบอก
ไม้ไผ่หลายกระบอก เรียงไล่ขนาด แขวนห้อยกับขาตั้ง  ใช้ไม้ 2 อันตี ของเดิมเป็นแบบเต็มกระบอกและผ่า
ครึ่ง ส่วนที่ปรับปรุงใหม่มีการบากกระบอกเป็นช่องเสียงเพื่อให้ได้โน๊ตที่หลากหลาย 

Dan  trung    เป็นเครื่องดนตรีของกลุ่มชนบริเวณที่ราบสูงตอนกลางเวียดนาม เช่น    
Xe dang, Bahnar, Giarai, Ede, ฯลฯ ประกอบด้วยท่อไม้ไผ่ขนาดต่างกัน  เรียงลําดับจากขนาดเล็กที่สุด
ไปใหญ่ที่สุด  เล่นโดยการใช้ไม้ไผ่หนาสองอันที่หุ้มปลายไม้ด้วยยางหรือผ้าหนาๆ ตีท่อไม้ไผ่แต่ละอันเพื่อทํา
ให้เกิดเสียงที่แตกต่างกัน เล่นโดยผู้หญิง  ใช้เล่นในพิธีกรรมหรืองานเทศกาล  ห้ามเล่นในบ้าน เพราะเชื่อกัน
ว่ากระบอกไม้ไผ่แต่ละอันเป็นที่สิงสถิตของสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ที่จะช่วยปกป้องไร่นา ขับไล่สัตว์ที่จะมากัดกิน
ออกไป หากเล่นในบ้านจะทําให้พืชผลไม่เจริญเติบโต 

 

         
 

Dan  trung 
 

                                                                         
ศิลปหัตถกรรม 

  ในประเทศเวียดนามมีช่ือเสียงในการฝีมือและการปักผ้าที่งดงาม  ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความ
เป็นมา คือ เมื่อ 300 - 400 ปีก่อน มีขุนนางท่านหนึ่งชื่อว่า เลกงฮัน (Le Cong Hanh)  ซึ่งครั้งหนึ่งท่านได้
มีโอกาสเดินทางไปประเทศจีน และได้เห็นศิลปะการปักผ้าของประเทศจีน ก็เลยเกิดความคิดว่าน่าจะนํามา
ถ่ายทอดให้คนในประเทศเวียดนาม  จนกระทั่งปัจจุบันนี้  การปักผ้าของเวียดนามโด่งดังไปทั่วโลก  การปัก
ผ้ามีขั้นตอนที่ละเอียด น่าสนใจ  เพราะต้องใช้ความพยายามและความต้ังใจมาก  ซึ่งเป็นงานศิลปะอีกอย่าง
หนึ่งที่ศิลปินหลายๆ ท่านมีผลงานชิ้นเอกระดับปรมาจารย์โชว์ไว้ที่พิพิธภัณฑ์ ผลงานในแต่ละชิ้น  ศิลปิน
ทั้งหลายสามารถถ่ายทอดความรู้สึกออกมาได้อย่างลึกซึ้งมาก  
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ศิลปหัตถกรรมปักผ้า  ( Embroidery ) 

 
2.2  ด้านวฒันธรรม 

    วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย  การแต่งกายของชาวเวียดนามทั้งของผู้หญิงและผู้ชายจะมี
เอกลักษณ์ประจํา คือ     
   ผู้หญิง นุ่งกางเกงแพรยาว สวมเสื้อ แขนยาว คอต้ังสูง ตัวเสื้อยาวลงมาจรดข้อเท้า ผ่า 2 
ข้าง สูงแค่เอว  ผู้ที่ทํางานหนักจะสวมเสื้อสั้น มีกระเป๋า 2 ใบ แขนจีบยาว บางแห่งทางเหนือสวม กระโปรง
ยาวถึงข้อเท้า  ผมยาวเกล้ามวย สวมงอบสานด้วยใบลานทรงรูปฝาชี หรือใช้ผ้าสามเหลี่ยมคลุมศีรษะ ดึง
ชาย 2 ข้างมาผูกใต้คาง ถ้าเป็นทางเหนือแถวฮานอย ใช้ผ้าดําแถบยาวหุ้มผมซึ่งถักเปียไว้ให้มิด แล้วโอบพัน
ศีรษะ ปัจจุบันนิยมตัดผมสั้น และดัดผมมากขึ้น สวมรองเท้าเกี๊ยะส้นสูง พ่นสีต่าง ๆ รองเท้าสตรีส้นรองด้วย
พื้นยาง คาดหลังด้วยหนังหรือพลาสติกสีต่าง ๆ 

  ชุดประจําชาติสตรีเวียดนามที่เรียกกันว่า อ๋าวหญ่าย (Ao dai) แปลว่าชุดยาว  ยุคที่สอง
ฝ่ายทําสงครามกัน หญิงชาวเหนือจะแต่งชุดนี้กันเป็นปกติ จนกระทั่งสงครามเวียดนามสงบลงหลังปี 1975  
สตรีทุกวัยชาวเวียดนามก็หันมาใส่ใจกับชุดประจําชาติตามนโยบายของทางการ เด็กสาวๆ คุ้นเคย
กับอ๋าวหญ่ายต้ังแต่เรียนมัธยม ทางการจะให้แต่งชุดสีขาวเป็นหลัก หรือเรียกว่าเครื่องแบบประจํา อาจมีสี
อื่นบ้างตามวาระโอกาสที่แตกต่างกันไป ขณะที่สาวใหญ่และคนที่มีครอบครัวแล้ว มักจะสวมอ๋าวหญ่าย     
สีเข้ม เช่น ดํา น้ําเงิน และม่วง ไม่เพียงหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชนหลายแห่งก็เลือกชุดประจําชาติให้
เป็นเครื่องแบบของพนักงานหญิง  นี่คือสิ่งที่ทางการเวียดนามปลูกฝังให้กับประชาชนของพวกเขา สวมชุด
ประจําชาติแล้วตระหนักถึงความเป็นพลเมืองของชาติทุกนาที  
 

 

สตรีเวียดนามในชุด อ๋าวหญ่าย (Ao dai) 
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   ผู้ชาย แต่งกายคล้ายหญิง บางครั้งสวมเสื้อกุยเฮง สวมหมวกสีดําเย็บด้วยผ้า ไม่มีปีก
ปัจจุบันแต่งสากลกันมากแล้ว 
 

 
 

ชุดแต่งกายชาย 
 

 ในเวียดนามใต้มีชาวเขาเผ่าหนึ่งเรียกว่า พวกม้อย จะนุ่งผ้าสั้นๆ ปกปิดร่างกายแต่เฉพาะ
ท่อนล่างคล้ายนุ่งใบไม้ ปัจจุบันหญิงสวมเสื้อ  นิยมเจาะหูสอดไม้ซึ่งเหลาแหลม ๆ สวมกําไลคอ  จากประวัติ
ความเป็นมาจะเห็นว่าชาวเวียดนามมีการแต่งกายผสมผสานกัน มีทั้งไทยมุงหรือ อ้ายลาวระยะแรก       
ปนของจีนบ้าง เช่น ลักษณะของเสื้อที่ป้ายซ้อนกันบริเวณอก คอปิด แขนยาว แต่แตกต่างจากไทยและจีน
ตรงที่การใช้ผ้า  ถึงแม้ว่าจะใส่กางเกงแล้ว ยังนิยมสวมเสื้อผ้าบางที่เปิดจนถึงเอวทั้ง 2 ข้าง ให้เห็นรูปทรง
และสัดส่วนที่งดงาม ชาวเวียดนาม ได้ช่ือว่า เป็นชาติมีผิวพรรณงามที่สุดในโลกอีกด้วย  ชนเผ่าไทใน
เวียดนามจะมีการทอผ้าออกมางดงามมาก ซึ่งจะมีลวดลายบนผืนผ้าทอที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแต่ละลาย
นั้น  มีความหมายและมีเทคนิคการทอที่แตกต่างกันอย่าง เช่น ลายดาวแปดแฉก จะเป็นลายดาวแปดแฉก
ตรงกลางของผ้า หรือในผ้าเปียว (ผ้าโพกศีรษะ) และยังมีลายเส้นจุด (ลายคลื่น) ลายฟันเลื่อย (ลายหยัก
หงอนไก่) ลายขอ (ลายกูด) ลายเหรียญ (ลายจําหลอด) ลายรูปหัวใจ (ลายหมากจุ้ม) เป็นต้น ลวดลายต่าง ๆ 
เหล่านี้  นอกจากจะปรากฏอยู่บนผืนผ้าแล้วยังปรากฏในเครื่องปั้นดินเผา และกลองสําริดด้วย 
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 วัฒธรรมด้านอาหาร  อาหารประจําชาติของชาวเวียดนามเป็นอาหารที่มีลักษณะโดดเด่นเป็นของ
ตัวเอง เป็นอาหารสุขภาพอันดับต้นของโลก มักมีผักสดและสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ ชาวเวียดนาม
รับประทานข้าว (Com, Kom) เป็นหลัก เช่นเดียวกับชาติอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และใช้
เครื่องปรุงรสที่เป็นของหมักดองเช่นเดียวกัน  เนื่องจากปูมหลังทางประวัติศาสตร์ที่เคยถูกจีนและฝรั่งเศส
ปกครอง จึงมีอิทธิพลของทั้งสองชาติปรากฏอยู่บ้าง 

 เวียดนามรับวัฒนธรรมการกินอาหารเส้น กินอาหารแยกข้าวกับกับ การใช้ตะเกียบ การใช้กระทะ 
การนึ่งด้วยลังถึง และอาหารผัดมาจากชาวจีน แต่นิยมใช้น้ํามันน้อยกว่า เวียดนามมีพื้นที่ที่ติดทะเลมาก 
อาหารทะเลจึงเป็นอาหารหลัก รองลงมา คือเนื้อหมู เนื่องจากมีพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์น้อย เนื้อวัวจึงจัดเป็น
ของดีมีราคา และเป็นที่นิยมรับประทาน ชาวเวียดนามนิยมเลี้ยงเป็ด ไก่ไว้บริโภคเอง และปล่อยให้หากิน
ตามธรรมชาติ 

บนโต๊ะอาหารของทุกๆบ้าน จะมีผักสดมากมาย ไม่ว่าจะเป็นฟักแม้ว แตงกวา มะเขือยาว หัว
ผักกาด แครอท กะหล่ําปลี กล้วย หัวปลี ผักกาดหอม มะระ พริก สะระแหน่ ผักชี ผักชีฝรั่ง โหระพา ผัก
แพว และน้ําจ้ิม (เนือกจาม: nuoc cham) อยู่เสมอ เนือกจาม คือ น้ําจ้ิมที่ได้จากการปรุงรสน้ําปลา เติม
พริก กระเทียม มะนาว โดยเครื่องปรุงหลักของอาหารเวียดนามทุกชนิดคือน้ําปลา (nuoc mam) 
นอกจากนี้ยังมีซอสพริก (ศรีราชา) ฮอยซิน ซอสกะปิ  ชาวเวียดนามนิยมรับประทานก๋วยเต๋ียวในตอนเช้า 
เช่น ก๋วยเต๋ียวไซ่ง่อน  ก๋วยเต๋ียวไก่  ซึ่งอาหารทั้งสองนี้นิยมมากในภาคใต้ เช่น ในโฮจิมินห์ หรือรับประทาน
บุ๋น (Bun) หรือขนมจีน ซึ่งรับประทานกับผักสด    

นอกจากนั้นเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่ทอดยาวตามแนวชายฝั่ง และมชีาติพันธ์ุที่แตกต่างกันถึง 
54 ชาติพันธ์ุ   จึงทําให้อาหารเวียดนามแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน  
  อาหารเวียดนามภาคเหนือ  มีอิทธิพลของอาหารจีน  มีแกงจืดแบบจีน และการผัดแบบ
จีนแพร่หลายมากกว่าภาคอ่ืน ๆ 

อาหารเวียดนามภาคกลาง ศูนย์กลางอยู่ที่เว้  มีอิทธิพลของอาหารในวังปรากฏชัดเจน
มาก และมีรสเผ็ดมากกว่าอาหารภาคอื่น 

อาหารเวียดนามภาคใต้ มีอิทธิพลของอาหารอินเดีย และอาหารกัมพูชาปรากฏมากกว่า 
ใช้ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ที่หลากหลายกว่า 

ชาวเวียดนามนิยมด่ืมกาแฟ (โดยรับวัฒนธรรมจากฝรั่งเศส ร้านกาแฟ (Cafe) มีร้านนั่งด่ืมข้างถนน
เหมือนฝรั่งเศส ทั้งร้านในตึกแถว หรือร้านริมถนน ต้ังโต๊ะและต่ังเตี้ยล้อมวงการดื่มกาแฟ ประเทศเวียดนาม
ส่งออกกาแฟได้มาก  เนื่องจากมีกาแฟสดคุณภาพดี  
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อาหารเวียดนามยอดนิยม  อาหารเวียดนามที่คนไทยรู้จักดีและเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติ เช่น  

  เฝอ  (pho)  เป็นก๋วยเตี๋ยวในน้ําซุปใส ซึ่งน้ําซุปทํามาจากการเคี่ยวกระดูกเป็นเวลานาน
กับเครื่องเทศ (เช่น หัวหอม ขิง กานพลู ย่ีหร่า) เฝอใส่ได้ทั้ง อาหารทะเล หมู และไก่ แต่ที่นิยมที่สุดคือ เฝอ
เนื้อ  เฝอแบบดั้งเดิมเสิร์ฟมาในชามพร้อมหอมหัวใหญ่  และเนื้อวัวฝานชิ้นบางที่สุกด้วยวิธีราดน้ําซุปร้อน
จัดลงไปให้ได้เนื้อที่สุกพอดี  (หรือลวกก่อน) ใส่หอม สะระแหน่ ทานกับผักสด เช่น ถั่วงอกดิบ โหระพา หรือ
อื่นๆ อาจปรุงรสด้วยน้ําปลา ซอสพริก กะปิ หรือมะนาว เฝอได้รับอิทธิพลการเคี่ยวซุปจากฝรั่งเศส และการ
กินอาหารเส้นจากจีน 

 

 
 

เฝอ  (pho) 
 

 แบ๋งก๋วน  (banh cuon)  คนไทยเรียก ปากหม้อญวน เป็นอาหารคล้ายก๋วยเตี๋ยวหลอด  
ทําจากแป้งข้าวจ้าวแผ่นบาง ห่อใส้หมู กุ้งและเห็นหอม  กินกับน้ําจิ้มรสเปรี้ยวหวาน 

 

 
 

แบ๋งก๋วน  (banh cuon)   
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  แหนมเนือง  (Nam naung)  เป็นอาหารที่ขึ้นช่ือของเวียดนาม และคนไทยก็รู้จักกันดี ใช้
ใบเมี่ยง (แผ่นปอเปี๊ยะทําจากข้าวจ้าว) ใส่ลูกช้ินเวียดนาม พริก มะเฟือง กล้วยน้ําว้าดิบ กระเทียมและ
เครื่องเคียงอื่น ๆ ที่รับประทานกับนํ้าจิ้มที่ทําจากหัวผักกาดและถั่วบด 

 

 
 

แหนมเนือง  (Nam naung)   
 

 แบ๋งแส่ว (Banh xeo)  เป็นอาหารเวียดนามลักษณะคล้ายแพนเค้ก คนไทยเรียก ขนมเบื้องญวน  
ส่วนแป้งทําจากแป้งข้าวจ้าวและขมิ้น   ไส้ทําจากกุ้ง หมู  และหอมหัวใหญ่ซอย บางครั้งใส่เห็ดด้วย  ผัด
รวมกัน  แล้วนํามาทอดในกระทะ  กินกับผักสดและสมุนไพรต่างๆ พร้อมด้วยน้ําจิ้มรสหวาน 

 

 
 

แบ๋งแส่ว (Banh xeo)   
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จ่าส่อ  (Cha gio)  เปาะเปี๊ยทอด  ไส้ทําจากหมูสับ  มันแกว ปู กุ้ง วุ้นเส้น เห็ด และ
เครื่องปรุงรส กินกับนํ้าจิ้มรสหวานอมเปรี้ยว และผักสดสมุนไพรหลากหลายชนิด 

 

 
 

จ่าส่อ  (cha gio) 
  
  แบ๋งหมี่  (Banh mi)  อาหารชนิดนี้ได้อิทธิพลจากฝรั่งเศส  ทําจากขนมปังบาแกตต์ 
(Baguette)   ซึ่งคือ ขนมปังอบ เปลือกนอกแข็ง รูปร่างยาว  พบจําหน่ายมากในตลาดและแผงลอย      มี
การนํามาผสมผสานกับการทําอาหารเวียดนาม โดยสอดไส้ หมู หมูแดง หมูยอ กุนเชียง ตับบด แครอท ไช
เท้าดอง ผักต่างๆ  กลายเป็นอาหารจานด่วน ที่เรียกว่า Banh mi ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปว่า แซนด์วิชเวียดนาม   
ซึ่งมักนิยมทานเป็นอาหารเช้า  มีขายมากมายตามถนนหนทาง  
 

 
 

แบ๋งหมี่  (Banh mi)   
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จ่าว โต่ม (Chao tom) ในประเทศไทยเรียก กุ้งพันอ้อย ทําจากกุ้งบดหรือโขลกกับมันหมู 
ปรุงรสพันบนอ้อยปอก นําไปย่างบนเตาถ่านจนสุก  รับประทานกับเส้นหมี่ พร้อมผักสดแล้วจิ้มน้ําจ้ิม
รับประทาน น้ําจิ้มคือ Nuoc cham ปรุงรสด้วยมะขาม กระเทียมบดและถั่วลิสงบด 

  

 
 

จ่าว โต่ม (Chao tom) 
 

2.3  ศาสนาและความเชือ่   
ศาสนาและลัทธิความเชื่อที่ปรากฏอยู่ในเวียดนามก็เหมือนกับที่อื่น ๆ บนโลก ในสมัยก่อนชาว

เวียดนามโบราณมีการไหว้บูชาเทพเจ้าต่างๆ มากมาย พวกเขาไหว้และบูชาทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่มีตัวตน  
โดยเฉพาะความเชื่อ  ความศรัทธาเกี่ยวกับธรรมชาติ ที่ผู้คนในสังคมไม่สามารถหาคําอธิบายได้ในสมัยนั้น  
ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม  ประเพณีความเช่ือของชาวเวียดนามโบราณ ด้านวัตถุโบราณ  
บันทึก และอื่น ๆ อีกมายมาย  ทําให้เรารับรู้ด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวเวียดนามโบราณ   เขา
เชื่อกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแต่มีวิญญาณ   ด้วยเหตุนี้ทําให้ผู้คนมีการไหว้บูชาเทพเจ้าต่าง ๆ มากมาย 
อาทิ การบูชาเทพเจ้าแห่งพระอาทิตย์  เทพเจ้าแห่งสายน้ํา  เทพเจ้าแห่งทะเล  เทพเจ้าแห่งฝน  บูชาเทพ
เจ้าแห่งการเกษตร  เพราะเชื่อว่าท่านจะช่วยปกปักรักษาพืชสวนไร่นา บูชาเทพเจ้าแห่งข้าว และเทพเจ้า
แห่งข้าวโพด เพื่อจะช่วยในเรื่องผลผลิตในยามเก็บเกี่ยว  ในระดับหมู่บ้านก็มีการบูชา เทวดาอารักที่คอยปก
ปักรักษาหมู่บ้าน นอกจากนั้นยังมีการบูชาบุคคลที่อยู่ในตํานานและนิยาย หรือไม่ก็เป็นบุคคลที่ทําคุณงาม
ความดีแก่ประเทศชาติ เช่น ในตํานาน นิยายคือ แถ้ง ซ้อง (Thanh Giong) วีรบุรุษที่ช่วยปกป้องชาติจาก
กองทัพจีนในประวัติศาสตร์เวียดนาม คือ ขุนพล หลี เถื่อง เกียด (Ly Thuong Kiet) และ ขุนพล เจิ่น ฮึง 
ด่าว (Tran Hung Dao)  
 นอกจากนั้น  ยังมีความเช่ือเรื่องการบูชาบรรพบุรุษ  และการไหว้ในวันครบรอบวันตาย ซึ่งเป็น
จารีตที่ชาวเวียดนามยึดถือมาต้ังแต่โบราณ เพราะเชื่อว่าวิญญาณของญาติจะยังคงอยู่เคียงข้างและช่วย
ปกป้องและสนับสนุนช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา  จากความเชื่อนี้ทําให้บ้านต่าง ๆ ของชาวเวียดนามมีการ
จัดต้ังแท่นบูชาไว้สําหรับบูชาบรรพบุรุษของตน ซึ่งแท่นบูชานั้นจะถูกจัดวางไหว้ในที่ที่สําคัญที่สุดของบ้าน 
 นอกจากจะไหว้ในวันสําคัญแล้ว  ยังมีการไหว้ จุดธูปบูชาในโอกาสพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ 
วันที่มีการแต่งงาน งานศพ  งานรื่นเริง เทศกาลวันตรุษ เป็นต้น 
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 การไหว้บรรพบุรุษในวันครอบรอบวันตาย ในวันนี้จะเป็นการรวมตัวของลูกหลานที่อยู่ในวงศ์
ตระกูล  ซึ่งก็แล้วแต่ละครอบครัวเป็นผู้กําหนด แต่มีบางครั้งที่การไหว้บรรพบุรุษไม่มีพิธีอะไรใหญ่โตมาก 
สิ่งของที่ใช้ไหว้  บางครั้งก็ไม่ได้จัดให้ครบองค์ประกอบ เพียงแค่มีการจุดธูปบูชา หรือมีแก้วน้ําผลไม้  สิ่งที่
สําคัญ คือจิตใจของลูกหลานที่ยังคงระลึกถึงคุณความดีและสํานึกในบุญคุณของบรรพบุรุษเท่านั้นเอง 
อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวถึงเรื่องการบูชาบรรพบุรุษ แล้วต้องนึกถึงการบูชาบรรพบุรุษที่ย่ีงใหญ่ระดับชาติของ
ชาวเวียดนาม นั่นก็ คือ วันบูชาพระเจ้า หุ่ง เวือง ซึ่งจะมีการจัดเทศกาลในการไหว้ ในวันที่ 10 เดือน 3 
ตามปฏิทินจันทรคติของทุกปี 

ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านประวัติศาสตร์ของชาติ ผ่านกาลเวลาหลายมาศตวรรษ   ในยุค
ที่เวียดนามตกอยู่ภายใต้การปกครองของจีน วิถีชีวิตและทัศนคติความเช่ือของชาวเวียดนามได้รับอิทธิพล
อย่างมากจากวัฒนธรรมจีน ในสมัยราชวงศ์ฮ่ัน โดยเฉพาะระบบแนวคิดทางความเชื่อ 3 แนวคิดหลัก หรือที่
เวียดนามเรียกว่า ตาม สาว (Tam giao) ที่แผ่ขยายเข้าสู่วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ซึ่งแนวความคิดดังกล่าว 
ประกอบด้วย แนวคิดตามศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื้อ ลัทธิเต๋าและขงจื้อ  มีต้นกําเนิดมาจากจีน และแผ่
ขยายเข้าสู่เวียดนามประมาณต้นคริสตกาล  ผ่านชนชั้นผู้ ปกครองชาวจีน พุทธศาสนานั้นมีต้นกําเนิดมา
จากประเทศอินเดีย  และมี 2 นิกาย ที่แผ่เข้าสู่เวียดนาม คือ มหายานและหินยาน นิกายมหายาน (Phai 
Dai Thua) นั้นแผ่เข้าสู่เวียดนามผ่านจีนพร้อมกับลัทธิเต๋าและขงจื้อ ส่วนนิกายหินยานแผ่เข้าสู่เวียดนาม
ทางไทย พม่า กัมพูชา ลาวและแผ่เข้าสู่เวียดนาม และชาวเวียดนามได้รับเอาแนวคิดและหลักคําสอนทาง
ศาสนาใหม่ที่เผยแพร่เข้ามาและปรับใช้กับความเช่ือเดิมได้อย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณีของ
ประชาชนชาวเวียดนาม 

 
2.4 ประเพณีและเทศกาล   

คนเวียดนามส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษที่อพยพมาจากประเทศจีน  จึงได้รับอิทธิพล
ด้านความเชื่อและการดําเนินชีวิตมาจากจีนไม่น้อย ประเพณีและเทศกาลที่สําคัญของเวียดนาม ได้แก่   

ประเพณีตรุษเวียดนาม  (Tet Nguyen Dan)  หรือปีใหม่ของชาวเวียดนาม มีลักษณะเหมือนกับ
ประเพณีตรุษจีนของชาวจีน ในอดีตสมัยที่เวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของจีนนานนับพันปี วัฒนธรรมทาง
ความเช่ือและการดํารงชีวิตตลอดจนภาษาต่างก็ได้รับอิทธิพลจากจีนทั้งสิ้น ปฏิทินทางจันทรคติของ
เวียดนามจะตรงกับปฏิทินทางจันทรคติของจีน ดังนั้นวันตรุษญวนหรือวันขึ้นปีใหม่เวียดนามจะตรงกับวันที่ 
1  เดือน  1  ตามปฏิทินจันทรคติ หรือตรงกับวันตรุษจีนนั่นเอง  ตรุษญวนในภาษาเวียดนามเรียกว่า     
เต๊ด เหงวียน ด๋าน แปลว่าเทศกาลต้อนรับแสงรุ่งอรุณของปีใหม่ ในการเฉลิมฉลองเทศการตรุษญวนจะเริ่ม
ขึ้นในวันที่ 23 เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติของเวียดนาม (เจ็ดวันก่อนตรุษญวน) วันนี้จะมีการไหว้เทพเจ้า
แห่งเตาไฟ ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่คอยสอดส่องดูแลความเป็นไปทุกอย่างภายในบ้าน  

พอถึงเช้าวันที่ 1 เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติของเวียดนาม ซึ่งถือเป็นวันปีใหม่หรือวันตรุษญวน 
จะมีการไหว้บรรพบุรุษในวันปีใหม่ครั้งใหญ่   ของไหว้จะมีมากมายหลายอย่าง เพราะเชื่อว่าจะส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของครอบครัวตลอดปีในวันเทศกาลตรุษญวน  แต่จะมีของสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยใน
เทศกาลนี้ก็คือ แบ๋ง จึง (Banh Chung) หรือข้าวต้มมัดญวน จะมีลักษณะเป็นห่อสี่เหลี่ยมจัตุรัส ห่อด้วย
ใบตอง ภายในจะมีข้าวเหนียว ถั่วเหลือง และหมูสามช้ัน แบ๋งจึงถือเป็นขนมประจําเทศกาลตรุษญวน พิธี
ต่อมา คือการไปเด็ดเอายอดกิ่งไม้ที่เพิ่งงอกตามถนนหนทางใกล้บ้าน  เพื่อเอามาปักในแจกันบูชาบรรพบุรุษ 
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ซึ่งมีความเช่ือว่าจะนําผาโชคลาภมาใด้  ดังนั้นผู้คนส่วนใหญ่จึงเลือกไปเด็ดเอายอดไม้นี้มาเพื่อเป็นสิริมงคล  
ภาษาเวียดนามเรียกการเด็ดเอายอดไม้นี้ ว่า หายหลก (Hai Loc) 

 

 
 

แบ๋ง จึง (Banh Chung) 
 

หลังจากไหว้ต้อนรับบรรพบุรุษกลับมาบ้านเสร็จ พอไหว้เสร็จลูกหลานทุกคนจะอวยพรญาติผู้ใหญ่  
ผู้ใหญ่ก็จะอวยพรลูกหลานและมีการให้อั่งเปาเพื่อเป็นสิริมงคลกับทุกคนในครอบครัว     

หลังจากนั้นญาติพี่น้องที่อยู่คนละบ้านจะไปอวยพรตามบ้านญาติและคนสนิท  ซึ่งคนเวียดนามมี
ความเชื่อว่าคนที่ก้าวเท้าเข้ามาในบ้านคนแรกจะเป็นคนที่กําหนดความเป็นไปในบ้าน   ดังนั้นคนเวียดนาม
ส่วนใหญ่จึงมักเลือกคนที่เหมาะสมกับบ้านตัวเองเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งบ้านไหนที่กําลังอยู่ในระหว่างไว้ทุกข์  
คนที่ป่วยไม่สบาย และคนที่กําลังอุ้มท้องจะไม่ไปอวยพรใคร และคนอื่นก็จะไม่เข้ามาอวยพรบ้านที่กําลังไว้
ทุกข์  คนเวียดนามเรียกธรรมเนียมนี้ว่า ซงหญ่า (Xong Nha) หากบ้านไหนโชคไม่ดีมีคนในบ้านเสียชีวิต
ในช่วงเทศกาลตรุษญวน  จะจัดงานศพแต่จะยังไม่ไว้ทุกข์ (จะยังไม่ใส่ชุดไว้ทุกข์สีขาว) หากเสียชีวิตก่อน
วันที่ 1 เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติของเวียดนาม จะต้องทําพิธีศพและฝังศพให้เสร็จก่อนวันที่ 1 เดือน 1 
แต่หากเสียชีวิตในวันช่วงวันที่ 1 เดือน 1 ก็ให้เริ่มจัดงานศพและใส่ชุดไว้ทุกข์ได้  วันที่ 2 เดือน 1 ซึ่งคนรู้จัก
ก็จะยังไม่ไปร่วมงานศพจนกว่าจะไหว้ส่งบรรพบุรุษที่บ้าน  ซึ่งแสดงถึงการสิ้นสุดเทศกาลตรุษญวน 
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สิ่งที่ห้ามทําในวันเทศกาลตรุษญวน คือ ห้ามกวาดบ้าน  ถ้ากวาดก็ให้กวาดเข้า  ห้ามพูดเรื่อง ไม่ดี   
ห้ามทะเลาะกัน  ห้ามทวงหนี้และจ่ายหนี้  ห้ามยืมเงิน  ห้ามไปงานศพหรือบ้านที่กําลังไว้ทุกข์ ห้ามไปเยี่ยม
คนป่วย  โดยปกติจะห้าม ประมาณ 3 วันเพราะถือว่าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งปีใหม่แสดงถึงสิ่งดีๆ  จะได้
โชคดีตลอดปี  หลังจากพิธีทุกอย่างเสร็จสิ้น  พิธีไหว้ส่งบรรพบุรุษกลับสวรรค์จะทําในวันที่ 2 หรือ 3 เดือน 
1 ทางจันทรคติเวียดนาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งการไหว้ส่งบรรพบุรุษกลับสวรรค์  
จะมีการไหว้ใหญ่เป็นครั้งสุดท้าย  ของไหว้จะถูกจัดแบบมากมายหลายอย่างเหมือนกับไหว้วันที่ 1 เดือน 1 
การไหว้ส่งบรรพบุรุษจะต้องมีการไหว้ขอบคุณบรรพบุรุษที่คุ้มครองลูกหลานทุกคน  และขอบคุณ           
ที่บรรพบุรุษที่ได้กลับมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษญวนกับลูกหลาน หลังจากนั้นก็เผากระดาษเงิน
กระดาษทองเพื่อให้บรรพบุรุษนําไปใช้ในปรโลก กระดาษเงินกระดาษทองที่ไหว้จะมากกว่าเทศกาลอ่ืน ๆ 
ในขณะที่เผากระดาษจะต้องมีการเทเหล้าขาวหนึ่งแก้วเล็กๆ ลงไปเพราะเชื่อว่าจะทําให้กระดาษเงิน
กระดาษทองเหล่านั้นใช้ได้จริงในปรโลก  

เต็ดจุงเวียน  (Tet Trung Nguyen)   เป็นงานคล้ายกับงานสารทจีน  หรือเทศกาลโปรดผีเร่ร่อน  
จัดขึ้นในวันที่  15  เดือน 7  ตามจันทรคติ  เชื่อกันว่าเป็นวันที่วิญญาณร้ายขึ้นมาบนโลก  จึงมีการทําทาน
ให้วิญญาณเร่ร่อน  โดยการนําข้าวต้ม  ถั่วคั่ว หรือกระดาษเงินกระดาษทองนําไปวางไว้ในวัด หรือโคนต้น
ไทร  หลังเสร็จพิธีจะมอบอาหารที่ไหว้ผีให้เด็กยากจน  ส่วนกระดาษเงินกระดาษทองจะเผาเพื่อส่งวิญญาณ
เร่ร่อนในอีกโลก  

 เต๊ดจุงทู  เทศกาลกลางฤดูใบไม้ล่วง  จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8  ของทุกปี  ชาวบ้านจะ
ประกวดทําขนมเปี๊ยะโก๋ญวน  หรือบันตรังทู และมีการจัดขบวนเชิดมังกร  เพื่อแสดงความเคารพต่อ
พระจันทร์  
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กิจกรรม ท้ายบทที่ 2 
 
กิจกรรมที่  1  
 
 ให้ผู้เรียนอธิบายว่า มีเครื่องดนตรีชนิดไหนบ้างที่ให้เล่นได้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น  เพราะเหตุใดและ
ใช้เล่นในพิธีกรรมใดบ้าง 
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กิจกรรมที่  2  
 
 ให้ผู้เรียนอธิบายว่า  เวียดนามได้รับวัฒนธรรมจากจีน  ในด้านใดบ้าง  
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บทที่ 3 
สถานที่สําคัญและน่าสนใจของประเทศ 

 
เวียดนามเป็นประเทศที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และมีภูมิประเทศที่สวยงาม

ตามธรรมชาติ  โดยมีเมือง และจังหวัดทําสําคัญ ที่เป็นที่ต้ังของสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย หลายเมืองมี
ช่ือเสียงจารึกในประวัติศาสตร์โลก  และมีวัฒนธรรมแปลก ๆ ที่น่าศึกษา 

 
3.1 เมืองและจังหวัดท่ีสําคัญ 
 จังหวัดลาวไก  ต้ังอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามโดยมีพรมแดนติดกับ มณฑล
ยูนนาน ประเทศจีน ทางด้านทิศเหนือ  ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดไหลโจว ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดฮา
เกียง และทางใต้ติดกับจังหวัดซอนลา ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออก เป็นแบบต่างๆ อาทิ หุบเขา ภูเขาต่ํา ๆ 
สูง ๆ สลับกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดเขาฟานซีปัง  ซึ่งสูงสุดในระดับน้ําทะเลถึง 3,143 เมตร  ซึ่งในความ
สูงระดับนี้ทําให้เป็นยอดเขาที่สูงสุดในภูมิภาคอินโดจีน สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นแบบภูเขาสูง ช่วงฤดู
แล้งเริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม จนถึงเดือนมีนาคม อากาศจะหนาว และจะมีฝนในช่วงเดือนเมษายน จนถึง
กันยายน อุณภูมิเฉลี่ยทั้งปี อยู่ที่  23 องศาเซลเซียส บางครั้งจะมีหิมะตก  ในจังหวัดลาวไกมีสถานที่
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  เช่น  ซาปา  หมู่บ้านกัตกัต  หมู่บ้านต่าฟาน  และน้ําตกซิลเวอร์ 

จังหวัดกว๋างนิงห์  (Quang Ninh )  ต้ังอยู่ทางเวียดนามตอนเหนือ  กว๋างนิงห์ คือ ที่ต้ังของอ่าว 
ฮาลอง  โดยสภาพภูมิประเทศเป็นแบบชายฝั่งที่ทอดตัวยาวไปพร้อมๆ กับแนวเขา ประกอบด้วยอําเภอหลัก 
4 อําเภอ ได้แก่ ฮาลอง แคมฟา หมงไก และ อองไบ ในจังหวัดกว๋างนิงห์มีสถานที่ท่องเที่ยว เช่น อ่าวฮาลอง 

เมืองฮานอย (Hanoi)  " ฮานอย " หมายถึงตอนต้นของแม่น้ํา เป็นเมืองหลวงของประเทศ
เวียดนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือระหว่าง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519  ฮานอยต้ังอยู่
บนฝั่งขวาของแม่น้ําแดง อุตสาหกรรมในเมือง คือ เครื่องจักร ไม้อัด สิ่งทอ สารเคมี และงานหัตถกรรม    

ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ลี้  สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 1553 โดยใช้ช่ือว่า"ทังล็อง"จนกระทั่ง 
พ.ศ. 2345 กษัตริย์ราชวงศ์เหงียนได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่เมืองเว้  เมื่อตกเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีนของ
ฝรั่งเศส ฮานอยจึงกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอีกครั้งใน พ.ศ. 2430 ภายหลังได้รับเอกราชในปี 
พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อ
รวมประเทศในปี พ.ศ.2519  ฮานอยจึงเป็นเมืองหลวงหนึ่งเดียวของเวียดนามในปัจจุบัน  เมืองฮานอย     
มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  เช่น  วิหารวรรณกรรม  ทะเลสาบคืนดาบ  อ่าวฮาลอง  วัดเนินหยก บ้านพัก 
ลุงโฮ  สุสานโฮจิมินห์  พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ โรงละครที่มีการแสดงการเชิดหุ่นกระบอกน้ํา   และป้อม
ปราการหลวงทังล็อง 

จังหวัดนิงห์บิงห์   (Ninh Binh)  ต้ังอยู่ทางตอนใต้ของเมืองฮานอย เป็นจังหวัดที่มีความพิเศษทาง
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นอยู่อย่างหนึ่งคือ มีพื้นที่เป็นที่ชุ่มน้ํา  ในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาล       
จนพื้นที่นั้นถูกเรียกว่า  “อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน” หรือ “ฮาลองบก”  เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้ง
เทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบตํ่า  และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา 99 ยอด จึงถือกันว่าเป็นเมืองศักด์ิสิทธ์ิ 
คณะปฏิวัติของโฮจิมินห์ก็ได้เคยต้ังฐานทัพขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกในศึกเดียนเบียนฟู  และที่นี่เป็นที่ต้ังของ
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พระราชวังโบราณของอดีตกษัตริย์  และวัดอีกมากมาย  รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น 
พระราชวังเก่าฮวาลือ  ถ้ําตามก๊ก 

จังหวัดกว่างนาม  (Quang Nam)    อยู่ในภาคกลางของประเทศเวียดนาม ฮอยอัน (Hoi An)  
เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้  ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ต้ังอยู่ในเขตจังหวัด
กว่างนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  นอกจากนี้ยังมีปราสาทหมี
เซิน (My Son)  ซึ่งเป็นโบราณสถาน สร้างด้วยศิลปะจามโบราณในสมัยศตวรรษที่  4  เพื่อใช้เป็นศาสน
สถาน  ปราสาทหมีเซินได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลก 

จังหวัดกว่างบิ่ญ  (Quang Bình)  ต้ังอยู่ภาคกลางตอนบนของประเทศเวียดนาม เป็นจังหวัดที่มี
แผ่นดินแคบที่สุดของเวียดนาม และเป็นจังหวัดที่เดินทางจากไทยไปใกล้ที่สุด คือระยะทาง 145 กิโลเมตร
จากจังหวัดนครพนม  ต้ังอยู่ในเขตอําเภอโบ๊จักและอําเภอมิญหวา ของกว่างบ่ิญ และติดชายแดนประเทศ
ลาว  ห่างจากกรุงฮานอยมาทางใต้ ประมาณ 500 กิโลเมตร  มีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ คือ  อุทยาน
แห่งชาติฟ็องญา-แก๋บ่าง เป็นกลุ่มหินปูนมีขนาดพื้นที่  857.54  ตารางกิโลเมตร อุทยานนี้มีช่ือเสียงในความ
สวยงามของถ้ําที่มีอยู่เป็นจํานวนมาก  

เมืองดานัง (Danang)  จัดเป็น 1 ใน 5 เขตการปกครองส่วนท้องถิ่นในเวียดนาม  เป็นเมืองท่า    
ที่สําคัญของเวียดนามกลางตอนใต้  ต้ังอยู่ริมชายฝั่งทะเลจีนใต้  ทิศตะวันตกและทิศใต้ ติดกับจังหวัดกว่าง
นาม ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้  มีภูมิอากาศแตกต่างกันในแต่ละช่วงในรอบปี โดยอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี
อยู่ ที่ 26 องศาเซลเซียส  

ประวัติศาสตร์เมืองดานัง  ในปี พ.ศ. 2390 เรือรบฝรั่งเศสได้ระดมยิงโจมตีเมืองดานังเพื่อตอบโต้  
ที่กลุ่มมิชชันนารีคาทอลิกถูกประหารชีวิต เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2401 กองทหารฝรั่งเศสยกพลขึ้นบก       
ที่ดานัง ตามพระบัญชาของพระเจ้านโปเลียนที่ 3 เพื่อประกาศพื้นที่นี้ว่าเป็นอาณานิคมภายใต้อาณัติ     
ของฝรั่งเศส และถูกเปลี่ยนชื่อเป็นช่ือภาษาฝรั่งเศสว่า Tourane ขณะนั้นถือว่าเป็น 1 ใน 5 เมืองสําคัญ   
บนคาบสมุทรอินโดจีน ในระหว่างสงครามเวียดนาม เมืองนี้เป็นที่ต้ังฐานทัพอากาศหลักของกองทัพ
สหรัฐอเมริกา ครั้งนั้นจํานวนประชากรในเมืองได้เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 1 ล้านคน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ลี้ภัย
สงคราม ก่อนปี พ.ศ. 2540 ดานังยังเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดกว่างนาม-ดานัง จนกระทั่งวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2540 ดานังได้ถูกแยกออกจากจังหวัดกว่างนาม และเป็นเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งที่ 4 ของ
เวียดนาม  มีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัฐ เช่น แม่น้ําหาน  โบสถ์คริสต์ วัดกาวได๋   และพิพิธภัณฑ์ประติมากรรม
ของจาม 

เมืองเว้  (Hue)  เป็นเมืองเอกของจังหวัดถัวเทียน-เว้  และเคยเป็นเมืองหลวงเก่าในสมัยราชวงศ์
เหงียน ช่วงปี พ.ศ. 2345-2488  ต้ังอยู่ในเวียดนามตอนกลาง  ริมฝั่งแม่น้ําหอม ทางฝั่งเหนือของแม่น้ํา คือ
ที่ต้ังของพระราชวัง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของย่านประวัติศาสตร์  โบราณสถานและวัดสําคัญส่วนใหญ่ในเมืองเว้  
จะต้ังอยู่ในบริเวณนี้ ทางฝั่งใต้ของแม่น้ําจะเป็นเมืองใหม่ ซึ่งมีย่านธุรกิจและที่พักอาศัยมากมาย สถานที่
ท่องเที่ยวในเมืองเว้จะมีแหล่งท่องเที่ยว คือป้อมปราการ  พระราชวังหลวง และสุสานจักรพรรดิ  
 เดิมที่เว้เป็นเมืองหลวงของราชวงศ์เหงียน และเป็นอดีตนครจักรพรรดิหรือพระราชวังที่จักรพรรดิ
ยาลอง องค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหวียน  เป็นผู้สถาปนาขึ้น เมืองแห่งนี้ได้รับการบันทึกไว้ หลังจาก
อาณาจักรจามปาล่มสลายลง ซึ่งปกครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของเวียดนามตอนใต้  ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17-
19 และสิ้นสุดการเป็นเมืองหลวงในปี  พ.ศ.2488 แต่เดิมเมืองเว้เป็นเมืองเล็กๆ ที่ต้ังอยู่ใจกลางของประเทศ
เวียดนาม  อยู่ในความปกครองของขุนนางเหวียนฮวาง (Nguyen Hoang) ในแผ่นดินของราชวงศ์เล      
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แต่ราชวงศ์ปกครองได้ไม่นานก็เกิดสงครามแบ่งแยกดินแดนขึ้น ทางตอนเหนือตกไปอยู่ในการปกครองของ
ขุนนางตริงห์  และทางตอนใต้ตกอยู่ในการปกครองของขุนนางเหวียน ต่อมาได้เกิดการขัดแย้งกันและเกิด
สงครามขึ้นมา พี่น้องตระกูลเตยเซินก่อกบฏขึ้นและยึดเวียดนามได้ทั้งหมด เหวียนฉวางหรือที่คนไทยรู้จัก
พระองค์ในชื่อว่า "องเชียงสือ"  ซึ่งเป็นผู้ปกครองเวียดนามใต้อยู่ในขณะนั้น  จึงได้ลี้ภัยมาพึ่งพระบรมโพธิ
สมภารในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนานถึง 4 ปี  แล้วกลับมาปราบกบฏลงได้ ในปีพ.ศ. 
2345 และรวบรวมดินแดนทางตอนเหนือและตอนใต้เข้าไว้ด้วยกัน   โดยเรียกช่ือใหม่ว่าเวียดนาม พร้อมกับ
สถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิยาลองแห่งราชวงศ์เหวียน  และขึ้นปกครองเมืองเว้ซึ่งเป็นราชธานี  แต่
หลังจากที่พระเจ้ายางลองปกครองเวียดนามได้เพียง 33 ปี ฝรั่งเศสก็บุกเข้าโจมตีเมืองเว้  ในช่วงนี้จักรพรรดิ
ผลัดกันขึ้นสู่บัลลังก์ในช่วงสั้นๆ  หลังจากนั้นก็ถูกยึดครองโดยญี่ปุ่นในมหาสงครามเอเชียบูรพาเมื่อ ปี พ.ศ. 
2488 และในสิงหาคมปีเดียวกันนี้เองที่พระเจ้าเบ๋าได่ได้สละราชสมบัติจึงทําให้สิ้นสุดราชวงศ์เหงียน  ต่อมา
เมืองเว้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามใต้  ตามการแบ่งประเทศออกเป็น 2 ส่วน และได้เสื่อมสลายลง
ภายใต้การปกครองของรัฐบาลโงดิงห์เดียม  ต่อมาในปี พ.ศ. 2492  จักรพรรดิบ๋าวด่ายทรงได้รับการ
ช่วยเหลือจากชาวฝรั่งเศสในอาณานิคม และทรงก่อต้ังเมืองหลวงใหม่ คือ ไซ่ง่อน  ซึ่งอยู่ทางทางใต้ของ
ประเทศ ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2511 ระหว่างการบุกเข้าโจมตีของเวียดกงในช่วงเทศกาลเต็ด ซึ่งก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนไปทุกเมืองในเวียดนามใต้ จึงส่งผลให้ สหรัฐอเมริกาถอนกองกําลังออกจากเวียดนาม และใน
ที่สุดก็ทําให้เวียดนามเหนือลงมายึดเวียดนามใต้ และรวมกันเป็นหนึ่งได้สําเร็จ   

และในปี พ.ศ. 2536 โบราณสถานในเมืองเว้ ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็น
มรดกโลก ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 17  ที่เมืองการ์ตาเฮนา ประเทศ
โคลอมเบีย   ปัจจุบันเว้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม  เป็นเมืองที่เงียบ
สงบและน่าท่องเที่ยวมาก  เมืองเว้ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ  เช่น นครจักรพรรดิ  สุสานจักรพรรดิตือด๊ึก  
สุสานจักรพรรดิมินห์มาง  และสุสานของพระเจ้าไคดิงห์ 

เมืองโฮจิมินห์  เป็นเมืองหลักทางภาคใต้ มีท่าเรือน้ําลึกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีท่าอากาศ
ยานระหว่างประเทศ เป็นเมืองหลวงเก่า ที่เคยปกครองโดยระบบเสรีนิยม จึงเปิดกว้างด้านการค้าและการ
ลงทุน ธุรกิจส่วนใหญ่ของประเทศจะอยู่ที่เมืองนี้ เป็นเมืองที่มี GDP และมีกําลังซื้อแฝงจากกลุ่มเวียดนาม
โพ้นทะเลสูงที่สุดในประเทศ และเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้า การเงินการธนาคาร ศูนย์กลางด้านการศึกษา
และสุขภาพพยาบาล อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว  
เมืองโฮจิมินห์ หรือชื่อเดิม ไซ่ง่อน เคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ ภายหลังสงครามเวียดนามสิ้นสุดลง
ในปี ค.ศ. 1975 จึงได้มีการเปลี่ยนช่ือเป็น โฮจิมินห์ เพื่อเป็นเกียรติแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ เป็นเมือง
ที่มีอายุกว่า 300 ปี เต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และได้รับการขนานนามว่า "ไข่มุกแห่งตะวันออก
ไกล" อยู่ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม เป็นเมืองใหญ่ที่สองของประเทศรองจากเมืองฮานอย (เนื่องจาก
ฮานอยได้ขยายให้ใหญ่ขึ้น โดยรวมจังหวัดข้างเคียงเข้าไปด้วย)  เมืองโฮจิมินห์อยู่ห่างจากเมืองฮานอย     
ซึ่งเมืองหลวง ประมาณ 1,730 กิโลเมตร เป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมตอนใต้ของเวียดนาม และเป็น
ประตูสําคัญแห่งหนึ่งของเอเชีย ปัจจุบันเมืองโฮจิมินห์ไม่เพียงเป็นศูนย์กลางด้านการค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึง
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวของประเทศ  เช่น  จัตุรัสโฮจิมินห์  ตลาดเบิ๊น 
ถั่น  โรงละคร  โบสถ์นอร์ทเธอดาม  สวนสัตว์และสวนพฤกษศาสตร์  พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ  
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์  และทําเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ 
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3.2 สถานที่ท่องเที่ยวท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร ์ และสถานทีส่ําคัญทางมรดกโลก 
 

ซาปา (Sapa)  เป็นเมืองที่ต้ังอยู่ในเขตจังหวัด ลาวไก (Lao Cai) อยู่ทางทิศเหนือของประเทศ
เวียดนาม ใกล้กับชายแดนจีน ห่างจากเมืองฮานอยประมาณ 350 กิโลเมตร สูง 1,650 เมตร บรรยากาศที่นี่
ต่างกับเมืองอื่นๆของเวียดนาม  เพราะมีอากาศเย็น ทําให้เพาะปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวได้ดี   มีจุดเด่น
คือ มีการทํานาขั้นบันไดมากมาย  ท่ามกลางลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างสวยงาม  ทําให้มีภูมิทัศน์สวยงาม
เหมาะแก่การท่องเที่ยวและเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธ์ุมากท่ีสุดในประเทศ
เวียดนาม   

 
 

 
 

วิวทิวทัศน์  ในเมืองซาปา (Sapa) 
 

ในอดีตเมืองซาปาเคยถูกสร้างขึ้นให้เป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาปกครองในสมัยยุค
อาณานิคม ในปี พ.ศ. 2465  จึงมีสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือน และการวางผังเมืองแบบเฟรนช์โคโลเนียล 
มีจุดเด่นที่ต้ังอยู่กลางเมืองคือ โบสถ์คาทอลิค  ซาปา น่าเที่ยวที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงฤดูหนาว  เนื่องจากเมือง
ซาปาโอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่จึงทําให้มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี   ฤดูหนาวบางปีมีหิมะตกที่ยอดเขา ชาว
เวียดนามและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในฮานอย ก็จะหาเวลามาพักผ่อนในช่วงวันหยุด  เมื่อซาปาเป็นที่รู้จัก
ของนักท่องเที่ยวมากขึ้น ก็มีการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว  มีอาคารสมัยใหม่เกิดขึ้นจํานวนมาก มีโรงแรม 
ร้านอาหารแบบตะวันตก และร้านคาราโอเกะ 

 

 
 

บรรยากาศในเมืองซาปา (Sapa) 
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หมู่บ้านกัตกัต (Cat Cat Village)  อยู่ห่างจากเมืองซาปา 3 กิโลเมตร หมู่บ้านกัตกัต เป็นหมู่บ้าน
เก่าแก่ของชาวเผ่าม้ง  ซึ่งอพยพมาจากประเทศจีน มีเครื่องแต่งกายที่นิยมโทนสีน้ําเงินเข้มหรือดํา  ที่นี่มีวิว
ทิวทัศน์ของนาขั้นบันได นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวชมหมู่บ้านนี้ได้ง่าย 
 

 
 

หมู่บ้านกัตกัต (Cat Cat Village) 
 

 หมู่บ้านต่าฟาน (Ta Van Village)  อยู่ทางทิศใต้ของเมืองซาปาประมาณ 10 กิโลเมตร หมู่บ้านต่า
ฟานเป็นหมู่บ้านของชาวเขาหลายเผ่ามาอยู่รวมกัน แต่จะมีประชากรของเผ่า Giay  ซึ่งถือเป็นชนเผ่าที่มี
ประชากรค่อนข้างเยอะในเวียดนาม ซึ่งในความหลากหลายของคนพื้นเมืองทําให้ เห็นความแตกต่างของ
การแต่งกาย ซึ่งแต่ละเผ่าก็จะแตกต่างกันออกไปและยังมีภาษาพูดเฉพาะอีกด้วย การเข้ามาชมหมู่บ้านแห่ง
นี้เพื่อชมวิถีชีวิตของชาวเขา และสัมผัสทัศนียภาพของนาขั้นบันได ซึ่งมีเทือกเขาฟานสีปันเป็นฉากหลัง มีวิว
ทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ 

 

 
 

หมู่บ้านตา่ฟาน (Ta Van Village) 
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 น้ําตกซิลเวอร์  (Silver Waterfall)  อยู่ริมถนนทางไปไลโจว (Lai Chau) น้ําตกซิลเวอร์ เป็นน้ําตก
ที่มีความสวยงาม อยู่ริมถนน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร ไหล
เลาะลงมาจากหน้าผาหิน นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปชั้นบนของน้ําตกได้ แต่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
ประมาณ 3,000 ด่อง 

 

 
 

น้ําตกซิลเวอร ์ (Silver Waterfall) 
  
 อ่าวฮาลอง  (Halong Bay)  อยู่ในเขตของจังหวัดกว๋างนิงห์  ทางเวียดนามตอนเหนือ    เป็นอ่าว
แห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกี๋ยทางตอนเหนือของเวียดนาม  ใกล้ชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาชน
จีน อยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางตะวันออก 170 กิโลเมตร ช่ือตามการออกเสียงในภาษาเวียดนามเขียนได้
ว่า " Vinh HaLong " หมายถึง "อ่าวแห่งมังกรผู้ดําด่ิง" ในอ่าวฮาลองมีเกาะหินปูนจํานวน 1,969 เกาะ  โผล่
พ้นขึ้นมาจากผิวทะเล  บนยอดของแต่ละเกาะมีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น  หลายเกาะมีถ้ําขนาดใหญ่อยู่
ภายใน  ถ้ําที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณอ่าว คือ ถ้ําเสาไม้ ภายในถ้ําประกอบไปด้วยโพรงกว้าง 3 โพรง มีหินงอก
และหินย้อยขนาดใหญ่อยู่จํานวนมาก               
 

 
 

อ่าวฮาลอง  (Halong Bay) 
เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบริเวณอ่าว 2 เกาะ คือ เกาะกัดบา (Cat ba) และเกาะ Tuan Chau ทั้ง

สองเกาะนี้มีคนต้ังถิ่นฐานอยู่อย่างถาวร บนเกาะมีโรงแรมและชายหาดจํานวนมากคอยให้ บริการ
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นักท่องเที่ยว  ส่วนเกาะขนาดเล็กอ่ืน ๆ บางเกาะก็มีชายหาดที่สวยงามที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเยี่ยมชม บาง
เกาะเป็นที่ต้ังของหมู่บ้านชาวประมง และบางเกาะยังเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์หลายชนิด  ตามตํานานพื้นบ้าน
ได้กล่าวไว้ว่า ในอดีตนานมาแล้ว  ระหว่างที่ชาวเวียดนามกําลังต่อสู้กับกองทัพชาวจีนผู้รุกราน เทพเจ้าได้ส่ง
กองทัพมังกรลงมาช่วยปกป้องแผ่นดินเวียดนาม  มังกรเหล่านี้ได้ดําด่ิงลงสู่ท้องทะเลบริเวณที่เป็นอ่าวฮาลอง
ในปัจจุบัน  ทําให้อัญมณีและหยกพุ่งกระเด็นออก อัญมณีเหล่านี้กลายเป็นเกาะแก่งน้อยใหญ่กระจายอยู่ทั่ว
อ่าว เป็นเกราะป้องกันผู้รุกราน  ทําให้ชาวเวียดนามปกป้องแผ่นดินของพวกเขาได้สําเร็จและก่อต้ังประเทศ  
ซึ่งต่อมาก็คือ ประเทศเวียดนามในปัจจุบัน 

และในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 อ่าวฮาลองก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ด้าน
ธรรมชาติ ในการประชุมทะเบียนรายชื่อมรดกโลกครั้งที่  18  ขององค์การยูเนสโกที่จัดที่ประเทศไทย 

  
 วิหารวรรณกรรม (Literature temple) หรือ ช่ือเวียดนามว่า “วันเหมียว”  เป็นวัดโบราณแห่ง
หนึ่งของเมืองฮานอย (Hanoi)  ของเวียดนาม ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานเกือบพันปี และถือเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม  เช่นเดียวกับที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ วัดโพธ์ิ  ในบ้านเรา 
ที่ได้ช่ือว่า เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย  วิหารวรรณกรรมสร้างขึ้นต้ังแต่ปี ค.ศ.1070 ซึ่งเป็น
ยุคของ ราชวงศ์ไล  โดยพระเจ้าไล ไท ตอง โปรด ฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูคุณธรรม โดยอุทิศให้แก่ขงจื้อ 
ปราชญ์ชาวจีนขึ้นในบริเวณเดียวกันกับวัด เพื่อให้เหล่าขุนนางได้เข้าศึกษาเล่าเรียนและสอบเป็นจอหงวน 
เมื่อถึงยุคสมัยของราชวงศ์ตรัน  จึงได้เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าเรียน วิชาที่สอนนั้นเป็นวิชาปรัชญาของขงจื้อ 
ประกอบไปด้วยเรื่องการประพฤติปฏิบัติตน วิชาประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เป็นต้น  มหาวิทยาลัยแห่ง
แรกของเวียดนามนี้ได้เปิดสอนจนถึงปลายศตวรรษที่ 18 ก็ได้ปิดตัวลง และถูกทิ้งให้รกร้าง เมื่อฝรั่งเศสเข้า
ยึดเวียดนามเป็นเมืองขึ้น  
 

 
 

วิหารวรรณกรรม (Literature temple) 
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 ทะเลสาบคืนดาบ  (ฮว่านเกี๋ยม, Hoan Kiem Lake)  ต้ังอยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่าฮานอย  มี
ตํานานเล่าขานสืบต่อกันมาว่า  ครั้งอดีตพระเจ้าเลไทโต  (Le Thai To) ได้นําดาบวิเศษซึ่งนํามาต่อสู้กับ
พวกหมิงจนสามารถปลดปล่อยประเทศให้อิสระแล้ว พระองค์ทรงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษ
ให้กับเต่าศักด์ิสิทธ์ิ  
 

 
 

ทะเลสาบคืนดาบ  (ฮว่านเก๋ียม, Hoan Kiem Lake) 
 
 และกล่าวกันว่าเต่าได้ขึ้นมาฉกดาบไปจากพระหัตถ์ของพระองค์ แล้วหายไปในทะเลสาบ  อันเป็น
เหตุให้ทะเลสาบแห่งนี้มีช่ือว่า ทะเลสาบคืนดาบหากมองไปกลางทะเลสาบจะเห็นเจดีย์  โบราณโผล่ขึ้นพ้น
น้ํา สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18 มีช่ือเรียกว่า ทาพรัว(Thap Rua)  ซึ่งหมายถึง  หอคอยเต่าและในปจัจุบัน
ยังมีหลายคนบอกว่าเห็นเต่าขนาดใหญ่อยู่ในทะเลสาบแห่งนี้   โดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนฤดูกาล 
 
 วัดเนินหยก  (หง็อกเซิน  Ngoc Son temple) คือ วัดซึ่งต้ังอยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบคืน
ดาป  สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 เป็นสถานที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่เฉิน ฮัง โด๋ว ผู้นําการต่อต้านราชวงศ์
หยวนเมื่อ ศตวรรษที่ 13 และได้รับการซ่อมแซมในปี พ.ศ.1864 โดย ปราชญ์ลัทธิขงจื้อ ช่ือ หวัน เซิง และ 
เหงียน หวัน ซุย โดยเช่ือมกับฝั่งด้วยสะพานเทฮุก ที่มีความหมายอันไพเราะว่าสะพานแสงอาทิตย์ยามเช้า  
สะพานเทฮุก หรือ สะพานแสงอาทิตย์ เป็นสะพานไม้ทรงโค้ง สีแดงสดใส ที่ทอดข้ามจากฝั่งไปยังเกาะหยก 
 

 
หนังสือประกอบการเรียน  รายวิชาเลือก  ซินจ่าวเวียดนาม  - 37 - 



 
 

วัดเนนิหยก  (หง็อกเซิน  Ngoc Son temple)   
 

 
 

สะพานเทฮุก 
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 บ้านพักลุงโฮ  (Ho Chi Minh's stilt house)  ต้ังอยู่ในเมืองฮานอย  เป็นบ้านที่ประธานาธิบดีโฮจิ
มินห์ใช้เป็นที่พักและทํางานในช่วงปี ค.ศ.1958 ถึง  ค.ศ. 1969 ลักษณะภายนอกสะท้อนถึงความเรียบง่าย
และเท่าทันสมัยปฎิวัติของเวียดนาม  ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับทําเนียบประธานาธิบดีที่อยู่ใกล้กัน        
ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรับรองแขกผู้ใหญ่คนสําคัญในภูมิภาคอินโดจีน  เมื่อครั้งตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส  บ้าน
ทั้งหลังสร้างด้วยไม้เป็นพื้นปาร์เกต์ รอบ ๆ บ้านตกแต่งด้วยสวนหลากหลาย  มีห้องสองห้อง ช้ันบนเป็นห้อง
ทํางานและห้องนอน  ช้ันล่างเป็นห้องประชุม   
 

 
 

บ้านพักลุงโฮ  (Ho Chi Minh's stilt house) 
 

 สุสานโฮจิมินห์  (Ho Chi Minh’s Mausoleum) ต้ังอยู่บนถนนเดียนเบียนฟู (Dien Bien Phu) 
บริเวณจัตุรัสบาสดิงห์ (Ba Dinh) ในเมืองฮานอย  สุสานแห่งนี้ได้สร้างขึ้น  เมื่อปี พ.ศ. 2516 เสร็จ         
ในปี พ.ศ. 2518  เป็นอาคารหินอ่อนและหินแกรนิตรวมถึงไม้  เป็นอาคารที่โดดเด่นและสง่างามมาก    
ด้านในจะพบกับศพอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งอาบน้ํายาอยู่ในโลงแก้ว  ในความเป็นจริงแล้ว        
ท่านต้องการให้เผาร่างเมื่อท่านตายลง สําหรับห้องนี้ไม่อนุญาตให้นํากล้องถ่ายรูป วีดีโอ โทรศัพท์         
หรือกระเป๋าทุกชนิดเข้าไปโดยเด็ดขาด 

 

 
หนังสือประกอบการเรียน  รายวิชาเลือก  ซินจ่าวเวียดนาม  - 39 - 



 
 

สุสานโฮจิมนิห์  (Ho Chi Minh’ s Mausoleum) 
 

 พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์   (Ho Chi Minh Museum)  ต้ังอยู่หลังสวนสาธารณะใกล้ ๆ กับจัตุรัสบา
ดิงห์  เดินผ่านสวนสาธารณะที่มีเจดีย์เสาเดียวต้ังอยู่  ก็จะพบกับพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ เป็นรูปแบบของอาคาร
สมัยใหม่ขนาดใหญ่  มีการจัดแสดงนิทรรศการมากมาย มีการถ่ายภาพขาวดํา ในสมัยสงคราม ซึ่งจะได้เห็น
ความเป็นอยู่ของเหล่าทหารกู้ชาติอีกด้วยและเรื่องราวการสู้รบในสมัยสงครามเวียดนาม 
 

 
 

พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์   (Ho Chi Minh Museum) 
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โรงละครฮานอย (Hanoi Opera House) โรงละครแห่งนี้ต้ังอยู่ตรงหัวมุมถนน Ly Thai To ตัด
กับถนน Trang Tien  บริเวณวงเวียนห้าแยก  โรงละคร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2454 สไตล์แบบฝรั่งเศส 
ตกแต่งอย่างงดงามดูแข็งแกร่ง ภายในมีที่นั่งกว่า 900 ที่นั่ง  ปัจจุบันยังเปิดแสดงอย่างสม่ําเสมอ การแสดง
จะเน้นดนตรีคลาสสิค 

 

 
 

โรงละครฮานอย (Hanoi Opera House) 
 

พิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตร์  (History Museum)  ต้ังอยู่หลังโรงละครฮานอย ค่าเข้าชม 15,000 
ด่อง สําหรับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์  หรือชาวเวียดนาม เรียก Bao Tang Lich แห่งนี้เป็นอดีตเป็น
สถาบันวิจัยทางโบราณคดีของสํานักฝรั่งเศส  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2453 สร้างใหม่ ปี 2469 ก่อนจะเปิดอีก
ครั้งในปี พ.ศ. 2475  

 
 

พิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตร ์ (History Museum) 
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ซึ่งสิ่งที่นํามาจัดแสดงไว้ที่นี่  ครอบคลุมถึงประวัติศาสตร์เวียดนามทุกสมัย เป็นโบราณวัตถุที่หาดูได้
ยาก  มีกลองสําริดโบราณ ซึ่งเป็นศิลปะอันงดงามของพวกจากที่แพร่เข้ามาในประเทศไทยด้วย นอกจากนี้
ยังมีเครื่องถ้วยชาม และเจ้าแม่กวนอิมปางประหลาด รวมถึงห้องจัดแสดงของใช้  สิ่งของต่างๆ ของกษัตริย์ 
13 พระองค์แห่งราชวงศ์เหวียน 

 
การเชิดหุ่นกระบอกน้ํา  (Water puppet show)  แสดงอยู่ในโรงละครตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก 

เฉียงเหนือของทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม บนถนนดิงห์เตียมฮว่าง  เมืองฮานอย  ค่าเข้าชมละครหุ่นกระบอกน้ํา  
คนละ 20,000 และ 40,000 ดอง เปิดการแสดงวันละหลายรอบ การแสดงหุ่นกระบอกน้ําของเวียดนาม ถือ
ได้ว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศเวียดนาม  การแสดงหุ่นกระบอกน้ําเริ่มต้นบริเวณดินดอน
สามเหลี่ยมปากแม่น้ําโขง  เนื่องจากสมัยก่อนพื้นที่บริเวณนี้มีน้ําท่วมทุกปี  จึงให้เกิดแรงบันดาลใจให้คิดค้น
การละเล่น   เพื่อสร้างความบันเทิงระหว่างที่น้ําท่วมเป็นเวลานาน  

 

 
 

การเชิดหุ่นกระบอกน้ํา  (Water puppet show) 
 

การแสดงหุ่นกระบอกน้ํา  ผู้แสดงจะอยู่หลังฉากซึ่งมีระดับน้ําสูงถึงเอว เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหว
ของหุ่น  โดยใช้ไม้ไผ่ลํายาว  เรื่องราวก็จะเกี่ยวกับวิถีชีวิต ประเพณี  และความเชื่อของชาวเวียดนาม ส่วน
เทคนิคการเชิดหุ่นจะถูกเก็บการรักษาไว้เป็นความลับ 

 
ป้อมปราการหลวงทังล็อง (Thang Long) เป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่  11 โดย

ราชวงศ์ลี้  แสดงอิสรภาพที่มีต่อชาวจีนของชาวไดเวียด พระราชวังนี้เป็นศูนย์กลางอํานาจทางการเมืองและ
การศาสนามากว่า 13 ศตวรรษต่อเนื่องโดยตลอด  ป้อมปราการหลวงทังล็อง ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดก
โลกด้านวัฒนธรรม ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 34 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ที่กรุง 
บราซีเลีย ประเทศบราซิล 
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ป้อมปราการหลวงทังล็อง 
 

 ป้อมปราการของราชวงศ์โห่  ต้ังอยู่ที่ตําบลเต็ยซาย  อําเภอหวิญหลก  ในจังหวัดทัญฮว้า    เป็น
ป้อมปราการแห่งหนึ่งที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โห่   (ค.ศ. 1400-1407)  ริมชายฝั่งเวียดนามเหนือตอนกลาง  
ปราสาทเต็ยโด (Tay Do) มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ความยาวเหนือจรดใต้เท่ากับ  870.5 เมตร 
ตะวันออกจรดตะวันตกเท่ากับ 883.5 เมตร มีประตูสี่ด้าน  ประตูหน้า คือประตูด้านทิศใต้  มีความสูง 9.5 
เมตร  และกว้าง 15.17 เมตร อีกสามประตูอยู่ทางทิศเหนือ  ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก  ตัวปราสาท
สร้างขึ้นจากก้อนหิน   
 

 
 

ป้อมปราการของราชวงศ์โห ่
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 นอกเหนือจากประตูแล้ว ตัวปราสาทเกือบทั้งหมดได้พังทลายไปแล้วป้อมปราการของราชวงศ์โห่
ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554 

 
ถํ้าตามก๊ก (Tam Coc)  ต้ังอยู่ในจังหวัดนิงห์บิงห์   (Ninh Binh)  หมายถึง ถ้ําสามถ้ํา ห่างจากตัว

เมืองประมาณ 9 กิโลเมตร เป็นถ้ําที่มีหินงอกหินย้อยอันน่ามหัศจรรย์ ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในความลึกของเทือกเขา 
ภูเขาและทะเลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําให้ที่นี่มีภูมิประเทศที่ราวกับภาพวาด  ซึ่งมีทัศนีย์ภาพที่สวยงาม
มาก  ภูเขาที่โอบล้อมด้วยหินปูนทั้งสองฝั่งแม่น้ําซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร  

 

 
 

ล่องเรือไปเที่ยว ถํ้าตามก๊ก (Tam Coc) 
 

ตามตํานานกล่าวว่า  ถ้ํา Tam Coc นี้ ถูกบรรจงสร้างโดยสายลมและกระแสน้ํา เมื่อครั้งน้ําทะเล
ยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ําปรากฎเป็นหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางเปรียบเหมือน 
กุ้ยหลินของจีน การไปเที่ยวถ้ําจะต้องลงเรือพายล่องตามแม่น้ํา Hoang Long  ล่องเรือผ่านท้องน้ํา เพื่อชม
ธรรมชาติและลอดใต้ถ้าทั้งสาม สองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็น
อย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนราวกับภาพสาม  

 

 
 

วิวทิวทัศนร์ะหว่างล่องเรือไปเที่ยว ถํ้าตามก๊ก 
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พระราชวังเก่าฮวาลือ  (Hua Lo Palace) ต้ังอยู่ในจังหวัดนิงห์บิงห์   อายุเก่าแก่หลายร้อยปี ซึ่งมี
สุสานกษัติรย์ราชวงศ์เล 

 

 
 

พระราชวังเก่าฮวาลือ  (Hua Lo Palace) 
 

 ปราสาทหมีเซิน (My Son)   ต้ังอยู่ที่จังหวัดกว๋างนาม  (Quang Nam)   อยู่ในภาคกลางของ
ประเทศเวียดนาม  มีซึ่งเป็นโบราณสถาน   สร้างด้วยศิลปะจามโบราณในสมัยศตวรรษที่  4  เพื่อใช้เป็น 
ศาสนสถาน  ปราสาทหมีเซินได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ด้านวัฒนธรรม ในการประชุมคณะกรรมการ
มรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่  23 เมื่อปี พ.ศ. 2542  ที่เมืองมาร์ราเกช ประเทศโมร็อกโก 

 
 

ปราสาทหมเีซนิ (My Son)  

 
หนังสือประกอบการเรียน  รายวิชาเลือก  ซินจ่าวเวียดนาม  - 45 - 



อุทยานแห่งชาติฟ็องญา-แก๋บ่าง ต้ังอยู่ในเขตอําเภอโบ๊จักและอําเภอมิญหวา ของกว๋างบ่ิญ และ
ติดชายแดนประเทศลาว  ห่างจากเมืองฮานอยมาทางใต้ ประมาณ 500 กิโลเมตร  เป็นกลุ่มหินปูนมีขนาด
พื้นที่  857.54  ตารางกิโลเมตร อุทยานนี้มีช่ือเสียงในความสวยงามของถ้ําที่มีอยู่เป็นจํานวนมาก และยัง
เป็นสถานที่ 1 ใน 2 ของโลกที่เป็นหินปูนที่มีลําธารใต้ดินขนาดใหญ่  อุทยานแห่งชาติฟ็องญา-แก๋บ่าง ได้รับ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก  ทางธรรมชาติ ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่  27    
เมื่อปี พ.ศ. 2546  ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

 

 
 

ถํ้าฟ็องญา 
 
แม่น้ําหาน (Han River)  ต้ังอยู่ในเมืองดานัง (Danang)  ภายหลังที่แม่น้ําทูโบนในเมืองท่าเก่า

อย่างฮอยอันเริ่มต้ืนเขิน   เนื่องจากแม่น้ําหลายสายเปลี่ยนเส้นทาง เรือขนส่งสินค้าจากต่างแดนไม่สามารถ
เข้ามาเทียบท่าได้  เมืองดานังจึงถูกสร้างขึ้นมาเป็นเมืองท่าแทนที่ฮอยอัน  เพราะด้วยลักษณะภูมิประเทศ
ของดานังที่มีแม่น้ําหานไหลผ่านใจกลางเมือง สะดวกต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ แต่แม่น้ําหานก็
ไม่ได้ทําหน้าที่เป็นเพียงสายนํ้าเศรษฐกิจที่นําความเจริญมาสู่เวียดนามกลางเท่านั้น  แต่แม่น้ําสายนี้ยังมี
ความสวยงามของทัศนียภาพที่ผสมผสานระหว่างเมืองท่าที่คึกคักและธรรมชาติที่สวยงามของขุนเขาน้อย
ใหญ่ได้อย่างลงตัว  แม่น้ําหานตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง มีทางเลียบแม่น้ําที่ตกแต่งสวยงามด้วยสวนหย่อมสี
เขียว วิวทิวทัศน์ก็สวยงามน่าชม  นอกจากนี้ยังมีเรือให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่บริเวณตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์
ประติมากรรมจาม โดยระหว่างล่องเรือ  เราจะได้ลิ้มรสอาหารเวียดนามไปพร้อมกับชมความสวยงามของ
แสงสีในยามค้ําคืน  
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แม่น้ําหาน (Han River) 
พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมของจาม  (Museum of Cham Scupture)  ต้ังอยู่ใจกลางเมืองดานัง 

สถานที่ที่รวบรวมเอาความเป็นมาของชนชาติจามท่ีรุ่งเรืองมาก่อนอาณาจักรใดๆ ในภูมิภาคน้ี  ซึ่งส่วนใหญ่
อยู่ในรูปของประติมากรรมที่แกะสลักจากหินและสําริด จัดต้ังขึ้นโดยสถาบันวิจัยทางโบราณคดีของฝรั่งเศส  
เมื่อปี พ.ศ. 2479 นิทรรศการถูกจัดแสดงไว้ตามห้องต่างๆ ที่สะท้อนถึงยุคสมัยทั้ง 4 ยุคตามแหล่งกําเนิด
ของอารยะธรรม ได้แก่ หมี่เซิน ตราเกียว ด่งเดือง และทาพเมิม ส่วนชั้นบนของพิพิธภัณฑ์มีการแสดงภาพที่
เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวจามไว้อย่างน่าสนใจ 

 

 
 

พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมของจาม  (Museum of Cham Scupture) 
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โบสถ์คริสต์ (Danang Cathedral)  ต้ังอยู่ใจกลางเมืองดานัง ติดกับถนนตรันฝู เป็นสถานที่
สะท้อนถึงจุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์ในประเทศเวียดนาม  ซึ่งเริ่มจากมิชชันนารีตะวันตกพวกแรกได้ เดิน
ทางเข้ามาทางอ่าวตังเกี๋ย  ทางภาคเหนือของเวียดนามในปี พ.ศ.2076 และเผยแผ่เข้าสู่เวียดนามกลางอย่าง
ถาวรเมื่อปี พ.ศ. 2158 โดยคณะมิชชันนารีโปรตุเกส   

 

 
 

โบสถ์ครสิต ์(Danang Cathedral) 
 

โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2466 สมัยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส จุดเด่นของโบสถ์ดานังแห่ง
นี้ คือตึกสไตล์กอทิธสีชมพู ที่สร้างขึ้นให้ เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของดานัง  ภายนอกตกแต่งอย่าง
สวยงามด้วยลวดลายอันประณีต  ด้านในเป็นห้องโถงอันกว้างขวาง ตกแต่งด้วยกระจกสีสันสวยงาม 
ชาวเมืองจะเดินทางมาที่โบสถ์แห่งนี้ในตอนเช้าและตอนเย็นของทุกวัน  โดยเฉพาะวันอาทิตย์จะคลาคล่ําไป
ด้วยจักรยานยนตร์ของชาวเมืองที่เดินทางมาเข้าโบสถ์  นับเป็นศูนย์รวมของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่
เหนียวแน่นอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม 

 
วัดกาวได๋ (Cao Dai Temple) เป็นวัดที่แตกต่างจากวัดทั่วไปของแต่ละศาสนา ด้วยสถาปัตยกรรม

ที่ผสมผสานกันระหว่างความศรัทธากับวัฒนธรรมอันหลากหลาย เห็นได้จากการตกแต่งผนังโบสถ์ด้วยรูป
ปูนป้ันของพระเยซู ขงจื้อ พระพุทธเจ้า พระพรหม พระศิวะ และพระวิษณุ ภายในจะมีสัญลักษณ์ที่สําคัญ
ที่สุดของลัทธินี้  คือ ลูกกลมที่ทําจากกระดาษระบายสีเป็นรูปดวงตาที่มีรัศมีของดวงอาทิตย์ล้อมรอบ วาง
อยู่ตรงกลางแท่นบูชา รอบๆ มีพระพุทธรูป ขงจื้อ เล่าจ้ือ นักบุญ และเทพเจ้าทั้งหลายประดิษฐานอยู่ตาม
หลักการของลัทธินี้ที่พยายามนําเอาความศรัทธาทั้งหมดที่มีอยู่ในเวียดนาม มาอยู่ภายใต้ผู้สร้างสูงสุดเพียง
หนึ่งเดียว คือ กาวได๋ โดยเริ่ม จาก 3 ศาสนาหลักก่อน คือ พุทธ เต๋า ขงจื้อ และขยายต่อไปถึงศาสนาคริสต์ 
อิสลาม และลัทธิตามความเช่ืออื่น ๆ 
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วัดกาวได๋  (Cao Dai Temple) 
 

 นครจักรพรรดิ  (Imperial Enclosure)  ต้ังอยู่ใจกลางเมืองเว้ เป็นมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่และ
สวยงามของราชวงศ์เหวียน นครจักรพรรดิหรือพระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นตามนครจักรพรรดิราชวงศ์    
เหวียน  แบบแผนความเชื่อของจีน  ได้รับการออกแบบให้มีกําแพงล้อมรอบถึง 3 ช้ัน เมื่อเดินข้ามสะพาน
ผ่านซุ้มประตูหรือกําแพงชั้นนอกเข้าไป  จะพบกับซุนทานกง  หรือปืนใหญ่ 9 เทพเจ้าซึ่งอยู่ทางด้านขวามือ 
หมายถึงเทพ 5 องค์ ตัวแทนของธาตุทั้ง 5 คือ โลหะ น้ํา  ไม้  ไฟ และดิน ส่วนอีก 4 องค์ เป็นตัวแทนของ
ฤดูกาลทั้ง 4 ฤดู   ถัดมาเป็นกําแพงเหลือง ซึ่งเป็นกําแพงชั้นกลางที่ล้อมรอบนครของจักรพรรดิ  
พระราชวัง วัด และสวนดอกไม้เอาไว้  ในส่วนนี้มีประตูทางเข้าที่ตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงาม 4 ประตู  ประตู
ที่สําคัญที่สุด คือ โหงะโมน หรือ ประตูเที่ยงวัน  ที่สร้างขึ้นครั้งแรกด้วยหินแกรนิต  ในสมัยพระเจ้ามิงห์
หม่าง  เมื่อลอดผ่านประตูช้ันที่สอง โดยข้ามสะพานน้ําทอง จะพบกับพระราชวังไทเฮา อันเป็นวังที่สําคัญ
ที่สุดในนครจักรพรรดิ  ในอดีตถูกสงวนไว้เฉพาะจักรพรรดิเท่านั้น  เพื่อใช้สําหรับต้อนรับเช้ือพระวงศ์
ระดับสูง และนักการทูตต่างประเทศ  และจัดงานฉลองสําคัญต่างๆ 
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นครจักรพรรด ิ(Imperial Enclosure) 
 

สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก  (Tomb of Tu Duc)  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเว้  ตามบันทึก
กล่าวว่าพระองค์ได้ทรงออกแบบเองเกือบทั้งสิ้น  

 

 
 

สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก  (Tomb of Tu Duc) 
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สร้างขึ้น ปี พ.ศ. 2407  ใช้เวลาสร้าง 3 ปี   แรงงานคนถึง 3,000 คน  พระเจ้าตือด๊ึกเป็นโอรสของ
พระเจ้าเถี่ยวตรี  จักรพรรดิองค์ที่  4 แห่งราชวงศ์ เหวียนที่ทรงครองราชย์นานถึง 36 ปี   ภายในสุสานมี
ตําหนัก 2 แห่งภายใต้อาคารไม้ เก่าแก่ที่ต้ังอยู่ริมทะเลสาบลูเคียม  พระองค์ทรงใช้เวลาว่างในตําหนักแห่งนี้
นิพนธ์บทกวีและพักผ่อนหย่อนใจด้วยการตกปลา  ส่วนกลางของสุสานมีศิลาจารึกขนาดใหญ่ที่กล่าวถึงพระ
เกียรติคุณและ เรื่องราวต่างๆ ที่กิดขึ้นในรัชสมัย  ส่วนตัวสุสานของพระองค์อยู่ด้านในสุด ร ายล้อมไปด้วย
ความร่มรื่นของทิวสน  ต้นไม้ที่แสดงถึงความเป็นอมตะ เพราะมีต้นไม้เพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่มีใบเขียว
ตลอดปี ชาวเวียดนามจึงนําไปเปรียบเทียบกับความเป็นอมตะขององค์จักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหวียน 

 
สุสานจักรพรรดิมินห์มาง (Tomb of Minh Mang)  ต้ังอยู่เมืองเว้  บริเวณปากน้ําตาตรัคและ

หูตรัค  ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ําหอมมาบรรจบกัน บริเวณหมู่บ้านบานเวียด การก่อสร้างสุสานแห่งนี้เริ่มขึ้น  
ในปีพ.ศ. 2383 หรือ 1 ปี ก่อนสิ้นพระชนม์ และสร้างเสร็จโดยพระเจ้าเถี่ยวตรี  รัชทายาทของพระองค์  

 

 
 

สุสานจักรพรรดิมินห์มาง (Tomb of Minh Mang) 
 

ในปี พ.ศ. 2386 พระเจ้ามิงห์หม่างเป็นพระโอรสองค์ที่ 4 ของพระเจ้ายาลอง และเป็นจักรพรรดิ
องค์ที่  2 ในราชวงศ์เหวียน พระองค์ทรงสร้างนครจักรพรรดิและได้รับการยกย่องอย่างสูงจากการที่ทรง
ปฏิรูปขนบธรรมเนียมประเพณีและเกษตรกรรม พระองค์ทรงยึดมั่นในแบบแผนการบริหารการปกครอง
ตามแบบจีน โดยการให้หัวเมืองต่างๆ มาขึ้นตรงต่อราชสํานัก รวมทั้งนโยบายต่อต้านฝรั่งเศสและ
ปราบปรามพวกนอกศาสนาอย่างรุนแรง ซึ่งนโยบายนี้เองที่ทําให้เวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส  
ในเวลาต่อมา  ภายในสุสานมีบริเวณลานกว้างที่มีรูปสลักหินของเหล่าบรรดาช้าง ม้า ทหาร และขุนนาง 
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ที่ต้ังเรียงรายอยู่สองฟากฝั่ง  ต่อมาเป็นศิลาจารึกที่ต้ังแท่นบูชาดวงพระวิญญาณ และพระตําหนักด้านในที่
แวดล้อมไปด้วยบึงน้ําและสวนอันร่มรื่น   และสามารถมองเห็นหลุมฝังพระศพเป็นเนินดินวงกลมขนาดใหญ่
ล้อมรอบด้วยรั้วสูง แต่ไม่เคยมีใครรู้เลยว่าตําแหน่งของที่ฝังพระศพที่แน่นอนนั้นอยู่ตรงไหน เพราะไม่
อนุญาตให้ผู้ใด นอกจากผู้ที่ทําการฝังพระศพเข้าไปและผู้ที่ทําการฝังพระศพนั้นจะต้องฆ่าตัวตายตาม
พระองค์ด้วย  เพื่อเป็นข้าราชบริพารรับใช้พระองค์ในภพหน้า 

 
สุสานของพระเจ้าไคดิงห์  (Tomb of Kinh Dinh)  ต้ังอยู่ที่เมืองเว้  เป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการ

ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก  เข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตก  ด้วยทรงเป็นจักรพรรดิใน
ราชวงศ์เหวียนพระองค์เดียวที่ได้เดินทางไปประเทศฝรั่งเศส  สุสานแห่งนี้สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอย่าง
ดี  โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 11 ปี  

 

 
 

สุสานของพระเจ้าไคดิงห ์(Tomb of Kinh Dinh) 
 

พระเจ้าไคดิงห์เป็นพระบิดาบุญธรรมของพระเจ้าเบ๋าได่ ทรงครองราชย์อยู่  9 ปี ในยุคที่ฝรั่งเศส
เข้ามาปกครอง ทางเดินขึ้นสุสานได้รับการตกแต่งเป็นบันไดมังกร จากนั้นมีบันไดต่อไปยังลานชั้นสองที่เรียง
รายด้วยรูปป้ันหินของช้าง  ม้า  ข้าราชการทหารและพลเรือน กลางลานมีแผ่นจารึกเขียนด้วยอักษรจีน 
นิพนธ์โดยพระเจ้าเบ๋าได่ เพื่อรําลึกถึงพระบิดาของพระองค์ส่วนด้านบนสุดเป็นพระราชวังเทียนดิงห์  
ภายในมีการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยการใช้กระเบื้องสีปูพื้น  จิตรกรรมฝาผนังภาพมังกรในม่านเมฆขนาด
ใหญ่ที่วาดโดยใช้ศิลปินที่เขียนภาพด้วยเท้าประดับอยู่บนเพดานกลางห้องโถง  ส่วนทางซ้ายและขวาเป็น
ภาพเฟรสโกอันเต็มไปด้วยสีสันที่ตกแต่งด้วยการฝังกระจกสีและกระเบื้องนับพันชิ้น  แสดงถึงเรื่องราว
มากมายของสัตว์  ต้นไม้ และดอกไม้ ตลอดจนรูปป้ันสําริดขนาดเท่าองค์จริงของพระเจ้าไคดิงห์   ซึ่งสร้างที่
ฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2465  ต้ังอยู่บนยกพื้นด้านบนของสุสาน 
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วัดเทียนมู่  (Thien Mu Pagoda)  ต้ังอยู่ฝั่งซ้ายของริมแม่น้ําหอม  ทางไปสุสานของพระเจ้ามินห์
หม่าง วัดแห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน จุดเด่นที่สุดของวัด คือ เจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม 
สูงลดหลั่นกัน 7 ช้ัน แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ส่วนทางฝั่งซ้ายและขวาเป็น
ที่ต้ังของศิลาจารึกและระฆังสําริดขนาดใหญ่  หนักถึง 2,000 กิโลกรัม ด้านหลังของเจดีย์เป็นประตูทางเข้าสู่
บริเวณภายในวัดมีรูปป้ันเทพเจ้า 6 องค์  คอยยืนเฝ้าปกป้องไม่ให้ความช่ัวร้ายเข้ามาเยือน  วัดแห่งนี้มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองในช่วงยุคหลังของเวียดนาม เมื่อพระภิกษุทิกกวางหยุก       
เจ้าอาวาสของวัดเทียนมู่ได้ใช้รถออสตินสีฟ้าคันเล็กเป็นพาหนะเผาตัวเองที่กลางกรุงไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์ซิต้ี  
ในช่วงสายของวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2506  เพื่อประท้วงการบังคับให้ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์
และการฉ้อราษฎร์บังหลวง ของรัฐบาลโงดินห์เดียมที่เป็นคาทอลิก รวมทั้งใช้ความรุนแรงขัดขวางการฉลอง
วันวิสาขบูชาของประชาชนในประเทศ  ปัจจุบันรถออสตินสีฟ้าคันนั้นได้ถูกเก็บรักษาและจัดแสดงไว้ภายใน
วัดแห่งนี้ 

 

 
 

วัดเทียนมู ่ (Thien Mu Pagoda) 
 

เขตปลอดทหาร DMZ (Demilitarized Zone)  เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเวียดนามเหนือและ
เวียดนามใต้  ถูกกําหนดขึ้นในการประชุมที่กรุงเจนีวาในปี พ.ศ. 2497  หลังสิ้นสุดสงครามกับฝรั่งเศส  
ชายแดนนี้อยู่ตรงกับเส้นขนานที่  17 พอดี  ซึ่งมีแม่น้ําเบนไห่  เป็นเส้นแบ่งเขตเวียตนามเหนือและ      
เวียดนามใต้ออกจากกัน และมีสะพานเหล็กเหียนเลืองที่ทอดตัวยาวใช้เป็นตัวเชื่อม ตอนแรกเขตปลอด
ทหารนี้  ฝรั่งเศษตั้งใจจะแบ่งเวียตนามออกเป็นสองประเทศชั่วคราวจนกว่าจะจัดการเลือกตั้งใหม่ในอีก 2 
ปี ข้างหน้า  แต่การเลือกตั้งกลับไม่เคยมีขึ้น และเวียดนามก็ยังถูกแบ่งตามเส้นนี้จนกระทั่งเวียดนามเหนือ
และเวียดนามใต้รวมกันอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2519
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 อุโมงค์หวิงห์ม็อก (Vinh Moc Tunnel)  ต้ังอยู่ห่างจากตัวเมืองเว้มาทางทิศเหนือราว 65  
กิโลเมตร นับเป็นอุโมงค์ใต้ดินที่คนทั้งหมู่บ้านอาศัยอยู่เป็นเวลาหลายปีเพื่อหลบภัย จากการทิ้งระเบิดอย่าง
ต่อเนื่องในสมัยสงครามเวียดนาม แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะพากันอพยพไปอยู่ในส่วนอื่น ๆ ของประเทศ  แต่ก็มี
ชาวบ้านจํานวนกว่า 300 คน ที่ยังอาศัยอยู่ภายในอุโมงค์แห่งน็เป็นเวลากว่า 5 ปี นับจาก ปี พ.ศ. 2509-
2514 ภายในเครือข่ายอุโมงค์ที่มีความยาวกว่า 2,000 เมตร นี้ แบ่งออกเป็น 3 ช้ัน มีทางเข้าออกทั้งหมด 
13 ทาง แต่ละชั้นจะมีการสร้างเป็นห้องต่างๆ ทางซ้ายและขวา โดยช้ันแรกมีจุดเด่นน่าชมอยู่ที่ห้องที่ใช้
คลอดเด็กทารกถึง 17 คน และชั้นที่สองเป็นส่วนที่ใช้ในการประชุมในสมัยสงคราม จากนั้นจะมีทางเดินลงสู่
ช้ันที่  3 ของอุโมงค์ ซึ่งค่อนข้างชัน  อุโมงค์หวิงห์ม็อกสามารถเที่ยวชมได้ตลอดปี  เพียงแต่ในฤดูฝนอาจจะ
มีความยากลําบากในการเดินทาง  และควรนําไฟฉายติดตัวมาด้วยเพราะทางเดินภายในอุโมงค์ค่อนข้างมืด 
 

 
 

อุโมงค์หวิงห์มอ็ก (Vinh Moc Tunnel) 
 
สมาคมฟุกเก๋ียน (Phouc Kien Assembly Hall)  ต้ังอยู่บนถนนสายตรันฝู บริเวณเป็นศูนย์กลาง

ของการเที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน   ซึ่งเป็นศูนย์รวมของชาวจีนที่อพยพเข้ามาในช่วงปีพ.ศ.2388-2428  
ถือเป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่  และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอัน  ใช้สําหรับเป็นที่พบปะของคนหลายรุ่นที่
อพยพมาจากฟุกเกี๋ยนที่มีแซ่เดียวกัน และยังใช้เป็นที่ระลึกถึงถิ่นกําเนิดและบูชาบรรพบุรุษของตน  และ
ภายในยังเป็นที่ต้ังของวัดที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับลัทธิของพระนางเทียนเห่า  มีจุดเด่นอยู่ที่งานไม้ แกะสลัก 
ลวดลายสวยงามน่าชม  และสองฟากฝั่งของถนนตรันฝูยังเต็มไปด้วยร้านขายสินค้าทํามือให้นักท่องเที่ยวได้
เลือกซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึก ทั้งงานแกะสลักไม้ โคมไฟจากผ้าไหมหลากสี  ภาพวาดที่สะท้อนวิถีชีวิตที่
เรียบง่ายของชาวฮอยอัน 
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สมาคมฟุกเก๋ียน  (Phouc Kien Assembly Hall) 
 

สะพานญี่ปุ่น  (Japanese Covered Bridge)  อยู่ในเมือง ฮอยอัน (Hoi An)  ซึ่งเป็นเมืองขนาด
เล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้  ทางตอนกลางของเวียดนาม ต้ังอยู่ในเขตจังหวัดกว่างนาม ก่อสร้างโดยชุมชนชาว
ญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. เมื่อ 400 กว่าปีที่แล้ว มีลักษณะเป็นรูปทรงโค้งของสะพานและหลังคามุงกระเบื้องสีเขียว
และเหลือง  ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงจัตุรัสที่สร้างอุทิศให้กับด๊ักเดและตรันหวู ก่อนเดินข้ามสะพานด้าน
ซ้ายมือจะมีรูปป้ันสุนัขกําลังนั่ง และเมื่อข้ามไปแล้วก็จะพบกับลิงอีกตัว  

 
 

สะพานญี่ปุน่  (Japanese Covered Bridge) 

 
หนังสือประกอบการเรียน  รายวิชาเลือก  ซินจ่าวเวียดนาม  - 55 - 



ศูนย์วัฒนธรรมและหัตถกรรม (Handicraft workshop and traditional music shop)  คือ 
สถานที่ต้ังโรงละครหลังเล็ก ที่จัดการแสดงพื้นเมืองที่หาดูได้ยากของชาวเวียดนาม ต้ังแต่การจับปลา การ
เกี่ยวข้าว  ท่ามกลางศิลปินนักร้อง นักดนตรี ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเวียดนาม นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวม
งานฝีมือของเมืองฮอยอัน  ต้ังแต่งานแกะสลักไม้  งานแกะสลักหินอ่อน  ที่สามารถชมการผลิตได้ทุกขั้นตอน 

 

 
 

ศูนย์วัฒนธรรมและหัตถกรรม (Handicraft workshop and traditional music shop) 
 
พิพิธภัณฑ์เซรามิค  (Museum of Trading Ceramics) ต้ังอยู่บนถนนสายตรันฝู ตรงบ้านเลขที่  

80 ภายในบ้าน 2 ช้ันหลังนี้สร้างจากไม้เนื้อแข็งที่มีอายุเก่าแก่กว่า 80 ปีโดยบรรพบุรุษดั้งเดิมเป็นชาวจีน   
ฟุกเกี๋ยนที่เข้ามาติดต่อซื้อขายยาสมุนไพร และไม่ได้กลับไปยังถิ่นฐานเดิม ปัจจุบันจึงดัดแปลงบ้านไม้เก่าแก่
หลังนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เซรามิกที่จัดแสดงโบราณวัตถุเอาไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ต้ังแต่  ถ้วยชาม  เครื่องใช้ไม้
สอยสมัยโบราณ รวมทั้งชามสังคโลกของไทย สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาของเมืองมรดกโลกริมแม่น้ํา
ทูโบนที่เต็มเปี่ยมด้วยเสน่ห์แห่งนี้  นอกจากจะได้ชมถ้วยชามเซรามิกเก่าแก่แล้ว  จากระเบียงบ้านชั้นสอง 
ยังสามารถมองลงมายังถนนหน้าบ้าน เพื่อชมวิวทิวทัศน์เมืองฮอยอันได้อีกด้วย  

 

 
พิพิธภัณฑ์เซรามิค (Museum of Trading Ceramics) 
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แม่แม่น้ําทูโบน (Thu Bon River)  แม่น้ําสายนี้มีความสําคัญต้ังแต่สมัยครั้งโบราณ ก่อนที่ฮอยอัน

ยังเป็นเมืองท่าสําคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีชาวต่างชาติจํานวนมากล่องเรือเข้ามาทํา
การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่เมืองแห่งนี้  ทําให้ฮอยอันเป็นเสมือนศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่างตะวันออกกับตะวันตก แต่ภายหลังที่แม่น้ําเริ่มต้ืนเขิน  เรือเดินสินค้าไม่สามารถมาจอดเทียบท่าได้   
เมืองดานังจึงถูกสร้างขึ้นมาแทนที่ฮอยอัน แต่อย่างไรก็ดี สายน้ําทูโบนแห่งนี้ก็ยังคงไหลหล่อเลี้ยงชาว      
ฮอยอันอยู่เรื่อยมา เห็นได้จากชาวบ้านที่ยังคงออกหาปลาในแม่น้ําและใช้แม่น้ําสายนี้เป็นเส้นทางสัญจรไป
มาหาสู่กันระหว่างสองฟาก 

 

 
 

แม่แม่น้ําทูโบน (Thu Bon River) 
 

 ตลาดฮอยอนั  เป็นตลาดที่เหมาะสําหรับนักท่องเที่ยว มีเจดีย์กับบ้านประจําตระกูลที่ต้ังอยู่ใจกลาง
เมืองเก่า  ส่วนใหญส่ร้างโดยชาวจีนอพยพ  ต้ังแต่ ปี ค.ศ.1845  ถึง ปี คศ. 1885  เป็นบ้านประจําตระกูล
เก่าแก่ที่ยังคงงดงาม มีให้เลอืกชมอยู่หลายหลัง แต่เราสามารถเลือกเข้าชมได้เพียง 1 หลังจากบัตรเข้าชม 
นอกเหนือจากนี้เราจะต้องจ่ายค่าเข้าชมในบ้านแต่ละหลังเอง เริ่มต้ังแต่ถนนตรันฝ ู ที่ต้ังของบ้านเลขที่ 77 
ซึ่งเป็นบ้านของลูกหลานชาวจีนเก่าแก่อายุเกือบ 80 ปี ซึ่งอยู่อาศัยมาถึง 6 รุ่นแลว้ ภายในใช้เครื่องไม้
ประดับตกแต่งอย่างงดงาม ถัดมาที่ถนนเหวียนไทฮ็อกที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมของสถาปัตยกรรมแบบฮอยอัน 
บนถนนสายนี้มีบ้านประจําตระกูลเก่าแก่ใหเ้ลือกเข้าชมทั้งหมด 3 หลังด้วยกัน เริ่มจากบ้านเลขที่ 22 บ้าน
เก่า 2 ช้ัน ของชาวจีนที่เข้ามาติดต่อเพื่อซื้อขายอบเชย ภายในแบ่งเป็น 2 ช่วงคือบ้านไม้ และบ้านปูนเก่า  
ที่สร้างอย่างประณีต  
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ร้านค้าในตลาดฮอยอัน 
 

 บ้านเลขที่ 101 ( Old house No. 101)  เป็นบ้านไม้ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน 
สร้างขึ้นเมื่อ 75 ปีที่แล้วและอยู่กันมา 5 ช่ัวอายุคน ภายในแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างลงตัว ต้ังแต่ ห้องสมุด 
ห้องรับแขก และห้องครัว 
 โบสถ์นอร์ทเธอดาม โบสถ์เก่าแก่หลังนี้สร้างมาต้ังแต่ ปีค.ศ. 1880 ซึ่งชาวฝรั่งเศสได้จําลองการ
สร้างมาจากโบสถ์นอร์ทเธอดามในฝรั่งเศสมาไว้ที่ไซ่ง่อน ตัวโบสถ์ดูแข็งแกร่งด้วยโครงสรางอิฐสีแดงอันมั่งคง  
โบสถ์นี้มีความสูง 57 ม. กว้าง 35 ม. ลึก 133 ม. และด้านหน้าโบสถ์ยังมีรูปป้ันพระแม่มารีสีขาวบริสุทธ์ต้ัง
เด่นสง่าคู่กับโบสถ์  ในทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ชาวเวียดนามจะนิยมมาสวดมนต์ที่นี่ และด้วยความสวยงามของ
โบสถ์  ชาวเวียดนามส่วนใหญ่นิยมมาถ่ายภาพและแต่งงานกันที่โบสถ์แห่งนี้ โดยมีความเช่ือว่า บ่าวสาวคู่ใด
ที่ได้มาแต่งงานที่นี่แล้วจะมีความรักที่ยืนยาวไม่มีวันพรากจากกัน 
 

จัตุรัสโฮจิมินห์ (Tran Nguyen Hai Statue)  ต้ังอยู่บริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห์ จุดเริ่มต้นของ
การเดินทางท่องเที่ยวในเมืองโฮจิมินห์ ควรมาเริ่มตรงใจกลางแห่งนี้ เพราะสามารถไปยังจุดอ่ืนๆ ได้ง่าย โดย
จุดนี้จะมีรูปป้ันของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ กับเด็กๆ ด้านหลังเป็นศาลาว่าการเมือง ซึ่งดูแปลกตาใน
สไตล์ฝรั่งเศส  

 

 
หนังสือประกอบการเรียน  รายวิชาเลือก  ซินจ่าวเวียดนาม  - 58 - 



 
 

จัตุรัสโฮจิมินห ์(Tran Nguyen Hai Statue) 
 

ตลาดเบิ๊น ถ่ัน (Ben Thanh Market)  ต้ังอยู่บนถนนเล เหลย (Le Loi) ใกล้ๆ กับจัตุรัสโฮจิมินห์ 
ได้รับการก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2457 บนพื้นที่ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีหอนาฬิกาอยู่ด้านหน้าเป็น
สัญลักษณ์ ตลาดแห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งจากคนพื้นเมืองและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพราะมีสินค้า
จําหน่ายมากมายทั้งเสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง เป้ นาฬิกา ของที่ระลึก อาหาร เครื่องเทศ ไปจนถึงอาหารสด 
และดอกไม้ ราคาไม่แพง 

 

 
 

ด้านหน้าของ ตลาดเบิ๊น ถ่ัน (Ben Thanh Market) 
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โรงละคร (Opera House)  ต้ังอยู่บนถนนเลเหลย สร้างในปี พ.ศ.2402 เพื่อใช้แสดงอุปรากร แต่

ได้ถูกใช้ให้เป็นสํานักงานใหญ่ของสภาแห่งชาติเวียดนามใต้ แต่ทุกวันนี้ก็กลับมาใช้งานเหมือนเดิม ทุกๆ 
สัปดาห์จะมีการแสดงแตกต่างกันออกไป ช่วงเวลากลางคืนชาวโฮจิมินห์ยังมีความเคลื่อนไหวอย่างร่าเริง
ด้วย โดยเฉพาะบริเวณลานน้ําพุ ที่จะมีชาวเวียดนามและชาวต่างชาติมานั่งพักผ่อนกันทุกคืน และสุดลาน
น้ําพุมองออกไปจะเป็นที่ต้ังของโรงละคร ที่ชาวเวียดนามออกเสียงว่าโรงละคร หน่า ฮัท ถั่น โฝ (Nha hat 
Thanh Pho) ซึ่งหันหน้าออกถนนด่ง เขย ระหว่างโรงแรมคาราเวลล์และโรงแรมคอนติเนนตัล 

 

 
 

โรงละคร (Opera House) 
 
โบสถ์นอร์ทเธอดาม (Notre Dame Cathedral)  ต้ังอยู่บริเวณกลางเมือง บนถนน Han Thuyen 

ได้รับการก่อสร้างต้ังแต่ปี พ.ศ. 2420 ใช้ระยะเวลาการสร้าง 6 ปี โบสถ์นี้ไม่มีการประดับด้วยกระจกสี
เหมือนโบสถ์คริสต์ที่อื่น เพราะได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สําหรับโบสถ์แห่งนี้ได้รับการยก
ย่องว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งใน เวียดนาม โดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมาย 
ลักษณะของตัวโบสถ์เป็นรูปแบบของสมัยอาณานิคม มีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมอยู่ด้านบนสูง 40 เมตร เป็น
เอกลักษณ์ที่งดงามของโบสถ์แห่งนี้ ด้านหน้าโบสถ์มีรูปป้ันขนาดใหญ่สีขาวเด่นเป็นสง่าของพระแม่มารี 
นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาชมกันมาก เพราะเป็นเสมือนสัญลักษณ์ร่วม อันหมายถึงการเข้ามาของตะวันตก 
และเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญอย่างหนึ่งของนครโฮจิมินห์  
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โบสถ์นอร์ทเธอดาม (Notre Dame Cathedral) 
 

สวนสัตว์และสวนพฤกษศาสตร์ (Zoo & Botanic Gardens)  ต้ังอยู่สุดถนนเลหย่วน สามารถนั่ง
รถมอเตอร์ไซด์รับจ้างหรือเดินไปก็ได้ สถานที่นี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2407 มีต้นไม้ใหญ่มากมาย และมีการจัด
แต่งสวนเป็นอย่างดี มีสวนกล้วยไม้เก็บรวบรวมชนิดพรรณพื้นเมืองไว้พอสมควร หากต้องการพักผ่อนในที่ที่
ร่มรื่นแนะนําให้ไปที่สวนถ่าวกัมเวียน (Thao Cam Vien) หรือสวนสัตว์และสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งเป็น
ทางเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสําหรับหลบหลีกจากความอึกทึกวุ่นวายตามท้องถนนและเป็นสถานที่ที่เงียบสงบ
มากที่สุดในโฮจิมินห์ซิต้ี จุดที่ไม่ควรพลาดอีกจุดหนึ่งคือ ด้านหน้าทางเข้ามีช้างหล่อตัวหนึ่ง ได้รับการ
พระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวของไทยในสมัยนั้นครั้งเมื่อเสด็จไปเยือน ประเทศอินโดจีน ได้มีการจารึกเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ที่แท่นด้านหน้าว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก 
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งกรุงสยาม พระราชทานไว้ให้เป็นที่ระลึก ในการที่ได้เสด็จพระราชดําเนินมายัง
ประเทศอินโดจีนเป็นครั้งแรก เสด็จพระราชดําเนินขึ้นที่เมืองไซ่ง่อน เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2473" 
ด้านในสวนพฤกษศาสตร์มีสัตว์ให้ชมอยู่หลายประเภท  

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ (History Museum)  ต้ังอยู่ใกล้กับสวนสัตว์และสวน
พฤกษศาสตร์ สร้างโดยฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ.2470 เป็นตึกทรงยุโรปที่งดงามมากอีกแห่งหนึ่ง ชาวเวียดนาม
เรียกตึกนี้ว่า เวียนบ่าวตางหลิกสือ (Vien Bao Tang Lich Su) ที่นี่มีโบราณวัตถุที่แสดงถึงวิวัฒนาการของ
วัฒนธรรมต่างๆในเวียดนาม ต้ังแต่อารยธรรมยุคสําริดดงเซิน ไปจนถึงอารยธรรมฟูนัน จาม และเขมร ใน
บรรดาสิ่งที่จัดแสดงไว้มีโบราณวัตถุยุคหิน สําริด ศิลาจารึก กลองมโหระทึก เครื่องปั้นดินเผางานศิลปะของ
ชาวจาม และเครื่องแต่งกายพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ บนช้ันสามทางด้านหลังของอาคารมี
ห้องสมุดวิจัยที่เก็บรวบรวมหนังสือจากยุคฝรั่งเศสที่น่าสนใจไว้เป็นจํานวนมาก  

พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์  (Ho Chi Minh Museum)  อยู่ริมฝั่งแม่น้ําไซ่ง่อนและแม่น้ําเบนเหง่ สามารถ
นั่งมอเตอร์ไซด์รับจ้างหรือแท็กซี่ ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 5 กิโลเมตร พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ก่อสร้างต้ังแต่
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ปี พ.ศ.2406 และต่อเนื่องผูกพันกับโฮจิมินห์ในวัยหนุ่มมาก จนไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสและกลับมาอีกครั้ง กอ่น
จะนําประเทศเข้าสู่การปฏิวัติและการขับไล่ชาติตะวันตกรวมถึงการรวม เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ให้
เป็นประเทศเวียดนาม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวส่วนตัวของอดีตผู้นําประเทศ
เวียดนาม และการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเสรีภาพกับชาติตะวันตก และต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยของคนในชาติ
อีกด้วย มีการจัดแสดงเรื่องราวต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่น่าสนใจ สําหรับอาคารพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์นี้ มีช่ือ
เรียกสั้นๆ ว่า บ้านมังกร พิพิธภัณฑ์ โฮจิมินห์ ก็เป็นเสมือนสถานที่ส่วนตัวทั่วๆ ไป ทุกห้องทุกช้ันมีเฉพาะ
เรื่องราวของเจ้าของบ้านเต็มไปหมด มีการจัดอย่างเป็นระเบียบ มีการแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน อาคารนี้มี 
2 ช้ัน บนระเบียงช้ันสอง สามารถมองเห็นสายน้ําไซ่ง่อนได้เป็นอย่างดี มีเรือบรรทุกสินค้าลําใหญ่จอดอยู่
มากมาย  
 

ทําเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ (Reunification Palace)  ต้ังอยู่บริเวณใจกลาง
เมืองโฮจิมินห์ ทําเนียบของอดีตประธานาธิบดี ปัจจุบันเรียกกันว่าทองยัด และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วย 
อาคารทันสมัยหลังใหญ่นี้รายรอบด้วยสวนขนาดใหญ่ต้ังอยู่ในบริเวณที่เคยเป็น ทําเนียบของผู้ว่าการชาว
ฝรั่งเศสที่เรียกว่า ทําเนียบนโรดม (Norodom Palace) ซึ่งมีอายุย้อนหลังไปถึงปี พ.ศ. 2411 หลังจากที่
ข้อตกลงเจนีวานําจุดจบมาสู่การยึดครองของฝรั่งเศส โงดินห์เดียม ประธานาธิบดีของเวียดนามใต้ได้พํานัก
อยู่ในทําเนียบแห่งนี้  

 

 
 

ทําเนียบของอดีตประธานาธบิดีเวียดนามใต้ (Reunification Palace)   
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  กิจกรรม ท้ายบทที่ 3 
 
กิจกรรมที่  1  
 
 ให้ผู้เรียนอธิบายว่า ในเวียดนามมีเมือง หรือ จังหวัดที่สําคัญอะไรบ้าง  และสําคัญในด้านใด 
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กิจกรรมที่  2  
 
 ให้ผู้เรียนอธิบายว่า ในเวียดนามมีมรดกโลกอะไรบ้าง  และมีความสําคัญในด้านใด   แต่ละแห่ง
ต้ังอยู่ที่ใด 
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.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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บทที่ 4  
เศรษฐกิจของประเทศ 

 
4.1  สถานการณ์เศรษฐกจิที่สําคัญ 
 1.  ตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่สําคญั  เศรษฐกิจของเวียดนามในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2555 ขยายตัว
ในอัตราที่ตํ่ากว่าช่วงเดียวกันของปี 2554  ดังนี้ 

1) อัตราความเจริญทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) ในช่วงไตรมาสแรกของปี  2555  
ขยายตัวร้อยละ 4  คาดการณ์ไตรมาสที่ 2 ขยายตัวร้อยละ 4.5 โดย ภาคการเกษตร 
ป่าไม้ และประมง ขยายตัวร้อยละ 3.7 , ภาคการผลิต ขยายตัวร้อยละ 4.3 ภาคการค้า
และบริการ ขยายตัวร้อยละ 21.6 

2) การส่งออก  มูลค่า  33.4   พันล้านเหรียญสหรัฐ    เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.1 
3) การนําเข้า  มูลค่า   33.6   พันล้านเหรียญสหรัฐ   เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 
4) ขาดดุลการค้ามูลค่า 176  ล้านเหรียญสหรัฐ  คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของมูลค่าการส่งออก 
5) อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 14.57  
6) การลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) (มกราคม-มีนาคม 55) มูลค่า 2.63 พนัล้านเหรียญ 

  2.  สถานการณ์เศรษฐกิจทีส่ําคัญ  ต้ังแต่ปี 2554 เป็นต้นมา เวียดนามปะสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
ที่สําคัญ 3 ประการ ได้แก่ 

1) อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 อัตราเงินเฟ้อของเวียดนามสูงถึง
ร้อยละ 18.58 

2) การขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่อง 
3) ความไม่มีเสถียรภาพของเงินสกุลท้องถิ่น (เงินเวียดนามด่อง) 

 เพื่อให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ที่ร้อยละ 6 ในปี 2555 
และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาซึ่งส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลเวียดนาม
จึงได้ดําเนินมาตรการหลายมาตรการ เช่น การดําเนินนโยบายทางการเงินที่เข้มงวด โดยธนาคารแห่งชาติได้
ออกมาตรการเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ  ทั้งในส่วนของการจํากัดการให้สินเชื่อ การสร้างความเชื่อมั่น
เกี่ยวกับสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ ปรับปรุงระบบธนาคารที่ประสบปัญหาสภาพคล่องโดยการลด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และการสร้างเสถียรภาพของเงินสกุลท้องถิ่น 

ผลจากการดําเนินนโยบายของรัฐบาลเวียดนามในช่วง 4 เดือน (มกราคม - เมษายน 2555) พบว่า 
1) ตลาดเงินตราต่างประเทศของเวียดนามส่อเค้าดีขึ้น ค่าของเงินสกุลเวียดนามด่องมี

เสถียรภาพขึ้น โดยในช่วงต้นเดือนมกราคม 2555 อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ 
เท่ากับ 21,036 เวียดนามด่อง ในเดือนมีนาคม 2555 อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญ
สหรัฐ เท่ากับ 20,800-20,850 เวียดนามด่อง ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็น
ทางการในอัตราคงที่ 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 20,828 เวียดนามด่อง 

2) ธนาคารแห่งชาติของเวียดนาม ได้ออกมาตรการควบคุมเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ 
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2555 มีผลใช้บังคับวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ตามมาตรการดังกล่าว 
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ธนาคารกลางจะยกเลิกสินเชื่อเงินตราต่างประเทศแก่ผู้ส่งออก สําหรับธุรกรรมที่ใช้
เงินตราต่างประเทศภายในประเทศ  คือ เมื่อธนาคารพาณิชย์จะเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศให้เป็นเงินสกุลเวียดนามด่องทันทีที่มีการถอน หรือสั่งจ่ายเงินในประเทศ 
และไม่อนุญาตให้กู้เงินตราต่างประเทศเพื่อนําเข้าสินค้าและบริการโดยไม่มีแผนการ
ส่งออก เพื่อนําเงินตราต่างประเทศมาชําระเงินกู้  มาตรการดังกล่าวจะทําให้เครดิต
สําหรับเงินตราต่างประเทศถูกจํากัดให้แคบลง โดยจะอนุญาตให้ผู้ส่งออกกู้ยืมเงินเพื่อ
ชําระค่าสินค้าและบริการในต่างประเทศได้เท่านั้น 

3) มาตรการจํากัดสินเชื่อมิได้ส่งผลกระทบต่อการนําเข้าเท่านั้น แต่ยังกระจายไปยังธุรกิจ
อื่นๆในประเทศด้วย ปัจจุบันมีธุรกิจปิดกิจการ เพิ่มขึ้น (มกราคม-พฤษภาคม 2555) 
ประมาณร้อยละ 9.5 จากช่วงเดียวกันของปี 2554 (เป็นการแถลงข่าวจากรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม ในวันที่ 15 มิถุนายน 2555) ซึ่ง
ธุรกิจเหล่านี้ เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการจํากัด
สินเชื่อ ทําให้ไม่สามารถหาเงินทุนหมุนเวียนมาใช้ในกิจการได้ ทั้งนี้ ธุรกิจประมาณร้อย
ละ 80 ในเวียดนามเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

4) ในส่วนของการลงทุนจากต่างประเทศ มีแนวโน้มว่าเวียดนามอาจจะสูญเสียส่วนแบ่ง
ของการลงทุน FDI ให้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาค โดยนักลงทุนรายใหญ่บางราย
ประกาศจะย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น ทั้งนี้ ในปี 2555 เวียดนามได้รับการ
ประกาศดัชนีความเชื่อมั่นในการลงทุน ว่าเป็นประเทศที่น่าลงทุนอันดับที่ 14 จากทั่ว
โลก ลดลงจากปี 2554 ที่เวียดนามอยู่ในอันดับที่ 12 

 3.  สถานการณ์การค้าและการลงทุนไทย/เป้าหมายการส่งออก 
  3.1  สถานการณ์การค้าระหว่างไทย-เวียดนาม   

1) จากตัวเลขสถิติฝ่ายไทย พบว่า ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2555 ไทยส่งออก
มายังเวียดนาม มูลค่า 1,976.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 11.34 เมือเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2554 จากการสํารวจข้อมูลพบว่า มีปัจจัยหลัก 2 ประการที่ทําให้
มูลค่าการส่งออกจากไทยมายังเวียดนามลดลง ได้แก่ 

(1) เศรษฐกิจของเวียดนามขยายตัวในอัตราที่ตํ่า โดยเฉพาะภาคการผลิต ที่มี
อัตราการขยายตัว เพียงร้อยละ 4.1 ตํ่าที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องจาก
เวียดนามได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ได้แก่ สหภาพ
ยุโรป และอเมริกา ทําให้การส่งออกในตลาดดังกล่าวหดตัวลงในช่วงปลายปี 2554 
ส่งผลให้มีสินค้าค้างสต๊อคจํานวนมาก และโดยที่เวียดนามนําเข้าสินค้าวัตถุดิบ/กึ่ง
วัตถุดิบจากไทยมาผลิตเพื่อการส่งออก เมื่อการผลิตลดลง ปริมาณความต้องการ
วัตถุดิบก็ชะลอตัวลงด้วย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นประกอบ อาทิเช่น ภาวะน้ําท่วมจาก
ไทย ทําให้สินค้าบางรายการไม่มีส่งออก ตัวอย่างเช่น สินค้าประเภทรถยนต์และ
ส่วนประกอบ/รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ มีมูลค่าลดลงมาก  

(2) จากมาตรการที่ เข้มงวดในการจํากัดสินเชื่อทั้ งในส่วนของเงินตรา
ต่างประเทศ และสินเชื่อภายในประเทศ ทําให้ผู้ประกอบการขาดเงินทุนหมุนเวียน 
ผู้นําเข้าขาดเงินที่จะนําไปชําระค่าสินค้า  การสั่งซื้อจึงลดลง 
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2) ไทยนําเข้าจากเวียดนาม ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2555 มลูค่า 786.8 ล้าน
เหรียญสหรฐั เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.68 

3) ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า มลูค่า 1,189.3 ลา้นเหรียญสหรฐั (ในป ี2554 ไทยได้เปรียบ
ดุลการค้ากับเวียดนาม มูลคา่ 5,032.1 ล้านเหรียญสหรฐั)ฃ 

4) ไทยส่งออกไปยังเวียดนามมากเป็นอันดับ 4 ในกลุ่มอาเซียน และอันดับ 9 ของการ
ส่งออกของไทยไปทั่วโลก 

5) ในปี 2554 ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 7 ของเวียดนาม 
 ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2555 ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 6 ของเวียดนาม โดยเวียดนาม

นําเข้าจากไทยเป็นลําดับที่ 6 และส่งออกไปยังไทยเป็นลําดับที่ 13 
 3.2  สถานการณ์การลงทุน 
  ปี 2554 ไทยลงทุนในเวียดนามเป็นลําดับที่ 10  ของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนใน
เวียดนาม และเป็นอันดับ 3 ของประเทศในกลุ่มอาเซียน มูลค่าการลงทุน 5.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ สาขา 
ที่ลงทุน ได้แก่ อุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร อาหารสัตว์ โรงแรม การผลิตช้ินส่วนรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค อสังหาริมทรัพย์ ภัตตาคาร การลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ นครโฮจิมินห์ 
กรุงฮานอย ด่องไน บินห์เยือน บาเรีย-วุงเต่า  ผู้ลงทุนรายใหญ่ของไทย ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ, 
นิคมอุตสาหกรรม Thai Hoa,  สยามซีเมนต์กรุ๊ป (SCG) , CP Group  , โรงงานกระดาษ, ปตท. โรงกลั่น
น้ํามัน,ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ,บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตท เป็นต้น 
  ปี 2555 (มกราคม –เมษายน) ไทยลงทุนในเวียดนามเป็นลําดับที่ 4 มูลค่า 25.3 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 
 3.3 เป้าหมายการส่งออก 
  ในช่วงต้นปี 2555 สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต) ฮานอย ร่วมกับ 
สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศโฮจิมินห์ ได้กําหนดเป้าหมายการส่งออกขยายตัวร้อยละ 15 ทั้งนี้ 
จากสถิติการสง่ออก ในปี 2553 ที่ขยายตัวร้อยละ 24.94 /ปี 2554 ขยายตัวร้อยละ 20.76  และเมื่อ
คํานวณจากสถิติปี 2552 ซึง่มีมูลค่าการสง่ออก 4,678.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ถึงปี 2554 ซึ่งมีมูลค่าการ
ส่งออก 7,059.2 ล้านเหรียญสหรัฐ จะพบวา่ ในช่วง 3 ปี การส่งออกของไทยมายังเวียดนาม เพิ่มขึ้นถึงร้อย
ละ 50.89 เป็นเหตุให้ฐานการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับอาจกล่าวได้ว่าภาวะเศรษฐกิจของ
เวียดนามอยู่ในช่วงถดถอย จึงกําหนดเป้าหมายการส่งออกให้เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง 
  จากสถิติการสง่ออกในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2555 พบว่า มลูค่าการส่งออกของ
ไทยมายังเวียดนาม ลดลงร้อยละ 11.34 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 แต่จากการสํารวจรายการ
สินค้าที่ไทยส่งออก มายังเวียดนาม จํานวน 80 รายการ จะพบว่า สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกลดลง เป็น
สินค้าอุตสาหกรรม/กึ่งอุตสาหกรรม เกือบทั้งสิ้น ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น กุ้งสดแช่เย็น 
แช่แข็ง เพิ่มขึน้ร้อยละ 363.11 ปลาสดแช่เย็น แช่แข็ง เพิม่ขึ้นร้อยละ 102.3 ผลไม้สด แช่เย็น แช่แขง็ และ
แห้ง เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 292.97 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เพิ่มขึน้ร้อยละ 161.95 และอัญมณีและ
เครื่องประดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.76 เป็นต้น สินค้าเหล่านี้มีมูลค่าตํ่าเมือ่เทียบกับสินค้าอุตสาหกรรม แต่ก็มี
อัตราการขยายตัวที่สูงมาก แสดงว่า สินค้าอุปโภคบริโภคของไทยยังเป็นที่ต้องการในตลาดเวียดนาม 
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  อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสําคญัที่ทําให้มูลค่าการส่งออกในช่วงนี้ลดลง เนื่องจากการดําเนิน
นโยบายควบคุมอัตราเงินเฟ้อ /การจํากัดสินเชื่อ ของรัฐบาลเวียดนาม ทําให้ผู้นําเข้าไม่มีเงินชําระค่าสินค้า 
จึงต้องชะลอการสั่งซื้อ 
 
4.2  ปัญหาอุปสรรคด้านการค้าการลงทุนที่สําคัญของเวียดนาม 
 ปัญาและอุปสรรคทางการคา้และการลงทนุที่สาํคญั ได้แก่ 

1) นักธุรกิจต่างชาติไม่ได้รับสิทธิในการทําธุรกิจนําเข้า และคา้ปลีก 
2) มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูง 
3) ขาดข้อมูลข่าวสารด้านการค้าและการลงทนุที่ทันสมัย ข้อมูลเดียวกันแต่มาจากแต่ละ

แหล่งไม่ตรงกัน 
4) ไม่มีมาตรฐานในการกําหนดราคากลางสินค้านําเข้าเพื่อคํานวณจัดเก็บภาษีศุลกากร 
5) การดําเนินการด้านเอกสารใช้เวลานาน 
6) ส่วนกลาง กับท้องถิ่น มีทั้งสอดรับนโยบาย และการตัดสนิใจเอง 
 

4.3 จุดอ่อน-จุดแข็งของประเทศเวียดนาม  
      เวียดนามเป็นอีกประเทศหนึ่งในอาเซียนที่มีจุดอ่อนและจุดแข็งเช่นเดียวกับบางประเทศอื่นๆ ใน
อาเซียน  
 จุดอ่อน  

1) ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน (ถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ) 
2) สถาบันทางการตลาดยังไม่สมบูรณ์ (เป็นระบบตลาดการค้าเสรีภายใต้การบริหาร

จัดการของภาครัฐ) 
3) ความไม่โปร่งใส 
4) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจยังอ่อนแอ 
5) แรงงานขาดทักษะ 
6) การใช้เงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
7) ภาวะการแข่งขันไม่สมบูรณ์ (ขึ้นกับการต่อรอง) 

 จุดแข็ง 
1) ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
2) เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง 
3) แหล่งแรงงานขนาดใหญ่ (ปัจจุบันเริ่มประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบางพื้นที่) 
4) เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงภูมิภาคจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งทางบกและทาง 

  ทะเล 
5) การส่งออกเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการไหลเข้าของเงินตราต่างประเทศ 
6) ภาคเอกชนเข้มแข็ง 
7) ตลาดขนาดใหญ่ มีกําลังซื้อเพิ่มขึ้น 
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4.4  สินค้านําเข้าและส่งออก   
 สินค้านําเข้า  ถึงแม้ว่าเวียดนามจะมีทรัพยากรธรรมชาติอย่างอุดมสมบูรณ์  เช่น ถ่านหิน  
น้ํามันดิบ ไม้สัก และสินค้าประมง  รวมทั้งมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก 
แต่เวียดนามก็ยังขาดวัตถุดิบที่จะนํามาผลิตเป็นสินค้าส่งออกของประเทศ  มูลค่านําเข้าสินค้าวัตถุดิบที่
นําเข้านั้น คิดเป็นสัดส่วนถึง 2 ใน 3 ของการนําเข้าทั้งหมดของเวียดนาม  สินค้านําเข้า 10 อันดับแรกของ
เวียดนาม คือ 

1) เครื่องจักร และชิ้นส่วน   
2) เหล็ก และเหล็กกล้า 
3) น้ํามันสําเร็จรูป 
4) ผ้าผืน 
5) อิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 
6) เม็ดพลาสติก 
7) รถยนต์ อุปกรณ์และชิ้นส่วน 
8) วัสดุสิ่งทอและวัสดุเครื่องหนัง 
9) โลหะอื่นๆ 
10) อาหารสัตว์และวัตถุดิบ 

ประเทศที่เป็นแหล่งสินค้านําเข้าที่สําคัญ คือ  จีน  ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้ ไต้หวัน มาเลเซีย  ซาอุดิอาระเบีย ไทย 
ออสเตรเลีย อาร์เจนตินา อินเดีย สหรัฐ  และประเทศในสหภาพยุโรป ( EU ) 
 สินค้าส่งออก  จากที่กล่าวมาแล้วว่าเวียดนามมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์  มีสภาพภูมิประเทศ
และภูมิอากาศที่เหมาะแก่การเพาะปลูก  ทําให้เวียดนามมีสินค้าส่งออก  10  อันดับที่สําคัญ คือ  

1) เสื้อผ้าสําเร็จรูป 
2) รองเท้า 
3) น้ํามันดิบ 
4) อาหารทะเล 
5) คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 
6) ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 
7) เครื่องจักร ช้ินส่วนอุปกรณ์ 
8) อัญมณีและเครื่องประดับ 
9) ยางพารา 
10) ข้าว 

ประเทศที่เป็นแหล่งส่งสินค้าออกที่สําคัญ คือ  สหรัฐ ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้ เม็กซิโก ออสเตรเลีย มาเลเซีย 
สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์  แอฟริกาใต้  จีน ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย และประเทศในสหภาพยุโรป ( EU ) 
   
ที่มา  :  General Statistic Office , Vietnam   
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4.5 โอกาสการค้าการลงทุนของไทย 
 โอกาสทางการค้า 

1) เป็นตลาดขนาดใหญ่ สามารถรองรับสินค้าและบริการจากไทย 
2) มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
3) ชาวเวียดนามมีกําลังซื้อแฝงมาก จากเงินที่ได้รับโอนจากญาติที่อยู่ต่างประเทศ 
4) สินค้าและบริการไทยได้รับความนิยมจากผู้บริโภค 
5) ความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง  ทั้งทางบกผ่านช่องทางการค้าตลอดพรมแดน  

ไทย-กัมพูชา, ไทย-ลาว /ทางเรือ และทางอากาศ 
6) ต้นทุนการขนส่งตํ่า เมื่อเทียบกับการขนส่งไปยังภูมิภาคอ่ืน 
7) การกีดกันสินค้ายังมีน้อย ทําให้มีโอกาสในการขยายการส่งออก 
8) กรอบความร่วมมือต่างๆ เช่น GMS, ACMECS, BIMSTEC, ASEAN, AEC  etc. ส่งผลดี

ต่อการค้าและการลงทุนระหว่างกัน 
 โอกาสทางการลงทนุ 
 1) แรงงานราคาถูก จํานวนมาก 
 2) แหล่งวัตถุดิบอุดมสมบูรณ์/ทรัพยากรมีความหลากหลาย 
 3) มีเสถียรภาพทางการเมือง 
 4) นโยบายสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ 
 5) อาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านของไทย  ทําให้เกิดความได้เปรียบในด้านการ

คมนาคมและขนส่ง 
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กิจกรรม ท้ายบทที่ 4 
 
กิจกรรมที่  1  
 
 ให้ผู้เรียนอธิบายว่า  ปัญหาอุปสรรคด้านการค้าการลงทุนที่สําคัญที่สุดของเวียดนาม คืออะไร 
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กิจกรรมที่  2  
 
 ให้ผู้เรียนอธิบายว่า  โอกาสการค้าการลงทุนของไทยในเวียดนาม ทางด้านการค้าที่สําคัญที่สุด   
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บทที่ 5 
คําศัพท์และบทสนทนาสําหรับการสื่อสาร 

 
 ประโยคของภาษาเวียดนามจะไม่ยาก   ถ้าเรารู้คําศัพท์  ก็ใช้วิธีการผสมคําศัพท์ให้เป็นวลีหรือ
ประโยคและจะง่ายต่อการจดจํา  คําศัพท์ประเภทแรกที่ควรรู้ คือ การทักทาย  จํานวนและตัวเลข  คําศัพท์
เกี่ยวกับวันในสัปดาห์  และเดือน  และคําศัพท์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน 
 
5.1 การทักทาย   
 ซิน จ่าว  (Xin Chao)    สวัสดี (ใช้ได้ทกุเวลา) 
 จ่าว อง  (Chao Ong)  สวัสดี สําหรับชายสูงอายุ 

จ่าว แองห์  (Chao Anh)   สวัสดี ชายหนุ่ม 
จ่าว บ๊ัก  (Chao Bac)  สวัสดี ชาย อายุมากกว่า 
จ่าว บา  (Chao Ba)  สวัสดี สําหรับหญิงสูงอายุ 
จ่าว โก  (Chao Co)   สวัสดี หญิงสาว 
จ่าว จิ   (Chao Chi)  สวัสดี หญิงอายุมากกว่า 

 จ่าว แอม  (Chao Em)  สวัสดี ชายหญิงอายุน้อยกว่า 
 ซิน โหลย  (Xin Loi)  ขอโทษ 
 กาม เอิน  (Cam On)   ขอบคุณ 
 กาม เอิน บิงห์ เทือง (Cam On Binh Thuong) สบายดี ขอบคุณ 
 จุ๊บ หงู งอน  (Chuc Ngu Ngon)  ราตรีสวัสด์ิ 

ซิน เหม่ย  (Xin Moi)  ขอเชิญ,กรุณา 
ตาม เบียด  (Tam Biet)  ลาก่อน 
แฮน กัพ ไล  (Hen Gap Lai)   พบกันใหม ่
บ๊ัก โก แคว คง (Bac Co Khoc Khong) สบายดีหรือ 

 แหมะ  (Me)   แม ่
 โบ๊ /บา (Bo/Ba)   พ่อ 
 โตย   (Toi)   ฉัน/ผม 
 
5.2  จํานวนและตวัเลข   
 บาว เยียว  (Bao Nhieu)  ราคาเท่าไหร่ 
 โมต   (Mot)   1 

ฮาย  (Hai)   2 
บา   (Ba)   3 
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โบ๋น   (Bon)   4 
นัม   (Nam)   5 
เสา   (Sau)   6 
ไบ่  (Bay)   7 
ต๋าม   (Tam)   8 
จิ๋น   (Chin)   9 
เหมื่อย  (Muoi)   10 
เหมื่อย โมต  (Muoi Mot)  11 

 เหมื่อย ฮาย  (Muoi Hai)  12 
 เหมื่อย บา  (Muoi Ba)  13 
 เหมื่อย โบ๋น  (Muoi Bon)  14 

เหมื่อย นัม  (Muoi Nam)  15 
ไฮ เหมื่อย  (Hai Muoi)  20 
ไฮ เหมื่อย นัม (Hai Muoi Nam)   25 
บา เหมื่อย  (Ba Muoi)  30 
นาม เหมื่อย  (Nam Muoi)  50 
โมต ตรัม  (Mot Tram)  100 
ไฮ ตรัม  (Hai Tram)  200 
โมต งัน  (Mot Nghin)  1,000 
เหมื่อย งัน  (Muoi Nghin)  10,000 
ตรัม งัน  (Tram Nghin)  100,000 
โมต เตรียว  (Mot Trieu)  1,000,000 

 
5.3  คําศัพท์เก่ียวกับเวลา วันในสัปดาห์ และเดือน 
 โฮม ไน (Hom nay)   วันนี้  
 โฮม กวา  (Hom qua)   เมื่อวานนี้ 
 ไหง่ หมาย (Ngay mai)   พรุ่งนี้ 
 ไหง่ เกีย  (Ngay kia)    มะรืนนี้  
 บาน ไหง่ (Ban ngay)   กลางวัน  
 บาน เดม  (Ban Dem)   กลางคืน 
 โต๋ยใน   (Toi Nai)  คืนนี้ 
 จู่ ยัต   (Chu Nhat)  วันอาทิตย์  

ถือ ไห่   (Thu Hai)  วันจันทร์ 
ถือ บา  (Thu Ba)  วันอังคาร 
ถือ ตือ  (Thu Tu)  วันพุธ 
ถือ นาม  (Thu Nam)  วันพฤหัสบดี 
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ถือ เสา  (Thu Sau)  วันศุกร์ 
ถือ ไบ่   (Thu Bay)  วันเสาร์ 

 ถาง เซียง  (Thang Sieng)  มกราคม  
 ถาง ฮาย (Thang Hai)  กุมภาพันธ์  

ถาง บา  (Thang Ba)  มีนาคม  
ถาง ตือ   (Thang  Tue)   เมษายน 
ถาง นัม  (Thang Nam)   พฤษภาคม 
ถาง เสา  (Thang Sau)   มิถุนายน 
ถาง เบ่ย   (Tháng buey)    กรกฎาคม 
ถาง ต๋าม   (Thang tam)     สิงหาคม 
ถาง จี๋น   (Thang chin)     กันยายน 
ถาง เหมื่อย  (Thang muei)    ตุลาคม 
ถาง เหมื่อย โมะ (Tang muei mot) พฤศจิกายน 

 ถาง เหมื่อย ฮาย  (Thang muei) hai  ธันวาคม 
 

5.4  ศัพท์อื่นๆ ที่เก่ียวข้องในชีวิตประจําวัน  
            คําศพัท์เก่ียวกับสถานที่  (สถานตํีารวจ/ไปรษณีย์/พยาบาลและตลาด) 

กง อาน (Kong an)  สถานีตํารวจ 
บู เดียน  (Buu Dien)  ไปรษณีย์ 
ค้าก ซาน  (Khach San)  โรงแรม 
เบิงห์ เหวียน  (Benh Vien)  โรงพยาบาล 
เตรียน ฮ่อก (Truong hoc)  โรงเรียน 
เหี่ยว ซ้าค  (Hieu Sach)  ร้านหนังสือ 
เงิน ห่าง  (Ngan Hang)  ธนาคาร 
เบ่ เบย  (Be Boi)  สระว่ายน้ํา 
ยา ฮาง อัน  (Nha Hang An)  ร้านอาหาร/ภัตตาคาร 
ยา เธอ  (Nha Tho)  โบสถ์ 
เซิน ไบ  (San Bay)  สนามบิน 
เบ๋น แซ ตัค ซี ่ (Ben Xe Tac Xi) สถานีรถแท็กซี ่
เบ๋น แซ  (Ben Xe)  สถานีรถประจาํทาง 
กา แซ เหลื่อ  (Ga Xe Lua)  สถานีรถไฟ 
ดี เจอะ (Dee Cho )  ไปตลาด 
ดี  เจย  (Dee Choi)  ไปเที่ยว 
ดี หงู  (Dee Ngu)  ไปนอน 
ดี ห็อก  (Dee  Hoc)  ไปโรงเรียน 
จั่ว  (Chua)   วัด 
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5.5  คําศัพท์เก่ียวกับอาหารการกิน  
  อัง  (Ang )   กิน
            อังเกิม   (Ang Com)   กินข้าว
   เกิม   (Com)   ข้าวสวย 

  เจือ    (Chue)   ยัง
            อังเกิม เจือ  (Ang Com Chue) กินข้าวหรือยัง
                    โหร่ย  (Roi)    แล้ว
                    อังโหร่ย   (Ang  Roi)  กินแล้ว 
   จ๋าว   (Chao)   ข้าวต้ม 
   แบ๋งห์   (Banh )   ขนม 

แบ๋งห์ หมี ่ (Banh My)  ขนมปัง   
เฝอ    (Pho)    ก๋วยเต๋ียว 
ทิด    (Thit )   เนื้อสัตว์ 
ทิด บ่อ   (Thit Bo)  เนื้อวัว/ควาย 
แฮว  (Haew)   หมู 
กา  (Ka)   ไก่ 
ก๋า  (Ka)   ปลา 
โตม  (Tom)   กุ้ง 
จ๋อ  (jow)   สุนัข 
ต้อย  (Toy)   กระเทียม 
กา เฝ่   (Ca Phe)  กาแฟ 
แจ่   (Che)   ชา 
เบีย   (Bia)   เบียร์ 
เนื้อก มั๊ ม  (Nuoc Mam)  น้ําปลา 

  เนื๊อก โซย  (Nuoc Da)  น้ําเปล่า (ต้ม) 
  เนื๊อก ดา  (Nuoc Da)  น้ําแข็ง 
  เนื๊อก กํา ดา  (Nuoc Cam Da)  น้ําแข็งเปล่า 
 
    5.6  คําศพัท์อื่นๆ  

เต่ียง เหวียด (Tieng Viet)   พูดภาษาเวียดนาม 
เต่ียง ถาย (Tieng Thai)   พูดภาษาไทย 
เหงื่อย เหวียด (nguoi  Viet)  คนเวียดนาม 
เหงื่อย ถาย (Nguoi Thai)  คนไทย     
แดบ    (Dab)   สวย 
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แดบ หลํา  (Dab Lam)  สวยมาก 
งอน หลํา (Ngon Lam)    อร่อยมาก 
คง  (Khong)   ไม่ 
คง  แดบ (Khong dab)  ไม่สวย 
คง เบ๊ียด (Khong)   ไม่รู้ 
เต่ียน  (Tien)   เงิน 
คง ก๋อ เต่ียน (Khong kor Tien) ไม่มีเงิน 
หล่าม เหวียด (Lam  Viet)  ทํางาน 
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บทที่  6 
ข้อมูลสําคัญที่ควรเรียนรู้ในการเดินทางเข้าประเทศ 

 
6.1  ช่องทางและวิธีการเดินทางเข้าประเทศเวียดนาม 
 จากประเทศไทยมีช่องทางเข้าประเทศเวียดนามได้   คือ 
 1.  ทางบก  การเดินทางโดยรถยนต์ไปเวียดนามผ่านลาวเป็นเส้นทางที่เหมาะสําหรับนักท่องเที่ยว
ที่ชอบการเดินทางท่องเที่ยวแบบสัมผัสกับธรรมชาติและได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนตามชนบทของลาวและ
เวียดนามในระหว่างการเดินทาง  ซึ่งมีช่องทางเข้าได้หลายช่องทาง คือ 
 1.1 ผ่านจังหวัดหนองคาย  การเดินทางเข้าเวียดนามทางภาคเหนือและภาคกลางแบบ
เป็นหมู่คณะ  เส้นทางที่สะดวกในการข้ามแม่น้ําโขง คือข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ที่จังหวัดหนองคาย 
แล้วเดินทางโดยรถบัส หรือรถตู้ ของลาวหรือของเวียดนาม   โดยใช้เส้นทางหมายเลข 13 ใต้เชื่อมต่อ
หมายเลข 8 ทางแขวงบริคําไชย (เมืองปากซัน)  สําหรับรถยนต์ส่วนตัวหรือรถบัสนําเที่ยวจากประเทศไทย
จะใช้ได้เฉพาะในประเทศลาวเท่านั้น  แต่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปเวียดนามได้  ต้องทําเรื่องขออนุญาตเป็น
กรณีพิเศษ 
 ถ้าออกเดินทางในช่วงเช้าจากหนองคายก็จะไปถึงเมืองวินห์ (เมืองที่อยู่ติดชายทะเลของ
เวียดนามในช่วงเย็น) และควรพักค้างคืนที่เมืองวินห์  เพราะจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านเกิดของลุงโฮจิมินห์  
ประธานาธิบดีและวีระบุรุษที่ชาวเวียดนามให้ความเคารพนับถือมาก  
 1.2 ผ่านจังหวัดมุกดาหาร  เมื่อเดินทางไปถึงมุกดาหาร เดินทางต่อไปยังตลาดอินโดจีน
โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที  มาถึงท่าเรือที่ตลาดอินโดจีน  ใช้พาสปอร์ตข้ามไปยังประเทศลาว โดยจะมี
เรือข้ามเที่ยวแรก ประมาณ 9.00 น. ค่าโดยสารเรือ 50 บาท หลังจากนั้นจะมีเรือออกทุก ๆ ครึ่งชั่วโมง ใช้
เวลาเดินทาง ทางเรือประมาณ 30 นาที  เมื่อมาถึงประเทศลาวแล้ว เสียค่าผ่านด่านเข้าประเทศลาว  20 
บาท หลังจากนั้น ต่อรถไปที่ท่ารถ  เสียค่าโดยสารประมาณ  10,000 กีบ หรือประมาณ 40 บาท 
   จากลาวเข้าเวียดนามได้  2 เส้นทาง คือ ทางด่านพรมแดนลาวบาว (Lao Bao) เข้าถึง
เวียดนามตอนกลาง  และด่านเก๋าเตรียว  (Cao Treo) หรือจะเดินทางเข้าเวียดนามทางกัมพูชาก็ได้ แต่
เส้นทางไม่สะดวกและมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่  
   ที่ท่ารถของลาว มีรถไปดานัง (ประเทศเวียตนาม) ซึ่งผ่านเว้ (Hue) รถออกประมาณ 4 ทุ่ม
ของทุกวัน โดยใช้เวลาประมาณ 13 ช่ัวโมง  ค่าโดยสารประมาณ 110,000 ดอง หรือประมาณ 440 บาท 
 2.  ทางอากาศ  จากกรุงเทพฯ มีเที่ยวบินตรงไปเวียดนามทุกวัน วันละหลายเที่ยวบิน และหลาย
สายการบิน เช่น สายการบินแอร์ฟรานซ์ การบินไทย เวียดนามแอร์ไลน์ การบินลาว มาเลย์เซียแอร์ไลน์ 
และสิงคโปร์แอร์ไลน์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 - 1.45 ช่ัวโมง มีเส้นทางบินหลักอยู่ 2 เส้นทาง คือ 
กรุงเทพฯ - โฮจิมินห ์และ กรุงเทพฯ – ฮานอย   
   สนามบินนานาชาติของประเทศเวียดนาม ที่สําคัญม ี3 แห่ง คือ ที่โฮจิมินห์ซิต้ี  คือท่าอากาศ
ยานนานาชาติตันเซินยัท (Tan Son Nhat) อยู่ห่างจากเมือง 7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางเข้าตัวเมืองเพียง 
15 นาที โดยรถแท็กซี ่ บริเวณหน้าสนามบินมีการบริหารจัดการจราจรเรียบร้อยได้ดี มีพนักงานคอย
ให้บริการเรียกรถแท็กซี่ให้เขา้มารับผู้โดยสารตามคิว ค่าบริการรถแท็กซี่ ไม่เกิน 10 ยูเอสดอลลาร์  ส่วนที่
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ฮานอย คือ ทา่อากาศยานนานาชาตินอยไบ (Noi Bai) อยู่ห่างจากเมือง 45 กิโลเมตร ค่ารถแท็กซี่ 25 ยูเอ
สดอลลาร์  และท่าอากาศยานนานาชาติดานัง  (Danang)  ในนครดานัง 
 
6.2  การเดินทางในประเทศเวียดนาม 
  ระหว่างอยู่ในประเทศเวียตนาม  เราสามารถเดินทางระหว่างเมืองต่างๆของเวียดนามได้ 3 
เส้นทาง คือ ทางบก ทางเรือ และทางอากาศ  โดยในทุกภูมิภาคของประเทศ จะมีเมืองขนาดใหญ่ต้ังอยู่ 
เช่น ภาคเหนือ มีเมืองฮานอย ภาคกลาง มีเมืองเว้ ส่วนภาคใต้ ก็มีเมืองโฮจิมินห์ซิต้ี  ซึ่งการคมนาคม
ระหว่างเมืองเหล่านี้เป็นไปอย่างสะดวกสบาย  
  สําหรับการเดินทางภายในตัวเมืองต่างๆ ก็จัดว่าค่อนข้างสะดวกเพราะมีรถโดยสาร  ส่วนทาง
ทะเลเป็นการเดินทางที่ไม่ค่อยสะดวก  และมักจะมีปัญหาเรื่องการตรวจคนเข้าเมืองของเวียดนาม ซึ่ง
เข้มงวดมาก ตามปกติจะมีเรือท่องเที่ยวจากไทยไปแวะเกาะพูกว็อก (Phu Quoc) ของเวียดนามท่ีทางการ
เวียดนามอนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นฝั่งเพื่อเข้าไปท่องเที่ยวได้ช่ัวระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น 
  รถไฟ มีรถไฟวิง่ระหว่างเมืองใหญ ่เช่น ฮานอย โฮจิมินห์ซต้ีิ นาตรัง และเว้ ผู้ โดยสารจะต้อง
ซื้อต๋ัวเดินทางล่วงหน้า แต่รถไฟในเวียดนามเป็นบริการที่ช้ามาก สายที่เร็วที่สุด คือ สายฮานอย - โฮจิมินห์
ซิต้ี  ระยะทางยาว 1,730  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางตลอดเส้นทาง 36 ช่ัวโมง 
  รถประจําทาง  มีทั้งรถด่วน รถธรรมดา และรถมินิบัส ว่ิงบริการเป็นประจําระหว่างเมืองใหญ่
ทุกแห่ง ส่วนในเมืองขนาดกลางและเมืองเล็ก รถประจําทางและรถมินิบัสจะออกจากท่าเมื่อมีผู้โดยสารเต็ม
รถแล้วเท่านั้น 
  เวียดนามเป็นประเทศที่กําลังพัฒนา  การจัดการเรื่องการขนส่งมวลชนจึงยังไม่สะดวก
เท่าที่ควร เมืองใหญ่ที่มีประชากรมาก  รถบัสจึงมีผู้โดยสารแออัดหนาแน่น ไม่สะดวกสําหรับนักท่องเที่ยว  
แม้แต่คนเวียดนามก็ยังหลีกเลี่ยงไปใช้พาหนะชนิดอ่ืนในการเดินทาง เช่น มอเตอร์ไชด์รับจ้าง และ
รถสามล้อ 
  รถแท็กซี่  ในเวียดนาม ผู้ใช้บริการสามารถโบกเรียกรถแท็กซี่ได้ทุกแห่ง ควรเลือกรถใหม่ที่
คิดค่าโดยสารตามมิเตอร์และมีแอร์คอนดิช่ัน ค่าโดยสารรถแท็กซี่เวียดนามถูกกว่ารถแท็กซี่ที่เมืองไทย 2 
เท่า 
  รถสามล้อ (รถซิกโคล่ - Cyclo) เป็นพาหนะสําคัญในโฮจิมินห์ซิต้ี และเมืองท่องเที่ยวสําคัญ 
ๆ รถสามล้อที่มีคนถีบหรือซิกโคล่เป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยวของเวียดนาม ซึ่งจูงใจนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่ต้องการได้รับประสบการณ์แปลก ๆ และท่องเที่ยวราคาถูกด้วยการนั่งรถสามล้อชมเมือง 
ค่าบริการนั่งรถคิดเป็นเที่ยว (ประมาณเที่ยวละ 4,000 ด่อง)หรือจะเหมาทั้งวันก็ได้ (ประมาณ 12,000 ด่อง) 
  รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง  ในเวียดนามเรียกว่า ฮอนด้าออม (Honda Om) หรือ Xeom 
คนขับรถมักขับเร็วมากทําให้ไม่ปลอดภัย  ผู้ว่าจ้างนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ ทําให้ผู้ว่าจ้างต้องกอดเอว    
ผู้ขับ  ชาวเวียดนามในเมืองใหญ่นิยมใช้มอเตอร์ไซค์รับจ้างเดินทางไปไหนมาไหนกันเป็นประจํา  
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6.3  คําแนะนําเดินทางเข้าประเทศเวียดนาม 
 ก่อนเดินทางเข้าเวียดนาม  ควรจะมีการเตรียมตัวทําเอกสารต่างๆ เหมือนกับการเดินทางไป
ต่างประเทศโดยทั่วไป    
 การทําหนังสือเดินทาง  ต้องเตรียมหลักฐาน  ดังนี้ 
  1. ประชาชนทั่วไป (หญิง / ชาย) 
   -  บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ (ฉบับจริง) 
  2. ผู้เยาว์อายตํุ่ากว่า 15 ปี 
   -  สูติบัตร และทะเบียนบ้าน 
   -  บิดาและมารดาหรือผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย จะต้องมาลงนามให้   
       ความยินยอมในคําร้องขอมีหนังสือเดินทาง 

-  หากบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ใดผู้หนึ่งไม่สามารถ
เดินทางมาลงนามได้ด้วยตนเอง  จะต้องใช้หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ทําหนังสือ
เดินทางที่ออกโดยหน่วยงานราชการหรือสถานเอกอัครราชทูต หรือสถาน
กงสุลใหญ ่(ในกรณีอยู่ต่างประเทศ ) 

-  ในกรณีหากบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายไม่สามารถ
เดินทางมาลงนามได้  เช่น ในกรณีอยู่ต่างประเทศหรือจะด้วยเหตุผลใด ๆ     
ก็ตาม จะต้องมีหนังสือมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนมาลงนามในคําร้อง ขอมี
หนังสือเดินทางแทน 

- สําเนาหรือตัวจริงบัตรประจําตัวประชาชนของบิดามารดา หรือผู้ปกครองที่
ชอบด้วยกฎหมายในกรณีไมไ่ด้เดินทางมาด้วยตัวเอง 

  3. ผู้เยาว์อายเุกิน 15 ป ีแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบรูณ ์
   -  บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร้อง 
   -  บิดาและมารดา หรือผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายจะต้องมาลงนามให้  
      ความยินยอมในคําร้องขอมีหนังเดินทาง 

-  หากบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ใดผู้หนึ่งหรือทั้งหมด
ไมส่ามารถเดินทางมาลงนามได้ด้วยตนเอง จะต้องใช้หนังสือยินยอม ให้ผู้เยาว์
ทําหนังสือเดินทางที่ออกโดยหน่วยราชการหรือสถานเอกอัครราชทูต 
 หรือสถานกงสลุใหญ ่(ในกรณีอยู่ต่างประเทศ) 

-  สําเนาหรือตัวจริงบัตรประจําตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผูป้กครอง
ที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเอง 

 
หมายเหตุ   ในกรณีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดข้างต้น มีการเปลี่ยนชื่อ สกุล   ต้องมีใบเปลี่ยนชื่อ หรือสกุลมาด้วย 
 การขอวีซ่า  คนไทยเดินทางเข้าเวียดนามได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า  ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงพิเศษ
ระหว่างรัฐบาลไทยและเวียดนาม  เมื่อเดินทางเข้าเวียดนามแล้วสามารถอยู่ในเวียดนามได้นาน ถึง 30 วัน 
 ในกรณีที่นักท่องเที่ยวถือหนังสือเดินทางต่างชาติ หนังสือเดินทางที่มีวันหมดอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน
นับจากวันที่เดินทางเท่านั้น   ถึงจะใช้ได้ 
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 เอกสารที่จําเป็นในการขอวีซ่า 
  1. หนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนโดยนับจากวันเดินทาง 
  2. แบบฟอร์มการขอวีซ่า 
  3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วจํานวน 2 รูป 
  4. ค่าใช้จ่ายในการออกวีซ่า รายละเอียดเพิ่มเติมของวีซ่าแต่ละประเภท 
 ประเภทของวซี่า 
  1. วีซ่าประเภทท่องเที่ยว  บุคคลท่ีมีสัญชาติไทยสามารถอาศัยอยู่ในเวียดนามได้เป็น
ระยะเวลา 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า 
  2. วีซ่าธุรกิจ  นักธุรกิจสามารถขอวีซ่าประเภทน้ี  ซึ่งจะอนุมัติให้อยู่ในประเทศเวียดนาม
ได้ เป็นเวลา 3-6 เดือน  และสามารถขอต่ออายุวีซ่าได้อีก 
  3. วีซ่านักเรียน / นักศึกษา  นักเรียนและนักศึกษาสามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้  โดย
จะต้องขอหนังสือรับรองการเข้ารับการศึกษาจากสถาบันเพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่า 
 
6.4  ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนไปเวียดนาม 
 ศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมีอง 
  ศุลกากร  ผู้เดินทางเข้าประเทศทุกคนต้องกรอกแบบฟอร์มของศุลกากรสีเหลือง  มีสําเนา 
สีขาว และจะต้องเก็บใบสีเหลืองไว้กับพาสปอร์ต  อย่าให้หายเป็นอันขาด เพราะว่าจะต้องใช้แสดงแก่
เจ้าหน้าที่ศุลกากรเวลาเดินทางกลับออกจากประเทศ 
  ของต้องห้ามในการนําเข้า คือ หนังสือและเอกสารต่อต้านการปกครองของรัฐบาล
เวียดนาม  สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร  ยาเสพติดให้โทษ ปืนและอาวุธทุกชนิด  วิดีโอหรือแผ่นซีดีที่นําเข้า 
เจ้าหน้าที่จะยึดเอาไปตรวจสอบ 2 - 3 วัน แล้วจะคืนให้ผู้นําเข้า 
  การนําวัตถุโบราณออกนอกเวียดนามเป็นการผิดกฎหมาย เว้นแต่จะมีหนังสืออนุญาตจาก
กระทรวงวัฒนธรรมของเวียดนาม  ดังนั้นเมื่อซื้อสินค้าที่เป็นวัตถุโบราณหรือเลียนแบบ ควรขอ
ใบเสร็จรับเงินจากร้านค้ากับใบรับรองการส่งสินค้าออกมาด้วย   มิฉะนั้นอาจจะมีโทษปรับและถูกริบ   
สินค้า 
  ของยกเว้นอากร  มีดังต่อไปน้ี 
   1.  บุหรี ่ 200 มวน 
   2.  สุรา 2 ลิตร 
   3.  น้ําหอมและเครื่องประดับพอควรแก่ฐานะ 
ผู้เดินทางที่มีเครื่องประดับทองคํามาและมิใช่ของใช้ส่วนตัวจะต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรด้วย 
  การตรวจคนเข้าเมือง  ผู้เดินทางเข้าเวียดนามจะต้องกรอกแบบฟอร์มเข้าเมืองในการเดิน
ทางเข้าและออก  แบบฟอร์มจะมีสีขาวและสําเนาสีฟ้า ทุกคนจะต้องเก็บสําเนาแบบฟอร์มใบสีฟ้าไว้กับตัว
ตลอดเวลา  เพราะจะต้องใช้แสดงเวลาเข้าพักตามที่พักหรือโรงแรมต่าง ๆ เนื่องมาจากเวียดนามมีระเบียบ
ให้เจ้าของที่พักทุกประเภทต้องรายงานให้ตํารวจทราบทุกครั้งที่มีคนต่างชาติมาพักด้วย   ไม่เว้นแม้แต่การ
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พักตามบ้านญาติหรือคนรู้จัก  ที่สําคัญคือ สําเนาแบบฟอร์มเข้าเมืองนี้จะต้องใช้แสดงเวลาเดินทางกลับออก
จากเวียดนามด้วย 
 การใช้กระแสไฟฟ้าในเวียดนาม 
  ปลั๊กและกระแสไฟฟ้า  เวียดนามใช้กระแสไฟฟ้าแบบมาตรฐาน 220 โวลต์ เหมือนบ้าน
เรา ทั้งแบบกลม และแบบแบน 2 รู อุปกรณ์จําพวกที่ชาร์จแบตมือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอจาก
เมืองไทยนําไปใช้ได้   สําหรับโรงแรมที่สร้างใหม่บางแห่ง อาจจะมีปลั๊กแบบแบน 3 รู ไว้บริการนักท่องเที่ยว 
 พิพิธภัณฑ์   เปิดให้ ชมสัปดาห์ละ 6 วัน หยุดวันจันทร์ ส่วนเวลาเปิดและปิดพิพิธภัณฑ์นั้นเปิดปิด
เช่นเดียวกับสถานที่ราชการ 
 ข้อควรจํา 
  1.  ไม่ด่ืมน้ําประปาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากน้ําท่วม 
  2.  การข้ามถนน โดยเฉพาะในฮานอยและโฮจิมินห์ซิต้ี  ให้มองไปทางซ้ายและขวาและ 
     ต้องเดินอย่างรวดเร็ว 
  3.  ให้ของขวญัเล็ก ๆ เช่น ปากกา แทนการบริจาคด้วยเงินเพื่อการกุศลในท้องถิ่น 
 สิ่งที่ไม่ควรพลาด 
  1.  นอนดาดฟ้าเรือที่ ฮาลอง Bay 
  2.  สั่งตัดผ้าจากร้านท้องถิ่น 
  3.  การนั่ง ซิคโคล่  (Cyclo)  
  4.  การต่อรองราคาที่ไซ่ง่อน ตลาดที่ใหญ่ที่สุด คือตลาด Ben Thanh 
 
6.5  การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ   
 สามารถแลกได้ตามเคาน์เตอร์รับแลกเปลี่ยนเงินตราที่สนามบิน  ธนาคาร และสถานรับแลกเปลี่ยน
เงินที่ได้รับอนุญาต  หรือตามร้านขายเพชรทองในเมือง   ร้านรับแลกเปลี่ยนเงินจะมีตัวหนังสือสีทองเขียน
ไว้หน้าร้านให้เห็นชัดเจนว่า “เหี่ยวหวาง”  (Hieu Vang) หรือ “เหี่ยวกิมฮวาน” (Hieu Kim Hoan) 
 
 การแลกเช็คเดินทาง  สามารถแลกได้เฉพาะที่  Vietcombank  ซึ่งจะมีสาขาอยู่เฉพาะในเมือง
ใหญ่ ๆ เท่านั้น 
 การใช้บัตรเครดิต  ไม่ค่อยสะดวก  และใช้ได้เฉพาะบัตรเครดิตหลัก ร้านค้าในเวียดนามส่วนใหญ่
ไม่รับบัตรเครดิต  หากใช้บัตรจะต้องเสียค่าคอมมิชชั่นสูง  ประมาณ 3 - 4 % 
 เวียดนามเข้มงวดในการนําเงินตราเข้าประเทศมาก ผู้เดินทางที่มีเงินมากกว่า 7,000 ยูเอสดอลลาร์ 
จะต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ในขณะที่เดินทางเข้าเวียดนาม 
 การเงนิ  สกุลเงินของเวียดนาม คือ ด่อง (dong)  อัตราแลกเปลี่ยน ประมาณ  1 บาท = 682.696 
ด่อง ( ณ วันที่  3  ตุลาคม  2555 ) 
 ธนบัตรของเวียดนามมีลักษณะสีและขนาดคล้ายคลึงกัน เช่น ธนบัตรฉบับละ 20,000 ด่อง มีสีฟ้า 
ขนาดเท่ากับธนบัตร  ราคา 5,000 ด่อง จึงควรระมัดระวังเวลาแลกเปลี่ยนเงิน  หรือในการใช้จ่ายและการ
รับเงินทอน  นอกจากนั้นการใช้ธนบัตรที่เก่ามากหรือชํารุดอาจจะมีปัญหามากเพราะคนเวียดนามจะไม่
ยอมรับ  ถึงแม้รัฐบาลจะพยายามส่งเสริมเงินด่อง แต่ชาวเวียดนามยังนิยมรับเงินยูเอสดอลลาร์ ซึ่งใช้ได้
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ทั่วไปในเวียดนาม  ราคาสินค้าที่ขายตามแหล่งท่องเที่ยว ส่วนมากติดราคาเป็นเงินยูเอสดอลลาร์ 
นักท่องเที่ยวสามารถใช้เงินยูเอสดอลลาร์ได้   โดยไม่ต้องทําการแลกเปลี่ยน  
 เวลา  เวลาของเวียดนามเร็วกว่าเวลามาตรฐานที่เมืองกรีนิช 7 ช่ัวโมง เท่ากับเวลาในประเทศไทย
ลาว และกัมพูชา 
 ชั่วโมงธุรกิจ  หน่วยงานราชการ เปิดทําการในวันจันทร ์– ศุกร ์ต้ังแต่เวลา 8.00 - 16.30 น. หยุด
พักเที่ยง 1 ช่ัวโมง 
 ธนาคาร เปิดทําการวันจันทร์ - ศุกร์ ต้ังแต่เวลา 8.00 - 15.00 น. วันเสาร์เปิดครึ่งวัน  ร้านค้า
ทั่วไป เปิดร้านเช้าถึงเช้ามาก  บางร้านที่เป็นธุรกิจในครอบครัวเปิดต้ังแต่  6.00 น.  ปิดร้านเมื่อพระอาทิตย์
ตกดิน  หรือประมาณ 18.30 น. 
  
หมายเหตุ 
หากมีปัญหาหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเวียดนามติดต่อได้ที่สถานทูตเวียดนามประจําประเทศไทย 
เลขที ่83/1 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์0 – 2251 – 5836 - 8, 0 -2251 - 7202 
แฟกช์ 0 – 2251 - 7201 
เปิดบริการวันจันทร ์- ศุกร์ ต้ังแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. 
สถานกงสุลเวียดนาม 
เลขที ่65/6 ถนนฉัตรผดุง 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
โทรศัพท 043 - 242190 
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อ่าวฮาลอง มรดกโลกโดยยูเนสโก เข้าถึงได้จาก : http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=อ่าว

หะล็อง &oldid =4120766. (วันที่ค้นข้อมูล :  13 กรกฎาคม  2555) 
อุทยานแห่งชาติฟ็องญา-แก๋บ่าง มรดกโลกโดยยูเนสโก "http://th.wikipedia.org/w/index.php? 

title=อุทยานแห่งชาติฟ็องญา-แก๋บ่าง&oldid=4154681".  (วันที่ค้นข้อมูล :  29 กรกฎาคม  
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