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บทคัดย่อ 
ความสัมพันธ์ล้านช้างไดเวียดช่วง ค.ศ. 1471-1591 เป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของอาณาจักร

ล้านช้างกับอาณาจักรไดเวียดช่วง ค.ศ. 1353-1713 วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ศึกษาพัฒนาการของสองอาณาจักรช่วง  
ค.ศ. 1471-1591 เพื่อสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์พิเศษแบบรอบด้านของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามในปัจจุบัน การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นการวิจัยเอกสารชั้นต้น ชั้นรองและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผลการวิจัย 1) ช่วง ค.ศ. 1471-1591 เป็นสมัยของการปฏิสัมพันธ์ของผู้นำสองรัฐอย่างเป็นทางการ โดยปรากฏในสงครามกับความ
ขัดแย้ง 2) รากฐานความสัมพันธ์ของสองอาณาจักรช่วงจารีต คือ รากฐานความสัมพันธ์แบบยั่งยืนในรูปแบบความสัมพันธ์พิเศษ
แบบรอบด้านของสองประเทศในปัจจุบัน  
  
คำสำคัญ : ประวัติศาสตร์  ความสัมพันธ์  อาณาจักรล้านช้าง  อาณาจักรไดเวียด  ช่วง ค.ศ. 1471-1591  

 
Abstract 

This study looked at the relationship between the Lan Xang and Diai Viet kingdoms between 1471 and 
1591.  It was part of a historical investigation into the relationship between the two kingdoms between 1353 
and 1713.  The study sought to elucidate the evolution of the aforementioned kingdoms between 1471 and 
1591 in order to reflect the current special relationship between the Lao People's Democratic Republic and the 
Socialist Republic of Vietnam.  This qualitative study relied heavily on primary and secondary sources, as well 
as other related documents.  It was found that there was an official relationship between the leaders of the 
two countries during the investigation period, as evidenced by the war and conflict. The findings also revealed 
that the roots of the said kingdoms' relationship in the olden days had a contribution to the sustainable special 
relationship at the present time. 

 
Keywords : History, Relationship, The Lanxang Kingdom, The Diaviet Kingdom, 1471-1591 A.D.  
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บทนำ 
บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานวิจัยประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของอาณาจักรล้านช้างกับอาณาจักรไดเวียด 

ช่วง ค.ศ. 1353-1713 โดยศึกษาพัฒนาการของสองอาณาจักรช่วง ค.ศ. 1471-1591 เพื่อสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์พิเศษ 
แบบรอบด้านของสองประเทศในปัจจุบัน รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หลังสงครามเย็นเอาไว้ 3 รูปแบบ ได้แก่ ต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ ความสัมพันธ์พิเศษ และความสัมพันธ์พิเศษแบบรอบด้าน  
ซึง่มีเพียงประเทศสาธารณณัฐสังคมนิยมเวียดนามเพียงประเทศเดียวท่ี จัดอยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์พิเศษแบบรอบด้าน หมายถึง 
การช่วยเหลือระหว่างกันในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์สมัยจารีตช่วง ค.ศ. 1471-1592 เต็มไป
ด้วยเรื่องราวของสงครามกับความขัดแย้ง งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประพฤทธิ์และวินัย (2537) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของอาณาจักร
ล้านนากับอาณาจักรล้านช้างสมัยจารีต โดยใช้เอกสารจีน ได้นำเสนอความขัดแย้งระหว่างล้านช้างกับไดเวียดในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษ
ที่ 15 อนันท์ธนา (2556) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของล้านช้างกับไดเวียดในภาวะสงคราม ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15 ช่วยอธิบาย
มูลเหตุที่หลักฐานเวียดนามไม่มีการกล่าวถึงอาณาจักรล้านช้างช่วง ค.ศ.1592-1637 สืบเนื่องมาจากความขัดแย้งภายในของศูนย์
อำนาจตังเกี่ยกับศูนย์อำนาจทางตอนใต้ คือ กวางนาม หรือโคชินไชน่า ข้อสมมุติฐานของงานวิจัย คือความสัมพันธ์ของ รัฐจารีต 
ล้านช้างกับรัฐไดเวียด คือรากฐานที่ส่งผลต่อการกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ของรัฐสมัย ใหม่ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในรูปแบบ“ความสัมพันธ์พิเศษแบบรอบด้าน” 
 
วิธีการวิจัย 

การดำเนินการวิจัยด้านเอกสารตามขั้นตอนทางประวัติศาสตร์ 4 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมเอกสาร และจัดกลุ่มเอกสารเป็น เอกสารชั้นต้น หมายถึง เอกสารร่วมสมัย หรือผลิตขึ้นในช่วง

เหตุการณ์นั้น ๆ ได้แก่ เอกสารหมิงซรื่อลู่ ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ เอกสารช้ันรอง หมายถึง เอกสารที่ผลิตขึ้นภายหลังเหตุการณ ์
ได้แก่ พงศาวดารเวียดนาม (Đại Việt sử ký toàn thư 2 vols, 1998; Khâm định Việt sử Thông giám cương mục, 1998)
พงศาวดารล้านช้าง (2457) พงศาวดารเมืองหลวงพระบาง (2460) พงศาวดารเชียงขวาง (วงกตรัดตะนะ , 1952; de Xieng 
Khouang, 1950) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ หนังสือหรืองานวิจัยทางประวัติศาสตร์ บทความทางวิชาการ และอื่น ๆ อาทิ 
Histoire du Laos Française (Le Boulanger, 1931), History of Laos (Viravong, 1964) History of Laos (Manich, 1967) 
History of Vietnam (Taylor, 2013) บทความวิชาการ  

ขั้นตอนที่ 2 ทีมวิจัยทำการทบทวนและวิเคราะห์ เอกสารชั้นต้น เอกสารชั้นรอง และเอกสารที่เกี ่ยวข้อง ในภาพ 
ประวัติศาสตร์แห่งความขัดแย้ง สาเหตุของสงครามล้านช้างไดเวียด ช่วง  ค.ศ. 1479-1483 สงครามล้านช้างไดเวียด ช่วง ค.ศ. 
1479-1483 มีข้อสังเกตว่า หลักฐานของเวียดนาม 2 ช้ิน (Đại Việt sử ký toàn thư 2 vols, 1998; Khâm định Việt sử Thông 
giám cương mục, 1998) บันทึกเหตุการณ์สงครามครั้งนี้เอาไว้ พร้อมยังอธิบายคำเรียกคน กับสถานที่  สาเหตุการทำสงคราม 
และการตระเตรียมกองทัพ ในขณะที่ ชุดหลักฐานของรัฐบาลสยาม 2 สำนวน (โบราณคดีสโมสร, 2457; พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, 2460) กล่าวถึง กองทัพไดเวียดบุกล้านช้าง และกษัตริย์ล้านช้างหลบหนี ชุดหลักฐานอาณานิคม  
(Le Boulanger, 1931) กล่าวถึงจักรพรรดิเลทั ้ญตงบุกล้านช้างหลังการทำสงครามปราบอาณาจักรจามปา ชุดหลักฐาน  
พระราชอาณาจักรลาว (Viravong, 1964; Manich, 1967) ได้ขยายโครงเรื่องการสงครามล้านช้าง-ไดเวียดจากชุดหลักฐานรัฐบาล
สยามกับรัฐบาลอาณานิคม งานเขียนประวัติศาสตร์ลาวสมัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เชิดชูสายสัมพันธ์ลาว-เวียด 
ที่มีมาอย่างยาวนาน (หนูไชและคณะ, 2000) 
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ขั้นตอนท่ี 3 ทีมวิจัยทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารทั้ง 3 ชุด  
ขั้นตอนที่ 4 ทีมวิจัยเรียบเรียงและนำเสนองานวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ฉบับรูปเล่มงานวิจัย และการเผยแพร่สู่

สาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การนำเสนอปากเปล่า ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ และบูรณาการเข้าสู่การเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์ลาว และวิชาประวัติศาสตร์เวียดนาม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  
ผลการวิจัย 

ผลวิจัยจากาการสังเคราะห์เอกสารแสดงให้เห็นพัฒนาการของสองอาณาจักร ช่วง ค.ศ. 1471-1591 ดังนี ้
 ผลการวิจัยท่ี 1 ความสัมพันธ์ของอาณาจักรล้านช้างกับไดเวียด ช่วง ค.ศ. 1479-1483 ด้านสงครามกับความขัดแย้ง 

ประเด็นที่ 1 สาเหตุของสงครามล้านช้างไดเวียดเกิดขึ้นเนื่องจาก จักรพรรดิเลทั้ญตง ซึ่งเป็นหลานชายของจักรพรรดิเลเหล่ย 
ต้องการแค้นแทนเสด็จปู่ จึงสั่งกองทัพไดเวียดเข้าโจมตีล้านช้าง ความเดิมนั้น ต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 15 ราชวงศ์หมิงปกครองไดเวียด
ในห้วงเวลาสั้น ๆ (ค.ศ. 1402-1427) ผู้นำไดเวียด เลเหล่ยเมื่อครั้งเป็นผู้นำสามัญชนได้ลุกฮือขึ้นต่อต้านราชวงศ์หมิง หลบหนี
กองทัพราชวงศ์หมิงเข้ามาอาศัยในพื้นที่ล้านช้าง เพื่อส่องสุมกองกำลังในการขับไล่กองทัพราชวงศ์หมิงออกจากดินแดนไดเวียด   
เจ้าล้านคำแดง ผู้เป็นโอรสของเจ้าสามแสนไทให้ความช่วยเหลือเลเหล่ย แต่ภายหลังกลับหันไปเข้าข้างจีน ด้วยการขับไล่กองกำลัง
ของเลเหล่ยออกจากอาณาจักรล้านช้าง (Khâm định Việt sử Thông giám cương mục vol.I, 1998; Le Boulanger, 1931)   

ประเด็นที่ 2 สาเหตุของสงครามล้านช้างไดเวียดเกิดขึ้นจาก ชนพื้นเมืองจับช้างเผือกได้ จักรพรรดิได เวียดทราบข่าว 
จึงต้องการที่จะดูขนช้างเผือก Boutevong ต่อมารับตำแหน่งมหาอุปราชก้อนแก้วได้จัดส่งขนช้างใส่แอบทองคำไปให้จักรพรรดิ
เลทั๊ญตง แต่เจ้าเมืองพวนเปลี่ยนขนช้างเป็นขี้ช้างแทน ส่งผลให้จักรพรรดิอานามกริ้ว จึงรับสั่งให้กองทัพใหญ่ 6 กองเข้ามารกุราน
หลวงพระบาง ซึ่งเป็นที่มาของ ตำนานขี้ช้างใส่กระบองถวายจักรพรรดิอานาม (Le Boulanger, 1931; Viravong, 1964; Jumsai 
Na Ayuthaya, 1967) อย่างไรก็ตาม หลักฐานสยาม ไม่ระบุสาเหตุที่กองทัพไดเวียดโจมตีหลวงพระบาง (โบราณคดีสโมสร, 2457; 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, 2460) 

ผลการวิจัยท่ี 2 พระปรีชาสามารถของเจ้าแท่นคำ ซึ่งเป็นพระโอรสของเจ้าไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ว 
เจ้าแท่นคำ ครองเมืองด่านซ้าย โอรสของเจ้าไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้วและขึ้นครองราย์ในชื่อ เจ้าสุวรรณบัลลังก์ เจ้าเเท่นคำ 

สามารถขับไล่กองทัพไดเวียดออกนอกอาณาจักรล้านช้าง และแม่ทัพไดเวียดเสียชีวิต ณ รอยต่ออาณาจักรล้านช้าง-ไดเวียด ที่เมือง
เชียงขวาง (โบราณคดีสโมสร, 2457) มีข้อสังเกตว่า เมื่อจักรพรรดิเลทั้ญตงสามารถพิชิตจามปา และผนวกอาณาจักรจามปา  
ให้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรไดเวียดได้แล้ว พระองค์ต้องการที่จะผนวกล้านช้างให้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรไดเวียดด้วย  
แต่เมื่อแม่ทัพพ่ายแพ้ต่อเจ้าชายล้านช้าง หรือเจ้าแท่นคำ การขยายอำนาจของไดเวียดมายังพ้ืนที่ฝั่งตะวันตก จึงยังดำรงอยู่ในพื้นที่
ชายแดนของสองอาณาจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขตปกครอง 7 แห่งของเมืองเชียงขวางที่ได้ผนวกเอาไว้ตั้งแต่กลางทศวรรษท่ี 1430 
เป็นต้นมา  

ผลการวิจัยที่ 3 สงครามกับความขัดแย้ง ค.ศ. 1479-1483 สะท้อนความสัมพันธ์พิเศษแบบรอบด้านของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มีการติดต่อระหว่างกันมาตั้งแต่ ค.ศ. 1353 ในรูปแบบพันธมิตร
ทางการเมือง แต่ความสัมพันธ์ล้านช้างไดเวียดช่วง ค.ศ. 1471-1483 เผชิญความขัดแย้ง สงครามระหว่างล้านช้าง-ไดเวียด 
ช่วยอธิบายรากฐาน “ความสัมพันธ์พิเศษแบบรอบด้าน” มีภาวการณ์ติดต่อกันหลายรูปแบบ เช่น สงครามกับความขัดแย้ง  
การช่วยเหลือเกื้อกูล และการส่งบรรณาการ 

 ผลการวิจัยที่ 4 กองกำลัง หรือกลุ่ม หรือผู้นำเวียดนามที่ทำการต่อต้านอำนาจรัฐไดเวียด หลบซ่อนตัว และส่องสุมกอง
กำลังในพื้นที่ชายแดนตะวันออกเฉียงเหนือของอาณาจักรล้านช้าง ได้แก่ บริเวณเชียงขวาง และบริเวณหัวพัน อาทิ ค.ศ. 1529 
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ผู้ปกครองในดินแดนหัวพัน หรือราชาหัวพันให้เหงียนกิมใช้พื้นที่รวบรวมกำลังพลฟื้นราชวงศ์เล (Khâm Định Việt Sử Thông 
Giám Cương Mục, vol.II, 1998)  
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดำเนิน “ความสัมพันธ์พิเศษแบบรอบด้าน”  
ที่สะท้อนการเป็นเครือข่ายพันธมิตรทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มเคลื่อนไหวแบบสังคมนิยม หรือพรรคคอมมิวนิสต์ 
อินโดจีนในสมัยอาณานิคม มีข้อสังเกตว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีรากฐาน
ความสัมพันธ์ระหว่างกันมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ ซึ่งติดต่อระหว่างกันหลายรูปแบบ ได้แก่ เครือญาติจากตำนาน 
ขุนบรมราชาธิราช (สุธิดาและอนันท์ธนา, 2564) รัฐบรรณาการ (สุธิดาและอนันท์ธนา, 2564) และสงครามกับความขัดแย้ง 
ช่วง ค.ศ. 1479-1483 (สุธิดาและอนันท์ธนา, 2564) ซึ ่งเป็นเหตุการณ์หลักที่สองอาณาจักรล้านช้าง-ไดเวียดได้ติดต่อกัน 
อย่างเป็นทางการ ว่าด้วยสงครามกับความขัดแย้งช่วง ค.ศ. 1471-1591 ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มต่อต้านอำนาจรัฐไดเวียดใช้พื้นที่
ชายแดนตะวันออกเฉียงเหนือของอาณาจักรล้านช้างเป็นพื้นที่หลบภัย หรือส่องสุมกองกำลัง ปัจจุบันพื้นที่นี้ คือพื้นท่ียุทธศาสตร์ 
และเส้นทางการค้าเชื่อมต่อกับเวียดนามและจีน รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในรูปแบบ “ความสัมพันธ์พิเศษแบบรอบด้าน” โดยครอบคลุมการแลกเปลี่ยน 
ช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันในด้าน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมซึ่งเป็นเพื่อนมิตรที่ใกล้ชิดมาอย่างยาวนาน และความสัมพันธ์ 
ที่ยั่งยืนของสองรัฐนี้ไม่ได้เต็มไปด้วยความราบรื่น เช่นดังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าด้วยสงครามกับความขัดแย้ง 
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