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บทคัดย่อ 
 

บทความวิจัยเร่ืองนี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นมาและการ
ปรับตวัของคนเวียดนามในเมืองท่าแขก แขวงค าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว วิธีการศึกษาคือการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมีการศึกษา ส ารวจ และ
วิเคราะห์จากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูภาคสนามท่ีเมือง
ท่าแขก และการสมัภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ส่วนการน าเสนอใช้การ
พรรณนาประกอบการวิเคราะห์     

ผลการศกึษาพบว่า ชาวเวียดนามท่ีอพยพมาอยู่อาศยัท่ีเมืองท่าแขกนัน้
สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลกัๆ คือ 1.เวียดนามรุ่นเก่า ซึ่งเป็นชาวเวียดนาม
กลุ่มท่ีพยายามคงความเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มตนเองไว้ ขณะท่ีอีกกลุ่มคือ 2.
เวียดนามรุ่นใหม่ เป็นชาวเวียดนามกลุ่มท่ีไม่เคร่งครัดกับวิถีวัฒนธรรมแบบ
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ดัง้เดิมของตนมากนัก คนเวียดนามรุ่นใหม่นีย้ินดีท่ีจะได้สิทธิในความเป็น
พลเมืองของลาว และต้องการการยอมรับจากรัฐบาลลาวและคนลาว อย่างไรก็
ตาม แม้ว่าชาวเวียดนามท่ีท่าแขกจะยงัคงมีเอกลกัษณ์ของตนปรากฏให้เห็นอยู่
ทัว่ไปในชมุชนของพวกเขา แตใ่นระยะเวลาท่ีผ่านมา ชาวเวียดนามทัง้รุ่นเก่าและ
รุ่นใหมต่า่งก็มีการปรับตวัให้สอดคล้องกบัสภาพสงัคมและสิ่งแวดล้อมท่ีพวกเขา
ได้อาศยัอยู่ควบคูก่ันไปด้วย ไม่ว่าจะด้านวิถีชีวิต ความเช่ือ วฒันธรรมประเพณี 
การเมือง และสงัคม ฯลฯ  
ค าส าคัญ: ความเป็นมา การปรับตวั คนเวียดนาม ทา่แขก  
 
Abstract 
 

 This article aimed to examine history and adaptation of Vietnamese 
people in Thakhek Town of Khammouane Province, Lao’s People 
Democratic Republic. Research methodology was done through qualitative 
research processes consisted of: 1) investigating, observing and analyzing 
related documents and literatures, 2) field surveying Thakhek Town, and 3) 
depth interviewing people associated with the research. All the collected 
data was revealed through descriptive and analyzed results.    

The findings found that Vietnamese people who had migrated to 
Thakhek Town were divided into two major groups: 1) older generation of 
Vietnamese people who were trying to conserve their own traditions and 
customs, and 2) young generation of Vietnamese people who were not too 
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strict to abide by their old traditions and customs. These young generations 
were pleased to be granted as a citizen of Laos, and they needed to be 
accepted by Lao government and Lao people. However, the Vietnamese 
people living in Thakhek Town nowadays still had their own identity generally 
seen differently from Lao people. Additionally, both older and young 
generations of these Vietnamese people had also adapted themselves to 
social and environmental context they lived towards ways of life, beliefs, 
traditions, customs, and politics.              
Keywords: History, Adaptation, Vietnamese People, Thakhek Town  
        
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เวียดนามเป็นชาติพนัธุ์หนึ่งในอุษาคเนย์ ท่ีมีวฒันธรรมเป็นของตนเอง 
แม้ในยุคแรกจะได้รับอิทธิพลภาษาเขียนจากจีน แต่ต่อมาก็ได้มีการพัฒนา
ภาษาเขียนแบบเวียดนามขึน้มาใช้ และแม้ว่าเวียดนามจะเคยถูกยึดครองโดย 
ชนชาติอ่ืน ทัง้จีนและฝร่ังเศส รวมทัง้การถูกรุกรานจากสหรัฐฯ แต่หลงัจากนัน้ 
เวียดนามก็ได้รวมชาต ิและประกาศตวัเป็นสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนามอย่าง
เป็นทางการ อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาอนัยาวนานท่ีเวียดนามถูกยึดครอง
โดยมหาอ านาจต่างชาตินัน้ มีชาวเวียดนามจ านวนไม่น้อยท่ีต้องหลบหนีจาก
บ้านเกิดเมืองนอนของตน เพ่ือไปตัง้รกรากใหม่และหลบหนีไปตัง้หลักเพ่ือ
กลบัไปสู้กับผู้ รุกรานใหม่อีกครัง้ โดยในบรรดาผู้ ท่ีจากประเทศเวียดนามไปเพ่ือ
ตัง้หลกัตอ่สู้อย่างยาวนานกว่า 40 ปี ท่ีเรารู้จกักนัดี ก็คือโฮจิมินห์ ผู้ เป็นวีรบุรุษ
ในการประกาศเอกราชให้กบัเวียดนาม การเดินทางของโฮจิมินห์ไปยงัพืน้ท่ีต่างๆ 
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โดยเฉพาะลาวและไทย ถือเป็นการอพยพของคนเวียดนามมายงัแผน่ดินใหม่เพ่ือ
ชว่ยเหลือพนัธมิตรและกลบัไปเรียกร้องเอกราชคืนมา  

ในช่วงปี ค.ศ.1858 ฝร่ังเศสได้เข้ามาล่าอาณานิคมในแถบอินโดจีน 
(Indochina) โดยยึดเมืองดานงัของประเทศเวียดนามก่อน ต่อมาฝร่ังเศสได้ยึด
เอาดินแดนทางตอนใต้ของเวียดนามเกือบทัง้หมดในปี ค.ศ.1862 และขยาย
อ านาจโดยการเข้ายึดครองกมัพชูาและลาวตามล าดบั หลงัจากท่ีประเทศลาวตก
เป็นเมืองขึน้ของฝร่ังเศส ลาวได้ถกูผนวกเข้าเป็นแคว้นท่ี 5 ของสหพนัธ์อินโดจีน
ฝร่ังเศส อนัได้แก่ แคว้นตงแกง (เวียดนามภาคเหนือ) แคว้นอนันัม (เวียดนาม
ภาคกลาง) แคว้นโคชินไชน่า (เวียดนามภาคใต้) แคว้นกัมพูชา และแคว้นลาว 
ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในกลุ่มสหพนัธ์อินโดจีนฝร่ังเศสนีไ้มว่่าจะเป็นชาวเวียดนาม 
ลาว และ กมัพชูา จะถกูเรียกว่าชาวอินโดจีนในทกุกลุ่มทกุคน ซึ่งแตล่ะกลุ่มจะรู้
กันภายในกลุ่มของตนเองว่ามีความแตกต่างไปจากกลุ่มอ่ืนๆ ดงันัน้ ความเป็น
ชาติพนัธุ์หรือการจดัจ าแนกผู้คนออกเป็นชนกลุ่มใหญ่ หรือชนกลุ่มน้อย และช่ือ
ของแต่ละกลุ่มท่ีใช้เรียกตนเองว่าอย่างไรนัน้ ดเูหมือนจะไม่มีความส าคัญใดๆ 
ในสภาวะการตกเป็นเมืองขึน้ของฝร่ังเศส ซึ่งชาวอินโดจีนภายใต้การปกครอง
ฝร่ังเศส ไม่ว่าจะเป็นชนกลุ่มน้อยหรือชนกลุ่มใหญ่ต่างถูกกดข่ี ถูกเอารัดเอา
เปรียบอยา่งหนกั 

ตลอดระยะเวลาท่ีฝร่ังเศสเข้ามามีอิทธิพลในอินโดจีน ท าให้เกิด
ปรากฏการณ์การย้ายถ่ินของชาวเวียดนามเข้ามาดินแดนของลาวมีจ านวนเพิ่ม
มากขึน้เร่ือยๆ ในช่วง ค.ศ.1897 ซึ่งเป็นช่วงท่ีนายปอล ดูแมร์ (Paul Doumer)  
ผู้บญัชาการสูงสุดในเขตอินโดจีน ได้ด าเนินนโยบาย “การขุดค้นหัวเมืองขึน้ 
อินโดจีน” ซึ่งหมายถึงการสร้าง “...ให้อินโดจีนมีระบบเส้นทางรถไฟ เส้นทางบก  
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ทางน ้า ก่อสร้างท่าเรือ หรือส่ิงอื่นๆ ที่มีความจ าเป็นต่อการขยายการผลิตและ
การค้าในประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศส” (ວ ູ້ ທິ ເວິ ນແອັງ, 2008:103) ทัง้นี ้เหตุ
ท่ีนายดูแมร์อ้างเหตุผลในด าเนินการดังกล่าวก็เพ่ือให้สะดวกในการล าเลียง
ทรัพยากรในประเทศอินโดจีนกลบัไปยงัฝร่ังเศส อย่างไรก็ดี การก่อสร้างเส้นทาง
คมนาคมตามแนวนโยบายของเจ้าหน้าท่ีฝร่ังเศสประจ าในลาว ได้ถกูตีความจาก
ประชาชนลาวว่า ฝร่ังเศสได้สร้างเส้นทางเพียงเพ่ือความต้องการตนมากกว่าท่ีจะ
สร้างให้ลาวมีความเจริญก้าวหน้าอยา่งแท้จริง  

อย่างไรก็ตาม นโยบายดงักล่าวได้ท าให้ชาวเวียดนามเคล่ือนย้ายเข้า
มาลาวอย่างเป็นทางการเพิ่มมากขึน้ เน่ืองจากพลเมืองท่ีด ารงชีวิตอยู่ในลาวมี
จ านวนน้อยมากเม่ือเทียบกับเนือ้ท่ีของประเทศ ซึ่งต่างจากพลเมืองในแคว้น
เวียดนามท่ีมีจ านวนมากและเป็นแรงงานท่ีมีรู้ความสามารถ มีความขยนัขนัแข็ง
กว่าคนลาว ฝร่ังเศสจึงมีนโยบายน าเอาชาวเวียดนามจ านวนมากเข้ามาเป็น
แรงงานในการขุดค้นหัวเมืองขึน้ในเขตแคว้นลาว นับตัง้แต่ต าแหน่งกรรมกร
ก่อสร้างถนนหนทาง และ “กลีุทาง” (กรรมกรขบัรถล้อหรือก่อสร้างถนน) รวมไป
ถึงชาวเวียดนามท่ีมีความรู้มาเป็นผู้คมุงานก่อสร้าง การเป็นผู้ช่วยงานเอกสาร
และงานแปลจากภาษาลาวมาเป็นภาษาฝร่ังเศสให้ ดงันัน้ ประเทศลาวภายใต้
การควบคมุของฝร่ังเศสในเขตตวัเมืองใหญ่จงึมีการใช้ภาษาเวียดนามและภาษา
ฝร่ังเศสเป็นหลกั  

การย้ายถ่ินท่ีไม่เป็นทางการระหว่างชาวลาวและชาวเวียดนามเกิด
ขึน้อยู่เร่ือยมา สาเหตใุนการย้ายถ่ินส่วนใหญ่มกัมาจากปัจจยัทางด้านสงคราม 
การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม ท่ีเกิดขึน้ในสองประเทศเข้ามาเก่ียวข้องอยู่เสมอ ซึ่ง
ลาวและเวียดนามมีพรมแดนติดตอ่กนัยาวถึง 2,069 กิโลเมตร และชาวเวียดนาม
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มองว่าประเทศลาวเป็นประเทศท่ีมีพืน้ท่ีท ากินกว้างขวางมากแต่มีประชากร
ภายในประเทศจ านวนน้อย จึงเป็นปัจจยัดงึดดูให้กบัชาวเวียดนามอพยพเข้ามา
ตัง้ถ่ินฐานในลาว ส่งผลท าให้พืน้ท่ีส่วนต่างของลาวตัง้แต่เหนือจรดใต้มีชาว
เวียดนามอยู่อาศยัเกือบในทกุเมือง โดยการเข้ามาของชาวเวียดนามท าให้เมือง
ตา่งๆ มีการขยายตวัขึน้ในช่วงระหว่าง ค.ศ.1930 - 1943 (แกรนท์ อีแวนส์, 2549: 
77)   

ตอ่มาได้เกิดสงครามเวียดนามระหว่างฝร่ังเศสกับทหารเวียดมินห์ โดย
มีสมรภูมิการสู้ รบทัง้ในเวียดนาม และพืน้ท่ีท่ีติดกับชายแดนกัมพูชา และลาว 
โดยเฉพาะในลาวท่ีทหารฝร่ังเศสได้กวาดต้อนกลุ่มคนเวียดนามท่ีอาศยัอยู่ตาม
แนวชายแดนลาว-เวียดนาม บริเวณบ้านกวนยมให้ย้ายไปอยู่บ้านบ่อโพนติว้ 
เพราะทหารฝร่ังเศสมองว่าคนเวียดนามกลุ่มนีมี้ส่วนในการสนบัสนุนกลุ่มทหาร
เวียดมินห์  

นอกจากนี ้ฝร่ังเศสยังได้น าชาวเวียดนามเข้ามาในลาวเพ่ือมาเป็น
แรงงานในการขุดค้นเหมืองแร่ การท างานในนิคมฝร่ังเศสนัน้ชาวเวียดนามจะ
ได้รับค่าจ้างแรงงานจากเจ้าอาณานิคมเป็นเงิน อาหาร และข้าวของเคร่ืองใช้ท่ี
จ าเป็นต่างๆ ต่อมาชาวเวียดนามได้ท าการหลบหนีจากการเป็นแรงงานรับจ้าง
จ านวนมาก ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับฝ่ายแนวลาวรักชาติท่ีน าโดยเจ้าสภุานุวงศ์ 
เป็นผู้บญัชาการสูงสดุของกองทพัในเวลานัน้ได้น าก าลังทหารในนาม “กองทพั
พนัธมิตรลาว-เวียดนาม” เข้าไปปะทะกบักองทหารของฝร่ังเศสท่ีเมืองท่าแขก แต่
กองทพัพนัธมิตรลาว-เวียดนาม มีจ านวนน้อยกว่าจึงพ่ายแพ้ ท าให้คนลาวและ
คนเวียดนาม ไม่น้อยกว่า 3,000 คนถกูฆ่าตายแล้วโยนลงแม่น า้โขง ชาวบ้านใน
เขตนัน้เรียกวา่ “แมน่ า้สีเลือด” สว่นผู้หญิงและเด็ก หรือผู้หญิงตัง้ครรภ์ท้องแก่ได้
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ถูกทหารฝร่ังเศสจับโยนลงบ่อน า้ ซึ่งตัง้อยู่ในบริเวณเขตน า้พุ ปัจจุบนับ่อน า้
ดงักล่าวได้กลายเป็นอนุสรณ์สถานทางประวตัิศาสตร์ของเมืองท่าแขกเพ่ือเป็น
เคร่ืองเตือนความทรงจ าให้คนรุ่นหลงัรับรู้ถึงประวตัิศาสตร์ท่ีเกิดขึน้ในครัง้นัน้  
ขณะเดียวกนั แนวร่วมของ “กองทพัพนัธมิตรลาว-เวียดนาม” คนอ่ืนๆ ก็หลบหนี
เข้าไปลีภ้ัยในประเทศไทยท่ีจงัหวัดนครพนม ทหารบางส่วนได้ซ่อนตวัอยู่ตาม
หมู่บ้านของชาวลาว ดงันัน้ หลงัจากท่ีประเทศลาวได้รับการปลดปล่อย ท าให้มี
ครอบครัวของชาวเวียดนามเผ่าตา่งๆ ท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือทางทหารนัน้ได้รับการ
ยกย่องสรรเสริญจากรัฐบาลลาว โดยมีการมอบใบเกียรติคุณและเหรียญชัย
ประดบัให้กับครอบครัวกลุ่มคนดงักล่าว ท่ีมีส่วนร่วมในการต่อต้านลทัธิอาณา
นิคม และภายหลงัสงครามเวียดนามสิน้สุดลงกลุ่มคนเหล่านีก็้เลือกท่ีจะด ารง
ชีพอยู่ในแผ่นดินใหม่ท่ีตนได้เลือก จนท าให้พวกเขามีการปรับตัวทางสังคม 
วฒันธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง เพ่ือให้สอดคล้องกบัประเทศท่ีตนได้อาศยัอยู่ 
ซึ่งการปรับตวัของคนเวียดนามในแต่ละยุคแต่ละสมยัในบทความเร่ืองนี ้น่าจะ
ช่วยท าให้เห็นวิธีและกระบวนการจัดการทางวัฒนธรรมในทุกมิติได้ว่า เขา
เหลา่นีส้ามารถด ารง “ความเป็นเวียดนาม” มาได้อยา่งไร  
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาความเป็นมาของคนเวียดนามในเขตพืน้ท่ีเมืองท่าแขก 
แขวงค ามว่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 2. ศกึษาการปรับตวัทางชาติพนัธุ์ของกลุ่มคนเวียดนามในเมืองท่าแขก 
แขวงค ามว่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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วิธีการศึกษา 
การศึกษาครั ง้นี  ้ ใช้ ระเบียบวิ ธีศึกษาเชิ งคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยผู้ศกึษาได้ด าเนินการศกึษา 2 สว่นดงัตอ่ไปนี ้
1. การศกึษาเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศกึษาค้นคว้า

ข้อมูลจากเอกสาร ทัง้เอกสารชัน้ต้น อาทิ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศต่างๆ ของส่วนราชการ รวมทัง้เอกสารชัน้รอง อาทิ หนงัสือ ต ารา คูมื่อ 
รายงานการศึกษา วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการและศึกษา ตลอดจนส่ือ
อินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรวบรวมแนวคิดและผลการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับ
หวัข้อศกึษา  

2. การศึกษาศึกษาภาคสนาม (Field Research) เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และการ
สมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือให้
ได้ข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกับบริบทความเป็นมาของคนเวียดนาม รวมทัง้การ
ปรับตัวทางชาติพันธุ์ ของกลุ่มคนเวียดนามในเมืองท่าแขก แขวงค าม่วน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา 
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครัง้นี ้ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวุฒิในพืน้ท่ี 

จ านวน 10 คน ได้แก่ ประธานและคณะกรรมการชมรมคนเวียดนามประจ าเมือง
ท่าแขก แขวงค าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปราชญ์ชาว
เวียดนาม จ านวน 10 คน ได้แก่ ผู้ประกอบพิธีกรรมและผู้ ท่ีได้รับการเคารพนับ



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

165 ความเป็นมาและการปรับตัวของคนเวียดนามลุ่มน ้าโขง: กรณีศกึษาคนเวยีดนาม
ในเมืองท่าแขก แขวงค าม่วน สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

ถือของคนเวียดนาม ประชาชนท่ีเป็นคนเวียดนามมาอาศัยอยู่ท่ีเมืองท่าแขก 
แขวงค ามว่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 30 คน  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวมรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ ศึกษาเป็นคนเก็บ
รวบรวมเอง  โดยมีผู้ช่วยเหลือในการจดบนัทึกประเด็นทัง้หมด รวมทัง้มีการใช้
โสตทัศนูปกรณ์ เช่น กล้องถ่ายรูป  เทปบนัทึกเสียง การเก็บรวบรวมข้อมูลมี
ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ซึ่งเป็นการค้นคว้าระยะแรก จากนัน้ผู้
ศึกษาได้เข้าไปด าเนินการส ารวจพืน้ท่ี ชีแ้จงวัตถุประสงค์ และแนวทางการ
ด าเนินการศึกษา ตลอดจนประสานขอความร่วมมือกับบุคคลผู้ ให้ข้อมูลส าคญั
ในพืน้ท่ี  

2. ด าเนินการเก็บข้อมลูพร้อมกบัวิเคราะห์ข้อมลู โดยการจัดการสนทนา
กลุ่มระหว่างผู้ศึกษากับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในพืน้ท่ี ปราชญ์ชาวเวียดนาม และ
ชาวเวียดนามท่ีอาศยัอยู่ในเมืองท่าแขก แขวงค าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ตามแนวค าถาม  ในการสนทนากลุ่ม เป็นการสนทนาแบบมี
จดุมุ่งหมาย คือ เพ่ือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล มีลักษณะท่ียืดหยุ่น เปิดโอกาส
ให้ผู้ ซักถามขยายความหรือซักถามเพิ่มเติมได้เน้นการสนทนาท่ีมีการโต้ตอบ 
ซกัถามด้วยบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง ภาษาท่ีใช้เป็นภาษาท้องถ่ิน  คือ ภาษาลาว
และเวียดนาม ใช้การจดบนัทึกประเด็นส าคญั การบนัทึกเทป และการสังเกต
แบบไมมี่สว่นร่วม  
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3. การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interviews) ในกลุ่มผู้ ให้ข้อมลู
ส าคญั คือ กลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิในชมุชน ตามประเด็นค าถามในแบบสมัภาษณ์ ใช้
วิธีบนัทึกโดยการจดประเด็นส าคญั บนัทึกเทป รวมถึงการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม
ในการเข้าร่วมในพิธีกรรมของคนเวียดนามในพืน้ท่ี  

4. รวบรวมข้อมูลท่ีได้มาเรียบเรียง จดัหมวดหมู่ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
ตีความ และสรุปผลการศกึษา  
 

สรุปและอภปิรายผลการศึกษา 
จากการศกึษาความเป็นมาและการปรับตวัของคนเวียดนามในเมืองท่า

แขก แขวงค าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ เขียนพบว่ามีหลาย
สาเหตท่ีุชาวเวียดนามมีการอพยพมาอาศยัอยูท่ี่เมืองท่าแขก และการเข้ามาของ
พวกเขาก็เกิดขึน้ในหลายระลอก ทัง้นี ้ในด้านหนึ่งชาวเวียดนามท่ีท่าแขกก็
พยายามท่ีจะรักษาแบบแผนวิถีชีวิต ความเช่ือ ภาษา และวฒันธรรมประเพณี
แบบดัง้เดิมของตนไว้ แต่อีกด้านหนึ่งพวกเขาก็ได้ปรับตวัให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
ใหม ่สงัคมใหมท่ี่พวกได้อาศยัอยู ่ซึง่การปรับตวัดงักลา่วของชาวเวียดนาม ได้ท า
ให้พวกเขามีปฏิสมัพนัธ์ท่ีแนบแน่นทัง้กบัรัฐบาลลาวและคนลาว ดงัค าท่ีพวกเขา
พูดให้ก าลังใจกันในยามท่ีมีกิจกรรมว่า “ซุมเฮาซ่อยกัน” ซึ่งการอภิปรายผล
การศึกษาต่อจากนีส้ามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนท่ีส าคญั คือ 1.ความเป็นมาของ
คนเวียดนามท่ีเมืองท่าแขก และ 2.ปรับตวัของคนเวียดนามท่ีเมืองท่าแขก          
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1. ความเป็นมาของคนเวียดนามที่เมืองท่าแขก แขวงค าม่วน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 เม่ือศึกษาความเป็นมาของคนเวียดนามท่ีเมืองท่าแขกแล้ว ผู้ ศึกษา
พบว่าชาวเวียดนามได้เข้ามาอาศยัอยู่ในเมืองท่าแขกในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน
และเข้ามาด้วยสาเหตุท่ีต่างกันออกไป อย่างไรก็ดี ผู้ ศึกษาสามารถแบ่งชาว
เวียดนามท่ีเข้ามาอยู่อาศยัในเมืองท่าแขกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ตามประวตัิและ
ความเป็นมาดงันี ้
 เวียดนามรุ่นแรก หรือเรียกว่า “เวียดนามเก่า”  พบว่า  เข้ามาในช่วง
ตัง้แตส่มยัพระเจ้าฟ้างุ้มมหาราชจะสถาปนาอาณาจกัรล้านช้าง หรือก่อนสมเด็จ
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชจะย้ายเมืองหลวงมาท่ีนครเวียงจนัทน์ ซึง่คนเวียดนามใน
รุ่นแรกนีเ้ดินทางมาค้าขายท่ีท่าแขกแต่ยงัมีน้อย ท าให้คนเวียดนามท่ีเป็นกลุ่ม
พ่อค้าได้มีโอกาสจับจองพืน้ท่ีท ากิน ส่วนผู้ ใช้แรงงานและ “กุลีทาง” ท่ีมากับ
พอ่ค้าก็เร่ิมหาท่ีอยู่อาศยัให้เกิดความเหมาะสมตามอตัภาพ โดยสว่นใหญ่กลุ่มนี ้
อพยพเข้ามาอาศัยในช่วงปี ค.ศ.1877 ชาวเวียดนามรุ่นแรกนีเ้ป็นกลุ่มคนท่ีมี
ชมุชนเฉพาะ และพวกเขาก็ได้สืบทอดวิถีชีวิต ความเช่ือ และวฒันธรรมอย่างคน
เวียดนามให้กบัรุ่นลกูรุ่นหลานในเวลาตอ่มา      

คนเวียดนามกลุ่มนี ้อพยพเข้ามาด้วยสาเหตจุากความอดอยากยากจน 
และยังมีสาเหตุมาจากการหลบหนีการปกครองของฝร่ังเศส ในระหว่างการ
หลบหนีนีค้นเวียดนามหลายคนต้องกินเปลือกต้นกล้วย กินเผือกกินมนัแทนข้าว 
จากค าบอกเล่าของชาวเวียดนามรุ่นบรรพบุรุษพบว่า คนเวียดนามในช่วงท่ี
ฝร่ังเศสปกครองนัน้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีล าบากมาก พวกเขาจึงต้องอพยพเข้า
มายงัประเทศลาวท่ีเมืองท่าแขกและบางส่วนก็ข้ามไปยงัจงัหวดันครพนม โดยมี



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

168 

ความหวังว่าชีวิตความเป็นอยู่ในสถานท่ีใหม่จะดีขึน้และด้วยเหตุท่ีสภาพภูมิ
ประเทศของประเทศเวียดนามเป็นตัว S ยาวจากเหนือลงใต้บริเวณพืน้ท่ีภาค
กลางของเวียดนามนัน้แคบมาก  มีพืน้ท่ีติดกับประเทศลาวและไกลจากไทยไม่
มาก  ท าให้การอพยพจากเวียดนามเข้าสู่ลาว เพ่ือหาแหล่งท ามาหากินท่ีอุดม
สมบูรณ์นัน้เป็นไปได้ง่าย ประกอบกับประเทศลาวเองก็ยังไม่มีการเข้มงวด
กวดขันในเร่ืองการเข้าเมืองมากนัก ท่ีทางว่างเปล่ามีอยู่มากมาย และเหมาะ
ส าหรับการตัง้ถ่ินฐานท ามาหากิน จึงเป็นปัจจยัดงึดดูให้ชาวเวียดนามได้อพยพ
เข้ามาตัง้ถ่ินฐาน โดยเฉพาะท่ีเมืองท่าแขก ซึง่เส้นทางจากจงัหวดัฮาตงิสูเ่มืองท่า
แขก พบว่า มีระยะทางใกล้กว่าเม่ือเปรียบเทียบกับจังหวัดฮาติงไปยังฮานอย
เมืองหลวงของเวียดนาม 

 
 
 
 
 
 

 

 ภาพที ่1  ชาวเวียดนามทีเ่ป็นกลีุทางก าลงัท าคลองและซ่อมถนนทีเ่มืองท่าแขก  

 ทีม่า: แหล่งเรียนรู้ประวติัศาสตร์โฮจิมินห์บา้นเชียงหวาง เมืองท่าแขก แขวงค าม่วน       

 ประเทศลาว 
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ภาพที ่2 นางแก้ง สมสกัสี คนเวียดนามอาวโุสทีเ่มืองท่าแขก อาศยัอยู่บา้นเซียงหวาง 
เมืองท่าแขก แขวงค าม่วน ประเทศลาว ทีม่า: ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2558. 
 

 นางแก้ง สมสกัสี อาย ุ80 ปี คนเวียดนามอาวโุสเมืองท่าแขก อาศยัอยู่
บ้านเซียงหวางได้เล่าถึงเร่ืองราวการอพยพของคนเวียดนามรุ่นเก่าไว้ว่า 
 

ต้นบรรพบุรุษและเครือญาติทั้งหมดของยายอยู่เมืองฮาติง 
หลงัจากทีเ่วียดนามแพฝ้รั่งเศส พวกเฮาอยู่บ่ไดม้นัสิปาดคอมนัสิ
ข่มขืน มนัอยากเฮ็ดหยงักนักะเฮ็ด ทุกคนต้องหลบลี้อย่าให่มัน
เห็น  ตอนนัน้ตากับยายฟ่าวอุ้มหนีมา เฮาถึกบงัคับให้นับถือ
ศาสนาเขา(คริสต์) เคารพทหารฝรั่งเศส เขาเฮ็ดหยงักะถึกเฮาเฮ็ด
หยงักะผิด ค าสัง่คือค าสัง่ ไผบ่เฮ็ดน าสิถูกฆ่า อยู่กะตายคักๆ 
พวกยายจึงหนีมาตายเอาท่างหน้า กะยงัมาพ้ออยู่ลาวอยู่ แต่
ยายกะบ่หนีอีกเพราะพวกเฮาเร่ิมมีหลายข้ึน และเฮากะบ่เป็นที่
รังเกียจของคนลาว เพราะในตอนนัน้มีเฮ็ดเฮ็ดทุกอย่าง รับจ้าง 
ค้าขาย ไซ่แรงงาน แต่บางเทือกะอยากเฮียนหนงัสือกะมีผู้เฒ่าผู้
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แก่มาสอนให่ คนลาวกะเข่าใจบ่ไปแจ้งนายมาจับ ได้แต่บอกกบั
ลูกหลานว่าอย่าลืมบญุคณุแผ่นดินลาวเด้อ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  คนขวามือ คือ คุณสินใจ สุกสมบูน (คนขวา) ประธานสมาคมคนลาวเชื้อสาย

เวียดนาม เมืองท่าแขก แขวงค าม่วน ประเทศลาว ส่วนคนซ้ายมือ คือ คณุเกรียงไกร ศรีพงษ์ 

คณะกรรมการสมาคมคนไทยเชื้อสายเวียดนามจงัหวดันครพนม ทัง้สองท่านเป็นเครือญาติ

ข้ามโขงซ่ึงกนัและกนั  ทีม่า: ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2558. 
 

ขณะเดียวกันคุณสินใจ สุกสมบูน ประธานสมาคมคนลาวเชือ้สาย
เวียดนาม เมืองทา่แขก แขวงค ามว่น ได้เลา่ถึงการอพยพของเวียดนามยคุเก่าว่า 

 

“พ่อแม่มาอยู่ที่เมืองท่าแขกนี้ เหตเุพราะเวียดนามได้เกิดน ้าท่วม
อย่างหนกั พืชผลการเกษตรเสียหายจ านวนมาก  สตัว์ที่เลี้ยงไว้
ขายก็ตาย พ่อแม่ได้พาแบกของเท่าที่จะแบกได้ เดินตามพ่อแม่
มาโดยบ่รู้ว่าสิไปไส พีใ่ห้น้องขี่หลงั มีหลายครอบครัวที่เดินทาง
มาพร้อมกนั บางครอบครัวก็ไม่ไหวต้องท้ิงลูกเล็กๆ  ไว้กลางป่า
ด้วยความจ าใจ และเดินเท้าผ่านเข้ามาทางประเทศลาวเพราะ
มนับ่ไกลปานใด๋ หลายครอบครัวตัง้รกรากท ามาหากินอยู่ที่เมือง
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ท่าแขก ประเทศลาว รวมทั้งครอบครัวผมด้วย แต่ก็มีบาง
ครอบครัวได้เดินทางข้ามแม่น ้ าโขงไปยังจังหวัดนครพนม 
ประเทศไทย แม้พวกเฮาซาวเวียดจะอยู่ไสกะตาม พวกเฮาสิ
พยายามตามหาเพื่อซ่อยเหลือกนั แต่ขนาดลาวกบัไทยมีน ้าโขง
กัน้กะบ่ไดเ้ฮ็ดไห่ ความผูกพนัของคนเวียดลดน้อยลง 

 

สอดคล้องกบัคณุเกรียงไกร ศรีพงษ์ กรรมการคนไทยเชือ้สายเวียดนาม
จงัหวดันครพนม (ภาพท่ี 3 คนซ้ายมือ) ซึง่เป็นเครือญาติสองฝ่ังโขงลาว-ไทย ท่ีได้
เลา่ถึงการอพยพของเวียดนามยคุเก่าไว้ในท านองเดียวกนัว่า 

 

คนเวียดนามได้เข้ามาอาศยันานแล้ว แต่เหตกุารณ์ที่แสนสาหสั
มากในพืน้ทีส่องฝั่งโขง “เหตกุารณ์ท่าแขกแตก” มีการอพยพมาก
ทีส่ดุครั้งหน่ึง พ่อผมเป็นกลุ่มแรกๆ ทีต่ดัสินใจว่ายน ้าข้ามโขงมา
จากเมืองท่าแขก โดยพ่อเล่าว่าในยุคนัน้ คนเวียดนามได้รับข่าว
ว่าทหารฝรั่งเศสจะมาวางระเบิดท่าแขก จึงมีการเตรียมหาที่หลบ
และหาเสบียงไว้ก่อน มีการตดัไม้ไผ่มาไว้เผื่อจะต้องได้ใช้ในการ
ท าแพ แต่ยงัไม่ทนัเตรียมการฝรั่งเศสก็เอาก าลงัทหารมากราดยิง 
ใครที่เขาจับได้เขาจะมัดใส่กระสอบแล้วยิง มีการจับเด็กและ
ผู้หญิงโยนลงบ่อน ้า พ่อจึงได้ว่ายน ้าเอาตวัรอดก่อน แต่ทหาร
ฝรั่งเศสก็ยงัยิงปืนกราดยิงลงมาในแม่น ้าโขง แม่น ้าโขงตอนนัน้
เป็นสีแดง แต่พ่อของผมก็สามารถว่ายน ้ าข้ามมาได้ แต่พอ
เหตุการณ์ปกติแล้ว คนเวียดนามทั้งสองฝั่งก็ไปมาหาสู่ตาม
ประสาเครือญาติ เพราะคนเวียดนามไม่ท้ิงกนั  
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จากค าบอกเล่าในข้างต้นจึงสามารถชีใ้ห้เห็นได้ว่า คนเวียดนามรุ่นเก่า
นัน้ได้อพยพเข้ามาทัง้เพ่ือหนีจากการปกครองของฝร่ังเศส และหนีความอดอยาก
ยากแค้น ซึ่งการอพยพเข้ามาของชาวเวียดนามรุ่นเก่านัน้ได้มีการผสมกลมกลืน
กบัชาวลาวในหลายๆ ด้านด้วยกนั ไมว่า่จะเป็นการศกึษา ระบบการปกครอง  ใน
กลุม่ของคนเวียดนามรุ่นเก่านีผู้้ศกึษาพบว่า มีคนเวียดนามรุ่นเก่าในเมืองท่าแขก
มีอยู่เพียงไม่ก่ีคนเท่านัน้ท่ียังคงถือบัตรคนต่างด้าวอยู่ และคนเหล่านี ก็้ไม่
สามารถเดินทางไปในท่ีตา่งๆ ได้ตามความต้องการ ทัง้นี ้จะมีเพียงชาวเวียดนาม
รุ่นใหม่ๆ เท่านัน้ท่ีต้องการได้สญัชาติลาว เพราะจะได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีรัฐบาล
ลาวได้จดัสรรให้ แตค่นเวียดนามส่วนใหญ่ท่ีพ่อแม่เป็นคนเวียดนามท่ีอพยพมา
จากเวียดนามช่วงท่ีประเทศเวียดนามแพ้สงครามฝร่ังเศส มกัจะไม่ยอมรับการ
เป็นคนลาว      

เวียดนามรุ่นที่  2 ซึ่งในบทความนีจ้ะเรียกว่า  “เวียดนามรุ่นใหม่” 
เน่ืองด้วยเหตผุลท่ีคนเวียดนามกลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มคนท่ีเข้ามาอยู่อาศยัในเมืองท่า
แขกระลอกหลงั  และต้องถือบตัรเวียดนามอพยพมาจนถึงปัจจบุนั  กระทัง่การท่ี
หมู่บ้านมีการจ าแนกแยกแยะคนเวียดนามกลุ่มนีใ้ห้มีความแตกต่างไปจากคน
เวียดนามรุ่นเก่า  ผู้ศกึษาพบว่า  คนเวียดนามทัง้สองกลุ่มนีมี้ความแตกต่างกัน  
ในเร่ืองของภาษาพูด  การยึดมัน่และเคารพในตวัโฮจิมินห์  การมีเครือข่ายคน
เวียดนามอพยพ  การท าความรู้จักและขอสัมภาษณ์คนเวียดนามรุ่นใหม่นีมี้
ความยากล าบากมากกว่าเวียดนามรุ่นเก่า  ในกลุม่คนเวียดนามรุ่นใหมท่ี่ผู้ศกึษา
สัมภาษณ์พบว่า  เป็นกลุ่มท่ีต้องเผชิญกับเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดจาก
ฝร่ังเศสในเดือนมีนาคม ค.ศ.1946 ท่ีเมืองท่าแขก  สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  ภายหลงัจากท่ีญ่ีปุ่ นประกาศยอมแพ้ในสงครามโลกครัง้ท่ีสองใน
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เดือนสิงหาคม ปี ค.ศ.1945  ช่วงท่ีฝร่ังเศสกลบัเข้ามายึดครองอินโดจีนนัน้มีผล
ให้ชาวเวียดนามท่ีอาศยัอยู่ในประเทศลาว (ซึ่งรวมถึงท่ีอยู่ในเมืองท่าแขก) ต้อง
อพยพหนีตายไปพืน้ท่ีอ่ืน บางส่วนหนีขึน้เขาบางส่วนหลบซ่อนอยู่ในพืน้ท่ี 
ขณะท่ีบางส่วนก็ว่ายน า้ข้ามไปยังฝ่ังไทย เหตุการณ์ท่ีส าคัญท่ีสุด  ได้แก่ 
เหตกุารณ์การปราบปรามชาวเวียดนามโดยฝร่ังเศส ในวนัท่ี  21  มีนาคม ปี ค.ศ.
1946  ท่ีเมืองท่าแขก เหตกุารณ์นีเ้รียกกนัว่า  “เหตกุารณ์ท่ีท่าแขก”  “เหตกุารณ์
วันท่าแขกแตก” หรือท่ีเรียกสัน้ๆ ว่า “วันท่าแขกแตก” โดยครัง้นัน้ ถือเป็นการ
อพยพครัง้ใหญ่ของคนเวียดนามท่ีอาศยัอยู่ในลาว เป็นเหตกุารณ์ครัง้ส าคญัทาง
ประวัติศาสตร์  ท่ีมิได้เป็นท่ีรับรู้ของคนทั่วโลกมากนัก  มีเอกสารน้อยชิน้ท่ี
กลา่วถึงเหตกุารณ์นีโ้ดยตรง ในทางตรงกนัข้ามส าหรับคนเวียดนามอพยพในช่วง
นัน้จะรู้จักเหตุการณ์นีดี้  เพราะเป็นท่ีมาของการอพยพมาฝ่ังไทยของพวกเขา 
(ธญัญาทิพย์  ศรีพนา,  2548: 24) 

ในการพูดคยุกันคนเวียดนามในเมืองท่าแขกทุกคนต่างจดจ าเร่ืองราว
วนัท่าแขกแตกได้ดี เพราะเป็นเร่ืองท่ีฝังใจมาก และปัจจุบนัชาวเวียดนามท่ีท่า
แขกยงัมีการจดังานเพ่ือร าลึกถึงคนท่ีตายในเหตกุารณ์ครัง้นัน้ด้วย (ซึง่บางครัง้มี
การเชิญกลุ่มคนเวียดนามในนครพนมท่ีเคยอยู่อาศยัในท่าแขกไปร่วมงานด้วย) 
ส่วนคนลาวจะเรียกวนัดงักล่าวว่า “วนัเคียดแค้น” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีสาย
สมัพนัธ์ท่ีคอ่นข้างแนบแน่น ระหวา่งชาวลาวและชาวเวียดนามท่ีเมืองทา่แขก  
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จากการท่ีผู้ ศึกษาได้พูดคุยกับนางสุนที (ภาพท่ี 4) อายุ 50 ปี คน
เวียดนามรุ่นใหม่ท่ีอาศยัอยู่เมืองท่าแขก เธอได้เล่าถึงเร่ืองราวหลงัเหตกุารณ์วัน
ทา่แขกแตกไว้ว่า 
 

หลงัเหตุการณ์ท่าแขกแตก เวียดนามเฮาที่หนีออกจากท่าแขก
แล้วบ่ข้ามโขงไปไทย กะจะหนีมาอยู่ที่บ้านเซียงหวาง ห่างจาก
ท่าแขกประมาณซาวห้าโล เพราะเซียงหวางเป็นที่ร าลึกถึงท่าน
ประธานโฮจิมินห์ และเป็นแหล่งรวมคนเวียดนามหลายกลุ่ม เซ่น 
กิงญ์ เวียด เป็นต้น การอพยพมาอยู่ลาวนี่ ส่วนใหญ่บ่มีปัญหา
หยงัดอก เพราะพวกเฮากะมีแนวปฏิบัติของเฮา ลาวกะมีของ
ลาว แต่บางโอกาสกะไปซ่อยงานคนลาว เซ่น ออกพรรษา ผ้าป่า 
กฐิน แต่งงาน และอีกหลายงาน คนลาวกะเซ่นกัน เขากะมา 
ซ่อยบางงานบ่ว่าสิเป็น งานเต๊ด แต่งงาน งานศพ ถือว่าอยู่น ากนั
แบบเข้าใจ แต่บางอย่างกะต้องยอมรับว่ารัฐบาลลาวจะเอาแต่
คนลาว คนเวียดกะเลยต้องค้าขายให้เงินหลายๆ เพ่ินค่อนสิ
ยอมรับ  
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               ภาพที ่4 นางสนุที (ชื่อเวียดนามคือ เวือง หวู) คนเวียดนามเมืองท่าแขก  

               ทีม่า: ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2558.  

 
ผู้ศึกษาพบว่า คนเวียดนามรุ่นใหม่มีการปรับตวัและผสมกลมกลืนกับ

คนลาวในระดบัหนึ่ง เพราะการแสดงตวัตนของชาวเวียดนามรุ่นนีจ้ะแตกต่างไป
จากเวียดนามรุ่นเก่าอย่างเห็นได้ชดั  กลา่วคือพวกเขามกัไม่คอ่ยแสดงตวัตนมาก
นกั  อยา่งไรก็ดี มีสิ่งท่ีบง่ชีถ้ึงความแตกตา่งระหวา่งเวียดนามรุ่นเก่ากบัเวียดนาม
รุ่นใหม่ก็คือภาษา กล่าวคือ เวียดนามรุ่นเก่าจะพูดภาษาเวียดนามกลาง คือ 
ภาษาเวียดนามแบบจงัหวดัฮาติง บ้านเกิดของบรรพบรุุษ ส่วนเวียดนามรุ่นใหม่
นัน้มกัจะพดูภาษาเวียดนามแบบทางเหนือ เชน่  ภาษาฮานอย และจะผสมผสาน
กบัภาษาลาวเมืองท่าแขก (ส าเนียงย้อ) บ้าง  เพราะก่อนการอพยพเข้ามาอาศยั
ท่ีเมืองท่าแขกนัน้ เดิมยุคแรกๆ ปู่ ย่าตายายก็ได้เข้ามาท ามาหากินก่อนแล้วท่ี
เมืองทา่แขก  

นอกจากนี ้ก็จะเป็นเร่ืองของการถือสญัชาติท่ีสามารถชีไ้ด้อย่างชัดเจน
ว่าเป็นคนเวียดนามอพยพหรือไม่ รวมถึงมีการถือบัตรประชาชนและเปล่ียน
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นามสกุลมาเป็นแบบลาวกันมากขึน้ นามสกุลแบบเวียดนามเดิมมี “ตระกูลหวู่ 
ตระกลูเล ตระกลูเหงียน และตระกลูฟาม” ทัง้นี ้มีคนลาวเชือ้สายเวียดนามหลาย
คนท่ีเปล่ียนนามสกุลแล้วไม่สามารถเขียนนามสกุลตวัเองได้ แต่บางตระกูลก็
ต้องยอมเปล่ียนเพราะการเปล่ียนนามสกุลหมายถึงการได้มาซึ่งสัญชาติและ
สิทธิประโยชน์ท่ีตนจะได้รับเช่นเดียวกับคนลาว ซึ่งก็จะมาพร้อมกับการถูก
ยอมรับจากคนลาวอยา่งสนิทใจยิ่งขึน้  
  
2. การปรับตัวของคนเวียดนามในเมืองท่าแขก แขวงค าม่วน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

 2.1 การปรับตัวในด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่และความเช่ือ  
การปรับตวัในช่วงแรกท่ีคนเวียดนามเข้ามาในพืน้ท่ี กลุ่มคนเวียดนาม

ย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองท่าแขกและหมู่บ้านเชียงหวางส่วนใหญ่ด ารงชีวิตโดยการ
ท าไร่ท าสวนเป็นหลัก เน่ืองจากบริเวณพืน้ท่ีรอบนอกของหมู่บ้านนัน้เป็นพืน้ท่ี
เนินเขาในทางทิศตะวนัออก ทางทิศเหนือของหมู่บ้านเป็นพืน้ท่ีป่าดงดิบเป็นเขา
ลาดชนั คนเวียดนามในหมู่บ้านได้พากนับกุเบกิพืน้ท่ีท ามาหากิน จากการพูดคยุ
สมัภาษณ์คนเวียดในชุมชนได้ให้ข้อมลูท่ีตรงกันว่า สมยัก่อนยงัไม่มีการซือ้ขาย
ท่ีดิน ชาวบ้านทกุกลุ่มสามารถใช้ทรัพยากรร่วมในป่าและจบัจองท่ีดินท ากินกัน
ได้  หากใครมาก่อนหรือมีความขยันขันแข็งก็จะสามารถบุกเบิกพืน้ท่ีได้มาก
เท่าท่ีก าลังจะท าได้  โดยไม่ต้องชือ้หรือเช่าใคร  ข้อสะดวกเหล่านีท้ าให้คน
เวียดนามท่ีย้ายเข้ามาในช่วงแรก ยงัคงยึดอาชีพในการท าไร่ ท านา ท าสวน เป็น
หลกั รองลงมาเป็นการเลีย้งสัตว์เพ่ือจ าหน่าย ซึ่งสมยัก่อนยงัไม่มีการใช้โฉนด



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

177 ความเป็นมาและการปรับตัวของคนเวียดนามลุ่มน ้าโขง: กรณีศกึษาคนเวยีดนาม
ในเมืองท่าแขก แขวงค าม่วน สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

ท่ีดินเพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของแบบทางการ ชาวบ้านจึงเปล่ียนพืน้ท่ีท ากินไป
เร่ือยๆ  

อย่างไรก็ดี เม่ือลาวมีการเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองมาเป็น 
“สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” รัฐบาลลาวมีมติให้มีการขยายตวัเมือง
ท่าแขกให้กว้างออกไป ท าให้พืน้ท ากินของคนเวียดนามบางส่วนถูกน ามาสร้าง
หมู่บ้านใหม่ขึน้มา เพ่ือรองรับจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึน้ บางส่วนถูกสร้างเป็น
ถนนเพ่ือสัญจรไปมาจากเส้นทางในเมืองไปถึงเขตแขวงหรือจากแขวงค าม่วน
เช่ือมต่อเมืองใกล้เคียง รวมถึงถูกน าไปสร้างเป็นคลองระบายน า้เสียด้วย 
ภายหลงัจากพืน้ท่ีท ากินลดน้อยลง กลุ่มคนเวียดนามจากท่ีเคยท าไร่ท านาต้อง
เปล่ียนมาท าอาชีพรับจ้างตา่งๆ เช่น การเป็นกรรมกรรับจ้างแบกหาม ขดุดิน ขน
ไม้ รับจ้างท าสวน และรับจ้างถีบสามล้อในเขตตวัเมืองท่าแขก ส่วนผู้หญิงจะ
ออกไปรับจ้างซกัผ้า รับจ้างเลีย้งลกู และรับจ้างท างานบ้านให้ครอบครัวชาวจีน 
ซึง่ในอดีตถกูมองวา่เป็นอาชีพท่ีล าบากและต ่าต้อยส าหรับคนในเมือง เพราะเป็น
งานท่ีต้องไปรับใช้คนอ่ืนเพ่ือแลกกบัเงินหรือข้าวของเคร่ืองใช้ แตท่ศันะของกลุ่ม
คนเวียดนามกลบัเร่ิมมองว่าน่ีคือ “ก าไรจากการเรียนรู้” หากยิ่งเรียนรู้ได้มากก็จะ
ท าให้มีโอกาสเข้าถึงแนวทางท่ีจะท าเองได้ มีกิจการของตนเองได้ โดยมีความเช่ือ
วา่ “ยากล าบากวนันีจ้ะสบายในวนัข้างหน้า”  

ยุคถัดมาถึงได้เร่ิมเรียนรู้ประยุกต์ผลผลิตการเกษตรมาต่อยอดด้าน
การค้า จากรับจ้างมาเป็นคนจ้างต่อเพ่ือแสวงหาก าไร รับจ้างขดุดินเปล่ียนเป็น
ซือ้อุปกรณ์เทคโนโลยีหรือยานพาหนะมาตักดินขายให้กับคนลาว มีก าไรเป็น
กอบเป็นก า น าสูก่ารขยายสาขาของตนเองไปยงัเมืองข้างเคียงโดยให้ทายาทหรือ
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พ่ีน้องมาท าร่วมกัน ดงัเช่นคณุลุงจู๋ (นามสมมุติ) ชาวเวียดนาม อาย ุ72 ปี เป็น
เจ้าของกิจการโรงแรมในเมืองท่าแขก ได้เลา่ให้ฟังวา่ 

 

คนเวียดนามยคุแรกจะใช้ก าลงัเพือ่หาเลีย้งครอบครัว คนยคุหลงัฉลาดน า

ส่ิงที่พ่อแม่ปลูกฝังมาปรับแนวคิดเพือ่หาเงินให้ได้มากที่สดุ จนกลายเป็น

เศรษฐีของเมืองท่าแขกและถือครองตลาดส่วนใหญ่ของเมืองท่าแขกแล้ว 

แต่กว่าจะร ่ารวยได้ก็หมดเนือ้หมดตวัมาหลายครั้ง ไม่มีจะกินมาหลายหน 

เพราะลองมนัทุกอย่าง หน้าด้านเข้าไว้ บางทีคนลาวในท่าแขกก็บอกว่า 

“คนเวียดมีแต่ข้ีหลกัมกัได้ ข้ีไหลมกัม่วน” คือ มีความฉลาดแกมโกง มีลูก

ล่อลูกชนแพรวพราว และสามารถเลื่อนไหลให้เข้ากบัวฒันธรรมลาวได ้ท า

ให้คนลาวส่วนใหญ่ยอมรับคนเวียดนามในด้านการค้าและมองว่าคน

เวียดนามไม่ปิดกัน้ในการคบคา้สมาคมกบัคนลาวในพืน้ที่ 
 

 สว่นการสร้างท่ีอยู่อาศยั ผู้ศกึษาพบว่า ยงัยดึโยงกบัวฒันธรรมเดิมเป็น
หลกั และเร่ิมเกิดการเปล่ียนแปลงตามสมยันิยมของแตล่ะยุค พอฝร่ังเศสเข้ามา
ก็ได้รับอิทธิพลการสร้างแบบฝร่ังเศส เพราะมองว่ามนัมีความคงทนและแข็งแรง 
ซึง่สว่นใหญ่จะเน้นการสร้างหน้าตา่งหรือประตบูานใหญ่ในการสะดวกตอ่การค้า
ขายในเมือง  ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบตามบริบทของคนเวียดนามทัง้ในเขตเมือง 
ทา่แขกและนอกเมือง  
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     ภาพที ่5 สภาพทีอ่ยู่อาศยัของคนเวียดนามทีเ่มืองท่าแขก ซ่ึงการรูปแบบการสร้าง  

    ในยคุแรกๆ ไดร้บัแนวคิดมาจากเวียดนามและภายหลงัไดร้ับอิทธิพลจากฝรัง่เศส  

     ทีม่า: ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2558. 

 
อาจกล่าวได้ว่า การปรับตัวของคนเวียดนามในการตัง้ถ่ินฐานนัน้จะ

ได้รับอิทธิพลจากความเป็นอัตลักษณ์ของคนเวียดนามดัง้เดิมดังภาพท่ี 5 
(ซ้ายมือสดุ) ท่ีโครงสร้างบ้านนัน้จะเป็นไม้กึ่งปนูชัน้เดียว มีหน้าตา่งบานพบัและ
มีช่องระบายอากาศด้านบนถือเป็นต้นแบบเวียดนามขนานแท้พบได้ตามริมน า้
โขงรอบเมืองท่าแขก แต่ในเขตเมืองเร่ิมมีบางส่วนท่ีหันมาสร้างเป็นตึกอย่าง
ฝร่ังเศส ซึ่งมีความหลายหลายเพิ่มขึน้ โดยส่วนใหญ่มักเป็นอาคารท่ีสร้างรอบ
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ตลาดเก่า และอาคารบางส่วนท่ีถนนกุวรวงศ์และถนนเจ้าอนุวงศ์ มีลายปนูปัน้
ตามราวระเบียง แบบท่ีสองท่ีพบมาก (จากซ้ายภาพท่ี 2) ท่ีเน้นอาคารปนูเสริม
เหล็กสองชัน้ หลงัคากระเบือ้งดินเผา หน้าต่างเป็นส่ีเหล่ียม (บานเกล็ด) เสามี
ลวดลาย ประตไูม้  สว่นแบบท่ีสาม (จากซ้ายภาพท่ี 3) อาคารปนูสองชัน้ หลงัคา
กระเบือ้ง ช่องหน้าตา่งโค้งท าจากไม้ ประตไูม้ลกูฟัก และแบบท่ีส่ี (จากซ้ายภาพ
ท่ี 4) อาคารปนูเสริมเหล็กสองชัน้ หลงัคากระเบือ้ง ระเบียงเล็ก หน้าตา่งส่ีเหล่ียม
(บานเกล็ด) ประตไูม้ จากสถาปัตยกรรมข้างต้นท าให้เห็นว่าคนเวียดนามได้มี
การปรับตวัเพ่ือให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิต และวฒันธรรมใหม่ๆ  อยูเ่สมอ 

นอกจากนี ้ในการสร้างบ้านเรือนของคนเวียดนามไมว่่าจะเป็นบ้านแบบ
ชัน้เดียวหรือสองชัน้ก็ไม่มีความส าคัญใดๆ หากบ้านนัน้ไม่มีหิง้บูชาบรรพชน 
เพราะการจดัพืน้ท่ีของตวับ้านมกัให้ความส าคญักับการจดัวางต าแหน่งของหิง้
บูชาบรรพชน ท่ีให้ตัง้อยู่ในต าแหน่งท่ีต ่ากว่าหิง้บูชาของ “องโต๋ว” (Ông Táo) 
หรือเทพเจ้าแห่งเตาไฟ คนเวียดเช่ือว่า “องโตว๋” เป็นเทพเจ้าท่ีคอยสอดส่องดูแล
ความเป็นไปทุกอย่างภายในบ้าน ดงันัน้ หากเป็นบ้านชัน้เดียว สิ่งแรกท่ีเราจะ
เห็นเม่ือเดินเข้าไปในตวับ้านของคนเวียดท่ีท่าแขก คือ การจดัวางหิง้บูชาบรรพ
ชนตัง้อยูท่างด้านบนของห้องรับแขกและอยู่ในต าแหน่งท่ีต ่ากวา่หิง้บชูา “องโตว๋” 
เพียงเล็กน้อย หรือในบางบ้านได้จดัตัง้หิง้บชูาของ “องโตว๋” ให้อยู่กนัคนละด้าน
กบัหิง้บชูาบรรพชน ขึน้กบัประตเูข้าออกของตวับ้านตัง้อยู่ทางทิศใด แตห่ากเป็น
บ้านแบบสองชัน้ คนเวียดจะตัง้หิง้บชูาบรรพชนไว้ในห้องแรกของชัน้บน ถดัจาก
ห้องดังกล่าวเป็นห้องนอนของพ่อแม่ ส่วนห้องนอนของพวกลูกๆ อยู่ถัดจาก
ห้องนอนพ่อแม่หรืออยู่ห้องด้านล่างโดยจัดตามล าดับความส าคัญของคนใน
ครอบครัว 



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

181 ความเป็นมาและการปรับตัวของคนเวียดนามลุ่มน ้าโขง: กรณีศกึษาคนเวยีดนาม
ในเมืองท่าแขก แขวงค าม่วน สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่6 ห้ิงบูชาของ “องโต๋ว” (Ông Táo) หรือเทพเจ้าแห่งเตาไฟ ผูท้ าหนา้ทีค่อยดูแลรักษา

ความเป็นไปทุกอย่างภายในบ้าน ตามความเชื่อของคนเวียดนามในพื้นที่เขตเมืองท่าแขก

แขวงค าม่วน ประเทศลาว ทีม่า : ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2558.  
 

โดยสรุป ตัง้แต่ช่วงหลงัการปฏิวตัิเป็นต้นมา กลุ่มคนเวียดนามท่ีเคยมี
อาชีพท าไร่ได้เปล่ียนมาท าอาชีพหลายอย่างด้วยกัน เพ่ือให้หลดุพ้นจากการถูก
ดถููก ดแูคลนจากกลุ่มอ่ืน ซึ่งท าให้คนเวียดพยายามต่อสู้  ดิน้รน ท างานหาเงิน
จากหลากหลายอาชีพ หรือท างานหนกั เชน่ ออกไปท าการค้าขาย รับจ้างท างาน
บ้านให้กับคนอ่ืน บางคนยึดอาชีพขายไก่ ขายปลา ขายผัก ขายของใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั และออกไปรับจ้างขนของ ไปเป็นแรงงานกรรมกร รับจ้างเลีย้งหม ู
เลีย้งงัวให้กับคนลาวหรือคนจีน กล่าวได้ว่าคนหนึ่งต้องท างานหลายอย่างใน
เวลาเดียวกนัมาโดยตลอดจนถึงปัจจบุนัฐานะทางเศรษฐกิจของคนเวียดนามใน
เมืองท่าแขกเร่ิมค่อยๆ ดีขึน้ตามๆ กนัมา ท าให้กลุ่มเวียดนามส่วนใหญ่ได้กลาย
มาเป็นเจ้าของบริษัทวัสดุก่อสร้าง เจ้าของโรงเล่ือย เจ้าของโรงแรม เจ้าของ
ร้านค้าต่างๆ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านัน้กลายเป็นตัวแทนหรืออัตลักษณ์ของคน
เวียดนามขึน้มาใหม่ กลายเป็นกลุ่มคนท่ีมีความขยนัขนัแข็ง ท าให้คนเวียดนาม
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เป็นท่ียอมรับของคนในเมืองมากขึน้ แต่ก็ยังไม่ละทิง้พืน้เพ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาวเวียดนามและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนด้วย เช่น การตัง้
สมาคมชาวเวียดนามเมืองท่าแขก เพ่ือสังสรรค์ภายในกลุ่มคนเวียดนามและ
บริจาคเพ่ือชว่ยเหลือชมุชนของลาวในทกุมิติตลอดมา 
 

2.2 การปรับตัวในด้านการเมือง  
ดงัเป็นท่ีทราบว่า ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เป็นต้นมานัน้ กลุ่ม

ผู้น าของ “แนวลาวรักชาติ” ของลาว มีความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกับผู้น าของพรรค
แรงงานเวียดนาม (ซึง่ขณะตอ่มาใช้ช่ือพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม) การท่ีทัง้สอง
ฝ่ายมีเปา้หมายร่วมกนัคือตอ่ต้านการกลบัมาในอินโดจีนของฝร่ังเศส คือเหตผุล
ส าคญัท่ีท าให้พวกเขามีสายสมัพนัธ์ท่ีแนบแน่นระหว่างกัน ฝ่ายผู้น าของพรรค
แรงงานให้ความช่วยเหลือแก่แนวลาวรักชาติ ทัง้การจดัตัง้องค์กร การจดัตัง้กอง
ก าลงั และการฝึกอาวุธ ฯลฯ แม้ว่าในต้นทศวรรษ 1950 ฝร่ังเศสจะถอนตวัออก
จากอินโดจีน และสหรัฐฯ ได้เข้ามามีบทบาทแทนจนกลายเป็นสงครามเวียดนาม
ครัง้ท่ี 2 และกลายเป็นสงครามเย็นในเวลาต่อมานัน้ บทบาทความร่วมมือ
ระหว่างผู้ น าของลาวและเวียดนามยิ่งมีสายสัมพันธ์ท่ีแนบแน่นมากกว่าเคย
เป็นมา จนกระทั่งทัง้สองฝ่ายมีการลงนามใน “สนธิสัญญามิตรภาพ (ความ
สามคัคีแบบพิเศษ)” ในวนัท่ี 18 กรกฎาคม ค.ศ.1977 ซึ่งนอกจากสนธิสัญญา
ฉบบัดงักล่าวข้างต้นจะมีผลในทางการเมืองและการทหาร ท่ีเวียดนามสามารถ
ส่งก าลังทหารหลายหม่ืนนายเข้าไปประจ าการในลาวแล้ว ยังมีผลท าให้คน
เวียดนามอพยพเข้าสู่ลาวมากยิ่งขึน้ตามไปด้วย  
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       ภาพที ่7 ภาพซ้าย คือ โฮจิมินห์กบัเจ้าสภุานวุงศ์ ใน ค.ศ.1948-1951  
       ส่วนภาพขวา คือ ภาพกองทพัพนัธมิตรลาว-เวียดนาม ในปี ค.ศ.1953 
       ทีม่า: แหล่งเรียนรู้ประวติัศาสตร์โฮจิมินห์บา้นเชียงหวาง เมืองท่าแขก  

 

จากสนธิสญัญามิตรภาพข้างต้น ท าให้ชาวเวียดนามเข้ามาท างานใน
ลาวช่วงต้นทศวรรษ 1980 มีจ านวนมากกว่า 6,000 คน และมีประมาณกว่า 
1,000 คน ท่ีได้ท างานในระดบัศูนย์กลางหรือระดับกระทรวง ส่วนท่ีเหลือก็ได้
กระจายกันอยู่ทั่วประเทศลาวหรือในเมืองต่างๆ ตามโครงการท่ีเวียดนามเป็น
ผู้ ให้ทนุสนบัสนุน (C.A. Thayer อ้างใน Long, 2007:167) โดยเฉพาะหลงัจากท่ี
รัฐบาลลาว เร่ิมเปิดประเทศภายใต้แนวคิด “จินตนาการใหม่” เป็นนโยบาย “กล
ไกลเศรษฐกิจใหม่” (New Economic Mechanism –NEM) ใน ค.ศ.1986 ท าให้
ชาวเวียดนามหลัง่ไหลกนัเข้ามาสู่ประเทศลาวเป็นจ านวนมากยิ่งขึน้  

การเข้ามาของชาวเวียดนามในช่วงนีเ้กิดจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
มากกว่าปัจจยัทางการเมืองเหมือนในอดีต รัฐบาลลาวมองว่าการเข้ามาของชาว
เวียดนามเป็นการช่วยผลกัดนัทางด้านเศรษฐกิจของลาวให้ก้าวไปสู่กระแสทุน
นิยมโลกาภิวตัน์ เน่ืองจากชาวเวียดนามท่ีเข้ามาลาวในระยะนี ้มีชาวเวียดนามท่ี
มีก าลังในการลงทุน (ວ ູ້ ທິ ເວິິ່ ນແອັງ, 2008: 125) รัฐบาลลาว จึงได้มีนโยบาย
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พิเศษต่อชาวเวียดนามท่ีอาศยัอยู่ในประเทศลาว โดยการแบ่งประเภทของชาว
เวียดนามท่ีอพยพเข้ามาลาวในช่วงก่อนและหลงัการปฏิวตัิประเทศ (ค.ศ.1975) 
ออกเป็น 3 ประเภทด้วยกันคือ ประเภทที่หน่ึง “ชาวลาว-เชือ้สายเวียดนาม” 
หมายถึงคนเวียดนามท่ีเกิด หรือด ารงชีวิตอยู่ลาวมาเป็นเวลาอนัยาวนานแต่ยงั
ถือสญัชาติเวียดนามอยู่ ประเภทที่สอง คือ “ชาวลาว ถือสญัชาติลาว” หมายถึง
ชาวเวียดนามท่ีเปล่ียนสัญชาติมาเป็นลาวจะถือว่าเป็นพลเมืองลาว จะได้รับ
สิทธิการคุ้มครองอย่างชอบธรรมเหมือนดั่งชาวลาวอยู่ภายใต้กฎหมาย และ
ประเภทที่สาม คือ “ชาวเวียดนามต่างด้าว” หมายถึงชาวเวียดนามท่ีเข้ามาอยู่
ลาวเป็นเวลานานแต่ถือสญัชาติเวียดนาม และชาวเวียดนามท่ีเคล่ือนย้ายไปมา
หรือกลุม่คนเข้ามาอยู่ลาวชัว่คราว (ຫງວູ້ ຽນຢ ຍທູ້ ຽວ, 2004: 407) ชาวเวียดนาม
ท่ีด ารงชีวิตในลาวในแต่ละประเภทดงักล่าวจะได้รับการปฏิบตัิจากรัฐบาลลาว
ในระดบัท่ีตา่งกนั โดยขึน้อยู่กบัการร่วมมือและข้อตกลงระหว่างรัฐบาลลาวและ
รัฐบาลเวียดนามในแตล่ะชว่งเวลา 

ส าหรับเมืองท่าแขก แขวงค าม่วน การท่ีคนเวียดนามรุ่นใหม่ๆ ได้รับ
สญัชาติลาวมากขึน้ ในฐานะเป็น “ชาวลาว-เชือ้สายเวียดนาม” ประกอบกับการ
ความร ่ารวยในธุรกิจการค้า ท าให้เป็นท่ีรู้จกัของผู้คนหลากหลายสงัคมและได้
น ามาสู่สิทธิในการเข้าไปสู่แวดวงทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการเมืองท้องถ่ิน 
หรือการเมืองระดบัชาต ิอยา่งไรก็ตามปัจจบุนัในมิติการเมืองชาวเวียดนามยงัคง
มีบทบาทน้อยเพราะว่าการได้รับสญัชาตินัน้มักจะเป็นชาวเวียดนามรุ่นหลาน 
กระนัน้ ในการเมืองระดับท้องถ่ินก็มีนักการเมืองท่ีมาจากครอบครัวชาว
เวียดนามท่ีมีพ่อหรือแม่เป็นคนลาวอยู่บ้าง เพราะมีกฎระเบียบท่ีให้สิทธิเฉพาะ
กับคนลาวเท่านัน้ และเม่ือมีต าแหน่งทางการเมืองพวกเขาก็ได้เข้าไปมีส่วน
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ร่วมกบัวฒันธรรมประเพณีตา่งๆ ของชมุชนในเมืองท่าแขก ไมว่า่จะเป็น เทศกาล
ตรุษจีน เทศกาลตรุษเวียด ประเพณีงานศพ งานบวช งานแตง่ และงานบญุต่างๆ 
ฯลฯ  
 

2.3 การปรับตัวในด้านเศรษฐกิจ  
การอพยพเข้ามาท่ีเมืองท่าแขกของชาวเวียดนามในช่วงก่อน ค.ศ.1946 

น ามาสู่การเรียกขานชาวเวียดนามว่า “ญวนอพยพ” (Yuon Oppayop)” ในช่วง
แรกพวกเขาจะมีรับจ้างทัว่ไปและท าการเกษตร แตต่อ่มาได้หนัมาท าการค้าเพิ่ม
มากขึน้ ซึ่งส่งผลให้ชาวเวียดนามยุคใหม่ได้หันมาประกอบการค้าและบริการ 
และน ามาสู่การเก็บออมอย่างเข้มข้น เพ่ือสร้างรากฐานให้กับลูกหลานของ
ตนเองในแผ่นดินใหม่ ดงันัน้เงินออมของชาวเวียดนามนัน้ได้ผ่านการสะสมมา
อย่างยาวนาน ตัง้แตเ่ข้ามาอยู่อาศยัในลาวจนสามารถสร้างการยอมรับจากคน
ลาว ทัง้ความสามารถและแนวทางในการท าธุรกิจ จนครอบครัวของชาว
เวียดนามได้รับการยอมรับ ยิ่งรุ่นหลังๆ ได้มีการผสมกลมกลืนทางชาติพันธ์ท่ี
เมืองท่าแขกระหว่างชาวลาวกับชาวเวียดนาม จึงมีการท าธุรกิจร่วมกันอย่าง
กว้างขวาง (Vo, Thi Van Anh, 2008)  

ผู้ศกึษาได้มีการสนทนากลุม่กบัสมาคมคนเวียดนามเมืองท่าแขก พบว่า 
คนเวียดนามจะมีค่านิยมท่ีส าคัญคือ การสั่งสมอ านาจบารมี (Stock of 
Charismatic Autority) โดยการเข้าร่วมกิจกรรมและสนบัสนนุกิจการของรัฐและ
ของเอกชนในเมืองท่าแขก  และพวกเขามกัมีการพร ่าสอนแก่รุ่นลูกรุ่นหลานมา
โดยตลอดว่า ให้พวกเขามีความ “ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม” เพ่ือลบภาพพจน์วลีท่ีชาวลาวมกัเรียกคนเวียดนามในเมืองท่าแขกว่า 
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“คนเวียดมีแต่ข้ีหลักมักได้ ” 2  นอกจากนีย้ังพยายามท่ีจะสร้างเครือข่าย
ความสมัพนัธ์กบัคนลาวจากการช่วยเหลือทางธุรกิจ การรับแรงงานลาว รวมถึง
การสร้างมิตรภาพท่ีดีต่อคนลาว โดยการเชือ้เชิญพวกเขามาเป็นแขกในงานบุญ
หรือเทศกาลท่ีส าคัญของชาวเวียด เช่น วันเต๊ด (ปีใหม่) ซึ่งการสั่งสมอ านาจ
บารมีของชาวเวียดนามในด้านการค้าถือเป็นตวัแปรส าคญัท่ีมีผลตอ่การยอมรับ
ทางเศรษฐกิจจากชาวลาว ขณะท่ีร้านอาหารเวียดนามก็ถือเป็นสถานท่ีของการ
ปฏิสมัพนัธ์กนัระหว่างชาวเวียดนามกับชาวลาว และระหว่างชาวเวียดนามด้วย
กันเอง โดยเฉพาะผู้สูงอายุของเวียดนามท่ีจะมีการ “กินแชร์” เดือนละครัง้สอง
ครัง้ เพ่ือสร้างความสามคัคีในหมู่คนเวียดนามด้วยกนั  
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8 ภาพซ้าย คือ การปฏิสงัสรรค์เชิงสญัลกัษณ์ที่มีการจัดที่กินแชร์ตามร้านอาหาร

เวียดนามในเมืองท่าแขก ส่วนภาพขวา คือ วิถีการค้าคนเวียดนามตามชานเมืองท่าแขก 

ทีม่า: ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2558.       

 
                                                           
2 หมายถงึ การเป็นกลุม่คนท่ีมีอบุายหรือกลวิธีในการท าให้ได้เปรียบในทางการค้าขาย 
  อยูเ่สมอ 
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2.4 การปรับตัวในด้านวัฒนธรรมประเพณี  
  การปลูกฝังเก่ียวกับความรักชาติ และการรักษาวัฒนธรรมประเพณีท่ี
เป็นเอกลักษณ์ของเวียดนาม เป็นสิ่งท่ีชาวเวียดนามท ากันมาอย่างยาวนาน 
นบัตัง้แตมี่ขบวนการกู้ชาติเกิดขึน้ โดยเฉพาะในสงัคมลาวท่ีเป็นหนึง่ในเปา้หมาย
ส าคญั ท่ีขบวนการกู้ชาติต้องการการสนบัสนนุทัง้ทางด้านทนุทรัพย์และผู้คนใน
การกู้ชาติ ฉะนัน้การตระหนกัเห็นวฒันธรรมซึ่งเป็นคณุสมบตัิของชาติเวียดนาม
นัน้ ได้ รับการสืบทอดอยู่ เ ร่ือยมา เพราะขบวนการกู้ ชาติ เช่ือว่าความรู้  
ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม ภาษา คือเง่ือนไขส าคญัในการท าให้ชาวเวียดนามใน
ประเทศและชาวเวียดนามโพ้นทะเล (Oversea Vietnamese) หรือเหวียดเก่ียว 
(Viet Kieu) ให้ความส าคญัจนหนักลบัมาสนบัสนนุขบวนการกู้ชาตขิองพวกเขา   

อย่างไรก็ตาม แม้ภารกิจการกู้ เอกราชของชาวเวียดนามจะแล้วเสร็จใน 
ค.ศ.1975 แต่แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมของพวกเขาก็ยังคงมีความเข้มข้นอยู่
เชน่เดมิ ตราบจนกระทัง่วฒันธรรมของชาวเวียดนามได้รับการยอมรับ ผา่นความ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาลลาวและรัฐบาลเวียดนาม ท่ีมีความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนัมา
ช้านาน ทัง้ในระดับพรรคและระดับรัฐบาล อาทิ การท่ีชาวเวียดนามได้รับ
อนุญาตให้เปิดแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ท่ีบ้านเชียงหวาง โดยได้รับ
งบประมาณจากรัฐบาลและเอกชนของเวียดนามในการก่อสร้าง นบัจากนัน้มาก็
มีกิจกรรมร าลึกถึงโฮจิมินห์ การจดักิจกรรมวนัชาติเวียดนามในวนัท่ี 2 กนัยายน 
เร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าชาวเวียดนามท่ีท่าแขกจะมีการปรับตัวไปตาม
คา่นิยมทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองมากน้อยเพียงใด แตค่นเวียดนามส่วน
ใหญ่ท่ีเมืองท่าแขกก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมท่ีส าคัญของพวกตนไว้โดยผ่าน
ประเพณีตา่งๆ ในรอบปี ดงัตอ่ไปนี ้ 
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2.4.1 ประเพณีงานบุญปีใหม่  
              ภาษาเวียดนามเรียกวนัขึน้ปีใหม่ว่า “อนัเต็ด” (An Tet)  คือวนั

ขึน้ปีใหม่เวียดนาม  ซึ่งมกัจดัขึน้สองครัง้ของทุกปี ครัง้ท่ีหนึ่งจดัขึน้ในช่วงวนัขึน้ 
1 ค ่าเดือน 1 ของเวียดนาม (อยู่ในระหว่างเดือน 3 ของลาว) คนเวียดนามให้
ความส าคญักับเทศกาล อนัเต็ด” (An Tet) มากเป็นพิเศษ เน่ืองจากเป็นวันรวม
ญาตพ่ีิน้องท่ีอยู่ใกล้และไกลให้มาพบประสงัสรรค์กนั ซึง่วนัแรก ลกูหลานทุกคน
จะต้องไปอวยพรผู้อาวโุสสดุหรือญาติๆ  ทางฝ่ายพอ่ก่อน  

              ในวนัท่ีสองลูกหลานจึงเร่ิมไปอวยพรญาติๆ ทางฝ่ายแม่โดย
เร่ิมจากผู้อาวโุสสดุ และวนัท่ีสามจะเป็นวนัส าหรับรับแขกคนอ่ืนท่ีไมใ่ช่ญาติของ
ตน คนเวียดนามจะฉลองกัน 3 วัน 3 คืน แต่ละบ้านต้องจัดเตรียมอาหาร
หลากหลายชนิด เพ่ือใช้ในวนัเทศกาลเฉพาะ เช่น “แบง๋ห์ จึง” (Banh Chung) ท่ี
มีส่วนผสมของข้าวเหนียว เนือ้หมสูามชัน้  ถัว่เหลือง น ามาห่อด้วยใบตอง และ
อาหารท่ีควรรับประทานควบคูก่นักบั “แบง๋ห์จงึ” คือ “เย่ือหม๋อน” (Yeua Mon) ท่ี
มีส่วนผสมของหัวกระเทียม หัวหอมแดง หัวผักกาดขาวและมะละกอดิบท่ีหั่น
เป็นชิน้เล็กๆ ตากแห้งแล้วน ามาดองรวมกนัในน า้เช่ือม และท่ีขาดไม่ได้เลยก็คือ
ไก่ต้มทัง้ตวัหรือหมหูนั ส่วนเคร่ืองด่ืมจะมีเหล้า เบียร์ และน า้หวานหลากหลาย
ชนิด อาหารและเคร่ืองด่ืมทัง้หมดเหล่านีถ้กูน ามาใช้เซ่นไหว้ “องโตว๋” ผีบรรพชน 
ผีบ้านผีเรือน หลังจากท าพิธีการเซ่นไหว้เสร็จสมบูรณ์น าไปต้อนรับแขกท่ีมา
เย่ียมเยือน   

              ในเทศกาลนีก้ลุ่มคนเวียดนามจะมีข้อห้ามต่างๆ ท่ีเคยปฏิบตัิ
กนัมาตลอด เช่น ก่อนถึงเทศกาล “อนัเต็ด”  หนึ่งวนั หรือ 1 ค ่า เดือน 3 (ก่อนวนั
ขึน้ปีใหม)่ มีความเช่ือเร่ือง “เกียง” (Kieng) 11 ตัง้แตเ่วลา 01.00 – 07.00 นาฬิกา 
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ห้ามไมใ่ห้คนนอกครอบครัวมาเย่ียมบ้านของตน (เว้นแตว่า่เจ้าของบ้านได้ขอร้อง
หรือเชือ้เชิญบุคคลท่ีเช่ือว่าจะน าโชคลาภมาให้ครอบครัวขึน้บ้าน) จนกว่า
ขอบเขตเวลาของการ “เกียง” ผ่านพ้นไป จึงค่อยเข้ามาอวยพรกันได้ พร้อมทัง้
ห้ามลูกหลานพูดในสิ่งไม่ดี สวมใส่เสือ้ผ้าสีด าหรือสีขาวทัง้ชุดเพราะไม่เป็น
มงคล ยังห้ามมิให้มีการกวาดบ้าน ด้วยความเช่ือท่ีว่าหากกวาดขยะออกจาก
บ้านไปในช่วงฉลองปีใหม่ ความโชคดีต่างๆ ท่ีลกูหลาน เพ่ือนพ้อง ท่ีน ามาอวย
พรจะถกูน าออกจากบ้านเช่นเดียวกนักบัขยะท่ีถกูกวาดออกไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9 “อนัเต็ด” (An Tet) คือวนัข้ึนปีใหม่เวียดนาม ซ่ึงในปัจจุบนัชาวเวียดนามทีเ่มืองท่า

แขกมีการปรับตวัเข้าผสมผสานกบัวฒันธรรมประเพณีของลาว โดยการใส่บาตรในตอนเช้า

ของทกุๆ ปีใหม่ ทีม่า: ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2558. 

 
              ส่วนครัง้ท่ีสองจะจดัขึน้อยู่ในช่วงกลางปี ในวนัขึน้ 5 ค ่า เดือน 

5 ตามปฏิทินของเวียดนาม (ตรงกบัเดือน 7 ขึน้ 5 ค ่าของเดือนลาว) โดยเรียกกัน
ว่า “เต๊ดหย๋อ” (Thet Nho) แตจ่ะเป็นการฉลองรวมกันกับคนในชุมชนหรือฉลอง
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ในบ้านตนเองไม่มีพิธีอะไรมากมาย เป็นเพียงการเลีย้งผีธรรมดา แต่จะท ากัน
เฉพาะกลุม่คนเวียดด้วยกนัเท่านัน้ ในเทศกาลนีช้ายจะเป็นคนปัดกวาด เช็ดถหูิง้
บชูาผีบรรพชน และหิง้บชูาผีเทพเจ้าภายในบ้าน ซึ่งถกูจดัวางให้อยู่ในต าแหน่ง
สูงสุดในเร่ืองความเช่ือทางจิตวิญญาณ ส่วนผู้ หญิงจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ ช่วย
จดัเตรียมอปุกรณ์หรือช่วยน าสิ่งของไปล้าง การท าความสะอาดบ้านเป็นหลกั  
 

2.4.2 ประเพณีการแต่งงาน   
              จากการบอกเล่าของกลุ่มคนเวียดนาม ตามประเพณีดัง้เดิม

ผู้ ชายไปทาบทามสู่ขอหมัน้หมายผู้ หญิงจากพ่อแม่ผู้ ปกครองฝ่ายหญิงด้วย
ตนเองและในชว่งท่ีหมัน้หมายทางฝ่ายหญิงเป็นคนเตรียมงานทัง้หมดด้วยตวัเอง 
หลงัจากพิธีการหมัน้เสร็จลง ผู้ชายจะเข้ามาอยู่บ้านฝ่ายหญิงเพ่ือท างานให้กับ
ครอบครัวทางฝ่ายหญิงก่อน เม่ืออยู่ด้วยกันครบสองปี ฝ่ายชายต้องจัดท าพิธี
แตง่งานทัง้หมดด้วยตวัเองและท าพิธีเซ่นไหว้บรรพชน เพ่ือรับเอาสะใภ้เข้าบ้าน
ของตน นบัตัง้แตช่่วงหลงัการปฏิวตัิของลาวมา (ค.ศ.1975) การแตง่งานระหว่าง
หญิงชายจะเกิดขึน้ได้ต้องผ่านความเห็นชอบจากครอบครัวทัง้สองฝ่าย ซึ่งทาง
ฝ่ายชายจะเป็นผู้มาสู่ขอฝ่ายหญิงด้วยคา่สินสอดตามเง่ือนไขข้อตกลงกนัของทัง้
สองฝ่าย พ่อแม่ของฝ่ายหญิงจะน าสินสอดท่ีได้จากทางฝ่ายชาย ให้ลกูสาวเก็บ
ไว้เป็นมรดก สว่นเคร่ืองแตง่กายของเจ้าสาวและเจ้าบา่วในวนัแต่งงาน ผู้หญิงจะ
แตง่กายคล้ายกบัชดุประจ าชาติของเวียดนามหรือ “อา๋วหญ๋าย” (Ao Yai)  

             ขณะเดียวกนั หากเป็นการแตง่งานระหว่างคนเวียดนามกับลาว 
(ผู้หญิงเวียดกับผู้ ชายลาว หรือผู้ชายเวียดกับผู้หญิงลาว) ท่ีเกิดขึน้ในเมืองท่า
แขกและหมู่บ้านเชียงหวางส่วนใหญ่จะประกอบพิธีกรรมแบบลาวมากกว่าใน



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

191 ความเป็นมาและการปรับตัวของคนเวียดนามลุ่มน ้าโขง: กรณีศกึษาคนเวยีดนาม
ในเมืองท่าแขก แขวงค าม่วน สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

แบบของเวียด เช่น เคร่ืองแต่งกายของคู่บ่าวสาวจะใส่ชุดแต่งงานแบบลาว การ
ประกอบพิธีกรรมจะมีการผูกแขน และแต่งเอาลูกเขยเข้าบ้านมากกว่าการแต่ง
ลกูสะใภ้เข้ามาอยู่ในบ้านของฝ่ายชาย การแตง่งานระหว่างผู้หญิงเวียดกบัผู้ชาย
ลาว ดเูหมือนว่าจะท าให้ผู้หญิงยงัคงสามารถถือผีบรรพของตนเองไว้ได้ หรือใน
กรณีท่ีผู้หญิงแยกครอบครัวออกไปอยู่ต่างหากหลงัจากแตง่งาน ผู้หญิงสามารถ
น าหิง้บชูาผีบรรพตัง้ไว้ท่ีบ้านของตนเองได้ เน่ืองจากประเพณีของลาว ผู้ชายจะ
แตง่งานเข้ามาอยู่บ้านของภรรยาและไม่นิยมตัง้หิง้บรรพชนไว้ในบ้าน ซึ่งท าให้
ผู้หญิงเวียดท่ีแต่งงานกับผู้ชายลาวยงัคงรักษาประเพณีของตนเองไว้ได้ พร้อม
ทัง้รับเอาความเช่ือแบบลาวมาใช้ในชีวิตประวนัโดยไม่ละทิง้ประเพณีความเช่ือ
ของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่                     

2.4.3 ประเพณีงานศพ   
              ในประเพณีงานศพของชาวเวียดนามท่ีท่าแขกนัน้ ทุกคนใน

ครอบครัวจะต้องมานั่งข้างโรงศพโดยเรียงล าดบัจากลูกชายคนโตนั่งทางด้าน
ขวามือของผู้ตายและตามด้วยลูกชายคนสองเรียงจนกว่าจะครบ ส่วนลูกสะใภ้
จะนัง่ทางด้านซ้ายมือของผู้ตายโดยเรียงล าดบัจากลูกสะใภ้คนโตจนถึงลกูสะใภ้
คนสดุท้ายแล้วจึงต่อด้วยลกูสาวของคนในครอบครัว ในส่วนพิธีกรรมในงานศพ
ของคนเวียดนาม จะมีการเรียกดวงวิญญาณของผู้ตายให้มากินข้าวพร้อมหน้า
พร้อมตากบัคนในครอบครัว เพ่ือเป็นการตอบแทนบญุคณุผู้ตายก่อนท่ีจะมีการ
สง่ดวงวิญญาณของผู้ตายไปอยู่บ้านหลงัใหม ่ 

             นอกจากนี ้ในงานศพของชาวเวียดนามท่ีท่าแขกยังมีการจัดท า
สญัลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความผูกพนัระหว่างมารดากับบุตร (ในฐานะผู้ เป็นบุพการี
กับบุตร) เช่น ชุดแต่งกายไว้ทุกข์ท่ีลูกหลานสวมใส่ในงานศพ เป็นชุดยาวสีขาว 
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ตดัเป็นชดุหลวมๆ แล้วมีเชือกผกูท่ีเอว ความหมายของเคร่ืองแตง่กายในงานศพ
ของเวียดนามมักเป็นการบอกเล่าเร่ืองราวของความเป็นแม่ เช่น การใส่ชุด 
ท่ีหลวมๆ หมายถึงแม่ท่ีก าลงัตัง้ท้องลกูอยู่จึงจ าเป็นต้องใส่ชดุท่ีหลวมเพ่ือความ
สบาย ส่วนตวัเสือ้และกางเกงท่ีใส่ไว้ทุกข์จะไม่เย็บตรงริมแขนเสือ้และริมขา
กางเกง เพราะหมายถึงตอนท่ีแม่คลอดลกูเสร็จ แม่จะดงึเอาผ้าท่ีแขนเสือ้และขา
กางเกงมาหุ้มห่อลกูไว้ในเคร่ืองแตง่กายไว้ทกุข์ของผู้หญิง  

              ขณะท่ีผู้ชายจะมีการสวมใส่ชุดเพ่ือไว้อาลยัท่ีแตกต่างออกไป
จากผู้หญิง คือ ส่วนหวัของผู้ชายต้องสวมหมวกผ้าสีขาวท่ีพนัด้วยเชือกฟาง ซึ่ง
เส้นเชือกฟางท่ีน ามาใช้ประกอบเข้าในชุดแตง่กายของลกูชายได้ส่ือความหมาย
ว่า เชือกฟางเปรียบเสมือนสายรก (สายสะดือ) ท่ีแม่และลูก (ลูกชาย) ผูกติดไว้
ด้วยกนั สว่นด้านหลงัของตวัเสือ้ท่ีผู้ชายสวมใสจ่ะมีผ้าเล็กๆ เย็บเป็นรูปสามแฉก 
หมายถึงกรรมของผู้ตายมีอยู่สามปี และลูกชายมีหน้าท่ีในการช่วยปลดกรรมให้
ดวงวิญญาณของผู้ตายได้หลดุพ้นโดยการท าพิธีกรรมในทุกๆ 6 เดือนจนกว่าจะ
ครบสองปี การประกอบพิธีกรรมจะนับจากปฏิทินจีนหรือปฏิทินของเวียดนาม
คือ 6 เดือนแรกจะเท่ากับ 1 ปีของผี จึงจะสามารถดึงผ้าท่ีเย็บทางด้านหลงัเสือ้
ของลกูชายออกชิน้หนึง่ และท าตอ่ๆ กนัมาจนกวา่จะครบ 3 ครัง้  และครัง้สดุท้าย
เป็นการท าบญุใหญ่โดยการก่อสร้างสสุานของผู้ตายให้ดสูวยงามตามก าลงัของ
ครอบครัวท่ีมี ซึ่งในเมืองท่าแขกก็มีสสุานส าหรับคนเวียดนามไว้ด้วย แตบ่างคน
ก็เลือกสร้างไว้ในท่ีตนเอง 
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      ภาพที ่10 พิธีงานศพของคนเวียดนามในเมืองท่าแขก แขวงค าม่วน ประเทศลาว 

     ทีม่า: ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2558.  
 

2.4 การปรับตัวในด้านสังคม  
คนลาวและคนเวียดนามในเขตเมืองท่าแขกและหมู่บ้านเชียงหวางมี

สังคมท่ีแตกต่างกัน แต่ก็อยู่ร่วมกันได้ภายใต้ความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดย
รัฐบาลลาวเองก็ได้ด าเนินนโยบายการส่งเสริมความสามคัคีและความเสมอภาพ
ระหวา่งกลุม่ชนเผา่ โดยเน้นมิให้มีการจ าแนก แบง่แยก กีดกัน้ และการจ ากัดการ
เข้าร่วมหรือการเลือกปฏิบตัิต่อบุคคลอ่ืน เน่ืองจากความแตกตา่งทางด้านชาติ
พนัธุ์ ส่งผลให้ความสมัพนัธ์ระหว่างคนลาวและเวียดนามด าเนินไปในลักษณะ
ต้องท าตามบทบาทและหน้าท่ีของตนโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้ ซึ่งการปฏิสมัพันธ์
ตอ่กนัระหว่างพวกเขามกัจะเกิดขึน้ในช่วงการจดังานบุญประเพณีตามเทศกาล 
งานหารายได้เข้าชุมชน ท าให้กลุ่มคนลาวและเวียดนามต้องท าหน้าท่ีในการ
ช่วยเหลือเกือ้กลูซึ่งกนัและกนั โดยการแบง่หน้าท่ีรับผิดชอบท างานร่วมกัน  เช่น 
กลุ่มคนลาวจะรู้ว่างานนีต้้องรับผิดชอบอะไร เช่น ติดตอ่ประสานงานกับองค์กร
ของรัฐ เพ่ือประชาสมัพนัธ์หรือแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มาร่วมงานและมาช่วย
เป็นเจ้าภาพ กลุ่มเวียดนามเข้ามารับผิดชอบในเร่ืองของการระดมทุนน ามาเป็น
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ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงาน เน่ืองจากคนในชุมชนส่วนใหญ่ท่ีมีรายได้ดีและ
เป็นกลุม่เครือญาติเดียวกนัเกือบทัง้หมด ท าให้ง่ายตอ่การระดมทนุ  

ในด้านการจดัหาสถานท่ี หรือการเตรียมโต๊ะ เต็นท์ ไฟ เป็นหน้าท่ีของ
กลุ่มคนเวียด  ส่วนอุปกรณ์หรือการจดัหาอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือใช้ในการจัด
งาน รวมถึงหน้าท่ีในการท าอาหาร ท าความสะอาด และต้อนรับแขก  โดยส่วน
ใหญ่เป็นหน้าท่ีของผู้หญิงไม่จ าแนกว่าต้องเป็นผู้หญิงลาวหรือผู้หญิงเวียดนาม 
ทัง้นี ้ความสมัพนัธ์ในลกัษณะข้างต้นถือเป็นความสมัพนัธ์ท่ีแต่ละกลุ่มมีหน้าท่ี
รับผิดชอบร่วมกันในฐานะเป็นพลเมืองของลาวและในฐานะท่ีเป็นสมาชิกใน
ชมุชนเดียวกนั ซึ่งจะท าให้แตล่ะกลุ่มมีพนัธะและหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบร่วมกัน
ตามระบบโครงสร้างท่ีเป็นทางการ ในการร่วมกิจกรรมทางสงัคมโดยส่วนใหญ่
คนลาวมักเรียกกลุ่มเวียดนามในหมู่บ้านนาโบและหมู่บ้านสมสะนุกว่า “เวียด
เซียงหวาง” หมายถึงกลุ่มคนเวียดมาจากหมู่บ้านเชียงหวาง เมืองหนองบก 
(แขวงค ามว่น) ท่ีย้ายมาเข้าตัง้ถ่ินฐานในพืน้ท่ีตา่งๆ ของเมืองทา่แขก    

นอกจากนี ้กลุ่มคนลาวจะใช้ค าว่า “เวียดเก่ียว” (Viet Kiew) ท่ีแปลว่า
ชาวเวียดนามอพยพเพ่ือเรียกชาวเวียดนามหรือกลุ่มคนลาวท่ีมีเชื อ้สาย
เวียดนามทกุกลุ่ม ส่วนคนเวียดจะเรียกกลุ่มคนลาวว่า “ลาว” หากเป็นคนชนเผ่า
จะเรียกช่ือแบบตรงตวั เช่น โซ่ ผู้ ไท กะเลิง งวน เป็นต้น ท าให้เห็นได้ว่าทุกกลุ่ม
พยายามแยกออกจากกนัโดยการสร้างอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ท่ีแฝงไว้ในสังคม
ลาวในรูปลกัษณ์ตา่งๆ แม้กระทัง่การแบง่พืน้ท่ีป่าช้าตามกลุ่มชาติพนัธุ์ก็เป็นตวั
แปรส าคัญไม่น้อย โดยเฉพาะกลุ่มคนลาวและเวียดนามในเมืองท่าแขกและ
หมู่บ้านเชียงหวางจะแยกพืน้ท่ีป่าช้าออกจากกัน จึงถือได้ว่าความสมัพนัธ์ของ
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คนลาวกับคนเวียดนามในพืน้ท่ีค่อนข้างจะเป็นความสมัพนัธ์ตามภารกิจ แต่ก็
ยงัให้ความชว่ยเหลือเกือ้กลูซึง่กนัและกนัเพ่ือการอยูร่่วมกนัได้อย่างสมดลุ  

การมีบทบาทในด้านเศรษฐกิจและวฒันธรรมของคนเวียดนามท่ีเมือง
ท่าแขกเป็นเหตผุลอีกประการหนึ่งท่ีท าให้ชาวลาวให้การยอมรับชาวเวียดนาม
มากขึน้ ประกอบกับการท ากิจกรรมให้กับสังคมของชาวเวียดนามในรูปของ
ชมรมหรือสมาคมชาวเวียดนาม ท่ีให้การสนบัสนุนหน่วยงานราชการท่ีขอความ
ช่วยเหลือมาในแทบทุกครัง้ ไม่ว่าจะเป็น วาตภัย อุทกภัย การสนับสนุนสร้าง
ถนนเวียดนามอนสุรณ์ และสร้างสวนสาธารณะ ฯลฯ  

ในอดีตคนเวียดนามส่วนใหญ่ท่ีเมืองท่าแขกมักให้การศึกษาแก่บุตร
หลานของตน โดยการเปิดสอนหนงัสือขึน้ตามบ้าน โดยไม่อนญุาตตามกฎหมาย 
พวกเขามีการอบรมสัง่สอนและปลูกฝังให้ลูกหลานของตนมีความภูมิใจตนเอง
ว่าเป็นคนเวียดนาม อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา ทางการลาวยินยอมให้ชาว
เวียดนามท่ีเมืองท่าแขกสามารถเปิด “โรงเรียนลาว – เวียดนาม” ขึน้มาได้ โดย
โรงเรียนสามารถสอดแทรกความเป็นเวียดนามได้ตามสมควร นัน่คือ “โรงเรียน
ประถมสินบูนเอกภาพ ลาว – เวียดนาม” ท่ีวดัโบเด่ ซึ่งตัง้อยู่ในเขตชุมชนชาว
เวียดนาม กระนัน้ โดยทัว่ไป โรงเรียนลาว – เวียดนามแห่งนีก็้ยงัคงต้องปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ์อ่ืนๆ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการของลาวเป็นผู้ก าหนด ไม่ว่าจะ
เป็นการร้องเพลงชาติลาว ภาษาหลักท่ีใช้ และหลักสูตรท่ีใช้ได้ต้องผ่านการ
ตรวจสอบจากรัฐก่อน ฯลฯ    
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 ภาพที ่11  โรงเรียนประถมสินบูนเอกภาพ ลาว - เวียดนาม ในพืน้ทีว่ดัโบเด่ ซ่ึงอยู่ในเขต 

 ชมุชนชาวเวียดนาม ในเมืองท่าแขก ทีมี่ทัง้นกัเรียนลาว - เวียดนามมาศึกษาจ านวนมาก 

 ทีม่า: ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2558.  
 

สรุปได้ว่า ชาวเวียดนามท่ีอพยพมาอยู่อาศยัท่ีเมืองท่าแขกนัน้สามารถ
แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือเวียดนามรุ่นเก่า ซึ่งเป็นรุ่นแรกๆ ท่ีอพยพจาก
เวียดนามมาอยู่ท่ีเมืองท่าแขก โดยพวกเขามีเหตุผลของการอพยพท่ีต่างกัน
ออกไป แต่ส่วนใหญ่ก็เน่ืองมาต้องการหลบหนีจากการกดข่ีของฝร่ังเศส และ
หลบหนีจากความแร้นแค้นในเวียดนาม คนเวียดนามรุ่นนีจ้ะเป็นกลุ่มท่ีค่อนข้าง
ให้ความส าคญักบัวิถีชีวิต ความเช่ือ และวฒันธรรมประเพณีแบบเวียดนาม พวก
เขายังคงพูดภาษาเวียดนาม และมีส่วนน้อยเท่านัน้ท่ีได้รับสิทธิความเป็น
พลเมือง ส่วนชาวเวียดนามอีกกลุ่ม คือ เวียดนามรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นรุ่นถัดมาท่ีไม่
คอ่ยยึดติดกับวิถีชีวิต ความเช่ือ และวฒันธรรมประเพณีแบบเวียดนามมากนัก 
พวกเขาสว่นใหญ่ต้องการได้สิทธิความเป็นพลเมืองลาว รวมทัง้มีการตัง้นามสกลุ
ใหม ่เพ่ือให้สอดคล้องกบัยคุสมยัของตน  

อยา่งไรก็ตาม ผู้ศกึษาพบว่า ไมว่า่ชาวเวียดนามจะอพยพไปอยู่ในท่ีใดก็
ตาม พวกเขามกัคงความเป็นเอกลกัษณ์ของความเป็นเวียดนามได้อยู่เสมอ ไม่
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ในเมืองท่าแขก แขวงค าม่วน สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

ว่าจะเป็นด้านภาษา ความเช่ือ และวฒันธรรมประเพณี ฯลฯ แม้ว่าการคงความ
เป็นเอกลักษณ์ดงักล่าวพวกเขาจะต้องมีการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมใหม่ 
ตามสงัคมใหม่ท่ีพวกเขาได้เข้าไปอยู่อาศยั เช่น หากพวกเขาแต่งงานกับคนลาว
พวกเขาก็ยินดีท่ีจะให้มีการจดังานแตง่งานแบบคนลาว รวมทัง้พวกเขายินดีท่ีจะ
ปฏิสมัพนัธ์ทัง้กบัหน่วยงานของรัฐบาลลาวและกับคนลาวในเมืองท่าแขกอย่าง
ใกล้ชิด โดยผ่านการร่วมกนัท ากิจกรรมท่ีส าคญัๆ ทัง้งานปีใหม ่งานศพ และงาน
สาธารณกศุลท่ีส าคญัๆ ของเมืองทา่แขก         
 
เอกสารอ้างอิง 
แกรนท์ อีแวนส์. (2549). ประวัตศิาสตร์สังเขปประเทศลาว ประเทศกลาง 
            แผ่นดนิเอเชียอาคเนย์. ดษุฎี เฮย์มอนด์, ผู้แปล. เชียงใหม:่ ซิลค์เวอร์ม. 
ขจดัภยั บรุุษพฒัน์. (2521). ญวนอพยพ. กรุงเทพฯ: ดวงกมล. 
ธญัญาทิพย์ ศรีพนา และ Trinh Dieu Thin. (2548). เหวียตเก่ียวในประเทศ 
           ไทยกับความสัมพันธ์ไทยเวียดนาม. กรุงเทพฯ: ศรีบรูณ์คอมพิวเตอร์  
              - การพิมพ์. 
บนุมี เทบสีเมือง. (2553). ความเป็นมาของชนชาตลิาว เล่ม 1 การตัง้ถิ่นฐาน 
           และสถาปนาอาณาจักร. ไผท ภธูา, ผู้แปล. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์ 
              สขุภาพใจ  
นิยพรรณ วรรณศริิ. (2540). มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม. ภาควิชา 
              สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา คณะสงัคมศาสตร์  
              มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
 



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

198 

ผสุดี จนัทวิมล. (2541). เวียดนามในเมืองไทย. กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทนุ 
             สนบัสนนุการวิจยั. 
วีระ มาโนลกั. (2545). การศึกษาแนวทางอนุรักษ์ย่านประวัตศิาสตร์ในเมือง   
           กรณีศึกษาเมืองท่าแขก แขวงค าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
            ประชาชนลาว. สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั. 
วรรณทวี สภุานวุงค์. (2554). การเมืองเร่ืองอัตลักษณ์เชิงพืน้ที่: กรณีศึกษา 
            ผู้หญิงเวียดนามในหมู่บ้านแห่งหน่ึงท่ีถูกย้ายที่ตัง้ใหม่ ใน ส.ป.ป.  
            ลาว. วิทยานิพนธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสตรีศกึษา  
              คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 
 

ภาษาลาว 
ວ ູ້ ທິ ເວິິ່ ນແອັງ. (2008). “ສາເຫດຂອງການຍູ້ າຍຖິິ່ ນຖານຂອງຊາວຫວຽດນາມ 

              ມາລາວ”. ໃນ ຊຸມຊົນຫວຽດນາມໃນລາວ. ຮິ່ າໂນູ້ ຍ: ໂຮງພິມຈ າໜິ່ າຍ 

             ເທເຢ ູ້ ຍ. 
 

ภาษาเวียดนาม 
Vo, Thi Van Anh. (2008). Di Cư và chuyện đời Lối sống Lối sống trường hợp 5 cộng  

                đồng người Việt ở Lao.5 Thế Giới.  
 

ภาษาองักฤษ 
Long, Colin. (2007). “The Pathet Lao Capital”. In Marc Askew, William S.  
             Longan and Colin Long (ed.), Vietiane Transformations of a Lao  
          landscape. New York: Routledge. 


