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History and Adaptation of Vietnamese People along Mekong River:
A Case Study of Vietnamese People in Thakhek Town
of Khammouane Province, Lao’s People Democratic Republic
ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์1 / Natthanant Suwanwong
บทคัดย่ อ
บทความวิจัยเรื่ องนี ้ มี วัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาความเป็ นมาและการ
ปรับตัวของคนเวียดนามในเมืองท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว วิธีการศึกษาคือการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีการศึกษา สารวจ และ
วิเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการลงพื ้นที่เก็บข้ อมูลภาคสนามที่เมือง
ท่าแขก และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลที่เกี่ ยวข้ อง ส่วนการนาเสนอใช้ การ
พรรณนาประกอบการวิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่า ชาวเวียดนามที่อพยพมาอยู่อาศัยที่เมืองท่าแขกนัน้
สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 กลุ่มหลักๆ คือ 1.เวียดนามรุ่ นเก่า ซึ่งเป็ นชาวเวียดนาม
กลุ่มที่พยายามคงความเป็ นเอกลักษณ์ของกลุ่มตนเองไว้ ขณะที่อีกกลุ่มคือ 2.
เวี ยดนามรุ่ นใหม่ เป็ นชาวเวี ยดนามกลุ่มที่ ไม่เคร่ งครั ดกับวิถีวัฒนธรรมแบบ
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ดัง้ เดิมของตนมากนัก คนเวี ยดนามรุ่ นใหม่นี ย้ ิ นดี ที่ จะได้ สิ ทธิ ใ นความเป็ น
พลเมืองของลาว และต้ องการการยอมรับจากรัฐบาลลาวและคนลาว อย่างไรก็
ตาม แม้ ว่าชาวเวียดนามที่ท่าแขกจะยังคงมีเอกลักษณ์ของตนปรากฏให้ เห็นอยู่
ทัว่ ไปในชุมชนของพวกเขา แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมา ชาวเวียดนามทังรุ้ ่นเก่าและ
รุ่นใหม่ตา่ งก็มีการปรับตัวให้ สอดคล้ องกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้ อมที่พวกเขา
ได้ อาศัยอยู่ควบคูก่ ันไปด้ วย ไม่ว่าจะด้ านวิถีชีวิต ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี
การเมือง และสังคม ฯลฯ
คาสาคัญ: ความเป็ นมา การปรับตัว คนเวียดนาม ท่าแขก

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
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
เวียดนามเป็ นชาติพนั ธุ์หนึ่งในอุษาคเนย์ ที่มีวฒ
ั นธรรมเป็ นของตนเอง
แม้ ในยุคแรกจะได้ รั บอิ ทธิ พลภาษาเขี ยนจากจี น แต่ต่อมาก็ ได้ มี การพัฒนา
ภาษาเขียนแบบเวียดนามขึน้ มาใช้ และแม้ ว่าเวียดนามจะเคยถูกยึดครองโดย
ชนชาติอื่น ทังจี
้ นและฝรั่งเศส รวมทังการถู
้
กรุ กรานจากสหรัฐฯ แต่หลังจากนัน้
เวียดนามก็ได้ รวมชาติ และประกาศตัวเป็ นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่าง
เป็ นทางการ อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่เวียดนามถูกยึดครอง
โดยมหาอานาจต่างชาตินนั ้ มีชาวเวียดนามจานวนไม่น้อยที่ต้องหลบหนี จาก
บ้ านเกิ ดเมื องนอนของตน เพื่ อไปตัง้ รกรากใหม่และหลบหนี ไปตัง้ หลักเพื่ อ
กลับไปสู้กับผู้รุกรานใหม่อีกครัง้ โดยในบรรดาผู้ที่จากประเทศเวียดนามไปเพื่อ
ตังหลั
้ กต่อสู้อย่างยาวนานกว่า 40 ปี ที่เรารู้จกั กันดี ก็คือโฮจิมินห์ ผู้เป็ นวีรบุรุษ
ในการประกาศเอกราชให้ กบั เวียดนาม การเดินทางของโฮจิมินห์ไปยังพื ้นที่ต่างๆ
ปี ที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559

160
โดยเฉพาะลาวและไทย ถือเป็ นการอพยพของคนเวียดนามมายังแผ่นดินใหม่เพื่อ
ช่วยเหลือพันธมิตรและกลับไปเรี ยกร้ องเอกราชคืนมา
ในช่วงปี ค.ศ.1858 ฝรั่ งเศสได้ เข้ ามาล่าอาณานิ คมในแถบอิ นโดจี น
(Indochina) โดยยึดเมืองดานังของประเทศเวียดนามก่อน ต่อมาฝรั่งเศสได้ ยึด
เอาดินแดนทางตอนใต้ ของเวี ยดนามเกื อบทัง้ หมดในปี ค.ศ.1862 และขยาย
อานาจโดยการเข้ ายึดครองกัมพูชาและลาวตามลาดับ หลังจากที่ประเทศลาวตก
เป็ นเมืองขึ ้นของฝรั่งเศส ลาวได้ ถกู ผนวกเข้ าเป็ นแคว้ นที่ 5 ของสหพันธ์อินโดจีน
ฝรั่งเศส อันได้ แก่ แคว้ นตงแกง (เวียดนามภาคเหนือ) แคว้ นอันนัม (เวียดนาม
ภาคกลาง) แคว้ นโคชินไชน่า (เวียดนามภาคใต้ ) แคว้ นกัมพูชา และแคว้ นลาว
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในกลุ่มสหพันธ์อินโดจีนฝรั่งเศสนี ้ไม่ว่าจะเป็ นชาวเวียดนาม
ลาว และ กัมพูชา จะถูกเรี ยกว่าชาวอินโดจีนในทุกกลุ่มทุกคน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะรู้
กันภายในกลุ่มของตนเองว่ามีความแตกต่างไปจากกลุ่มอื่นๆ ดังนัน้ ความเป็ น
ชาติพนั ธุ์หรื อการจัดจาแนกผู้คนออกเป็ นชนกลุ่มใหญ่ หรื อชนกลุ่มน้ อย และชื่อ
ของแต่ละกลุ่มที่ใช้ เรี ยกตนเองว่าอย่างไรนัน้ ดูเหมือนจะไม่มีความสาคัญใดๆ
ในสภาวะการตกเป็ นเมืองขึน้ ของฝรั่งเศส ซึ่งชาวอินโดจีนภายใต้ การปกครอง
ฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็ นชนกลุ่มน้ อยหรื อชนกลุ่มใหญ่ ต่างถูกกดขี่ ถูกเอารั ดเอา
เปรี ยบอย่างหนัก
ตลอดระยะเวลาที่ ฝรั่ ง เศสเข้ ามามี อิ ท ธิ พ ลในอิ นโดจี น ท าให้ เกิ ด
ปรากฏการณ์การย้ ายถิ่นของชาวเวียดนามเข้ ามาดินแดนของลาวมีจานวนเพิ่ม
มากขึน้ เรื่ อยๆ ในช่วง ค.ศ.1897 ซึ่งเป็ นช่วงที่นายปอล ดูแมร์ (Paul Doumer)
ผู้บญ
ั ชาการสูงสุดในเขตอินโดจี น ได้ ดาเนินนโยบาย “การขุดค้ นหัวเมื องขึน้
อินโดจีน” ซึ่งหมายถึงการสร้ าง “...ให้อินโดจี นมี ระบบเส้นทางรถไฟ เส้นทางบก
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ทางน้ า ก่อสร้ างท่าเรื อ หรื อสิ่ งอื ่นๆ ที ่มีความจาเป็ นต่อการขยายการผลิ ตและ
การค้าในประเทศอาณานิ คมของฝรั่งเศส” (ວູ້ ທ
้ ้ เหตุ
ິ ເວ
ິ ນແອ
ັ ງ, 2008:103) ทังนี
ที่นายดูแมร์ อ้างเหตุผลในดาเนินการดังกล่าวก็เพื่ อให้ สะดวกในการล าเลี ยง
ทรัพยากรในประเทศอินโดจีนกลับไปยังฝรั่งเศส อย่างไรก็ดี การก่อสร้ างเส้ นทาง
คมนาคมตามแนวนโยบายของเจ้ าหน้ าที่ฝรั่งเศสประจาในลาว ได้ ถกู ตีความจาก
ประชาชนลาวว่า ฝรั่งเศสได้ สร้ างเส้ นทางเพียงเพื่อความต้ องการตนมากกว่าที่จะ
สร้ างให้ ลาวมีความเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างแท้ จริง
อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวได้ ทาให้ ชาวเวียดนามเคลื่อนย้ ายเข้ า
มาลาวอย่างเป็ นทางการเพิ่มมากขึ ้น เนื่องจากพลเมืองที่ดารงชีวิตอยู่ในลาวมี
จานวนน้ อยมากเมื่ อเทียบกับเนื อ้ ที่ ของประเทศ ซึ่งต่างจากพลเมื องในแคว้ น
เวียดนามที่มีจานวนมากและเป็ นแรงงานที่มีร้ ูความสามารถ มีความขยันขันแข็ง
กว่าคนลาว ฝรั่งเศสจึงมี นโยบายนาเอาชาวเวี ยดนามจ านวนมากเข้ ามาเป็ น
แรงงานในการขุดค้ นหัวเมื องขึน้ ในเขตแคว้ นลาว นับตังแต่
้ ตาแหน่งกรรมกร
ก่อสร้ างถนนหนทาง และ “กุลีทาง” (กรรมกรขับรถล้ อหรื อก่อสร้ างถนน) รวมไป
ถึงชาวเวียดนามที่มีความรู้ มาเป็ นผู้คมุ งานก่อสร้ าง การเป็ นผู้ช่วยงานเอกสาร
และงานแปลจากภาษาลาวมาเป็ นภาษาฝรั่งเศสให้ ดังนัน้ ประเทศลาวภายใต้
การควบคุมของฝรั่งเศสในเขตตัวเมืองใหญ่จงึ มีการใช้ ภาษาเวียดนามและภาษา
ฝรั่งเศสเป็ นหลัก
การย้ ายถิ่ นที่ ไม่เป็ นทางการระหว่างชาวลาวและชาวเวี ยดนามเกิ ด
ขึ ้นอยู่เรื่ อยมา สาเหตุในการย้ ายถิ่นส่วนใหญ่มกั มาจากปั จจัยทางด้ านสงคราม
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่เกิดขึ ้นในสองประเทศเข้ ามาเกี่ ยวข้ องอยู่เสมอ ซึ่ง
ลาวและเวียดนามมีพรมแดนติดต่อกันยาวถึง 2,069 กิโลเมตร และชาวเวียดนาม
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มองว่าประเทศลาวเป็ นประเทศที่ มีพื น้ ที่ ทากิ นกว้ างขวางมากแต่มี ประชากร
ภายในประเทศจานวนน้ อย จึงเป็ นปั จจัยดึงดูดให้ กบั ชาวเวียดนามอพยพเข้ ามา
ตังถิ
้ ่นฐานในลาว ส่งผลทาให้ พื น้ ที่ส่วนต่างของลาวตัง้ แต่เหนื อจรดใต้ มี ชาว
เวียดนามอยู่อาศัยเกือบในทุกเมือง โดยการเข้ ามาของชาวเวียดนามทาให้ เมือง
ต่างๆ มีการขยายตัวขึ ้นในช่วงระหว่าง ค.ศ.1930 - 1943 (แกรนท์ อีแวนส์, 2549:
77)
ต่อมาได้ เกิดสงครามเวียดนามระหว่างฝรั่งเศสกับทหารเวียดมินห์ โดย
มีสมรภูมิการสู้รบทัง้ ในเวียดนาม และพื ้นที่ที่ติดกับชายแดนกัมพูชา และลาว
โดยเฉพาะในลาวที่ทหารฝรั่งเศสได้ กวาดต้ อนกลุ่มคนเวียดนามที่อาศัยอยู่ตาม
แนวชายแดนลาว-เวี ยดนาม บริ เวณบ้ านกวนยมให้ ย้ายไปอยู่บ้านบ่อโพนติว้
เพราะทหารฝรั่งเศสมองว่าคนเวียดนามกลุ่มนี ้มีส่วนในการสนับสนุนกลุ่มทหาร
เวียดมินห์
นอกจากนี ้ ฝรั่ งเศสยังได้ น าชาวเวี ยดนามเข้ ามาในลาวเพื่ อมาเป็ น
แรงงานในการขุดค้ นเหมืองแร่ การทางานในนิคมฝรั่งเศสนัน้ ชาวเวียดนามจะ
ได้ รับค่าจ้ างแรงงานจากเจ้ าอาณานิคมเป็ นเงิน อาหาร และข้ าวของเครื่ องใช้ ที่
จาเป็ นต่างๆ ต่อมาชาวเวียดนามได้ ทาการหลบหนีจากการเป็ นแรงงานรับจ้ าง
จานวนมาก ซึ่งเป็ นเวลาเดียวกันกับฝ่ ายแนวลาวรักชาติที่นาโดยเจ้ าสุภานุวงศ์
เป็ นผู้บญ
ั ชาการสูงสุดของกองทัพในเวลานัน้ ได้ นากาลังทหารในนาม “กองทัพ
พันธมิตรลาว-เวียดนาม” เข้ าไปปะทะกับกองทหารของฝรั่งเศสที่เมืองท่าแขก แต่
กองทัพพันธมิตรลาว-เวียดนาม มีจานวนน้ อยกว่าจึงพ่ายแพ้ ทาให้ คนลาวและ
คนเวียดนาม ไม่น้อยกว่า 3,000 คนถูกฆ่าตายแล้ วโยนลงแม่น ้าโขง ชาวบ้ านใน
เขตนันเรี
้ ยกว่า “แม่น ้าสีเลือด” ส่วนผู้หญิงและเด็ก หรื อผู้หญิงตังครรภ์
้
ท้องแก่ได้
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ถูกทหารฝรั่ งเศสจับโยนลงบ่อนา้ ซึ่งตังอยู
้ ่ในบริ เวณเขตนา้ พุ ปั จจุบนั บ่อน า้
ดังกล่าวได้ กลายเป็ นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ ของเมืองท่าแขกเพื่ อเป็ น
เครื่ องเตือนความทรงจาให้ คนรุ่นหลังรับรู้ถึงประวัติศาสตร์ ที่เกิดขึ ้นในครัง้ นัน้
ขณะเดียวกัน แนวร่วมของ “กองทัพพันธมิตรลาว-เวียดนาม” คนอื่นๆ ก็หลบหนี
เข้ าไปลี ้ภัยในประเทศไทยที่จงั หวัดนครพนม ทหารบางส่วนได้ ซ่อนตัวอยู่ตาม
หมู่บ้านของชาวลาว ดังนัน้ หลังจากที่ประเทศลาวได้ รับการปลดปล่อย ทาให้ มี
ครอบครัวของชาวเวียดนามเผ่าต่างๆ ที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อทางทหารนันได้
้ รับการ
ยกย่องสรรเสริ ญจากรั ฐบาลลาว โดยมี การมอบใบเกี ยรติคุณและเหรี ยญชัย
ประดับให้ กับครอบครัวกลุ่มคนดังกล่าว ที่มีส่วนร่ วมในการต่อต้ านลัทธิ อาณา
นิคม และภายหลังสงครามเวียดนามสิน้ สุดลงกลุ่มคนเหล่านี ้ก็เลือกที่จะดารง
ชี พอยู่ในแผ่นดินใหม่ที่ ตนได้ เลื อก จนทาให้ พวกเขามี การปรั บตัวทางสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง เพื่อให้ สอดคล้ องกับประเทศที่ตนได้ อาศัยอยู่
ซึ่งการปรับตัวของคนเวียดนามในแต่ละยุคแต่ละสมัยในบทความเรื่ องนี ้ น่าจะ
ช่วยทาให้ เห็ นวิธี และกระบวนการจัดการทางวัฒนธรรมในทุกมิ ติได้ ว่า เขา
เหล่านี ้สามารถดารง “ความเป็ นเวียดนาม” มาได้ อย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่ อศึกษาความเป็ นมาของคนเวี ยดนามในเขตพื น้ ที่ เมื องท่าแขก
แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. ศึกษาการปรับตัวทางชาติพนั ธุ์ของกลุ่มคนเวียดนามในเมืองท่าแขก
แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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วิธีการศึกษา
การศึ ก ษาครั ง้ นี ้ ใช้ ระเบี ย บวิ ธี ศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) โดยผู้ศกึ ษาได้ ดาเนินการศึกษา 2 ส่วนดังต่อไปนี ้
1. การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) เป็ นการศึกษาค้ นคว้ า
ข้ อมูลจากเอกสาร ทัง้ เอกสารชัน้ ต้ น อาทิ กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ และ
ประกาศต่างๆ ของส่วนราชการ รวมทังเอกสารชั
้
นรอง
้
อาทิ หนังสือ ตารา คูม่ ือ
รายงานการศึกษา วิ ทยานิ พนธ์ บทความวิ ชาการและศึกษา ตลอดจนสื่ อ
อินเตอร์ เน็ตที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่อรวบรวมแนวคิดและผลการศึกษาที่ เกี่ ยวข้ องกับ
หัวข้ อศึกษา
2. การศึกษาศึกษาภาคสนาม (Field Research) เป็ นการเก็บรวบรวม
ข้ อมู ล จากการสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participant Observation) และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้
ได้ ข้อเท็จจริ งที่ เกี่ ยวข้ องกับบริ บทความเป็ นมาของคนเวี ยดนาม รวมทัง้ การ
ปรั บตัวทางชาติ พันธุ์ ของกลุ่ ม คนเวี ยดนามในเมื องท่ า แขก แขวงค าม่ ว น
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กลุ่มเป้ าหมายในการศึกษา
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิในพื น้ ที่
จานวน 10 คน ได้ แก่ ประธานและคณะกรรมการชมรมคนเวียดนามประจาเมือง
ท่าแขก แขวงค าม่วน สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ปราชญ์ ชาว
เวียดนาม จานวน 10 คน ได้ แก่ ผู้ประกอบพิธีกรรมและผู้ที่ได้ รับการเคารพนับ

ปี ที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559

ความเป็ นมาและการปรับตัวของคนเวียดนามลุ่มน้าโขง: กรณีศกึ ษาคนเวียดนาม 165
ในเมืองท่ าแขก แขวงคาม่ วน สาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ถื อของคนเวี ยดนาม ประชาชนที่ เป็ นคนเวี ยดนามมาอาศัยอยู่ที่เมื องท่าแขก
แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จานวน 30 คน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็ บรวมรวมข้ อมูลเพื่ อใช้ ในการศึกษาครั ง้ นี ้ ผู้ศึกษาเป็ นคนเก็ บ
รวบรวมเอง โดยมีผ้ ชู ่วยเหลือในการจดบันทึกประเด็นทังหมด
้
รวมทังมี
้ การใช้
โสตทัศนูปกรณ์ เช่น กล้ องถ่ายรู ป เทปบันทึกเสี ยง การเก็บรวบรวมข้ อมูลมี
ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ศึกษาค้ นคว้ าจากเอกสาร ซึ่งเป็ นการค้ นคว้ าระยะแรก จากนัน้ ผู้
ศึกษาได้ เข้ าไปด าเนิ นการส ารวจพื น้ ที่ ชี แ้ จงวัตถุประสงค์ และแนวทางการ
ดาเนินการศึกษา ตลอดจนประสานขอความร่ วมมือกับบุคคลผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
ในพื ้นที่
2. ดาเนินการเก็บข้ อมูลพร้ อมกับวิเคราะห์ข้อมูล โดยการจัดการสนทนา
กลุ่มระหว่างผู้ศึกษากับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในพืน้ ที่ ปราชญ์ ชาวเวียดนาม และ
ชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในเมืองท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ตามแนวค าถาม ในการสนทนากลุ่ม เป็ นการสนทนาแบบมี
จุดมุ่งหมาย คือ เพื่อเป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูล มีลักษณะที่ยืดหยุ่น เปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ูซักถามขยายความหรื อซักถามเพิ่มเติมได้ เน้ นการสนทนาที่มีการโต้ ตอบ
ซักถามด้ วยบรรยากาศที่เป็ นกันเอง ภาษาที่ใช้ เป็ นภาษาท้ องถิ่น คือ ภาษาลาว
และเวียดนาม ใช้ การจดบันทึกประเด็นสาคัญ การบันทึกเทป และการสังเกต
แบบไม่มีสว่ นร่วม
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3. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interviews) ในกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
สาคัญ คือ กลุม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน ตามประเด็นคาถามในแบบสัมภาษณ์ ใช้
วิธีบนั ทึกโดยการจดประเด็นสาคัญ บันทึกเทป รวมถึงการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
ในการเข้ าร่วมในพิธีกรรมของคนเวียดนามในพื ้นที่
4. รวบรวมข้ อมูลที่ได้ มาเรี ยบเรี ยง จัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ
ตีความ และสรุปผลการศึกษา
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาความเป็ นมาและการปรับตัวของคนเวียดนามในเมืองท่า
แขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้เขียนพบว่ามีหลาย
สาเหตุที่ชาวเวียดนามมีการอพยพมาอาศัยอยูท่ ี่เมืองท่าแขก และการเข้ ามาของ
พวกเขาก็ เกิ ดขึน้ ในหลายระลอก ทัง้ นี ้ ในด้ านหนึ่งชาวเวี ยดนามที่ ท่าแขกก็
พยายามที่จะรักษาแบบแผนวิถีชีวิต ความเชื่อ ภาษา และวัฒนธรรมประเพณี
แบบดังเดิ
้ มของตนไว้ แต่อีกด้ านหนึ่งพวกเขาก็ได้ ปรับตัวให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อม
ใหม่ สังคมใหม่ที่พวกได้ อาศัยอยู่ ซึง่ การปรับตัวดังกล่าวของชาวเวียดนาม ได้ ทา
ให้ พวกเขามีปฏิสมั พันธ์ที่แนบแน่นทังกั
้ บรัฐบาลลาวและคนลาว ดังคาที่พวกเขา
พูดให้ กาลังใจกันในยามที่ มี กิจกรรมว่า “ซุ มเฮาซ่อยกัน” ซึ่งการอภิ ปรายผล
การศึกษาต่อจากนี ้สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ส่วนที่สาคัญ คือ 1.ความเป็ นมาของ
คนเวียดนามที่เมืองท่าแขก และ 2.ปรับตัวของคนเวียดนามที่เมืองท่าแขก
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1. ความเป็ นมาของคนเวียดนามที่เมืองท่ าแขก แขวงคาม่ วน สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมื่อศึกษาความเป็ นมาของคนเวี ยดนามที่เมื องท่าแขกแล้ ว ผู้ศึกษา
พบว่าชาวเวียดนามได้ เข้ ามาอาศัยอยู่ในเมืองท่าแขกในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
และเข้ ามาด้ วยสาเหตุที่ต่างกันออกไป อย่างไรก็ ดี ผู้ศึกษาสามารถแบ่งชาว
เวียดนามที่เข้ ามาอยู่อาศัยในเมืองท่าแขกได้ เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ตามประวัติและ
ความเป็ นมาดังนี ้
เวียดนามรุ่ นแรก หรื อเรี ยกว่า “เวียดนามเก่า” พบว่า เข้ ามาในช่วง
ตังแต่
้ สมัยพระเจ้ าฟ้างุ้มมหาราชจะสถาปนาอาณาจักรล้ านช้ าง หรื อก่อนสมเด็จ
พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชจะย้ ายเมืองหลวงมาที่นครเวียงจันทน์ ซึง่ คนเวียดนามใน
รุ่ นแรกนี ้เดินทางมาค้ าขายที่ท่าแขกแต่ยงั มีน้อย ทาให้ คนเวียดนามที่เป็ นกลุ่ม
พ่อค้ าได้ มีโอกาสจับจองพื น้ ที่ ทากิ น ส่วนผู้ใช้ แรงงานและ “กุลีทาง” ที่มากับ
พ่อค้ าก็เริ่มหาที่อยู่อาศัยให้ เกิดความเหมาะสมตามอัตภาพ โดยส่วนใหญ่กลุ่มนี ้
อพยพเข้ ามาอาศัยในช่วงปี ค.ศ.1877 ชาวเวียดนามรุ่ นแรกนี เ้ ป็ นกลุ่มคนที่ มี
ชุมชนเฉพาะ และพวกเขาก็ได้ สืบทอดวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมอย่างคน
เวียดนามให้ กบั รุ่นลูกรุ่นหลานในเวลาต่อมา
คนเวียดนามกลุ่มนี ้ อพยพเข้ ามาด้ วยสาเหตุจากความอดอยากยากจน
และยังมี สาเหตุมาจากการหลบหนี การปกครองของฝรั่ งเศส ในระหว่างการ
หลบหนีนี ้คนเวียดนามหลายคนต้ องกินเปลือกต้ นกล้ วย กินเผือกกินมันแทนข้ าว
จากคาบอกเล่าของชาวเวี ยดนามรุ่ นบรรพบุรุ ษพบว่า คนเวี ยดนามในช่ วงที่
ฝรั่งเศสปกครองนันมี
้ ชีวิตความเป็ นอยู่ที่ลาบากมาก พวกเขาจึงต้ องอพยพเข้ า
มายังประเทศลาวที่เมืองท่าแขกและบางส่วนก็ข้ามไปยังจังหวัดนครพนม โดยมี
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ความหวังว่าชีวิตความเป็ นอยู่ในสถานที่ใหม่จะดีขึน้ และด้ วยเหตุที่สภาพภูมิ
ประเทศของประเทศเวี ยดนามเป็ นตัว S ยาวจากเหนื อลงใต้ บริ เวณพื น้ ที่ ภาค
กลางของเวียดนามนันแคบมาก
้
มีพื ้นที่ติดกับประเทศลาวและไกลจากไทยไม่
มาก ทาให้ การอพยพจากเวียดนามเข้ าสู่ลาว เพื่อหาแหล่งทามาหากินที่อุดม
สมบูรณ์ นัน้ เป็ นไปได้ ง่ าย ประกอบกับประเทศลาวเองก็ ยังไม่มี การเข้ มงวด
กวดขันในเรื่ องการเข้ าเมื องมากนัก ที่ทางว่างเปล่ามี อยู่มากมาย และเหมาะ
สาหรับการตังถิ
้ ่นฐานทามาหากิน จึงเป็ นปั จจัยดึงดูดให้ ชาวเวียดนามได้ อพยพ
เข้ ามาตังถิ
้ ่นฐาน โดยเฉพาะที่เมืองท่าแขก ซึง่ เส้ นทางจากจังหวัดฮาติงสูเ่ มืองท่า
แขก พบว่า มีระยะทางใกล้ กว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับจังหวัดฮาติงไปยังฮานอย
เมืองหลวงของเวียดนาม

ภาพที ่ 1 ชาวเวียดนามทีเ่ ป็ นกุลีทางกาลังทาคลองและซ่อมถนนทีเ่ มื องท่าแขก
ทีม่ า: แหล่งเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ โฮจิ มินห์บา้ นเชี ยงหวาง เมื องท่าแขก แขวงคาม่วน
ประเทศลาว
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ภาพที ่ 2 นางแก้ง สมสักสี คนเวียดนามอาวุโสทีเ่ มื องท่าแขก อาศัยอยู่บา้ นเซี ยงหวาง
เมื องท่าแขก แขวงคาม่วน ประเทศลาว ทีม่ า: ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์ , 2558.

นางแก้ ง สมสักสี อายุ 80 ปี คนเวียดนามอาวุโสเมืองท่าแขก อาศัยอยู่
บ้ านเซียงหวางได้ เล่าถึงเรื่ องราวการอพยพของคนเวียดนามรุ่นเก่าไว้ ว่า
ต้ นบรรพบุ รุ ษและเครื อญาติ ท ั้ง หมดของยายอยู่ เมื องฮาติ ง
หลังจากที เ่ วี ยดนามแพ้ฝรั่งเศส พวกเฮาอยู่บ่ได้มนั สิ ปาดคอมันสิ
ข่มขื น มันอยากเฮ็ดหยังกันกะเฮ็ ด ทุกคนต้องหลบลี ้อย่าให่มัน
เห็น ตอนนัน้ ตากับยายฟ่ าวอุ้มหนี มา เฮาถึ กบังคับให้นับถื อ
ศาสนาเขา(คริ สต์) เคารพทหารฝรั่งเศส เขาเฮ็ดหยังกะถึกเฮาเฮ็ด
หยังกะผิ ด คาสัง่ คื อคาสัง่ ไผบ่ เฮ็ ดนาสิ ถูกฆ่ า อยู่กะตายคักๆ
พวกยายจึ งหนี มาตายเอาท่ างหน้า กะยังมาพ้ออยู่ลาวอยู่ แต่
ยายกะบ่หนี อีกเพราะพวกเฮาเริ่ มมี หลายขึ้ น และเฮากะบ่เป็ นที ่
รังเกี ยจของคนลาว เพราะในตอนนัน้ มี เฮ็ดเฮ็ ดทุกอย่าง รับจ้าง
ค้าขาย ไซ่ แรงงาน แต่บางเทื อกะอยากเฮี ยนหนังสื อกะมี ผู้เฒ่าผู้
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แก่มาสอนให่ คนลาวกะเข่าใจบ่ไปแจ้งนายมาจับ ได้แต่บอกกับ
ลูกหลานว่าอย่าลืมบุญคุณแผ่นดิ นลาวเด้อ

ภาพที ่ 3 คนขวามื อ คื อ คุณสิ นใจ สุกสมบู น (คนขวา) ประธานสมาคมคนลาวเชื ้อสาย
เวียดนาม เมื องท่าแขก แขวงคาม่วน ประเทศลาว ส่วนคนซ้ายมื อ คือ คุณเกรี ยงไกร ศรี พงษ์
คณะกรรมการสมาคมคนไทยเชื ้อสายเวี ยดนามจังหวัดนครพนม ทัง้ สองท่านเป็ นเครื อญาติ
ข้ามโขงซึ่ งกันและกัน ทีม่ า: ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์ , 2558.

ขณะเดี ยวกันคุณสิ นใจ สุกสมบูน ประธานสมาคมคนลาวเชื อ้ สาย
เวียดนาม เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน ได้ เล่าถึงการอพยพของเวียดนามยุคเก่าว่า
“พ่อแม่มาอยู่ที่เมื องท่าแขกนี ้ เหตุเพราะเวี ยดนามได้เกิ ดน้าท่วม
อย่างหนัก พืชผลการเกษตรเสี ยหายจานวนมาก สัตว์ที่เลี ้ยงไว้
ขายก็ตาย พ่อแม่ได้พาแบกของเท่าที ่จะแบกได้ เดิ นตามพ่อแม่
มาโดยบ่รู้ว่าสิ ไปไส พี ใ่ ห้น้องขี ่หลัง มี หลายครอบครัวที ่เดิ นทาง
มาพร้ อมกัน บางครอบครัวก็ไม่ ไหวต้องทิ้ งลูกเล็กๆ ไว้กลางป่ า
ด้วยความจาใจ และเดิ นเท้าผ่านเข้ ามาทางประเทศลาวเพราะ
มันบ่ไกลปานใด๋ หลายครอบครัวตัง้ รกรากทามาหากิ นอยู่ที่เมื อง
ปี ที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559

ความเป็ นมาและการปรับตัวของคนเวียดนามลุ่มน้าโขง: กรณีศกึ ษาคนเวียดนาม 171
ในเมืองท่ าแขก แขวงคาม่ วน สาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ท่ าแขก ประเทศลาว รวมทั้ง ครอบครั วผมด้ วย แต่ ก็ มี บาง
ครอบครั วได้ เ ดิ นทางข้ ามแม่ น้ า โขงไปยัง จั ง หวัด นครพนม
ประเทศไทย แม้ พวกเฮาซาวเวี ยดจะอยู่ ไสกะตาม พวกเฮาสิ
พยายามตามหาเพื ่อซ่ อยเหลื อกัน แต่ขนาดลาวกับไทยมี น้ าโขง
กัน้ กะบ่ได้เฮ็ดไห่ ความผูกพันของคนเวียดลดน้อยลง
สอดคล้ องกับคุณเกรี ยงไกร ศรี พงษ์ กรรมการคนไทยเชื ้อสายเวียดนาม
จังหวัดนครพนม (ภาพที่ 3 คนซ้ ายมือ) ซึง่ เป็ นเครื อญาติสองฝั่งโขงลาว-ไทย ที่ได้
เล่าถึงการอพยพของเวียดนามยุคเก่าไว้ ในทานองเดียวกันว่า
คนเวี ยดนามได้เข้ามาอาศัยนานแล้ว แต่เหตุการณ์ ที่แสนสาหัส
มากในพืน้ ทีส่ องฝั่งโขง “เหตุการณ์ท่าแขกแตก” มี การอพยพมาก
ทีส่ ดุ ครั้งหนึ่ง พ่อผมเป็ นกลุ่มแรกๆ ทีต่ ดั สิ นใจว่ายน้าข้ามโขงมา
จากเมื องท่าแขก โดยพ่อเล่าว่าในยุคนัน้ คนเวี ยดนามได้รับข่ าว
ว่าทหารฝรั่งเศสจะมาวางระเบิ ดท่าแขก จึงมี การเตรี ยมหาที ่หลบ
และหาเสบี ยงไว้ก่อน มี การตัดไม้ไผ่มาไว้เผื ่อจะต้องได้ใช้ในการ
ทาแพ แต่ยงั ไม่ทนั เตรี ยมการฝรั่งเศสก็เอากาลังทหารมากราดยิ ง
ใครที ่เขาจับได้เขาจะมัดใส่ กระสอบแล้วยิ ง มี การจับเด็ กและ
ผู้หญิ งโยนลงบ่อน้ า พ่อจึ งได้ว่ายน้ าเอาตัวรอดก่ อน แต่ทหาร
ฝรั่งเศสก็ยงั ยิ งปื นกราดยิ งลงมาในแม่น้ าโขง แม่น้ าโขงตอนนัน้
เป็ นสี แดง แต่ พ่ อของผมก็ สามารถว่ ายน้ าข้ ามมาได้ แต่ พอ
เหตุการณ์ ปกติ แล้ ว คนเวี ยดนามทั้งสองฝั่ งก็ ไปมาหาสู่ ตาม
ประสาเครื อญาติ เพราะคนเวียดนามไม่ทิ้งกัน
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จากคาบอกเล่าในข้ างต้ นจึงสามารถชี ้ให้ เห็นได้ ว่า คนเวียดนามรุ่ นเก่า
นันได้
้ อพยพเข้ ามาทังเพื
้ ่อหนีจากการปกครองของฝรั่งเศส และหนีความอดอยาก
ยากแค้ น ซึ่งการอพยพเข้ ามาของชาวเวียดนามรุ่ นเก่านันได้
้ มีการผสมกลมกลืน
กับชาวลาวในหลายๆ ด้ านด้ วยกัน ไม่วา่ จะเป็ นการศึกษา ระบบการปกครอง ใน
กลุม่ ของคนเวียดนามรุ่นเก่านี ้ผู้ศกึ ษาพบว่า มีคนเวียดนามรุ่นเก่าในเมืองท่าแขก
มี อยู่เพี ยงไม่กี่ คนเท่านัน้ ที่ ยังคงถื อบัตรคนต่างด้ าวอยู่ และคนเหล่านี ก้ ็ ไม่
สามารถเดินทางไปในที่ตา่ งๆ ได้ ตามความต้ องการ ทังนี
้ ้ จะมีเพียงชาวเวียดนาม
รุ่นใหม่ๆ เท่านันที
้ ่ต้องการได้ สญ
ั ชาติลาว เพราะจะได้ รับสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาล
ลาวได้ จดั สรรให้ แต่คนเวียดนามส่วนใหญ่ที่พ่อแม่เป็ นคนเวียดนามที่อพยพมา
จากเวียดนามช่วงที่ประเทศเวียดนามแพ้ สงครามฝรั่งเศส มักจะไม่ยอมรับการ
เป็ นคนลาว
เวี ยดนามรุ่ นที่ 2 ซึ่งในบทความนีจ้ ะเรี ยกว่า “เวี ยดนามรุ่ นใหม่ ”
เนื่องด้ วยเหตุผลที่คนเวียดนามกลุ่มนี ้เป็ นกลุ่มคนที่เข้ ามาอยู่อาศัยในเมื องท่า
แขกระลอกหลัง และต้ องถือบัตรเวียดนามอพยพมาจนถึงปั จจุบนั กระทัง่ การที่
หมู่บ้านมีการจาแนกแยกแยะคนเวียดนามกลุ่มนี ้ให้ มีความแตกต่างไปจากคน
เวียดนามรุ่ นเก่า ผู้ศกึ ษาพบว่า คนเวียดนามทังสองกลุ
้
่มนี ้มีความแตกต่างกัน
ในเรื่ องของภาษาพูด การยึดมัน่ และเคารพในตัวโฮจิมินห์ การมีเครื อข่ายคน
เวียดนามอพยพ การทาความรู้ จักและขอสัมภาษณ์ คนเวี ยดนามรุ่ นใหม่นีม้ ี
ความยากลาบากมากกว่าเวียดนามรุ่นเก่า ในกลุม่ คนเวียดนามรุ่นใหม่ที่ผ้ ศู กึ ษา
สัมภาษณ์ พบว่า เป็ นกลุ่มที่ ต้ องเผชิ ญกับเหตุการณ์ ความรุ นแรงที่ เกิ ดจาก
ฝรั่งเศสในเดือนมีนาคม ค.ศ.1946 ที่เมืองท่าแขก สาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว ภายหลังจากที่ญี่ปนประกาศยอมแพ้
ุ่
ในสงครามโลกครัง้ ที่สองใน
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เดือนสิงหาคม ปี ค.ศ.1945 ช่วงที่ฝรั่งเศสกลับเข้ ามายึดครองอินโดจีนนัน้ มีผล
ให้ ชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในประเทศลาว (ซึ่งรวมถึงที่อยู่ในเมืองท่าแขก) ต้ อง
อพยพหนี ตายไปพื น้ ที่ อื่ น บางส่วนหนี ขึน้ เขาบางส่ วนหลบซ่ อนอยู่ในพื น้ ที่
ขณะที่ บางส่ วนก็ ว่ ายน า้ ข้ ามไปยังฝั่ งไทย เหตุการณ์ ที่ ส าคัญที่ สุด ได้ แก่
เหตุการณ์การปราบปรามชาวเวียดนามโดยฝรั่งเศส ในวันที่ 21 มีนาคม ปี ค.ศ.
1946 ที่เมืองท่าแขก เหตุการณ์นี ้เรี ยกกันว่า “เหตุการณ์ที่ท่าแขก” “เหตุการณ์
วันท่าแขกแตก” หรื อที่เรี ยกสัน้ ๆ ว่า “วันท่าแขกแตก” โดยครัง้ นัน้ ถื อเป็ นการ
อพยพครัง้ ใหญ่ของคนเวียดนามที่อาศัยอยู่ในลาว เป็ นเหตุการณ์ครัง้ สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ที่ มิ ได้ เป็ นที่ รั บรู้ ของคนทั่วโลกมากนัก มี เอกสารน้ อยชิ น้ ที่
กล่าวถึงเหตุการณ์นี ้โดยตรง ในทางตรงกันข้ ามสาหรับคนเวียดนามอพยพในช่วง
นันจะรู
้ ้ จักเหตุการณ์นีด้ ี เพราะเป็ นที่มาของการอพยพมาฝั่ งไทยของพวกเขา
(ธัญญาทิพย์ ศรี พนา, 2548: 24)
ในการพูดคุยกันคนเวียดนามในเมืองท่าแขกทุกคนต่างจดจาเรื่ องราว
วันท่าแขกแตกได้ ดี เพราะเป็ นเรื่ องที่ฝังใจมาก และปั จจุบนั ชาวเวียดนามที่ท่า
แขกยังมีการจัดงานเพื่อราลึกถึงคนที่ตายในเหตุการณ์ครัง้ นันด้
้ วย (ซึง่ บางครัง้ มี
การเชิญกลุ่มคนเวียดนามในนครพนมที่เคยอยู่อาศัยในท่าแขกไปร่ วมงานด้ วย)
ส่วนคนลาวจะเรี ยกวันดังกล่าวว่า “วันเคียดแค้ น” ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงการมีสาย
สัมพันธ์ที่คอ่ นข้ างแนบแน่น ระหว่างชาวลาวและชาวเวียดนามที่เมืองท่าแขก

ปี ที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559

174
จากการที่ ผ้ ูศึกษาได้ พูดคุยกั บนางสุ นที (ภาพที่ 4) อายุ 50 ปี คน
เวียดนามรุ่นใหม่ที่อาศัยอยู่เมืองท่าแขก เธอได้ เล่าถึงเรื่ องราวหลังเหตุการณ์วัน
ท่าแขกแตกไว้ ว่า
หลังเหตุการณ์ ท่าแขกแตก เวี ยดนามเฮาที ่หนี ออกจากท่ าแขก
แล้วบ่ข้ามโขงไปไทย กะจะหนี มาอยู่ที่บ้านเซี ยงหวาง ห่างจาก
ท่าแขกประมาณซาวห้าโล เพราะเซี ยงหวางเป็ นที ่ราลึกถึ งท่ าน
ประธานโฮจิ มินห์ และเป็ นแหล่งรวมคนเวี ยดนามหลายกลุ่ม เซ่น
กิ งญ์ เวี ยด เป็ นต้น การอพยพมาอยู่ลาวนี ่ ส่วนใหญ่บ่มีปัญหา
หยังดอก เพราะพวกเฮากะมี แนวปฏิ บัติของเฮา ลาวกะมี ของ
ลาว แต่บางโอกาสกะไปซ่อยงานคนลาว เซ่น ออกพรรษา ผ้าป่ า
กฐิ น แต่ งงาน และอี กหลายงาน คนลาวกะเซ่ นกัน เขากะมา
ซ่อยบางงานบ่ว่าสิ เป็ น งานเต๊ด แต่งงาน งานศพ ถือว่าอยู่นากัน
แบบเข้าใจ แต่บางอย่างกะต้องยอมรับว่ารัฐบาลลาวจะเอาแต่
คนลาว คนเวี ยดกะเลยต้องค้าขายให้เงิ นหลายๆ เพิ่ นค่ อนสิ
ยอมรับ
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ภาพที ่ 4 นางสุนที (ชื ่อเวียดนามคือ เวือง หวู) คนเวียดนามเมื องท่าแขก
ทีม่ า: ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์ , 2558.

ผู้ศึกษาพบว่า คนเวียดนามรุ่ นใหม่มีการปรับตัวและผสมกลมกลืนกับ
คนลาวในระดับหนึ่ง เพราะการแสดงตัวตนของชาวเวียดนามรุ่ นนี ้จะแตกต่างไป
จากเวียดนามรุ่นเก่าอย่างเห็นได้ ชดั กล่าวคือพวกเขามักไม่คอ่ ยแสดงตัวตนมาก
นัก อย่างไรก็ดี มีสิ่งที่บง่ ชี ้ถึงความแตกต่างระหว่างเวียดนามรุ่นเก่ากับเวียดนาม
รุ่ นใหม่ก็คือภาษา กล่าวคือ เวียดนามรุ่ นเก่าจะพูดภาษาเวี ยดนามกลาง คือ
ภาษาเวียดนามแบบจังหวัดฮาติง บ้ านเกิดของบรรพบุรุษ ส่วนเวียดนามรุ่ นใหม่
นันมั
้ กจะพูดภาษาเวียดนามแบบทางเหนือ เช่น ภาษาฮานอย และจะผสมผสาน
กับภาษาลาวเมืองท่าแขก (สาเนียงย้ อ) บ้ าง เพราะก่อนการอพยพเข้ ามาอาศัย
ที่เมืองท่าแขกนัน้ เดิมยุคแรกๆ ปู่ ย่าตายายก็ได้ เข้ ามาทามาหากินก่อนแล้ วที่
เมืองท่าแขก
นอกจากนี ้ ก็จะเป็ นเรื่ องของการถือสัญชาติที่สามารถชี ้ได้ อย่างชัดเจน
ว่าเป็ นคนเวี ยดนามอพยพหรื อไม่ รวมถึงมี การถื อบัตรประชาชนและเปลี่ ยน
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นามสกุลมาเป็ นแบบลาวกันมากขึน้ นามสกุลแบบเวียดนามเดิมมี “ตระกูลหวู่
ตระกูลเล ตระกูลเหงียน และตระกูลฟาม” ทังนี
้ ้ มีคนลาวเชื ้อสายเวียดนามหลาย
คนที่เปลี่ยนนามสกุลแล้ วไม่สามารถเขียนนามสกุลตัวเองได้ แต่บางตระกูลก็
ต้ องยอมเปลี่ยนเพราะการเปลี่ยนนามสกุลหมายถึงการได้ มาซึ่ งสัญชาติและ
สิทธิ ประโยชน์ ที่ ตนจะได้ รั บเช่นเดี ยวกับคนลาว ซึ่งก็ จะมาพร้ อมกับการถูก
ยอมรับจากคนลาวอย่างสนิทใจยิ่งขึ ้น
2. การปรั บตัวของคนเวียดนามในเมืองท่ าแขก แขวงคาม่ วน สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
2.1 การปรับตัวในด้ านวิถีชีวิตความเป็ นอยู่และความเชื่อ
การปรับตัวในช่วงแรกที่คนเวียดนามเข้ ามาในพื ้นที่ กลุ่มคนเวียดนาม
ย้ ายเข้ ามาอยู่ในเมืองท่าแขกและหมู่บ้านเชียงหวางส่วนใหญ่ดารงชีวิตโดยการ
ทาไร่ ทาสวนเป็ นหลัก เนื่องจากบริ เวณพืน้ ที่รอบนอกของหมู่บ้านนันเป็
้ นพื น้ ที่
เนินเขาในทางทิศตะวันออก ทางทิศเหนือของหมู่บ้านเป็ นพื ้นที่ป่าดงดิบเป็ นเขา
ลาดชัน คนเวียดนามในหมู่บ้านได้ พากันบุกเบิกพื ้นที่ทามาหากิน จากการพูดคุย
สัมภาษณ์คนเวียดในชุมชนได้ ให้ ข้อมูลที่ตรงกันว่า สมัยก่อนยังไม่มีการซือ้ ขาย
ที่ดิน ชาวบ้ านทุกกลุ่มสามารถใช้ ทรัพยากรร่ วมในป่ าและจับจองที่ดินทากินกัน
ได้ หากใครมาก่อนหรื อมี ความขยันขันแข็งก็ จะสามารถบุกเบิกพื น้ ที่ ได้ มาก
เท่าที่ กาลังจะท าได้ โดยไม่ต้ องชื อ้ หรื อเช่าใคร ข้ อสะดวกเหล่านี ท้ าให้ คน
เวียดนามที่ย้ายเข้ ามาในช่วงแรก ยังคงยึดอาชีพในการทาไร่ ทานา ทาสวน เป็ น
หลัก รองลงมาเป็ นการเลีย้ งสัตว์เพื่อจาหน่าย ซึ่งสมัยก่อนยังไม่มีการใช้ โฉนด
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ที่ดินเพื่อแสดงความเป็ นเจ้ าของแบบทางการ ชาวบ้ านจึงเปลี่ยนพื ้นที่ทากินไป
เรื่ อยๆ
อย่างไรก็ ดี เมื่ อลาวมี การเปลี่ ยนแปลงระบอบการปกครองมาเป็ น
“สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” รัฐบาลลาวมีมติให้ มีการขยายตัวเมือง
ท่าแขกให้ กว้ างออกไป ทาให้ พื ้นทากินของคนเวียดนามบางส่วนถูกนามาสร้ าง
หมู่บ้านใหม่ขึ ้นมา เพื่อรองรับจานวนประชากรที่เพิ่มขึน้ บางส่วนถูกสร้ างเป็ น
ถนนเพื่อสัญจรไปมาจากเส้ นทางในเมืองไปถึงเขตแขวงหรื อจากแขวงคาม่วน
เชื่ อมต่อเมื องใกล้ เคี ยง รวมถึ งถูกน าไปสร้ างเป็ นคลองระบายน า้ เสี ยด้ วย
ภายหลังจากพื ้นที่ทากินลดน้ อยลง กลุ่มคนเวียดนามจากที่เคยทาไร่ ทานาต้ อง
เปลี่ยนมาทาอาชีพรับจ้ างต่างๆ เช่น การเป็ นกรรมกรรับจ้ างแบกหาม ขุดดิน ขน
ไม้ รับจ้ างทาสวน และรับจ้ างถี บสามล้ อในเขตตัวเมืองท่าแขก ส่วนผู้หญิ งจะ
ออกไปรับจ้ างซักผ้ า รับจ้ างเลี ้ยงลูก และรับจ้ างทางานบ้ านให้ ครอบครัวชาวจีน
ซึง่ ในอดีตถูกมองว่าเป็ นอาชีพที่ลาบากและต่าต้ อยสาหรับคนในเมือง เพราะเป็ น
งานที่ต้องไปรับใช้ คนอื่นเพื่อแลกกับเงินหรื อข้ าวของเครื่ องใช้ แต่ทศั นะของกลุ่ม
คนเวียดนามกลับเริ่ มมองว่านี่คือ “กาไรจากการเรี ยนรู้ ” หากยิ่งเรี ยนรู้ได้ มากก็จะ
ทาให้ มีโอกาสเข้ าถึงแนวทางที่จะทาเองได้ มีกิจการของตนเองได้ โดยมีความเชื่อ
ว่า “ยากลาบากวันนี ้จะสบายในวันข้ างหน้ า”
ยุคถัดมาถึงได้ เริ่ มเรี ยนรู้ ประยุกต์ผลผลิตการเกษตรมาต่อยอดด้ าน
การค้ า จากรับจ้ างมาเป็ นคนจ้ างต่อเพื่อแสวงหากาไร รับจ้ างขุดดินเปลี่ยนเป็ น
ซือ้ อุปกรณ์ เทคโนโลยี หรื อยานพาหนะมาตักดินขายให้ กับคนลาว มีกาไรเป็ น
กอบเป็ นกา นาสูก่ ารขยายสาขาของตนเองไปยังเมืองข้ างเคียงโดยให้ ทายาทหรื อ
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พี่น้องมาทาร่ วมกัน ดังเช่นคุณลุงจู๋ (นามสมมุติ) ชาวเวียดนาม อายุ 72 ปี เป็ น
เจ้ าของกิจการโรงแรมในเมืองท่าแขก ได้ เล่าให้ ฟังว่า
คนเวี ยดนามยุคแรกจะใช้กาลังเพือ่ หาเลีย้ งครอบครัว คนยุคหลังฉลาดนา
สิ่ งที ่พ่อแม่ปลูกฝังมาปรับแนวคิ ดเพือ่ หาเงิ นให้ได้มากที ่สดุ จนกลายเป็ น
เศรษฐี ของเมื องท่าแขกและถื อครองตลาดส่วนใหญ่ ของเมื องท่าแขกแล้ว
แต่กว่าจะร่ ารวยได้ก็หมดเนือ้ หมดตัวมาหลายครั้ง ไม่มีจะกิ นมาหลายหน
เพราะลองมันทุกอย่าง หน้าด้านเข้าไว้ บางที คนลาวในท่าแขกก็ บอกว่ า
“คนเวี ยดมี แต่ขี้หลักมักได้ ขี ้ไหลมักม่วน” คื อ มี ความฉลาดแกมโกง มี ลูก
ล่อลูกชนแพรวพราว และสามารถเลื ่อนไหลให้เข้ากับวัฒนธรรมลาวได้ ทา
ให้คนลาวส่ วนใหญ่ ยอมรับคนเวี ยดนามในด้านการค้าและมองว่ าคน
เวียดนามไม่ปิดกัน้ ในการคบค้าสมาคมกับคนลาวในพืน้ ที ่

ส่วนการสร้ างที่อยู่อาศัย ผู้ศกึ ษาพบว่า ยังยึดโยงกับวัฒนธรรมเดิมเป็ น
หลัก และเริ่ มเกิดการเปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยมของแต่ละยุค พอฝรั่งเศสเข้ ามา
ก็ได้ รับอิทธิพลการสร้ างแบบฝรั่งเศส เพราะมองว่ามันมีความคงทนและแข็งแรง
ซึง่ ส่วนใหญ่จะเน้ นการสร้ างหน้ าต่างหรื อประตูบานใหญ่ในการสะดวกต่อการค้ า
ขายในเมือง ซึ่งมีอยู่หลายรู ปแบบตามบริ บทของคนเวี ยดนามทัง้ ในเขตเมื อง
ท่าแขกและนอกเมือง
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ภาพที ่ 5 สภาพทีอ่ ยู่อาศัยของคนเวียดนามทีเ่ มื องท่าแขก ซึ่ งการรู ปแบบการสร้าง
ในยุคแรกๆ ได้รบั แนวคิ ดมาจากเวียดนามและภายหลังได้รับอิ ทธิ พลจากฝรัง่ เศส
ทีม่ า: ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์ , 2558.

อาจกล่าวได้ ว่า การปรับตัวของคนเวี ยดนามในการตังถิ
้ ่ นฐานนัน้ จะ
ได้ รั บอิ ทธิ พลจากความเป็ นอัตลักษณ์ ของคนเวี ยดนามดัง้ เดิ มดังภาพที่ 5
(ซ้ ายมือสุด) ที่โครงสร้ างบ้ านนันจะเป็
้
นไม้ กึ่งปูนชันเดี
้ ยว มีหน้ าต่างบานพับและ
มีช่องระบายอากาศด้ านบนถือเป็ นต้ นแบบเวียดนามขนานแท้ พบได้ ตามริ มนา้
โขงรอบเมื องท่าแขก แต่ในเขตเมื องเริ่ มมี บางส่วนที่ หันมาสร้ างเป็ นตึกอย่าง
ฝรั่งเศส ซึ่งมีความหลายหลายเพิ่มขึน้ โดยส่วนใหญ่ มักเป็ นอาคารที่สร้ างรอบ
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ตลาดเก่า และอาคารบางส่วนที่ถนนกุวรวงศ์และถนนเจ้ าอนุวงศ์ มีลายปูนปั น้
ตามราวระเบียง แบบที่สองที่พบมาก (จากซ้ ายภาพที่ 2) ที่เน้ นอาคารปูนเสริ ม
เหล็กสองชัน้ หลังคากระเบื ้องดินเผา หน้ าต่างเป็ นสี่เหลี่ยม (บานเกล็ด) เสามี
ลวดลาย ประตูไม้ ส่วนแบบที่สาม (จากซ้ ายภาพที่ 3) อาคารปูนสองชัน้ หลังคา
กระเบื ้อง ช่องหน้ าต่างโค้ งทาจากไม้ ประตูไม้ ลกู ฟั ก และแบบที่สี่ (จากซ้ ายภาพ
ที่ 4) อาคารปูนเสริ มเหล็กสองชัน้ หลังคากระเบื ้อง ระเบียงเล็ก หน้ าต่างสี่เหลี่ยม
(บานเกล็ด) ประตูไม้ จากสถาปั ตยกรรมข้ างต้ นทาให้ เห็นว่าคนเวียดนามได้ มี
การปรับตัวเพื่อให้ สอดคล้ องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมใหม่ๆ อยูเ่ สมอ
นอกจากนี ้ ในการสร้ างบ้ านเรื อนของคนเวียดนามไม่ว่าจะเป็ นบ้ านแบบ
ชัน้ เดียวหรื อสองชัน้ ก็ไม่มี ความส าคัญใดๆ หากบ้ านนัน้ ไม่มีหิง้ บูชาบรรพชน
เพราะการจัดพื ้นที่ของตัวบ้ านมักให้ ความสาคัญกับการจัดวางตาแหน่งของหิ ้ง
บูชาบรรพชน ที่ให้ ตงอยู
ั ้ ่ในตาแหน่งที่ต่ากว่าหิง้ บูชาของ “องโต๋ว” (Ông Táo)
หรื อเทพเจ้ าแห่งเตาไฟ คนเวียดเชื่อว่า “องโต๋ว” เป็ นเทพเจ้ าที่คอยสอดส่องดูแล
ความเป็ นไปทุกอย่างภายในบ้ าน ดังนัน้ หากเป็ นบ้ านชัน้ เดียว สิ่งแรกที่เราจะ
เห็นเมื่อเดินเข้ าไปในตัวบ้ านของคนเวียดที่ท่าแขก คือ การจัดวางหิ ้งบูชาบรรพ
ชนตังอยู
้ ท่ างด้ านบนของห้ องรับแขกและอยู่ในตาแหน่งที่ต่ากว่าหิ ้งบูชา “องโต๋ว”
เพียงเล็กน้ อย หรื อในบางบ้ านได้ จดั ตังหิ
้ ้งบูชาของ “องโต๋ว” ให้ อยู่กนั คนละด้ าน
กับหิ ้งบูชาบรรพชน ขึ ้นกับประตูเข้ าออกของตัวบ้ านตังอยู
้ ่ทางทิศใด แต่หากเป็ น
บ้ านแบบสองชัน้ คนเวียดจะตังหิ
้ ้งบูชาบรรพชนไว้ ในห้ องแรกของชันบน
้ ถัดจาก
ห้ องดังกล่าวเป็ นห้ องนอนของพ่อแม่ ส่วนห้ องนอนของพวกลูกๆ อยู่ถัดจาก
ห้ องนอนพ่อแม่หรื ออยู่ห้องด้ านล่างโดยจัดตามล าดับความส าคัญของคนใน
ครอบครัว
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ภาพที ่ 6 หิ้ งบูชาของ “องโต๋ว” (Ông Táo) หรื อเทพเจ้าแห่งเตาไฟ ผูท้ าหน้าทีค่ อยดูแลรักษา
ความเป็ นไปทุกอย่างภายในบ้าน ตามความเชื ่อของคนเวี ยดนามในพื ้นที ่เขตเมื องท่าแขก
แขวงคาม่วน ประเทศลาว ทีม่ า : ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์ , 2558.

โดยสรุ ป ตังแต่
้ ช่วงหลังการปฏิวตั ิเป็ นต้ นมา กลุ่มคนเวียดนามที่เคยมี
อาชีพทาไร่ได้ เปลี่ยนมาทาอาชีพหลายอย่างด้ วยกัน เพื่อให้ หลุดพ้ นจากการถูก
ดูถูก ดูแคลนจากกลุ่มอื่น ซึ่งทาให้ คนเวียดพยายามต่อสู้ ดิ ้นรน ทางานหาเงิน
จากหลากหลายอาชีพ หรื อทางานหนัก เช่น ออกไปทาการค้ าขาย รับจ้ างทางาน
บ้ านให้ กับคนอื่ น บางคนยึ ดอาชี พขายไก่ ขายปลา ขายผัก ขายของใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน และออกไปรับจ้ างขนของ ไปเป็ นแรงงานกรรมกร รับจ้ างเลี ้ยงหมู
เลีย้ งงัวให้ กับคนลาวหรื อคนจีน กล่าวได้ ว่าคนหนึ่ งต้ องทางานหลายอย่างใน
เวลาเดียวกันมาโดยตลอดจนถึงปั จจุบนั ฐานะทางเศรษฐกิจของคนเวียดนามใน
เมืองท่าแขกเริ่ มค่อยๆ ดีขึ ้นตามๆ กันมา ทาให้ กลุ่มเวียดนามส่วนใหญ่ได้ กลาย
มาเป็ นเจ้ าของบริ ษัทวัสดุก่อสร้ าง เจ้ าของโรงเลื่ อย เจ้ าของโรงแรม เจ้ าของ
ร้ านค้ าต่างๆ ซึ่ งกลุ่มคนเหล่ านัน้ กลายเป็ นตัวแทนหรื ออัตลักษณ์ ข องคน
เวียดนามขึ ้นมาใหม่ กลายเป็ นกลุ่มคนที่มีความขยันขันแข็ง ทาให้ คนเวียดนาม
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เป็ นที่ ยอมรั บของคนในเมื องมากขึน้ แต่ก็ยังไม่ละทิง้ พื น้ เพ ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ของชาวเวี ยดนามและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนด้ วย เช่น การตัง้
สมาคมชาวเวี ยดนามเมื องท่าแขก เพื่อสังสรรค์ภายในกลุ่มคนเวี ยดนามและ
บริจาคเพื่อช่วยเหลือชุมชนของลาวในทุกมิติตลอดมา
2.2 การปรับตัวในด้ านการเมือง
ดังเป็ นที่ทราบว่า ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เป็ นต้ นมานัน้ กลุ่ม
ผู้นาของ “แนวลาวรักชาติ” ของลาว มีความสัมพันธ์ ที่ใกล้ ชิดกับผู้นาของพรรค
แรงงานเวียดนาม (ซึง่ ขณะต่อมาใช้ ชื่อพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม) การที่ทงสอง
ั้
ฝ่ ายมีเป้าหมายร่วมกันคือต่อต้ านการกลับมาในอินโดจีนของฝรั่งเศส คือเหตุผล
สาคัญที่ทาให้ พวกเขามีสายสัมพันธ์ ที่แนบแน่นระหว่างกัน ฝ่ ายผู้นาของพรรค
แรงงานให้ ความช่วยเหลือแก่แนวลาวรักชาติ ทังการจั
้
ดตังองค์
้ กร การจัดตังกอง
้
กาลัง และการฝึ กอาวุธ ฯลฯ แม้ ว่าในต้ นทศวรรษ 1950 ฝรั่งเศสจะถอนตัวออก
จากอินโดจีน และสหรัฐฯ ได้ เข้ ามามีบทบาทแทนจนกลายเป็ นสงครามเวียดนาม
ครั ง้ ที่ 2 และกลายเป็ นสงครามเย็ นในเวลาต่อมานัน้ บทบาทความร่ วมมื อ
ระหว่างผู้นาของลาวและเวี ยดนามยิ่งมี สายสัมพันธ์ ที่แนบแน่นมากกว่าเคย
เป็ นมา จนกระทั่งทัง้ สองฝ่ ายมี การลงนามใน “สนธิ สัญญามิ ตรภาพ (ความ
สามัคคีแบบพิเศษ)” ในวันที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ.1977 ซึ่งนอกจากสนธิ สัญญา
ฉบับดังกล่าวข้ างต้ นจะมีผลในทางการเมืองและการทหาร ที่เวียดนามสามารถ
ส่งกาลังทหารหลายหมื่ นนายเข้ าไปประจ าการในลาวแล้ ว ยังมี ผลทาให้ คน
เวียดนามอพยพเข้ าสู่ลาวมากยิ่งขึ ้นตามไปด้ วย
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ภาพที ่ 7 ภาพซ้าย คือ โฮจิ มินห์กบั เจ้าสุภานุวงศ์ ใน ค.ศ.1948-1951
ส่วนภาพขวา คือ ภาพกองทัพพันธมิ ตรลาว-เวียดนาม ในปี ค.ศ.1953
ทีม่ า: แหล่งเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ โฮจิ มินห์บา้ นเชี ยงหวาง เมืองท่าแขก

จากสนธิสญ
ั ญามิตรภาพข้ างต้ น ทาให้ ชาวเวียดนามเข้ ามาทางานใน
ลาวช่วงต้ นทศวรรษ 1980 มี จ านวนมากกว่า 6,000 คน และมี ประมาณกว่ า
1,000 คน ที่ได้ ทางานในระดับศูนย์กลางหรื อระดับกระทรวง ส่วนที่เหลือก็ ได้
กระจายกันอยู่ทั่วประเทศลาวหรื อในเมืองต่างๆ ตามโครงการที่เวียดนามเป็ น
ผู้ให้ ทนุ สนับสนุน (C.A. Thayer อ้ างใน Long, 2007:167) โดยเฉพาะหลังจากที่
รัฐบาลลาว เริ่ มเปิ ดประเทศภายใต้ แนวคิด “จินตนาการใหม่” เป็ นนโยบาย “กล
ไกลเศรษฐกิจใหม่” (New Economic Mechanism –NEM) ใน ค.ศ.1986 ทาให้
ชาวเวียดนามหลัง่ ไหลกันเข้ ามาสู่ประเทศลาวเป็ นจานวนมากยิ่งขึ ้น
การเข้ ามาของชาวเวียดนามในช่วงนี ้เกิดจากปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจ
มากกว่าปัจจัยทางการเมืองเหมือนในอดีต รัฐบาลลาวมองว่าการเข้ ามาของชาว
เวียดนามเป็ นการช่วยผลักดันทางด้ านเศรษฐกิจของลาวให้ ก้าวไปสู่กระแสทุน
นิยมโลกาภิวตั น์ เนื่องจากชาวเวียดนามที่เข้ ามาลาวในระยะนี ้ มีชาวเวียดนามที่
ິ່ິ ນແອ
มีกาลังในการลงทุน (ວູ້ ທ
ິ ເວ
ັ ງ, 2008: 125) รั ฐบาลลาว จึงได้ มี นโยบาย
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พิเศษต่อชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในประเทศลาว โดยการแบ่งประเภทของชาว
เวียดนามที่อพยพเข้ ามาลาวในช่วงก่อนและหลังการปฏิวตั ิประเทศ (ค.ศ.1975)
ออกเป็ น 3 ประเภทด้ วยกันคือ ประเภทที ่หนึ่ ง “ชาวลาว-เชื อ้ สายเวี ยดนาม”
หมายถึงคนเวียดนามที่เกิด หรื อดารงชีวิตอยู่ลาวมาเป็ นเวลาอันยาวนานแต่ยงั
ถือสัญชาติเวียดนามอยู่ ประเภทที ่สอง คือ “ชาวลาว ถือสัญชาติลาว” หมายถึง
ชาวเวียดนามที่เปลี่ยนสัญชาติมาเป็ นลาวจะถื อว่าเป็ นพลเมืองลาว จะได้ รับ
สิทธิ การคุ้มครองอย่างชอบธรรมเหมื อนดั่งชาวลาวอยู่ภายใต้ กฎหมาย และ
ประเภทที ่สาม คือ “ชาวเวียดนามต่างด้ าว” หมายถึงชาวเวียดนามที่เข้ ามาอยู่
ลาวเป็ นเวลานานแต่ถือสัญชาติเวียดนาม และชาวเวียดนามที่เคลื่อนย้ ายไปมา
หรื อกลุม่ คนเข้ ามาอยู่ลาวชัว่ คราว (ຫງວູ້ຽນຢຍທູ້ຽວ, 2004: 407) ชาวเวียดนาม
ที่ดารงชีวิตในลาวในแต่ละประเภทดังกล่าวจะได้ รับการปฏิบตั ิจากรัฐบาลลาว
ในระดับที่ตา่ งกัน โดยขึ ้นอยู่กบั การร่ วมมือและข้ อตกลงระหว่างรัฐบาลลาวและ
รัฐบาลเวียดนามในแต่ละช่วงเวลา
สาหรับเมืองท่าแขก แขวงคาม่วน การที่คนเวี ยดนามรุ่ นใหม่ๆ ได้ รับ
สัญชาติลาวมากขึ ้น ในฐานะเป็ น “ชาวลาว-เชื ้อสายเวียดนาม” ประกอบกับการ
ความร่ ารวยในธุรกิจการค้ า ทาให้ เป็ นที่ร้ ู จกั ของผู้คนหลากหลายสังคมและได้
นามาสู่สิทธิ ในการเข้ าไปสู่แวดวงทางการเมื อง ไม่ว่าจะเป็ นการเมื องท้ องถิ่ น
หรื อการเมืองระดับชาติ อย่างไรก็ตามปั จจุบนั ในมิติการเมืองชาวเวียดนามยังคง
มีบทบาทน้ อยเพราะว่าการได้ รับสัญชาตินนั ้ มักจะเป็ นชาวเวียดนามรุ่ นหลาน
กระนัน้ ในการเมื องระดับท้ องถิ่ นก็ มี นักการเมื องที่ ม าจากครอบครั วชาว
เวียดนามที่มีพ่อหรื อแม่เป็ นคนลาวอยู่บ้าง เพราะมีกฎระเบียบที่ให้ สิทธิเฉพาะ
กับคนลาวเท่านัน้ และเมื่ อมี ตาแหน่งทางการเมื องพวกเขาก็ ได้ เข้ าไปมี ส่วน
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ร่วมกับวัฒนธรรมประเพณีตา่ งๆ ของชุมชนในเมืองท่าแขก ไม่วา่ จะเป็ น เทศกาล
ตรุษจีน เทศกาลตรุษเวียด ประเพณีงานศพ งานบวช งานแต่ง และงานบุญต่างๆ
ฯลฯ
2.3 การปรับตัวในด้ านเศรษฐกิจ
การอพยพเข้ ามาที่เมืองท่าแขกของชาวเวียดนามในช่วงก่อน ค.ศ.1946
นามาสู่การเรี ยกขานชาวเวียดนามว่า “ญวนอพยพ” (Yuon Oppayop)” ในช่วง
แรกพวกเขาจะมีรับจ้ างทัว่ ไปและทาการเกษตร แต่ตอ่ มาได้ หนั มาทาการค้ าเพิ่ม
มากขึน้ ซึ่งส่งผลให้ ชาวเวียดนามยุคใหม่ได้ หันมาประกอบการค้ าและบริ การ
และนามาสู่การเก็ บออมอย่างเข้ มข้ น เพื่ อสร้ างรากฐานให้ กับลูกหลานของ
ตนเองในแผ่นดินใหม่ ดังนันเงิ
้ นออมของชาวเวียดนามนัน้ ได้ ผ่านการสะสมมา
อย่างยาวนาน ตังแต่
้ เข้ ามาอยู่อาศัยในลาวจนสามารถสร้ างการยอมรับจากคน
ลาว ทัง้ ความสามารถและแนวทางในการท าธุ รกิ จ จนครอบครั วของชาว
เวียดนามได้ รับการยอมรับ ยิ่งรุ่ นหลังๆ ได้ มีการผสมกลมกลืนทางชาติพันธ์ ที่
เมืองท่าแขกระหว่างชาวลาวกับชาวเวี ยดนาม จึงมี การทาธุรกิจร่ วมกันอย่าง
กว้ างขวาง (Vo, Thi Van Anh, 2008)
ผู้ศกึ ษาได้ มีการสนทนากลุม่ กับสมาคมคนเวียดนามเมืองท่าแขก พบว่า
คนเวี ย ดนามจะมี ค่ า นิ ย มที่ ส าคั ญ คื อ การสั่ ง สมอ านาจบารมี (Stock of
Charismatic Autority) โดยการเข้ าร่ วมกิจกรรมและสนับสนุนกิจการของรัฐและ
ของเอกชนในเมืองท่าแขก และพวกเขามักมีการพร่ าสอนแก่รุ่นลูกรุ่ นหลานมา
โดยตลอดว่า ให้ พวกเขามี ความ “ขยัน ประหยัด ซื ่ อสัตย์ สุจริ ต มี คุณธรรม
จริ ยธรรม” เพื่อลบภาพพจน์วลีที่ชาวลาวมักเรี ยกคนเวียดนามในเมืองท่าแขกว่า
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“คนเวี ย ดมี แ ต่ ขี้ หลักมั กได้ ” 2 นอกจากนี ย้ ังพยายามที่ จ ะสร้ างเครื อข่ า ย
ความสัมพันธ์กบั คนลาวจากการช่วยเหลือทางธุรกิจ การรับแรงงานลาว รวมถึง
การสร้ างมิตรภาพที่ดีต่อคนลาว โดยการเชื ้อเชิญพวกเขามาเป็ นแขกในงานบุญ
หรื อเทศกาลที่ สาคัญของชาวเวี ยด เช่น วันเต๊ ด (ปี ใหม่) ซึ่งการสั่งสมอ านาจ
บารมีของชาวเวียดนามในด้ านการค้ าถือเป็ นตัวแปรสาคัญที่มีผลต่อการยอมรับ
ทางเศรษฐกิจจากชาวลาว ขณะที่ร้านอาหารเวียดนามก็ถือเป็ นสถานที่ของการ
ปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างชาวเวียดนามกับชาวลาว และระหว่างชาวเวียดนามด้ วย
กันเอง โดยเฉพาะผู้สูงอายุของเวียดนามที่จะมีการ “กินแชร์ ” เดือนละครัง้ สอง
ครัง้ เพื่อสร้ างความสามัคคีในหมู่คนเวียดนามด้ วยกัน

ภาพที ่ 8 ภาพซ้าย คื อ การปฏิ สงั สรรค์ เชิ งสัญลักษณ์ ที่มีการจัดที ่กินแชร์ ตามร้ านอาหาร
เวี ยดนามในเมื องท่าแขก ส่วนภาพขวา คื อ วิ ถีการค้าคนเวี ยดนามตามชานเมื องท่ าแขก
ทีม่ า: ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์ , 2558.

2

หมายถึง การเป็ นกลุม่ คนทีม่ ีอบุ ายหรื อกลวิธีในการทาให้ ได้ เปรี ยบในทางการค้ า ขาย
อยูเ่ สมอ
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2.4 การปรับตัวในด้ านวัฒนธรรมประเพณี
การปลูกฝั งเกี่ ยวกับความรักชาติ และการรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่
เป็ นเอกลักษณ์ ของเวี ยดนาม เป็ นสิ่ งที่ ชาวเวี ยดนามทากันมาอย่างยาวนาน
นับตังแต่
้ มีขบวนการกู้ชาติเกิดขึ ้น โดยเฉพาะในสังคมลาวที่เป็ นหนึง่ ในเป้าหมาย
สาคัญ ที่ขบวนการกู้ชาติต้องการการสนับสนุนทังทางด้
้
านทุนทรัพย์และผู้คนใน
การกู้ชาติ ฉะนันการตระหนั
้
กเห็นวัฒนธรรมซึ่งเป็ นคุณสมบัติของชาติเวียดนาม
นั น้ ได้ รั บ การสื บ ทอดอยู่ เ รื่ อยมา เพราะขบวนการกู้ ชาติ เ ชื่ อ ว่ า ความรู้
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา คือเงื่อนไขสาคัญในการทาให้ ชาวเวียดนามใน
ประเทศและชาวเวี ยดนามโพ้ นทะเล (Oversea Vietnamese) หรื อเหวี ยดเกี่ ยว
(Viet Kieu) ให้ ความสาคัญจนหันกลับมาสนับสนุนขบวนการกู้ชาติของพวกเขา
อย่างไรก็ตาม แม้ ภารกิจการกู้เอกราชของชาวเวียดนามจะแล้ วเสร็ จใน
ค.ศ.1975 แต่แนวคิดเกี่ ยวกับวัฒนธรรมของพวกเขาก็ยังคงมีความเข้ มข้ นอยู่
เช่นเดิม ตราบจนกระทัง่ วัฒนธรรมของชาวเวียดนามได้ รับการยอมรับ ผ่านความ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาลลาวและรัฐบาลเวียดนาม ที่มีความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กันมา
ช้ านาน ทัง้ ในระดับพรรคและระดับรั ฐบาล อาทิ การที่ ชาวเวี ยดนามได้ รั บ
อนุญาตให้ เปิ ดแหล่งเรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์ โฮจิมินห์ที่บ้านเชียงหวาง โดยได้ รับ
งบประมาณจากรัฐบาลและเอกชนของเวียดนามในการก่อสร้ าง นับจากนันมาก็
้
มีกิจกรรมราลึกถึงโฮจิมินห์ การจัดกิจกรรมวันชาติเวียดนามในวันที่ 2 กันยายน
เรื่ อยมาจนถึงปั จจุบัน แม้ ว่าชาวเวี ยดนามที่ ท่าแขกจะมี การปรั บตัวไปตาม
ค่านิยมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมากน้ อยเพียงใด แต่คนเวียดนามส่วน
ใหญ่ ที่ เมื องท่าแขกก็ ยังคงรั กษาวัฒนธรรมที่ ส าคัญของพวกตนไว้ โดยผ่ าน
ประเพณีตา่ งๆ ในรอบปี ดังต่อไปนี ้
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2.4.1 ประเพณีงานบุญปี ใหม่
ภาษาเวียดนามเรี ยกวันขึ ้นปี ใหม่ว่า “อันเต็ด” (An Tet) คือวัน
ขึ ้นปี ใหม่เวียดนาม ซึ่งมักจัดขึ ้นสองครัง้ ของทุกปี ครัง้ ที่หนึ่งจัดขึ ้นในช่วงวันขึน้
1 ค่าเดือน 1 ของเวียดนาม (อยู่ในระหว่างเดือน 3 ของลาว) คนเวียดนามให้
ความสาคัญกับเทศกาล อันเต็ด” (An Tet) มากเป็ นพิเศษ เนื่องจากเป็ นวันรวม
ญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้ และไกลให้ มาพบประสังสรรค์กนั ซึง่ วันแรก ลูกหลานทุกคน
จะต้ องไปอวยพรผู้อาวุโสสุดหรื อญาติๆ ทางฝ่ ายพ่อก่อน
ในวันที่สองลูกหลานจึงเริ่ มไปอวยพรญาติๆ ทางฝ่ ายแม่โดย
เริ่มจากผู้อาวุโสสุด และวันที่สามจะเป็ นวันสาหรับรับแขกคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติของ
ตน คนเวี ยดนามจะฉลองกัน 3 วัน 3 คื น แต่ละบ้ านต้ องจัดเตรี ยมอาหาร
หลากหลายชนิด เพื่อใช้ ในวันเทศกาลเฉพาะ เช่น “แบ๋งห์ จึง” (Banh Chung) ที่
มีส่วนผสมของข้ าวเหนียว เนื ้อหมูสามชัน้ ถัว่ เหลือง นามาห่อด้ วยใบตอง และ
อาหารที่ควรรับประทานควบคูก่ นั กับ “แบ๋งห์จงึ ” คือ “เยื่อหม๋อน” (Yeua Mon) ที่
มีส่วนผสมของหัวกระเทียม หัวหอมแดง หัวผักกาดขาวและมะละกอดิบที่ หั่น
เป็ นชิ ้นเล็กๆ ตากแห้ งแล้ วนามาดองรวมกันในน ้าเชื่อม และที่ขาดไม่ได้ เลยก็คือ
ไก่ต้มทังตั
้ วหรื อหมูหนั ส่วนเครื่ องดื่มจะมีเหล้ า เบียร์ และน ้าหวานหลากหลาย
ชนิด อาหารและเครื่ องดื่มทังหมดเหล่
้
านี ้ถูกนามาใช้ เซ่นไหว้ “องโต๋ว” ผีบรรพชน
ผีบ้านผีเรื อน หลังจากทาพิธีการเซ่นไหว้ เสร็ จสมบูรณ์ นาไปต้ อนรั บแขกที่ มา
เยี่ยมเยือน
ในเทศกาลนี ้กลุ่มคนเวียดนามจะมีข้อห้ ามต่างๆ ที่เคยปฏิบตั ิ
กันมาตลอด เช่น ก่อนถึงเทศกาล “อันเต็ด” หนึ่งวัน หรื อ 1 ค่า เดือน 3 (ก่อนวัน
ขึ ้นปี ใหม่) มีความเชื่อเรื่ อง “เกียง” (Kieng) 11 ตังแต่
้ เวลา 01.00 – 07.00 นาฬิกา
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ห้ ามไม่ให้ คนนอกครอบครัวมาเยี่ยมบ้ านของตน (เว้ นแต่วา่ เจ้ าของบ้ านได้ ขอร้ อง
หรื อเชื อ้ เชิ ญบุคคลที่ เชื่ อว่าจะน าโชคลาภมาให้ ครอบครั วขึ น้ บ้ าน) จนกว่ า
ขอบเขตเวลาของการ “เกียง” ผ่านพ้ นไป จึงค่อยเข้ ามาอวยพรกันได้ พร้ อมทัง้
ห้ ามลูกหลานพูดในสิ่ งไม่ดี สวมใส่เสื อ้ ผ้ าสี ดาหรื อสี ขาวทัง้ ชุดเพราะไม่เป็ น
มงคล ยังห้ ามมิให้ มีการกวาดบ้ าน ด้ วยความเชื่อที่ว่าหากกวาดขยะออกจาก
บ้ านไปในช่วงฉลองปี ใหม่ ความโชคดีต่างๆ ที่ลกู หลาน เพื่อนพ้ อง ที่นามาอวย
พรจะถูกนาออกจากบ้ านเช่นเดียวกันกับขยะที่ถกู กวาดออกไป

ภาพที ่ 9 “อันเต็ด” (An Tet) คื อวันขึ้ นปี ใหม่เวียดนาม ซึ่ งในปัจจุบนั ชาวเวียดนามทีเ่ มื องท่า
แขกมี การปรับตัวเข้าผสมผสานกับวัฒนธรรมประเพณี ของลาว โดยการใส่บาตรในตอนเช้า
ของทุกๆ ปี ใหม่ ทีม่ า: ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์ , 2558.

ส่วนครัง้ ที่สองจะจัดขึ ้นอยู่ในช่วงกลางปี ในวันขึ ้น 5 ค่า เดือน
5 ตามปฏิทินของเวียดนาม (ตรงกับเดือน 7 ขึ ้น 5 ค่าของเดือนลาว) โดยเรี ยกกัน
ว่า “เต๊ ดหย๋อ” (Thet Nho) แต่จะเป็ นการฉลองรวมกันกับคนในชุมชนหรื อฉลอง
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ในบ้ านตนเองไม่มีพิธีอะไรมากมาย เป็ นเพียงการเลีย้ งผีธรรมดา แต่จะท ากัน
เฉพาะกลุม่ คนเวียดด้ วยกันเท่านัน้ ในเทศกาลนี ้ชายจะเป็ นคนปั ดกวาด เช็ดถูหิ ้ง
บูชาผีบรรพชน และหิ ้งบูชาผีเทพเจ้ าภายในบ้ าน ซึ่งถูกจัดวางให้ อยู่ในตาแหน่ง
สูงสุดในเรื่ องความเชื่ อทางจิ ตวิ ญญาณ ส่วนผู้หญิ งจะท าหน้ าที่ เป็ นผู้ช่ วย
จัดเตรี ยมอุปกรณ์หรื อช่วยนาสิ่งของไปล้ าง การทาความสะอาดบ้ านเป็ นหลัก
2.4.2 ประเพณีการแต่ งงาน
จากการบอกเล่าของกลุ่มคนเวี ยดนาม ตามประเพณี ดงเดิ
ั้ ม
ผู้ชายไปทาบทามสู่ขอหมัน้ หมายผู้หญิ งจากพ่อแม่ผ้ ูปกครองฝ่ ายหญิ งด้ วย
ตนเองและในช่วงที่หมันหมายทางฝ่
้
ายหญิงเป็ นคนเตรี ยมงานทังหมดด้
้
วยตัวเอง
หลังจากพิธีการหมันเสร็
้ จลง ผู้ชายจะเข้ ามาอยู่บ้านฝ่ ายหญิงเพื่อทางานให้ กับ
ครอบครัวทางฝ่ ายหญิ งก่อน เมื่ออยู่ด้วยกันครบสองปี ฝ่ ายชายต้ องจัดทาพิธี
แต่งงานทังหมดด้
้
วยตัวเองและทาพิธีเซ่นไหว้ บรรพชน เพื่อรับเอาสะใภ้ เข้ าบ้ าน
ของตน นับตังแต่
้ ช่วงหลังการปฏิวตั ิของลาวมา (ค.ศ.1975) การแต่งงานระหว่าง
หญิงชายจะเกิดขึ ้นได้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากครอบครัวทังสองฝ่
้
าย ซึ่งทาง
ฝ่ ายชายจะเป็ นผู้มาสู่ขอฝ่ ายหญิงด้ วยค่าสินสอดตามเงื่อนไขข้ อตกลงกันของทัง้
สองฝ่ าย พ่อแม่ของฝ่ ายหญิงจะนาสินสอดที่ได้ จากทางฝ่ ายชาย ให้ ลกู สาวเก็บ
ไว้ เป็ นมรดก ส่วนเครื่ องแต่งกายของเจ้ าสาวและเจ้ าบ่าวในวันแต่งงาน ผู้หญิงจะ
แต่งกายคล้ ายกับชุดประจาชาติของเวียดนามหรื อ “อ๋าวหญ๋าย” (Ao Yai)
ขณะเดียวกัน หากเป็ นการแต่งงานระหว่างคนเวียดนามกับลาว
(ผู้หญิงเวียดกับผู้ชายลาว หรื อผู้ชายเวียดกับผู้หญิ งลาว) ที่เกิดขึ ้นในเมื องท่า
แขกและหมู่บ้านเชียงหวางส่วนใหญ่จะประกอบพิธีกรรมแบบลาวมากกว่าใน
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แบบของเวียด เช่น เครื่ องแต่งกายของคู่บ่าวสาวจะใส่ชุดแต่งงานแบบลาว การ
ประกอบพิธีกรรมจะมีการผูกแขน และแต่งเอาลูกเขยเข้ าบ้ านมากกว่าการแต่ง
ลูกสะใภ้ เข้ ามาอยู่ในบ้ านของฝ่ ายชาย การแต่งงานระหว่างผู้หญิงเวียดกับผู้ชาย
ลาว ดูเหมือนว่าจะทาให้ ผ้ หู ญิงยังคงสามารถถือผีบรรพของตนเองไว้ ได้ หรื อใน
กรณีที่ผ้ หู ญิงแยกครอบครัวออกไปอยู่ต่างหากหลังจากแต่งงาน ผู้หญิงสามารถ
นาหิ ้งบูชาผีบรรพตังไว้
้ ที่บ้านของตนเองได้ เนื่องจากประเพณีของลาว ผู้ชายจะ
แต่งงานเข้ ามาอยู่บ้านของภรรยาและไม่นิยมตังหิ
้ ้งบรรพชนไว้ ในบ้ าน ซึ่งทาให้
ผู้หญิงเวียดที่แต่งงานกับผู้ชายลาวยังคงรักษาประเพณี ของตนเองไว้ ได้ พร้ อม
ทังรั้ บเอาความเชื่อแบบลาวมาใช้ ในชีวิตประวันโดยไม่ละทิ ้งประเพณีความเชื่อ
ของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่
2.4.3 ประเพณีงานศพ
ในประเพณี งานศพของชาวเวี ยดนามที่ท่าแขกนัน้ ทุกคนใน
ครอบครัวจะต้ องมานั่งข้ างโรงศพโดยเรี ยงลาดับจากลูกชายคนโตนั่งทางด้ าน
ขวามือของผู้ตายและตามด้ วยลูกชายคนสองเรี ยงจนกว่าจะครบ ส่วนลูกสะใภ้
จะนัง่ ทางด้ านซ้ ายมือของผู้ตายโดยเรี ยงลาดับจากลูกสะใภ้ คนโตจนถึงลูกสะใภ้
คนสุดท้ ายแล้ วจึงต่อด้ วยลูกสาวของคนในครอบครัว ในส่วนพิธีกรรมในงานศพ
ของคนเวียดนาม จะมีการเรี ยกดวงวิญญาณของผู้ตายให้ มากินข้ าวพร้ อมหน้ า
พร้ อมตากับคนในครอบครัว เพื่อเป็ นการตอบแทนบุญคุณผู้ตายก่อนที่จะมีการ
ส่งดวงวิญญาณของผู้ตายไปอยู่บ้านหลังใหม่
นอกจากนี ้ ในงานศพของชาวเวี ยดนามที่ ท่าแขกยังมี การจัดท า
สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างมารดากับบุตร (ในฐานะผู้เป็ นบุพการี
กับบุตร) เช่น ชุดแต่งกายไว้ ทุกข์ที่ลูกหลานสวมใส่ในงานศพ เป็ นชุดยาวสีขาว
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ตัดเป็ นชุดหลวมๆ แล้ วมีเชือกผูกที่เอว ความหมายของเครื่ องแต่งกายในงานศพ
ของเวี ยดนามมักเป็ นการบอกเล่าเรื่ องราวของความเป็ นแม่ เช่น การใส่ชุด
ที่หลวมๆ หมายถึงแม่ที่กาลังตังท้
้ องลูกอยู่จึงจาเป็ นต้ องใส่ชดุ ที่หลวมเพื่อความ
สบาย ส่วนตัวเสื อ้ และกางเกงที่ ใส่ไว้ ทุกข์ จะไม่เย็บตรงริ มแขนเสื อ้ และริ มขา
กางเกง เพราะหมายถึงตอนที่แม่คลอดลูกเสร็ จ แม่จะดึงเอาผ้ าที่แขนเสื ้อและขา
กางเกงมาหุ้มห่อลูกไว้ ในเครื่ องแต่งกายไว้ ทกุ ข์ของผู้หญิง
ขณะที่ผ้ ชู ายจะมีการสวมใส่ชุดเพื่อไว้ อาลัยที่แตกต่างออกไป
จากผู้หญิง คือ ส่วนหัวของผู้ชายต้ องสวมหมวกผ้ าสีขาวที่พนั ด้ วยเชือกฟาง ซึ่ง
เส้ นเชือกฟางที่นามาใช้ ประกอบเข้ าในชุดแต่งกายของลูกชายได้ สื่อความหมาย
ว่า เชือกฟางเปรี ยบเสมือนสายรก (สายสะดือ) ที่แม่และลูก (ลูกชาย) ผูกติดไว้
ด้ วยกัน ส่วนด้ านหลังของตัวเสื ้อที่ผ้ ชู ายสวมใส่จะมีผ้าเล็กๆ เย็บเป็ นรูปสามแฉก
หมายถึงกรรมของผู้ตายมีอยู่สามปี และลูกชายมีหน้ าที่ในการช่วยปลดกรรมให้
ดวงวิญญาณของผู้ตายได้ หลุดพ้ นโดยการทาพิธีกรรมในทุกๆ 6 เดือนจนกว่าจะ
ครบสองปี การประกอบพิธีกรรมจะนับจากปฏิทินจีนหรื อปฏิทินของเวียดนาม
คือ 6 เดือนแรกจะเท่ากับ 1 ปี ของผี จึงจะสามารถดึงผ้ าที่เย็บทางด้ านหลังเสือ้
ของลูกชายออกชิ ้นหนึง่ และทาต่อๆ กันมาจนกว่าจะครบ 3 ครัง้ และครัง้ สุดท้ าย
เป็ นการทาบุญใหญ่โดยการก่อสร้ างสุสานของผู้ตายให้ ดสู วยงามตามกาลังของ
ครอบครัวที่มี ซึ่งในเมืองท่าแขกก็มีสสุ านสาหรับคนเวียดนามไว้ ด้วย แต่บางคน
ก็เลือกสร้ างไว้ ในที่ตนเอง
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ภาพที ่ 10 พิ ธีงานศพของคนเวียดนามในเมื องท่าแขก แขวงคาม่วน ประเทศลาว
ทีม่ า: ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์ , 2558.

2.4 การปรับตัวในด้ านสังคม
คนลาวและคนเวียดนามในเขตเมื องท่าแขกและหมู่บ้านเชี ยงหวางมี
สังคมที่ แตกต่างกัน แต่ก็อยู่ร่วมกันได้ ภายใต้ ความเข้ าใจซึ่งกันและกัน โดย
รัฐบาลลาวเองก็ได้ ดาเนินนโยบายการส่งเสริ มความสามัคคีและความเสมอภาพ
ระหว่างกลุม่ ชนเผ่า โดยเน้ นมิให้ มีการจาแนก แบ่งแยก กีดกัน้ และการจากัดการ
เข้ าร่ วมหรื อการเลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลอื่น เนื่องจากความแตกต่างทางด้ านชาติ
พันธุ์ ส่งผลให้ ความสัมพันธ์ ระหว่างคนลาวและเวี ยดนามดาเนินไปในลักษณะ
ต้ องทาตามบทบาทและหน้ าที่ของตนโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งการปฏิสมั พันธ์
ต่อกันระหว่างพวกเขามักจะเกิดขึ ้นในช่วงการจัดงานบุญประเพณีตามเทศกาล
งานหารายได้ เข้ าชุมชน ทาให้ กลุ่มคนลาวและเวี ยดนามต้ องท าหน้ าที่ในการ
ช่วยเหลือเกื ้อกูลซึ่งกันและกัน โดยการแบ่งหน้ าที่รับผิดชอบทางานร่วมกัน เช่น
กลุ่มคนลาวจะรู้ ว่างานนี ้ต้ องรับผิดชอบอะไร เช่น ติดต่อประสานงานกับองค์กร
ของรัฐ เพื่อประชาสัมพันธ์หรื อแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐให้ มาร่วมงานและมาช่วย
เป็ นเจ้ าภาพ กลุ่มเวียดนามเข้ ามารับผิดชอบในเรื่ องของการระดมทุนนามาเป็ น
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ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการจัดงาน เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่ที่มีรายได้ ดีและ
เป็ นกลุม่ เครื อญาติเดียวกันเกือบทังหมด
้
ทาให้ ง่ายต่อการระดมทุน
ในด้ านการจัดหาสถานที่ หรื อการเตรี ยมโต๊ ะ เต็นท์ ไฟ เป็ นหน้ าที่ของ
กลุ่มคนเวียด ส่วนอุปกรณ์หรื อการจัดหาอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อใช้ ในการจัด
งาน รวมถึงหน้ าที่ในการทาอาหาร ทาความสะอาด และต้ อนรับแขก โดยส่วน
ใหญ่เป็ นหน้ าที่ของผู้หญิงไม่จาแนกว่าต้ องเป็ นผู้หญิงลาวหรื อผู้หญิงเวียดนาม
ทังนี
้ ้ ความสัมพันธ์ในลักษณะข้ างต้ นถือเป็ นความสัมพันธ์ที่แต่ละกลุ่มมีหน้ าที่
รับผิดชอบร่ วมกันในฐานะเป็ นพลเมื องของลาวและในฐานะที่เป็ นสมาชิ กใน
ชุมชนเดียวกัน ซึ่งจะทาให้ แต่ละกลุ่มมีพนั ธะและหน้ าที่ที่ต้องรับผิดชอบร่ วมกัน
ตามระบบโครงสร้ างที่เป็ นทางการ ในการร่ วมกิจกรรมทางสังคมโดยส่วนใหญ่
คนลาวมักเรี ยกกลุ่มเวียดนามในหมู่บ้านนาโบและหมู่บ้านสมสะนุกว่า “เวียด
เซี ยงหวาง” หมายถึงกลุ่มคนเวี ยดมาจากหมู่บ้ านเชี ยงหวาง เมื องหนองบก
(แขวงคาม่วน) ที่ย้ายมาเข้ าตังถิ
้ ่นฐานในพื ้นที่ตา่ งๆ ของเมืองท่าแขก
นอกจากนี ้ กลุ่มคนลาวจะใช้ คาว่า “เวียดเกี่ ยว” (Viet Kiew) ที่แปลว่า
ชาวเวี ยดนามอพยพเพื่ อเรี ย กชาวเวี ย ดนามหรื อ กลุ่ ม คนลาวที่ มี เชื อ้ สาย
เวียดนามทุกกลุ่ม ส่วนคนเวียดจะเรี ยกกลุ่มคนลาวว่า “ลาว” หากเป็ นคนชนเผ่า
จะเรี ยกชื่อแบบตรงตัว เช่น โซ่ ผู้ไท กะเลิง งวน เป็ นต้ น ทาให้ เห็นได้ ว่าทุกกลุ่ม
พยายามแยกออกจากกันโดยการสร้ างอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ที่แฝงไว้ ในสังคม
ลาวในรูปลักษณ์ตา่ งๆ แม้ กระทัง่ การแบ่งพื ้นที่ป่าช้ าตามกลุ่มชาติพนั ธุ์ก็เป็ นตัว
แปรสาคัญไม่น้อย โดยเฉพาะกลุ่มคนลาวและเวี ยดนามในเมื องท่าแขกและ
หมู่บ้านเชียงหวางจะแยกพื ้นที่ป่าช้ าออกจากกัน จึงถือได้ ว่าความสัมพันธ์ ของ
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คนลาวกับคนเวียดนามในพื ้นที่ค่อนข้ างจะเป็ นความสัมพันธ์ ตามภารกิจ แต่ก็
ยังให้ ความช่วยเหลือเกื ้อกูลซึง่ กันและกันเพื่อการอยูร่ ่วมกันได้ อย่างสมดุล
การมีบทบาทในด้ านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของคนเวียดนามที่เมื อง
ท่าแขกเป็ นเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทาให้ ชาวลาวให้ การยอมรับชาวเวียดนาม
มากขึน้ ประกอบกับการทากิ จกรรมให้ กับสังคมของชาวเวี ยดนามในรู ปของ
ชมรมหรื อสมาคมชาวเวียดนาม ที่ให้ การสนับสนุนหน่วยงานราชการที่ขอความ
ช่วยเหลือมาในแทบทุกครัง้ ไม่ว่าจะเป็ น วาตภัย อุทกภัย การสนับสนุนสร้ าง
ถนนเวียดนามอนุสรณ์ และสร้ างสวนสาธารณะ ฯลฯ
ในอดีตคนเวี ยดนามส่วนใหญ่ที่เมื องท่าแขกมักให้ การศึกษาแก่บุตร
หลานของตน โดยการเปิ ดสอนหนังสือขึ ้นตามบ้ าน โดยไม่อนุญาตตามกฎหมาย
พวกเขามีการอบรมสัง่ สอนและปลูกฝั งให้ ลูกหลานของตนมีความภูมิใจตนเอง
ว่าเป็ นคนเวี ยดนาม อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา ทางการลาวยินยอมให้ ชาว
เวียดนามที่เมืองท่าแขกสามารถเปิ ด “โรงเรี ยนลาว – เวียดนาม” ขึ ้นมาได้ โดย
โรงเรี ยนสามารถสอดแทรกความเป็ นเวียดนามได้ ตามสมควร นัน่ คือ “โรงเรี ยน
ประถมสิ นบูนเอกภาพ ลาว – เวี ยดนาม” ที่วดั โบเด่ ซึ่งตังอยู
้ ่ในเขตชุมชนชาว
เวียดนาม กระนัน้ โดยทัว่ ไป โรงเรี ยนลาว – เวียดนามแห่งนี ้ก็ยงั คงต้ องปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์อื่นๆ ตามที่กระทรวงศึกษาธิ การของลาวเป็ นผู้กาหนด ไม่ว่าจะ
เป็ นการร้ องเพลงชาติลาว ภาษาหลักที่ ใช้ และหลักสูตรที่ ใช้ ได้ ต้องผ่านการ
ตรวจสอบจากรัฐก่อน ฯลฯ
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ภาพที ่ 11 โรงเรี ยนประถมสิ นบูนเอกภาพ ลาว - เวียดนาม ในพืน้ ทีว่ ดั โบเด่ ซึ่ งอยู่ในเขต
ชุมชนชาวเวียดนาม ในเมื องท่าแขก ทีม่ ี ทงั้ นักเรี ยนลาว - เวียดนามมาศึกษาจานวนมาก
ทีม่ า: ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์ , 2558.

สรุปได้ ว่า ชาวเวียดนามที่อพยพมาอยู่อาศัยที่เมื องท่าแขกนันสามารถ
้
แบ่งได้ เป็ น 2 กลุ่มหลักๆ คื อเวี ยดนามรุ่ นเก่ า ซึ่งเป็ นรุ่ นแรกๆ ที่ อพยพจาก
เวี ยดนามมาอยู่ที่เมื องท่าแขก โดยพวกเขามี เหตุผลของการอพยพที่ ต่างกัน
ออกไป แต่ส่วนใหญ่ก็เนื่ องมาต้ องการหลบหนีจากการกดขี่ ของฝรั่ งเศส และ
หลบหนีจากความแร้ นแค้ นในเวียดนาม คนเวียดนามรุ่นนี ้จะเป็ นกลุ่มที่ค่อนข้ าง
ให้ ความสาคัญกับวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมประเพณีแบบเวียดนาม พวก
เขายังคงพูดภาษาเวี ยดนาม และมี ส่วนน้ อยเท่ านัน้ ที่ ได้ รั บสิ ทธิ ความเป็ น
พลเมือง ส่วนชาวเวียดนามอีกกลุ่ม คือ เวียดนามรุ่ นใหม่ ซึ่งเป็ นรุ่ นถัดมาที่ไม่
ค่อยยึดติดกับวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมประเพณีแบบเวียดนามมากนัก
พวกเขาส่วนใหญ่ต้องการได้ สิทธิความเป็ นพลเมืองลาว รวมทังมี
้ การตังนามสกุ
้
ล
ใหม่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับยุคสมัยของตน
อย่างไรก็ตาม ผู้ศกึ ษาพบว่า ไม่วา่ ชาวเวียดนามจะอพยพไปอยู่ในที่ใดก็
ตาม พวกเขามักคงความเป็ นเอกลักษณ์ของความเป็ นเวียดนามได้ อยู่เสมอ ไม่
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ว่าจะเป็ นด้ านภาษา ความเชื่อ และวัฒนธรรมประเพณี ฯลฯ แม้ ว่าการคงความ
เป็ นเอกลักษณ์ ดงั กล่าวพวกเขาจะต้ องมีการปรั บตัวตามสภาพแวดล้ อมใหม่
ตามสังคมใหม่ที่พวกเขาได้ เข้ าไปอยู่อาศัย เช่น หากพวกเขาแต่งงานกับคนลาว
พวกเขาก็ยินดีที่จะให้ มีการจัดงานแต่งงานแบบคนลาว รวมทังพวกเขายิ
้
นดีที่จะ
ปฏิสมั พันธ์ทงกั
ั ้ บหน่วยงานของรัฐบาลลาวและกับคนลาวในเมืองท่าแขกอย่าง
ใกล้ ชิด โดยผ่านการร่วมกันทากิจกรรมที่สาคัญๆ ทังงานปี
้
ใหม่ งานศพ และงาน
สาธารณกุศลที่สาคัญๆ ของเมืองท่าแขก
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