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บทคัดย่อ 
 

การก่อสร้าง “แหล่งศึกษาและท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ 
จังหวัดอุดรธานี” ท่ีบ้านหนองโอน - หนองฮาง ต าบลเชียงพิณ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัอดุรธานี ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีโฮจิมินห์เคยพกัอาศยัเพ่ือเคล่ือนไหวงานการเมือง
ช่วงสัน้ๆ ก่อนท่ีจะเดินทางไปจังหวัดหนองคาย และจงัหวดันครพนม นอกจาก
เป็นการแสดงออกถึงความเคารพนับถือท่ีชาวเวียดนามมีต่อโฮจิมินห์โดยตรง
แล้ว อีกด้านหนึ่งก็แสดงให้เห็นถึงการประสานความสัมพันธ์ระหว่างไทยและ
เวียดนามรวมถึงกันอย่างลงตวั ระหว่างชาวไทยและชาวเวียดนามเพ่ือผลักดัน
โครงการนีใ้ห้เกิดขึน้และเป็นจริง  

บทความเร่ืองนีต้้องการแสดงให้เห็นว่า การเกิดขึน้ของ “แหล่งศึกษา
และท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี” ถือว่าเป็นหนึ่งใน

                                                   
1 นกัศกึษาปริญญาเอก สาขา Linguistics (Contrastive - Comparative Linguistics) 
มหาวทิยาลยัสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ ฮานอย ประเทศเวียดนาม   
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สญัลกัษณ์แห่งมิตรไมตรีระหว่างชาวไทยและชาวเวียดนาม เพราะตัง้แตเ่ร่ิมต้น
โครงการนีใ้นปี พ.ศ.2542 โดยการด าเนินงานต่างๆ ทุกขัน้ตอน และทุก
กระบวนการ ล้วนเกิดขึน้ได้เพราะอาศยัความร่วมมือกนัอย่างแข็งขันทัง้จากชาว
ไทย และชาวเวียดนาม รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในจังหวัดอุดรธานี กระทั่งโครงการนีบ้รรลุผลส าเร็จและได้ท าพิ ธีเปิด
อยา่งเป็นทางการในปี พ.ศ.2549 
 
ค าส าคัญ: โฮจิมินห์, สญัลกัษณ์, หนองโอน, อดุรธานี, การทอ่งเท่ียวประวตัศิาสตร์ 
 
Abstract  
 

Construction of Ho Chi Minh Educational and Historical Tourism Site 
at Ban Nong Oan Nong Hang in Chiang Phin Sub-district of Mueang Udon 
Thani District in Udon Thani Province where formerly was Ho Chi Minh’s 
temporary political refuge before moving to Nongkhai and Nakhon Phanom 
Provinces for political movement represented Vietnamese’s respect to Ho Chi 
Minh and collaboration between Thais and Vietnamese to support this 
construction until it was arisen.      
 This article aimed to identify that the arising of Ho Chi Minh Educational 
and Historical Tourism Site in Udon Thani Province symbolized amity between 
Thais and Vietnamese. Since 1999 when the construction had been approved 
and launched, all the construction processes were arisen because of 
collaboration between Thais and Vietnamese. In addition, support from 
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government agencies and individual sectors in Udon Thani Province also 
developed the construction. These collaboration led to completion of the 
construction inaugurated through official opening ceremony in 2006.    
 
Keywords: Ho Chi Minh, Symbols, Nong Oan, Udon Thani, Historical Tourism 
 
บทน า 

เม่ือกลา่วถึงสถานท่ีท่ีเป็นแหลง่ศกึษาและท่องเท่ียวในเชิงประวตัศิาสตร์
เก่ียวกบัโฮจิมินห์ ท่ีอยูใ่นประเทศไทยนัน้ โดยทัว่ไปมกันึกถึงท่ีบ้านนาจอก ต าบล
หนองญาติ อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม ซึ่งตามประวตัิถือเป็นหนึ่งในสถานท่ี 
ท่ีโฮจิมินห์เคยอยู่พกัอาศยัมาก่อน ในระหว่างท่ีเขาได้เข้ามาลีภ้ยัและเคล่ือนไหว
ในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ.2466 - 2474 โดย “บ้านลุงโฮจิมินห์” หรือ “บ้านท่าน 
โฮจิมินห์” ตามท่ีเจ้าของพืน้ท่ีเรียก เป็นการสร้างบ้าน การจ าลองบรรยากาศ และ
การตกแต่งสถานท่ี ข้าวของเคร่ืองใช้ให้เหมือนกับช่วงเวลาท่ีโฮจิมินห์ได้เข้ามา
อยู่อาศัยมากท่ีสุด แต่เน่ืองจาก “บ้านลุงโฮจิมินห์” ท่ีบ้านนาจอก จังหวัด
นครพนม เป็นพืน้ท่ีส่วนบคุคลและบริหารจดัการโดยเอกชน เหตนีุ ้คนเวียดนาม
หรือแม้แต่กลุ่มคนไทยเชือ้สายเวียดนามในจังหวัดนครพนม จึงไม่ค่อยรู้สึกว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งท่ีสมัพนัธ์หรือเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีโดยตรง นอกจากการมีความ
เคารพนับถือต่อโฮจิมินห์ (กระทั่ง ต่อมาต้องมีการผลักดันให้สร้างบ้านลุง 
โฮจิมินห์ขึน้อีกแหง่ ซึง่ถดักนัไปไมถ่ึง 1 กิโลเมตร)  



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561 

96 

ในการเกิดขึน้ของ “แหลง่ศกึษาและท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์โฮจิมินห์  
จงัหวดัอดุรธานี” 2 ดจูะแตกตา่งออกไปโดยสิน้เชิง เพราะสถานท่ีแห่งนีเ้กิดขึน้ได้
เพราะอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างดีจากหลายๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบนัการศึกษา พ่อค้า คหบดี ฯลฯ โดยเฉพาะกลุ่ม
ชาวไทยเชือ้สายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี ท่ีนับว่ามีบทบาทหลักในการ
ขับเคล่ือนและผลักดันให้โครงการนีเ้ป็นไปได้และเกิดขึน้จริง พวกเขาท างาน
ร่วมกนักบักลุม่ชาวไทยภายในจงัหวดัอุดรธานีกนัอย่างขะมกัเขม้น ในการติดต่อ
ประสานงาน ประชาสมัพนัธ์ ขอความร่วมมือ ขอรับการสนบัสนุนจากภาคส่วน
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ท่ีอยู่ในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม จนท าให้
โครงการนีมี้ความคืบหน้าเป็นล าดบัเร่ือยมา กระทัง่สามารถท าพิธีเปิดได้อย่าง
เป็นทางการในปี พ.ศ.2549 อนัน ามาซึ่งความภาคภูมิใจของชาวเวียดนามและ
ชาวไทยท่ีสามารถผลักดนัให้เกิดสถานท่ีท่ีเป็นเสมือนสายใยแห่งมิตรภาพกัน
ขึน้มาได้ส าเร็จ 

บทความเร่ืองนี ้ได้มีการน าทฤษฎีโครงสร้าง - หน้าท่ี (Structural - 
Functional Theory) ของ ทาลคอทท์ พาร์สัน (Talcott Parson) แนวคิดด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเน้นไปท่ีระดับความสัมพันธ์ปัจเจกบุคคล 
(Individual) เป็นการวิเคราะห์ระดบับุคคลท่ีมีการพิจารณาถึงทศันคติ ความคิด 
ความเช่ือ ค่านิยม อุดมการณ์ แรงจูงใจทางการเมืองของผู้น า และแนวคิดเร่ือง
ประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral History) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in - depth 
interview) โดยมีการน าเสนอข้อมูลท่ีได้รับด้วยการพรรณนาถึงความคิดและ

                                                   
2 ช่ือเต็ม คือ แหลง่ศกึษาและทอ่งเที่ยวเชิงประวตัิศาสตร์โฮจิมินห์ บ้านหนองโอน - หนองฮาง 
จงัหวดัอดุรธานี 
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เหตุผลเบือ้งหลังของการสร้างแหล่งศึกษาและท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ 
โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี หลังมีการเข้ามาอาศัยในประเทศไทยของชาว
เวียดนามในฐานะญวนอพยพ จนกระทัง่กลายเป็นพลเมืองไทย หรือท่ีมกัเรียกว่า
ชาวเหวียดเก่ียว  

ผู้ เขียนได้แบ่งเนือ้หาการน าเสนอออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ ขบวนการ
เคลื่อนไหวกู้ชาติของเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี อนัเป็นการแสดงให้เห็นว่า
จงัหวดัอุดรธานี มีส่วนเก่ียวข้องกับขบวนการเคล่ือนไหวกู้ชาติของเวียดนามใน
แง่มมุไหน อย่างไรบ้าง ถดัมาคือ การรวมกลุ่มของชาวเหวียดเก่ียวไทยเชื้อสาย
เวียดนามจงัหวดัอุดรธานี เนือ้หาในส่วนนีแ้สดงรายละเอียดความเป็นมาเป็นไป
ส าหรับการรวมกลุ่มกนัของชาวไทยเชือ้สายเวียดนามในจงัหวดัอุดรธานี และใน
ส่วนสุดท้ายอันเป็นแกนหลักของบทความ คือ แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิง
ประวติัศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวดัอุดรธานี: สญัลกัษณ์แห่งสมัพนัธไมตรีระหว่าง
ไทยและเวียดนาม คือ การน าเสนอให้เห็นถึงความร่วมมือของภาคส่วนตา่งๆ ทัง้
ท่ีเป็นชาวเวียดนาม และชาวไทยในการช่วยผลกัดนัให้โครงการดงักล่าวข้างต้น
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย กระทั่งกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งสัมพันธไมตรี
ระหวา่งผู้คนสองประเทศในท่ีสดุ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ในการศึกษาเก่ียวกับชาวเหวียดเก่ียวหรือชาวเวียดนามท่ีเดินทางมา
พ านกัอาศยัในประเทศสยามหรือประเทศไทย จงึไมอ่าจมองข้ามขบวนการกู้ ชาติ
หรือขบวนการรักชาติเวียดนามท่ีมาเคล่ือนไหวในประเทศไทย เพราะบุคคลท่ีมี
ส่วนเคล่ือนไหวในขบวนการดงักล่าวล้วนเป็นส่วนหนึ่งของผู้ อพยพย้ายถ่ินมา
อาศยัในประเทศไทย ซึ่งบทความนีจ้ะล าดบัเหตกุารณ์ตัง้แต่การเร่ิมเข้ามาของ
ชาวเวียดนามอพยพมาอาศยัในประเทศไทยโดยเฉพาะในจงัหวดัอุดรธานีตัง้แต่
เร่ิมต้น จนกระทั่งการรวมกลุ่มของชาวเหวียดเก่ียว ในการจัดตัง้กลุ่ม ชมรม 
สมาคม ท่ีส าคญัคือการก่อสร้างแหล่งศกึษาและท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์โฮจิ
มินห์ จงัหวดัอดุรธานี  
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ขบวนการเคล่ือนไหวกู้ชาตขิองเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี  
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีการอพยพย้ายถ่ินฐานของชาว

เวียดนาม โดยท่ีมีชาวเวียดนามกระจายอยู่เกือบทั่วประเทศไทย จากหลักฐาน
ทางประวตัิศาสตร์ปรากฏว่า ชาวเวียดนามเร่ิมอพยพเข้ามาอาศยัในประเทศไทย 
เป็นครัง้แรกในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์ฯ แหง่กรุงศรีอยธุยา (สรณี  วงศ์เบีย้สจัจ์, 
2549) และมีการอพยพเข้ามาอาศัยในไทยหลายช่วง โดยเฉพาะในระหว่าง
กลางศริสต์ศตวรรษท่ี 17 ถึงกลางศริสต์ศตวรรษท่ี 20  

สาเหตท่ีุชาวเวียดนามเข้ามาประเทศไทยมีสาเหตสุ าคญั 3 ประการคือ 
1) อพยพเพ่ือลีภ้ยัทางการเมือง 2) การเบียดเบียนทางศาสนาจากราชวงศ์เหงียน 
(Nguyễn) อีกทัง้การถกูกวาดต้อนเข้ามาในฐานะเชลยศึกสงคราม และ 3) ความ
แห้งแล้งภยัธรรมชาติหรือทพุภิกขภยั ซึ่งทัง้สามเหตผุลมีความแตกตา่งกนัอย่าง
สิน้เชิง โดยในข้อแรกถือเป็นการมาด้วยความสมัครใจแบบหนีร้อนมาพึ่งเย็น 
ขณะท่ีสองข้อหลังถือเป็นการหนีร้อนมาพึ่งเย็น อันเน่ืองมาจากการลุกขึน้
ต่อต้านฝร่ังเศสของขบวนการกู้ ชาติหรือขบวนการรักชาติเวียดนามได้ขยายวง
กว้างขึน้ทัว่ประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง หลงัจากท่ีเวียดนามได้ลงนามในข้อตกลง
ปาเดอโนเดรอ (Patenotre) กับฝร่ังเศสในวันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ.2427 มีผลให้
เวียดนามเหนือกลายเป็นรัฐในอารักขาของฝร่ังเศส และเวียดนามถูกแบ่งเป็น
สามส่วนโดยสิน้เชิง โดยภาคใต้มีสถานะเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส ส่วน
ภาคเหนือและภาคกลางมีฐานะเป็นรัฐอารักขา แม้ว่ายงัอยู่ภายใต้การดแูลของ
ราชวงศ์เหงวียน แตฝ่ร่ังเศสก็เข้าควบคมุกิจการการตา่งประเทศ การเงิน การคลงั
และการแตง่ตัง้จกัรพรรดิ ซึ่งการเข้าควบคมุดแูลของฝร่ังเศสเช่นนี ้จึงเป็นเสมือน
ว่าเวียดนามได้สูญเสียเอกราชให้แก่ฝร่ังเศสโดยสิน้เชิง (ธัญญาทิพย์  ศรีพนา, 
2548: 31) อนัเป็นเหตใุห้ชาวเวียดนามเร่ิมท่ีจะอพยพเข้ามาอยู่อาศยัในประเทศ
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ไทย โดยเฉพาะพืน้ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานเป็นหลัก เน่ืองจากมี
พืน้ท่ีติดกบัชายแดนประเทศลาว และไม่ไกลจากเวียดนามตอนกลาง มีผลท าให้
กลุ่มผู้ รักชาติจากเวียดนามเข้ามาเคล่ือนไหวในสยามช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 คือ 
“โตนจุงเซิน” (Tôn Trung Sơn) และโดยเฉพาะ “ดัง่ทุกเหือ” (Đặng Thúc Hứa)  
ผู้ซึง่มีบทบาทส าคญัในการวางรากฐานขบวนการกู้ชาติของเวียดนามในประเทศ
ไทย โดยครัง้แรกเข้ามาพ านักท่ีบ้านถ า้ (พ.ศ.2453 - 2460) และบ้านดง (พ.ศ.
2457 - 2460) ครัง้ท่ีสองตัง้แตปี่ พ.ศ.2462 เป็นต้นไป ได้เคล่ือนไหวท่ีบ้านดงและ
จงัหวดัต่างๆ ของภาคอีสาน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายอยู่สามประการคือ 1) รักษาไว้ซึ่ง
การติดต่อกับผู้ รักชาติในเวียดนาม 2) รักษาไว้ซึ่งการติดต่อกับนักปฏิวตัิในจีน 
และ 3) แสวงหาการสนับสนุนจากเจ้าหน้าท่ีไทยต่อชาวเวียดนามในสยาม 
(ธญัญาทิพย์  ศรีพนา, 2548: 41) 

ในต้นปี พ.ศ.2466 ดัง่ทุกเหือ เร่ิมออกพบปะครอบครัวชาวเวียดนาม
และชักชวนชาวเวียดนามสอนภาษาเวียดนามให้ลูกหลานในปี พ.ศ.2467 คน
ใกล้ชิด ดัง่ทุกเหือ ได้เร่ิมสร้างหมู่บ้านเวียดนามท่ีหนองบัว ตัง้อยู่นอกตัวเมือง
อดุรธานี พร้อมทัง้ได้รับอนญุาตจากทางการไทยให้ท าไร่บนผืนดินท่ีนัน่ได้ ท าให้
หลายๆ ครอบครัวย้ายเข้ามาอยู่อาศยัท่ีหนองบวัมากขึน้ จึงเป็นการง่ายในการ
เร่ิมให้การศึกษาทางการเมือง ทัง้ยงัได้รับการสนับสนุนจากชาวเวียดนามมาก
ยิ่งขึน้ อีกทัง้จ านวนชาวเวียดนามท่ีย้ายเข้ามาอาศยัท่ีหนองบวัเพิ่มขึน้จาก 40 
ครอบครัวในปี พ.ศ.2468 เพิ่มขึน้เป็น 100 ครอบครัว ในปี พ.ศ.2472 และต่อมา 
ดัง่ทุกเหือ ได้ขยายงานสร้างฐานการเคล่ือนไหวไปยงับ้านหนองโอน ซึ่งอยู่ห่าง
จากตวัเมืองอดุรธานีไป 10 กิโลเมตร (ธญัญาทิพย์  ศรีพนา, 2548: 53) 
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จากการศึกษาภาพรวมชาวเวียดนามเร่ิมอพยพเข้ามาอาศยัในจังหวัด
อุดรธานีตัง้แต่ต้นศริสต์ศตวรรษท่ี 20 เป็นต้นมา สามารถแบ่งช่วงเวลาการ
อพยพของชาวเวียดนามเข้ามายงัจงัหวดัอดุรธานีออกได้เป็น 3 ชว่ง คือ  

1) ช่วงต้นศริสต์ศตวรรษท่ี 20 เร่ิมมีนกัปฏิวตัิชาวเวียดนามจ านวนหนึ่ง 
เดินทางเข้ามาอาศยัและเคล่ือนไหวเพ่ือกอบกู้ เอกราชจากประเทศฝร่ังเศส ใน
พืน้ท่ีของจงัหวดัอดุรธานี (พิสิฐ อ านวยเงินตรา, 2557: 622)  

2) ช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เป็นการอพยพลีภ้ัยสงครามครัง้ใหญ่
จากการโจมตีของฝร่ังเศสในปี พ.ศ.2489 โดยชาวเวียดนามได้ท าการอพยพ
ในช่วงนีเ้ป็นสองระลอก คือ จากเมืองท่าแขก (แขวงค าม่วน) ข้ามมายงัจงัหวดั
นครพนมเป็นแหง่แรก และตอ่มาคอ่ยอพยพเป็นระลอกท่ีสองจากกรุงเวียงจนัทน์
ข้ามแม่น า้โขงมายังจังหวัดหนองคาย หลังจากนัน้ได้เดินทางต่อมายังจังหวัด
อดุรธานี  

3) ช่วงปี พ.ศ.2496 จนถึงปัจจุบัน (พงศ์ เรืองสุวัฒน์ , 2560) เป็น
ช่วงเวลาท่ีมีชาวเวียดนามจากจงัหวัดรอบข้างอพยพเข้ามาในจงัหวัดอุดรธานี
เพ่ือตัง้รกรากและท ามาหากิน เน่ืองจากจงัหวดัอุดรธานีมีฐานเศรษฐกิจท่ีดีกว่า
จงัหวดัอ่ืนๆ รอบข้าง อนึ่งรวมถึงจงัหวดัอดุรธานี ซึ่งนอกจากมีพิกดัเหมาะสมใน
แง่ท่ีอยูห่า่งจากการปราบปรามทางด้านชายแดนลาวของฝร่ังเศสแล้ว  

ขณะท่ีในอีกด้านหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่าประชากรในภาคอีสานส่วนใหญ่
ยังมีส านึกความเป็นลาว ท่ียังไม่สยบยอมต่ออ านาจของสยามและฝร่ังเศส 
นอกจากนีจ้งัหวดัอุดรธานียงัถือได้ว่าเป็นศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพราะมีท าเลภูมิศาสตร์อยู่ตรงกลางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งมีพืน้ท่ีติดต่อกับ 6 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย 
ขอนแก่น กาฬสินธุ์  สกลนคร หนองบัวล าภู และเลย ช่วยเกือ้หนุนให้จังหวัด
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อดุรธานีมีเศรษฐกิจท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วกว่าจงัหวัดอ่ืนๆ โดยรอบ และน่ีจึงเป็น
อีกหนึง่เหตผุลประการส าคญั ท่ีท าให้ชาวเวียดนามเลือกท่ีจะอพยพเข้ามาท ามา
หากินในจังหวัดอุดรธานี ท่ีมีจ านวนประชากรอาศยัอยู่กว่า 15,000 คน (พิสิฐ 
อ านวยเงินตรา, 2557: 622) 

หากกล่าวขบวนการเคล่ือนไหวกู้ ชาติชาวเวียดนามในจงัหวัดอุดรธานี 
คงหลีกไม่พ้นท่ีจะต้องกล่าวถึงขบวนการเคล่ือนไหวของอดีตผู้ น าประเทศ
เวียดนาม อย่างโฮจิมินห์หรือ “ลุงโฮ” ผู้ซึ่งได้เดินทางจากยุโรปมาเมืองไทยใน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2471 เพ่ือท าการเคล่ือนไหว ปลุกกระแสรักชาติ ต่อต้าน 
นกัล่าอาณานิคมฝร่ังเศส ในระยะแรกได้เข้ามาท่ีบ้านดง จงัหวดัพิจิตร เพ่ือปลุก
ระดมชาวเวียดนามให้เข้าร่วมกบัสมาคมมิตรภาพ (Hội Thần Ái) อนัจะเป็นการ
สร้างความสามคัคีภายในกลุ่มชาวเวียดนามในสยาม ตอ่มาสมาคมแห่งนีใ้ช้ช่ือ
สมาคมเกือ้กูล (Hội Tương Thân) และสุดท้ายใช้ช่ือว่า สมาคมชาวเวียดนาม
โพ้นทะเลกู้ชาต ิ(Hội Việt kiều cứu quốc) (วิภา เรืองอ าไพสกลุ, 2560)  

หลงัจากนัน้โฮจิมินห์ได้เดินทางเข้าสู่อีสานโดยมุง่มายงัจงัหวดัอดุรธานี 
เป็นแหง่ท่ีสองเพ่ือด าเนินงานใน 3 ประเดน็หลกั คือ  

1) จัดตัง้คณะกรรมการศูนย์กลางการเคล่ือนไหวในอีสานท่ีจังหวัด
อดุรธานี (The Udon Provincial Committee) ให้เป็นองค์กรชีน้ าการเคล่ือนไหวกู้
ชาตเิวียดนามในอีสานและเช่ือมโยงเข้าสู่ลาวและเวียดนาม   

2) การปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติในหมู่เยาวชนเวียดนาม โดยโฮจิมินห์
ได้แนะน าชาวเวียดนามท่ีจงัหวัดอุดรธานี ให้ท าเร่ืองขออนุญาตทางการสยาม
ส าหรับการเปิดโรงเรียนสอนภาษาท่ีบ้านหนองบวั3 เม่ือปี พ.ศ.2525 โดยให้ช่ือว่า 

                                                   
3 ปัจจบุนัอยูใ่นเขตเทศบาลนครอดุรธานี 
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“โรงเรียนราษฎร์4” และได้จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันท่ี 25 พฤษภาคม 
พ.ศ.2472 มีจ านวนนักเรียนทัง้หมด 38 คน เป็นนกัเรียนชาวเวียดนาม 21 คน 
นกัเรียนชาวไทย 17 คน มีครู 2 คน คือ นายบวัจนั กิจขยนั ครูสอนภาษาไทยตาม
หลกัสตูรของกระทรวงการศกึษาของไทย และนายฮวงก ่า ครูสอนภาษาเวียดนาม
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาและอบรมเวียดนาม (ส านกัหอจดหมายเหตุ
แหง่ชาต,ิ กต.39/12 [แผน่ท่ี 26] อ้างในเศรษฐศาสตร์  วตัรโศก, 2557: 130) 

 3) ขยายเครือข่ายการเคล่ือนไหวกู้ ชาติเวียดนามในอีสานเข้าไปยงัลาว
และเวียดนาม โดยการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติในหมู่เยาวชนเวียดนาม ด้วย
วิธีการเคล่ือนไหวท่ีหลากหลาย ทัง้การตัง้โรงเรียน การตัง้ค่ายฝึกอาวุธ การ
เผยแพร่ส่ือสิ่งพิมพ์ การแต่งบทเพลง บทกลอน บทละครและการเล่นกีฬาเพ่ือ
สร้างความสามคัคีในหมู่ชาวเวียดนาม เป็นต้น (เศรษฐศาสตร์ วตัรโศก, 2557: 
129 - 135)  

จากการท่ีมีขบวนการกู้ชาติเวียดนามเข้ามาเคล่ือนไหวในประเทศไทย จึง
สง่ผลให้นโยบายตอ่ต้านคอมมิวนิสต์ของรัฐบาลทหารไทยและสภาพความสมัพนัธ์
ไทย - เวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอดีตตลอดมา มีความเก่ียวพนัและส่งผล
กระทบโดยตรงสู่วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามอพยพ เน่ืองจาก
บทบาทของชาวญวนอพยพได้ส่งผลทัง้ด้านผลักดันและชะลอการพัฒนา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งไทย - เวียดนาม ในการสร้างความไว้วางใจระหวา่งกนั 
 
 
 

                                                   
4 โรงเรียนราษฎร์สอนภาษาเวียดนามที่มีพิธีเปิดอยา่งเป็นทางการแหง่แรกของสยาม 
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การรวมกลุ่มของชาวไทยเชือ้สายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี  
จากการเคล่ือนไหวของขบวนการเก่ินเวืองต่อต้านฝร่ังเศส ได้ส่งผลให้มี

การสู้รบขยายวงกว้างจากพืน้ท่ีภาคเหนือของเวียดนามเร่ือยไปจนตอนกลางของ
เวียดนาม ส่งผลให้ประชากรชาวเวียดนามท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ทางภาคเหนือและ
ภาคกลางของประเทศ ต้องละทิง้บ้านเกิดเพ่ือลีภ้ัยสงครามจากการโจมตีอย่าง
หนักของฝร่ังเศสมายังประเทศลาวรวมทั ง้พืน้ท่ีบริเวณภาคอีสานของไทย 
โดยเฉพาะชาวไทยเชือ้สายเวียดนามในจงัหวดัอุดรธานี ท่ีส่วนใหญ่มีภูมิล าเนา
มาจากภาคเหนือและภาคกลางของเวียดนาม ได้แก่ จังหวัดนามดิ่ญ (Nam 
Định) ฮา่ติง๋ (Hà Tĩnh) และกวา่งบิง่ (Quảng Bình) ฯลฯ จ าต้องอพยพลีภ้ยัมายงั
ประเทศไทยในฐานะญวนอพยพ ยิ่งโดยเฉพาะช่วงปี พ.ศ.2507 ท่ีไม่สามารถ
กลบัเวียดนามได้หลงัจากการส่งกลบัประเทศต้องยุติลง ซึ่งพวกเขาต้องประสบ
กบัความกดดนัและความยากล าบากในการท ามาหากินและด ารงชีวิต  

ตลอด 40 ปี นบัจากท่ีจอมพล ป. พิบลูสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี จวบ
จนต้นทศวรรษท่ี 1990 หลังจากรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้เปล่ียน
นโยบายต่างประเทศต่อประเทศในอินโดจีนซึ่งรวมถึงเวียดนาม นโยบายต่อชาว
ญวนอพยพจึงเร่ิมคลายความเข้มงวดลง แม้วา่มาตรการ กฎระเบียบท่ีใช้กับชาว
ญวนอพยพในอดีตยงัคงมีผลบงัคบัใช้อยู่จนถึงปัจจุบนัก็ตาม แต่การบงัคบัใช้
นัน้ไมเ่คร่งครัดดงัเช่นอดีต (ธญัญาทิพย์  ศรีพนา, 2548: 177) 

แรกเร่ิมชาวไทยเชือ้สายเวียดนามท่ีเข้ามาตัง้รกรากในจงัหวดัอุดรธานี  
ยังไม่ได้รับสัญชาติไทยโดยอยู่ในฐานะ “ญวนอพยพ” (ไร้สัญชาติ) ซึ่งท าให้มี
ข้อจ ากดัในเร่ืองของสิทธิการเป็นพลเมืองไทยหลายอย่าง พวกเขาจึงได้มีการจบั
กลุ่มเพ่ือสร้างความเหนียวแน่นและความสามคัคี โดยได้ช่วยเหลือกนัและกนัทัง้
ในด้านความเป็นอยู่และการมองหาลู่ทางท ามาหากิน ตอ่มารัฐบาลไทยโดยมติ
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คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2533 ได้ให้สญัชาตไิทยแกบ่ตุรหลาน
ของชาวเวียดนามอพยพ เม่ือได้รับสัญชาติไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว กอปรกับ
สถานการณ์ทางการเมืองระหว่างไทยกบัเวียดนามคลายความตงึเครียด ทางการ
เวียดนามโดยคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 
ได้มีนโยบายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม มาตรา 36 เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 
พ.ศ.2547 (36 - NQ/TW) จดัตัง้ “คณะกรรมการดแูลชาวเวียดนามในตา่งประเทศ”  
(ชาวเวียดนามโพ้นทะเล) เพ่ือท าหน้าท่ีประสานงานและติดต่อให้การสนับสนุน
และช่วยเหลือกิจการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกับชาวเวียดนามโพ้นทะเล อีกทัง้
ยงัเป็นการเช่ือมความสมัพนัธ์ระหว่างรัฐบาลเวียดนามกับรัฐบาลประเทศท่ีชาว
เวียดนามโพ้นทะเลพ านกัอาศยัอยู ่ 

โดยท่ี “คณะกรรมการดูแลชาวเวียดนามในต่างประเทศ” ท่ีตัง้ขึน้นี ้มี
วตัถปุระสงค์หลกัอยู ่4 ข้อคือ  

1) การรวมกลุ่มชาวเวียดนามโพ้นทะเลให้มีความรักและสามคัคีกนั  
2) อนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมชนชาต ิ 
3) การร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึน้เพ่ือจะได้กลับมาร่วมกัน

สร้างสรรค์และพฒันาบ้านเกิด (ประเทศเวียดนาม) 
4) การเช่ือมความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างประเทศเวียดนามและประเทศท่ี

ชาวเวียดนามพ านกัอาศยั  
 
จากนโยบายดงักลา่วชาวไทยเชือ้สายเวียดนามในจงัหวดัอดุรธานี จงึได้

ขานรับและผลักดันให้มีการก่อตัง้สมาคมชาวไทยเชือ้สายเวียดนาม จังหวัด
อดุรธานีขึน้อย่างเป็นทางการ ในวนัท่ี 26 เมษายนในปี พ.ศ.2547 โดยมีนายวินยั 
เลวนั (ông Lê Văn Yên) เป็นนายกสมาคมในระหว่างปี พ.ศ. 2547 - 2554 ส่วน
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นายหว ูยวีจิ๋น (ông Vũ Duy Chính) พ.ศ. 2555 - 2558  และนายสรัุตน์ ศรีนฤวรรณ 
(ông Trần Minh Đức)  พ.ศ.2558 จนถึงปัจจบุนั ตามล าดบั (วินยั เล วนั, 2559)  

ส านกังานของสมาคมชาวไทยเชือ้สายเวียดนามจงัหวดัอุดรธานี ในยุค
เร่ิมแรกได้รับการเอือ้เฟือ้สถานท่ี เพ่ือจดัตัง้เป็นส านกังานชั่วคราวจากเจ้าของ
กิจการร้านลกูชิน้เกียรติเทเลอร์ บริเวณถนนแจ่มนุสรณ์ ซึ่งตัง้อยู่บริเวณนัน้เป็น
เวลา 3 ปี ต่อมาชาวไทยเชือ้สายเวียดนามได้มีการระดมทุนบริจาค เพ่ือจัดหา
พืน้ท่ีส าหรับสร้างท่ีตัง้ส านักงานอย่างถาวร ซึ่งปัจจุบันตัง้อยู่เลขท่ี 135/101  
- 102 ซอยประชาสันติ ถนนนิตโย ได้ท าการเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันท่ี 17 
พฤษภาคม พ.ศ.2550 โดยมี นายอ านาจ ผการัตน์ ผู้ ว่าราชการจงัหวดัอุดรธานี 
เป็นประธานพิธีเปิด นอกจากนีย้ังมี นายเหงียน ยวี ฮึง (Nguyễn Duy Hưng) 
เอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ประจ าราชอาณาไทย นายเจิ่น 
เงียน ตรึก (Trần Nguyên Trực) กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ประจ าจังหวัดขอนแก่น  นายเหงียน ตรอง เลียน (Nguyễn Trọng Liên) กงสุล
สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ประจ าจงัหวดัขอนแก่น  นายวินยั เลวนั นายก
สมาคมชาวเวียดนามจงัหวดัอดุรธานี  นายธีระ ตัง้หลกัมัน่คง ประธานหอการค้า
จงัหวดัอดุรธานีและคณะ   

โดยสมาคมชาวไทยเชือ้สายเวียดนามจงัหวดัอุดรธานี ได้มีการแบ่งเขต
บริหารออกเป็น 5 คุ้ม ดงันี ้1) คุ้มบ้านจิก 2) คุ้มสร้างหลวง 3) คุ้มส่ีแยก 4) คุ้ม
ห้าแยก และ 5) คุ้มกมุภวาปี (อ าเภอกมุภวาปี) รวมกวา่ 2,500 ครัวเรือน (โชคชยั  
สิริทองจินดา, 2559) อีกทัง้ยงัมีการจดัตัง้กลุม่สตรีท่ีมีสมาชิกกว่า 180 ครัวเรือน
โดยมีการตัง้กองทุนกลาง ซึ่งสมาชิกแต่ละครัวเรือนจ่ายครัวเรือนละ 100 บาท/
เดือน เป็นการรวมกลุ่มสตรีชาวไทยเชือ้สายเวียดนามท่ีอยู่ในจังหวัดอุดรธานี 
เพ่ือการช่วยเหลือเกือ้กูลกันทัง้งานร่ืนเริงและงานศพ อนัเป็นการแสดงออกถึง
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ความรักและสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนแสดงถึงการมีรากเหง้าในความเป็น
เวียดนามร่วมกนั นอกจากนีส้มาคมแห่งนีย้งัได้แบง่หน้าท่ีให้มีรองนายกสมาคม
ฯ เพ่ือดแูลด้านการติดตอ่ประสานงานระหว่างสมาคมชาวไทยเชือ้สายเวียดนาม
กับหน่วยงานราชการในจังหวัดอุดรธานี อนัจะช่วยให้การด าเนินกิจกรรมใดๆ 
เป็นไปได้อย่างสะดวกและราบร่ืน 

นอกจากนีย้งัมีการก่อตัง้สมาคมนกัธุรกิจไทย - เวียดนาม ราวปี พ.ศ.
2553 โดยการรวมตวัของชมรมนักธุรกิจไทย - เวียดนาม เพ่ือเปิดโอกาสให้กับ
ตนเองในการติดต่อส่ือสารและแลกเปล่ียนทางธุรกิจ ซึ่งขณะนีมี้สมาชิกชมรม
รวมทัง้สิน้ 12 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู เลย บึงกาฬ 
สกลนคร นครพนม ขอนแก่น อบุลราชธานี มกุดาหาร กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่งมีแผนท่ีจะขยายสมาชิกและตัง้ชมรม
ไทย-เวียดนามเพิ่มอีก 4 จงัหวดั คือ เชียงใหม ่สระแก้ว ยโสธร และร้อยเอ็ด  

หากมองทางด้านเศรษฐกิจของชาวไทยเชือ้สายเวียดนามในจังหัด
อุดรธานีและภาคอีสาน จะพบว่าส่วนใหญ่ยังไม่มีธุรกิจใหญ่มีเพียงวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อาทิ ร้านอาหาร ร้านทอง ร้านเสือ้ผ้า ร้าน
ขายรถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ อุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ สินค้าปัจจยัส่ี ฯลฯ ในการ
รวมกลุ่มกันนัน้ได้มีเป้าหมาย ด้านความร่วมมือทางธุรกิจและน าความเจริญ 
มาสู่จังหวัดของตน อีกทัง้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศบ้านเกิดคือ
ประเทศเวียดนามและประเทศไทย ซึ่งเสมือนเป็นดินแดนแม่แห่งท่ีสอง หลัก
ส าคญัคือการเช่ือมความสมัพนัธ์ท่ีดีในการเสริมสร้างมิตรภาพอนัดีระหว่างทัง้
สองประเทศ ทัง้ยงัเป็นการแสดงศกัยภาพด้านฐานะทางเศรษฐกิจของชาวไทย
เชือ้สายเวียดนามจงัหวดัอุดรธานี ท่ีมีความสามารถในการสร้างความเจริญและ
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พฒันาตนเองตลอดจนแหล่งท่ีอยู่ในอาศยั ไม่ว่าจะในระดบัท้องถ่ินหรือประเทศ
ก็ตาม 

การรวมกลุม่ก่อตัง้ “ชมรมนกัธุรกิจไทย - เวียดนามอดุรธานี” โดยนายธีระ 
เธียรวาริช ประธานชมรมนกัธุรกิจไทย - เวียดนามอดุรธานี ได้มีการแบง่ประเภท
ของกลุ่มธุรกิจในชมรมออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) กลุ่มอาหาร 2) กลุ่ม
หลงัคาเหล็ก (metal sheet) 3) กลุม่อพาร์ตเมนท์ และ 4) กลุม่โรงแรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ส่วนอ่ืนๆ จะเป็นการตดัเย็บเสือ้ผ้า ร้านค้าขายส่ง ร้านถ่ายภาพ
คละเคล้ากนัไป  

อนึ่งในการต่อตัง้ชมรมนักธุรกิจไทย - เวียดนามอุดรธานีนัน้ ยังเอือ้
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของชาวไทยเชือ้สายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี ใน
การติดต่อประสานงานภายในกลุ่มตลอดจนการเช่ือมโยงและสร้างเครือข่ายใน
หมูช่าวไทยและชาวไทยเชือ้สายเวียดนาม เพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์และประสาน
ความร่วมมือ ตลอดจนต้องการจะสร้างอัตลักษณ์ และมีพืน้ท่ีในการแสดง
บทบาทในฐานะพลเมืองชาวไทยเชือ้สายเวียดนามของตนเอง  

จากความเหน่ียวแน่นและสร้างเครือข่ายได้ในระดบัจังหวัด ส่งผลให้
จงัหวดัอดุรธานีสามารถยกระดบักรอบแนวทางความร่วมมือและแสดงศกัยภาพ
ทางด้านเศรษฐกิจ กอปรกับจังหวัดอุดรธานียังมีนายกสมาคมนักธุรกิจไทย 
- เวียดนาม (แห่งประเทศไทย) โดยปัจจุบนัคือ นายทอง กุลธัญวัฒน์ เจ้าของ 
วีทีแหนมเนือง ด ารงต าแหนง่นายกสมาคมนกัธุรกิจไทย - เวียดนาม แหง่ประเทศ
ไทย เป็นคนท่ี 3 ต่อจากนายณัฐพงษ์ พีระวรกสุล และนายก าธร ศิริวฒันาเลิศ 
ตามล าดบั (ทอง กุลธัญวฒัน์, 2560) ท่ีมีเป้าหมายในการจะปฏิบตัิภารกิจแรก
หลังจากเข้ารับต าแหน่ง คือ การประสานความร่วมมือกับสถานทูตเวียดนาม
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ประจ าประเทศไทย ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ีต้องการไปลงทนุท่ีบ้านเกิด 
(ประเทศเวียดนาม) 

จากความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ความรักและสามคัคีของชาวไทยเชือ้สาย
เวียดนามจังหวัดอุดรธานี จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีช่วยสนับสนุนกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ ท่ีหากทางชมรมฯ หรือสมาคมฯ ต้องการให้จัดหรือก่อสร้างขึน้ 
มกัจะได้รับความร่วมมือและให้การช่วยเหลือจนส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้าง
แหล่งประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ฯ บ้านหนองโอน (ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดใน
หวัข้อถดัไป) และผลกัดนัให้มีการจดัตัง้โรงเรียนสอนภาษาเวียดนามแห่งท่ีสอง 
ณ โรงเรียนสอนภาษาเวียดนาม วัดสุนทรประดิษฐ์ (Trường tiếng Việt Chùa 

Khánh An) จังหวัดอุดรธานี โดยท่ีมี ฯพณฯ เหงวียน เติด้ แถ่ง (Nguyễn Tất 

Thành) เอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจ าราชอาณาจักร
ไทย และนายชยาวธุ จนัทร ผู้วา่ราชการจงัหวดัอดุรธานี พร้อมแขกผู้ มีเกียรติของ
ทัง้สองประเทศอีกจ านวนมาก ร่วมเป็นสกัขีพยานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการใน
วนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ.2560  

การเปิดโรงเรียนสอนภาษาเวียดนามท่ีจังหวัดอุดรธานีในข้างต้น ถือ
เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและจริงจังของชาวไทยเ ชือ้สาย
เวียดนาม ภายในจังหวัดอุดรธานี ท่ีต้องการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม
เวียดนามให้เป็นท่ีแพร่หลาย ทัง้แก่ลูกหลานคนเวียดนามเองและแก่คนไทยท่ี
สนใจศกึษาภาษาและวฒันธรรมของเวียดนาม อนัเป็นการยกระดบัความสมัพนัธ์
ระหว่างสองประเทศ ซึ่งจะเป็นเสมือนกุญแจดอกแรกท่ีเปิดให้เกิดการส่ือสารใน
การสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยปัจจุบนัมีผู้ เรียนทัง้สิน้ 94 คน แบ่งชัน้
เรียนออกเป็น 11 กลุ่ม ครูผู้ สอน 15 คน ซึ่งครูทัง้หมดล้วนแต่เป็นครูในยุคท่ี
เคล่ือนไหวร่วมกับขบวนการกู้ ชาติ (ยุคปฏิวัติท่ีมีการเรียนการสอนภาษา
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เวียดนามอย่างลบัๆ) ทัง้นีค้รูแต่ละคนล้วนมีจิตอาสาเข้ามาช่วยสอนให้กับทาง
นักเรียน และมีคุณครูวิภา เรืองอ าไพสกุล (Nguyễn Thị Xuân Oanh) เป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียน ซึ่งครูท่านนีไ้ด้รับการเชิดชูเกียรติเป็นครูเกียรติศกัดิ์จาก
ทางการเวียดนาม 

เม่ือสถานภาพคล่องทางนโยบายการเมืองผนวกกับฐานะความเป็นอยู่
ของชาวไทยเชือ้สายเวียดนามมีความมัน่คงมากขึน้ การจะจดักิจกรรมหรือเสนอ
โครงการท่ีจะสร้างภาพลักษณ์และความสมัพนัธ์ท่ีดีให้เกิดขึน้ระหว่างประเทศ
ไทยและเวียดนาม ทุกฝ่ายจึงพร้อมท่ีจะให้การสนบัสนุนและผลักดนัให้เกิดขึน้ 
ไมว่า่จะเป็นการขานรับนโยบายระดบัชมุชนหรือระดบัประเทศก็ตาม 
 
แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี: 
สัญลักษณ์แห่งสัมพันธไมตรีระหว่างไทยและเวียดนาม  

เดิมนโยบายของไทยถูกผลักให้เผชิญหน้ากับประเทศเพ่ือนบ้านอยู่
ตลอดเวลา เม่ือสถานการณ์โลกเร่ิมผ่อนคลาย ได้กลายเป็นโอกาสให้ยุครัฐบาล
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ประกาศนโยบาย “เปล่ียนสนามรบให้เป็นสนาม
การค้า” เพ่ือสร้างสนัติภาพท่ีถาวรให้เกิดขึน้ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
และร่วมมือกนัในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม โดยไมมี่การปิดกัน้อนัเน่ืองจาก
การมีอดุมการณ์ทางการเมืองท่ีแตกตา่งกนั (อดศิร  หมวกพิมาย, 2559)  

ไทยมุง่เสริมสร้างกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัประเทศเพ่ือนบ้าน
มาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอินโดจีน ซึ่งมีระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจท่ีต ่ากว่าไทย เร่ิมจากการจดัตัง้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดบั
อนภุูมิภาคในช่วงทศวรรษท่ี 2533 ภายใต้กรอบแนวคิดท่ีเช่ือว่าไทยจะสามารถ
เป็นศนูย์กลางทางการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หรือแม้แต่กรอบ
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แนวคิดยุทธศาสตร์กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Economic Cooperation 
Strategy) อนัเป็นการเช่ือมโยงการพฒันาเศรษฐกิจในระดบัภูมิภาคของประเทศ  
พร้อมกบัท่ีมีการเสริมสร้างกรอบความร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบ้าน (สกุรี คลองวิธ, 
2558: 1394)  

ตอ่มาในสมยัรัฐบาล พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ได้มีนโยบายตา่งประเทศว่า
ด้วยการฟืน้ฟูและกระชบัความสมัพนัธ์และความร่วมมือ กบัประเทศเพ่ือนบ้าน
และประเทศในภูมิภาคอาเซียนอย่างเร่งด่วน ด้วยการสานต่อหรือริเร่ิม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในทุกด้าน ทัง้ในระดบัทวิภาคี
และพหุภาคี  เพ่ือน ามาซึ่งความเข้าใจอนัดีระหว่างกันในการแก้ไขปัญหาและ
การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกนัอยา่งสร้างสรรค์ จริงใจ และด้วยสนัตวิิธี  

เพ่ือสนองตอบต่อนโยบายของรัฐดงักล่าวมาในปี พ.ศ.2545 นายชยัพร 
รัตนนาคะ ในฐานะผู้ว่าราชการจงัหวดัอุดรธานี (พ.ศ.2544 - 2547) จึงมีแนวคิด
ในการฟื้นฟูพืน้ท่ีทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดอุดรธานี ท่ีมีความเก่ียวข้องกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านนัน้คือ พืน้ท่ีท่ีบ้านหนองโอน ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีโฮจิมินห์ได้ใช้
เป็นท่ีพกัในระหว่างท่ีเข้ามาเคล่ือนไหวในจงัหวดัอดุรธานี ในปี พ.ศ.2471 ต าบล
เชียงพิณ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี โดยในเบือ้งต้นมีหน่วยงาน 4 ส่วนร่วม
หารือกันคือ 1) องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงพิณ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 3) ชมรมชาวไทยเชือ้สายเวียดนามอุดรธานี (ปัจจุบนัคือสมาคมชาว
ไทยเชือ้สายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี) และ 4) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อดุรธานี  

ในท่ีประชุมร่วม 4 หน่วยงานได้เห็นชอบร่วมกัน ในการให้มีโครงการ
จดัสร้างและพฒันาศนูย์กลางวิจยัเรียนรู้ประวตัิศาสตร์เก่ียวกบัประธานโฮจิมินห์ 
วีรบุรุษแห่งการปลดปล่อยประชาชาติ ปชูนียบุคคลทางวัฒนธรรม อนัถือเป็น
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หนึง่ในการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างชาวไทยและชาวเวียดนาม ตอ่มาเม่ือ
วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2546 นายพิสทุธ์ิ โฆษิต นายอ าเภอเมืองอดุรธานี ลงนาม
อนุมตัิ เลขท่ี 389/2546 เพ่ือแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน โดยมีนายพิสุทธ์ิ 
โฆษิต นายอ าเภอเมืองอดุรธานี เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสรัจ 
พิศชวนชม ประธานศูนย์ศึกษาประเทศเพ่ือนบ้าน (ปัจจุบนัต าแหน่งประธาน 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการแหล่งศึกษาและท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์) 
สถาบันราชภัฏอุดรธานี (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)  นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงพิณ ก านนัต าบลเชียงพิณ ปลดั อบต. ข้าราชการ
ท้องถ่ินทุกระดับ และทุกแผนกท่ีเก่ียวข้องรวมถึงชาวไทยเชือ้สายเวียดนาม
จงัหวดัอดุรธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการจดัสร้างและพฒันาบ้านหนองโอน 

หลงัจากมตท่ีิประชมุจงึได้เร่ิมระดมทนุเพ่ือก่อสร้างแหลง่ประวตัิศาสตร์
โฮจิมินห์ฯ โดยมีการประชุมหารือด าเนินการหาซือ้ท่ีดินบริเวณท่ีโฮจิมินห์เคย
อาศยัอยู่ ซึ่งขณะนัน้ตามระเบียบราชการไม่สามารถน างบประมาณแผ่นดิน
จดัซือ้ท่ีดินได้ ทางชมรมชาวไทยเชือ้สายเวียดนามอุดรธานี จึงได้จดัประชมุเพ่ือ
เปิดรับบริจาคในการระดมเงินทนุรวบรวมซือ้ท่ีดิน โดยมีผู้ รับผิดชอบหลกั 5 ทา่น 
คือ 1) นายโกมินทร์ วิสารทธนาพนัธ์ 2) นายธนชยั การัณย์สกลุ 3) นางสาวเทวิภา 
ลกัษณ์สิริเลิศ 4) นายประสิทธ์ิ เก่งเกษม และ 5) นายพงศ์ เรืองสุวฒัน์  โดยได้
จัดแบ่งหน้าท่ีในการประชาสัมพันธ์และจัดท าบญัชีรายรับ พร้อมทัง้ได้มีการ
ประสานงานกับทางผู้ ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพ่ือจัดท าเกียรติบัตรแสดง
ความขอบคณุแก่ผู้สนบัสนนุงบประมาณในการจดัซือ้ท่ีดิน รวมจ านวน 4 ไร่ เป็น
เงิน 575,000 บาท โดยได้รับความร่วมมืออยา่งดีจากชาวไทยเชือ้สายเวียดนามทัง้
ในจงัหวดัอดุรธานีและทัว่ประเทศ และได้ยกมอบท่ีดินให้กับทาง อบต.เชียงพิณ 
ในนามชมรมชาวไทยเชือ้สายเวียดนามอุดรธานี แต่ก็ยังคงได้รับงบประมาณ
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สนับสนุนส่วนหนึ่งจาก อบต.เชียงพิณ ในด้านการสร้างสาธารณูปโภค (เทวิภา 
ลกัษณ์สิริเลิศ, 2560) 

ตอ่มาชมรมชาวไทยเชือ้สายเวียดนามอุดรธานี ได้มีการจดัประชุมเพ่ือ
ระดมทนุในการก่อสร้างบ้านจ าลองและอาคารเอนกประสงค์อีกครัง้ โดยได้เลือก
วนัชาตเิวียดนามในการจดัประชมุคือวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ.2545 และมีนายชยัพร 
รัตนนาคะ ผู้ว่าราชการจงัหวดั เป็นประธานของการประชุม ซึ่งสาระส าคญัท่ีได้
จากการประชมุในครัง้นีมี้ 2 ประเด็นส าคญั คือ  1) มีการมอบหมายให้ นายฮาย 
ฟามวนั เป็นผู้ รับผิดชอบเร่ืองเงินบริจาค  และ 2) ให้หน่วยงานของรัฐรวมทัง้ชาว
ไทยเชือ้สายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี มีการประชาสมัพันธ์ถึงความเป็นมา
และเปา้หมายของโครงการฯ นี ้ออกไปอย่างกว้างขวาง  

และนบัเป็นจังหวะท่ีดีเพราะในขณะนัน้ เป็นช่วงท่ีประเทศไทยได้เป็น
เจ้าภาพ “การประชุมสุดยอดกลุ่มผู้ น าเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก” (APEC) ใน
ระหวา่งวนัท่ี 21 - 22 ตลุาคม พ.ศ.2546  ซึง่ภายหลงัการประชมุ APEC แล้วเสร็จ 
คณะผู้ แทนการค้าของเวียดนาม ส่วนหนึ่งซึ่งน าโดยนายตือฮ่าย (ông Tư Hải) 
(เจ้าของกิจการอสงัหาริมทรัพย์อยู่ท่ีนิคมอตุสาหกรรมบิญเยือง) ได้เดินทางมาท่ี
จงัหวดัอดุรธานี เพ่ือเย่ียมเยียนชาวไทยเชือ้สายเวียดนามและมองหาลู่ทางการ
ลงทุน ทัง้นี ้หลังนายตือฮ่ายได้รับฟังค าชีแ้จงเก่ียวกับโครงการจัดสร้างแหล่ง
ประวตัิศาสตร์โฮจิมินห์ฯ จากนายชยัพร รัตนนาคะ ผู้ว่าราชการจงัหวดัอุดรธานี 
(ในขณะนัน้) นายตือฮ่ายจึงได้ร่วมบริจาคเงิน 10,000 ดอลล่าร์ (410,000 บาท) 
ให้กบัโครงการฯ (โสรัจ  พิศชวนชม, 2560) 

ในขณะเดียวกัน จากการมาท่องเท่ียวและเย่ียมชมแหล่งประวตัิศาสตร์ 
โฮจิมินห์ฯ ของคณะทวัร์ นกัธุรกิจการเงินการธนาคาร ธนาคารพาณิชยการไซง่อน 
(Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) หลงัจากท่ี
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ได้รับการชีแ้จงแนะน าโครงการฯ จากฝ่ายประชาสมัพนัธ์โครงการฯ โดยนางสาว
เทวิภา ลกัษณ์ศิริเลิศ ทางคณะฯ จึงได้แสดงเจตจ านงเพ่ือสนบัสนนุเป็นจ านวน
เงิน 5,000,000 บาท เพ่ือก่อสร้างตวัอาคารของโครงการฯ ซึ่งการก่อสร้างครัง้นี ้
ทางชมรมชาวไทยเชือ้สายเวียดนามจงัหวัดอุดรธานี ได้มีการประสานงานผ่าน
สถานทูตเวียดนาม ประจ าประเทศไทย และพิพิธภณัฑ์โฮจิมินห์ ณ กรุงฮานอย 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพ่ือรับทราบและขอรับการสนับสนุนในเร่ือง
รูปแบบของอาคารและการตกแตง่ตวัอาคาร ฯลฯ  

และเพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์และบอกเล่าข่าวสารแก่ชาวเวียดนามใน
แผ่นดินแม่ ให้รับทราบถึงความเป็นมาและความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง
แหลง่ศกึษาประวตัศิาสตร์โฮจิมินห์ฯ บ้านหนองโอน ประเทศไทย สถานีโทรทศัน์
แห่งชาติเวียดนาม VTV โดยนายดิ่งกวางซุง (Đinh Quang Dũng) ซึ่งเป็นหวัหน้า
สถานีประจ าอยู่ท่ีเวียงจันทน์ สปป.ลาว จึงได้เผยแพร่กระจายข่าวเก่ียวกับ
โครงการนี ้พร้อมทัง้เปิดรับบริจาคเงินสมทบทนุ  

ตอ่มาทางบริษัทฮว่างอญัห์ยาลายกรุ๊ป (Hoàng Anh Gia Lai) ท่ีประเทศ
เวียดนามได้ร่วมบริจาคเงินในเบือ้งต้นผ่านทางนายโกมินทร์ วิสารทธนาพันธ์ 
(กรรมการแหล่งประวตัิศาสตร์โฮจิมินห์ฯ) จ านวนเงิน 3,000,000 บาท พร้อมทัง้
ได้ช่วยประสานงานไปยังธนาคารการลงทุนและพฒันาเวียดนาม (Ngân Hàng 

TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Phố Núi (BIDV)) ซึ่ งมี
ประธานกรรมการคือนายเตร่ินบั๊ก ห่า (Trần Bắc Hà) เพ่ือแจ้งถึงการมีอยู่ของ
โครงการดงักล่าว เหตนีุ ้ธนาคาร BIDV จึงได้ส่งนายเตร่ินฮว่ายนาม (Trần Hoài 

Nam) เป็นหวัหน้าทีมเพ่ือส ารวจดพืูน้ท่ีการก่อสร้างและมอบเงินบริจาคงวดแรก 
จ านวน 3,000,000 บาท พร้อมสมทบช่วยเหลือคา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการอีก
ปีละ 5,000 ดอลลา่ร์ เป็นเวลา 2 ปี  ในขณะเดียวกนันายเตร่ินฮว่ายนาม รับมอบ
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เป็นตวัแทนของครอบครัวตระกูลเตร่ิน (họ Trần) ส าหรับการบริจาคชุดโต๊ะหมู่
บชูาโฮจิมินห์มีมลูคา่ 500,000 บาท ในส่วนของรูปภาพท่ีใช้จดัแสดงนิทรรศการ
นัน้ ได้รับความอนุเคราะห์คดัสรรไฟล์รูปภาพท่ีส่งมาจากพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์  
ณ กรุงฮานอย (อรรถพล เรืองสิริโชค, 2559)  

เม่ือกลุ่มนายทุนชาวเวียดนามได้มีการร่วมบริจาคมากขึน้ จึงเสมือน
เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียง ในการประชาสมัพนัธ์เชิญชวนให้มีผู้ ร่วมบริจาคเงิน
กว้างขวางมากยิ่งขึน้ และท าให้การด าเนินงานของโครงการฯ ดงักล่าวนี ้ส าเร็จ
ลลุ่วงไปด้วยดีพร้อมท่ีจะเป็นศนูย์แห่งการเรียนรู้เก่ียวกับประวตัิศาสตร์ประธาน
โฮจิมินห์ ในฐานะวีรบุรุษแห่งการปลดปล่อยเวียดนาม ซึ่งงบประมาณในการ
จดัสร้างแหล่งประวตัิศาสตร์แห่งนี ้สรุปคือ ส่วนใหญ่ได้รับการสนบัสนุนเงินทุน
จากชาวไทยเชือ้สายเวียดนาม ทัง้จากภาครัฐและเอกชนจากเวียดนามและ
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงพิณ โดยเฉพาะชาวหมูบ้่านหนองโอน - หนองฮาง  

จากการท าพิธีเปิดแหล่งประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ฯ อย่างเป็นทางการ
ตัง้แตปี่ พ.ศ.2544 จนกระทัง่ปัจจบุนั ยงัคงได้รับการสนบัสนนุจากทัง้ทางรัฐบาล
ไทยและเวียดนามอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีมีจ านวนมากขึน้ใน
ทกุๆ ปี จากสถิติผู้ เย่ียมชมในปี พ.ศ.2559 มีจ านวน 12,250 คน และสถิติล่าสุด
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 มีจ านวน 10,984 คน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 8 ธนัวาคน 
พ.ศ.2560) จะเห็นได้ว่ามีจ านวนมากขึน้อย่างต่อเน่ืองทุกปี  และมีความ
หลากหลายจากคณะนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและตา่งชาติ ท่ีได้ให้ความสนใจเข้า
มาเย่ียมชมสถานท่ีแหลง่นี ้อาทิ คณะอาจารย์และนกัเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ
อุดรธานี (Udonthani International School, UDIS) ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีต
เลขาธิการอาเซียน เจ้านางยอดแก้วมะนี สพุานวุง (พระธิดาในเสด็จเจ้าสพุานุวง 
ประธานประเทศ สปป.ลาว) รองรัฐมนตรีส านักงานศูนย์กลางพรรคประชาชน
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ปฏิวัติลาว รองประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ พร้อมเจ้านางน้อยพระ
นัดดา และคณะลาว - ไทย คณะพุทธศาสนิกชนจาริกแสวงบุญ จากจังหวัด
ภาคเหนือเวียดนาม คณะทหารผ่านศกึเวียดนามสงักดักองพนั 176 กองทพัภาค
ท่ี 4 คณะนักท่องเท่ียวชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเซียะเหมิน คณะนักท่องเท่ียว
ชาวอาหรับจาก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE เป็นต้น  

นอกจากนี ้ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา จงัหวดัอดุรธานี ได้จดัพิมพ์
คู่มือแนะน าการท่องเท่ียวอุดรธานีเป็นภาคภาษาเวียดนาม เพ่ือรองรับ
นกัท่องเท่ียวชาวเวียดนาม เน่ืองจากปัจจุบนัมายงัจงัหวัดอุดรธานีเป็นจ านวน
มาก และเม่ือวันศุกร์ ท่ี  24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ท่ีผ่านมาทางแหล่ง
ประวตัิศาสตร์โฮจิมินห์ฯ ได้จดัพิธีเปิดซุ้มประตแูละสระบวัใหม่ โดยได้รับเกียรติ
จากนายเหงียน ห่าย บัง่ (Nguyễn Hải Bằng) เอกอคัรราชทูตวิสามญัผู้ มีอ านาจ
เตม็แหง่ประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ประจ าประเทศไทย ประธานพิธี
ร่วมกับนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในการมอบ
เกียรตบิตัรให้ผู้ มีจิตศรัทธาสนบัสนนุการก่อสร้างซุ้มประตแูละสระบวั พร้อมเป็น
สักขีพยาน ในการรับมอบต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารแหล่ง
ประวตัศิาสตร์โฮจิมินห์ฯ รุ่นท่ี 4 (นายพงศ์ เรืองสวุฒัน์) 

เหตุนี  ้จึงอาจกล่าวได้ว่า ความส าเร็จของโครงการก่อสร้างแหล่ง
ประวตัิศาสตร์โฮจิมินห์ฯ บ้านหนองโอนนี ้เกิดขึน้และเป็นรูปเป็นร่างขึน้มาได้ 
เพราะได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีจากทกุฝ่ายไม่ว่าจะทางการไทยหรือ
เวียดนามเอง ทัง้ยังมีการบริหารจัดการจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสานต่อ
เจตนารมณ์และอุดมการณ์ของยุคบุกเบิก อีกทัง้หน่วยงานภาครัฐในจังหวัด
อุดรธานี เช่น จังหวัด อ าเภอ อบต. ชาวบ้านหนองโอน รวมถึงภาคเอกชน
ทัง้หลายท่ีให้การสมทบทุนทัง้ในแง่ก าลงัทรัพย์ การติดต่อประสานงานและการ
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ให้ค าปรึกษาท่ีจ าเป็น ฯลฯ และท่ีงานไม่ได้ต้องเป็นบรรดาองค์กรภาครัฐและ
เอกชนท่ีมาจากประเทศเวียดนาม ในฐานะผู้ ท่ีให้การสนับสนุนด้านการเงิน
จ านวนมหาศาล จนท าให้การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบและวตัถุประสงค์ของ
โครงการฯ ซึ่งผลส าเร็จดงักล่าวมานี ้เปรียบเสมือนสายใยท่ีช่วยสานสัมพันธ์
ระหว่างกันให้แนบแน่นยิ่งขึน้ ทัง้ระหว่างคนไทยเวียดนามกับคนไทยในจังหวัด
อดุรธานี และในภาพใหญ่ท่ีเป็นระหว่างคนเวียดนามกบัคนไทยในระดบัชาติ 
 
สรุป  

ความส าเร็จในการก่อสร้างแหล่งศึกษาและท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์
โฮจิมินห์ บ้านหนองโอน จงัหวดัอุดรธานี เกิดขึน้จากความร่วมมือของหลายๆ 
ฝ่าย โดยเฉพาะชาวไทยเชือ้สายเวียดนาม ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรัก 
ความสามคัคีและความผูกพนัต่ออดีตประธานโฮจิมินห์ วีรบุรุษผู้น าขบวนการ
คอมมิวนิสต์เวียดนาม ท่ีเคยเข้ามาเคล่ือนไหวชีน้ าขบวนการกู้ ชาติเวียดนามใน
จงัหวดัอดุรธานี และในประเทศไทย เร่ิมจากนโยบายของพลเอกชาติชาย ชณุหวณั 
ท่ีมีแนวคิด “เปล่ียนสนามรบเป็นสนามการค้า” ส่งผลให้สถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองของไทย ท่ีต้องการหนัไปสร้างความสมัพันธ์อันดีกับ
เพ่ือนบ้านอีกครัง้ ซึ่งก็รวมถึงเวียดนามและสถานการณ์โดยรวมขณะนัน้ระหว่าง
ไทยและเวียดนามได้คลายความตึงเครียด ทัง้ยังมีการเปิดโอกาสให้ชาว
เวียดนามอพยพ (ญวนอพยพ) ได้รับสิทธิความเป็นพลเมืองของไทย ยงัผลให้
คณุภาพชีวิต สงัคมและเศรษฐกิจของพวกเขาด้วยดีขึน้เป็นล าดบั  

เม่ือทางคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม มีนโยบายกระตุ้น
การคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ความเป็นชาติ ผนวกกับรัฐบาลไทยต้องการเพิ่มระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศเพ่ือนบ้าน จึงท าให้ชาวไทยเชือ้สาย
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เวียดนามในจงัหวดัอดุรธานี ไม่รีรอท่ีจะมีส่วนร่วมแสดงออกถึงการเป็นพลเมือง
ชาวเวียดนามท่ีมีความรักชาติ โดยการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นในการ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนทรัพย์ส่วนตัว การติดต่อ
ประสานงานผ่านความสัมพันธ์บุคคลต่อบุคคลภายในชุมชน ตลอดจนการ
ประสานงานข้ามประเทศ บนพืน้ฐานบทบาทและหน้าท่ีของตนเองท่ีจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ตนเองและส่วนรวม ผา่นกระบวนการและระบบการกระท า (system 
action) อนัประกอบด้วยความต้องการพืน้ฐาน 4 อยา่ง คือ  

1) การปรับตวัให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อม (adaptation)  
2) การไปสู่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้โดยผ่านทางการจัดน าทรัพยากรมาใช้ 

(goal achievement)  
3) การบรูณาการหรือผสมผสานอย่างมีเสถียรภาพ (integration) 
4) การผดงุรักษาไว้ซึง่แบบแผนท่ีมีอยูเ่ดมิในระบบสงัคมนัน้ อนัเก่ียวข้อง

กบัการรักษาแบบแผนของคา่นิยมในสงัคม (latent-pattern maintenance)  
 
จากหลักการดังกล่าวข้างต้น ได้ท าให้พบว่ากลุ่มชาวไทยเชือ้สาย

เวียดนาม ได้ขานรับนโยบายตา่งๆ ทัง้ของภาครัฐไทยและเวียดนาม อีกทัง้ยงัร่วม
ระดมก าลังกายและก าลังทรัพย์ท่ีจะสร้างแหล่งประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ฯ ให้
ส าเร็จ ดงัค ากล่าวของประธานโฮจิมินห์ “สามคัคีคือพลัง สามคัคีคือชัยชนะ” 
(đoàn kết là sức mạnh đoàn kết là thắng lợi) จากค าสอนของโฮจิมินห์ ได้น าไปสู่
การปฏิบตัิท่ีเป็นรูปธรรม เห็นได้ชดัว่าชาวเหวียดเก่ียวมีการกระท าท่ีสอดคล้อง
กับระบบทางวัฒนธรรม (Cultural System) พร้อมๆ กับท่ีมีการรักษาแบบแผน 
(The Pattern Maintenance) ท่ีสังคมก าหนดปรับเปล่ียนต่อยอดด้วยรูปแบบท่ี
เหมาะสม ผา่นแหลง่ประวตัศิาสตร์โฮจิมินห์เสมือนเป็นสญัลกัษณ์ของวฒันธรรม 
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วิถีชีวิต คา่นิยมสงัคม และบรรทดัฐานทางสงัคม ฯลฯ ท่ีพยายามสร้างแรงจูงใจ 
(motivation) อนัจะเป็นพลงัการเคล่ือนไหวท่ีเกิดแรงขบัดนัภายในจากสงัคมชาว
ไทยเชือ้สายเวียดนาม จงัหวดัอดุรธานี ของการกระท าด้วยการถ่ายทอดค่านิยม
ให้สมาชิกในสงัคมปฏิบตัไิปในทิศทางเดียวกนัอย่างตอ่เน่ือง  

ทัง้นี ้การด าเนินงานเพ่ือจดัตัง้แหลง่ประวตัิศาสตร์โฮจิมินห์ให้ส าเร็จนัน้ 
ทุกขัน้ตอนล้วนอยู่ภายใต้การด าเนินการตามกฎระเบียบและขัน้ตอนอย่าง
ถูกต้อง ทัง้ในส่วนของรัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนาม อนึ่งทุกสิ่งท่ีปรากฏขึน้
ล้วนเกิดจากพลงัความสมัพนัธ์ในรูปแบบของระบบเครือญาติ และการส านึกรัก
ในบ้านเกิดเมืองนอน จะเห็นได้จากประธานโฮจิมินห์มกัใช้ค าว่า “ดง่บา่ว” (đồng 

bào) ในการเรียกประชาชนชาวเวียดนาม ซึ่งมีความหมายท่ีมากกว่าค าว่า 
“ประชาชน” ท่ีทัว่โลกใช้อยู ่ซึง่แปลเป็นภาษาไทยคือ “พี่น้องร่วมท้องเดียวกัน” 
จึงยิ่งเป็นการย า้ให้ชาวเวียดนามเกิดความรัก และหวงแหนครอบครัวและความ
เป็นชาติของชาวเวียดนาม อันถือเป็นการสร้างจิตส านึกในความเป็นชาติ
เวียดนามร่วมกัน ทัง้ยังด าเนินตามค าสอนของประธานโฮจิมินห์ท่ีได้กล่าวว่า 
“ปลูกตน้ไม้หวงัผลไดใ้น 10 ปี สัง่สอนอบรมลูกหลานหวงัผลต้องใช้เวลานบั 100 
ปี” (Vì lợi ích 10 năm trồng cây vì lợi ích trăm năm trồng người ) อนัถือเป็นการ
ปลกูฝังความรักชาติให้หยัง่ลึกในจิตวิญญาณชาวเวียดนาม นอกจากนี ้ยงัมีค า
กล่าวท่ีฝ่ามวิ่ญ (Phạm Quỳnh)  ได้กล่าวย า้ถึงความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน 
ท่ีกระชับและคุ้ นชินของชาวเวียดนามว่า “เก่ียวยังอยู่ ภาษาเราก็คงอยู่ 
คู่เวียดนาม ภาษาคงอยู่ประเทศชาติคงอยู่” (Truyện Kiều còn, tiếng Việt còn, 

nước Việt còn)” (Quế Viên, 2009)  
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อาจกล่าวได้ว่า นอกจากแหล่งประวตัิศาสตร์โฮจิมินห์ฯ บ้านหนองโอน 
ถือเป็นสถานท่ีท่ีเกิดขึน้เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัวีรกรรมการตอ่สู้ เพ่ือเอกราช
ของโฮจิมินห์แล้ว สถานท่ีแห่งนีย้งัเป็นเสมือนสมัพนัธ์ท่ีแสดงออกถึง การมีความ
รักท่ีมีตอ่แผ่นดินแม่ของคนไทยเชือ้สายเวียดนามในจงัหวดัอุดรธานี อีกทัง้เป็น
เสมือนเคร่ืองยืนยนัถึงการมีสายสมัพนัธ์ท่ีแนบแน่น และมัน่คงระหว่างประเทศ
ไทยและประเทศเวียดนาม 
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