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บทคัดย่ อ
การก่อสร้ าง “แหล่งศึกษาและท่องเที่ ยวเชิ งประวัติศาสตร์ โฮจิ มิ นห์
จังหวัดอุดรธานี ” ที่ บ้านหนองโอน - หนองฮาง ตาบลเชี ยงพิณ อาเภอเมื อง
จังหวัดอุดรธานี ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่โฮจิมินห์เคยพักอาศัยเพื่อเคลื่อนไหวงานการเมือง
ช่วงสันๆ
้ ก่อนที่จะเดินทางไปจังหวัดหนองคาย และจังหวัดนครพนม นอกจาก
เป็ นการแสดงออกถึงความเคารพนับถื อที่ชาวเวียดนามมีต่อโฮจิมินห์โดยตรง
แล้ ว อีกด้ านหนึ่งก็แสดงให้ เห็นถึงการประสานความสัมพันธ์ ระหว่างไทยและ
เวียดนามรวมถึงกันอย่างลงตัว ระหว่างชาวไทยและชาวเวียดนามเพื่อผลักดัน
โครงการนี ้ให้ เกิดขึ ้นและเป็ นจริ ง
บทความเรื่ องนีต้ ้ องการแสดงให้ เห็นว่า การเกิดขึน้ ของ “แหล่งศึกษา
และท่องเที่ ยวเชิงประวัติศาสตร์ โฮจิมิ นห์ จังหวัดอุดรธานี ” ถื อว่าเป็ นหนึ่งใน
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สัญลักษณ์แห่งมิตรไมตรี ระหว่างชาวไทยและชาวเวียดนาม เพราะตังแต่
้ เริ่ มต้ น
โครงการนี ใ้ นปี พ.ศ.2542 โดยการด าเนิ นงานต่ า งๆ ทุ กขัน้ ตอน และทุ ก
กระบวนการ ล้ วนเกิดขึ ้นได้ เพราะอาศัยความร่วมมือกันอย่างแข็งขันทังจากชาว
้
ไทย และชาวเวี ยดนาม รวมถึงได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครั ฐและ
เอกชนในจังหวัดอุดรธานี กระทั่งโครงการนี บ้ รรลุผลส าเร็ จและได้ ทาพิ ธี เปิ ด
อย่างเป็ นทางการในปี พ.ศ.2549
คาสาคัญ: โฮจิมินห์, สัญลักษณ์, หนองโอน, อุดรธานี, การท่องเที่ยวประวัตศิ าสตร์

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
บทนา
เมื่อกล่าวถึงสถานที่ที่เป็ นแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวในเชิงประวัตศิ าสตร์
เกี่ยวกับโฮจิมินห์ ที่อยูใ่ นประเทศไทยนัน้ โดยทัว่ ไปมักนึกถึงที่บ้านนาจอก ตาบล
หนองญาติ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งตามประวัติถือเป็ นหนึ่งในสถานที่
ที่โฮจิมินห์เคยอยู่พกั อาศัยมาก่อน ในระหว่างที่เขาได้ เข้ ามาลี ้ภัยและเคลื่อนไหว
ในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ.2466 - 2474 โดย “บ้ านลุงโฮจิมินห์ ” หรื อ “บ้ านท่าน
โฮจิมินห์” ตามที่เจ้ าของพื ้นที่เรี ยก เป็ นการสร้ างบ้ าน การจาลองบรรยากาศ และ
การตกแต่งสถานที่ ข้ าวของเครื่ องใช้ ให้ เหมือนกับช่วงเวลาที่โฮจิมิ นห์ได้ เข้ ามา
อยู่อาศัยมากที่ สุด แต่เนื่ องจาก “บ้ านลุงโฮจิ มิ น ห์ ” ที่ บ้ านนาจอก จังหวัด
นครพนม เป็ นพื ้นที่ส่วนบุคคลและบริ หารจัดการโดยเอกชน เหตุนี ้ คนเวียดนาม
หรื อแม้ แต่กลุ่มคนไทยเชือ้ สายเวียดนามในจังหวัดนครพนม จึงไม่ค่อยรู้ สึกว่า
ตนเองเป็ นส่วนหนึ่งที่สมั พันธ์หรื อเกี่ยวข้ องกับพื ้นที่โดยตรง นอกจากการมีความ
เคารพนับถื อต่อโฮจิ มิ นห์ (กระทั่ง ต่อมาต้ องมี การผลักดันให้ สร้ างบ้ านลุง
โฮจิมินห์ขึ ้นอีกแห่ง ซึง่ ถัดกันไปไม่ถึง 1 กิโลเมตร)
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ในการเกิดขึ ้นของ “แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โฮจิมินห์
จังหวัดอุดรธานี” 2 ดูจะแตกต่างออกไปโดยสิ ้นเชิง เพราะสถานที่แห่งนี ้เกิดขึ ้นได้
เพราะอาศัยความร่ วมไม้ ร่ วมมื อกันอย่ างดี จากหลายๆ ฝ่ าย ไม่ ว่ าจะเป็ น
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา พ่อค้ า คหบดี ฯลฯ โดยเฉพาะกลุ่ม
ชาวไทยเชื อ้ สายเวี ยดนามในจังหวัดอุดรธานี ที่ นับว่ามี บทบาทหลักในการ
ขับเคลื่อนและผลักดันให้ โครงการนี เ้ ป็ นไปได้ และเกิ ดขึน้ จริ ง พวกเขาทางาน
ร่วมกันกับกลุม่ ชาวไทยภายในจังหวัดอุดรธานีกนั อย่างขะมักเขม้ น ในการติดต่อ
ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ ขอความร่ วมมือ ขอรับการสนับสนุนจากภาคส่วน
ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง ทัง้ ที่ อยู่ในประเทศไทย และประเทศเวี ยดนาม จนท าให้
โครงการนี ้มีความคืบหน้ าเป็ นลาดับเรื่ อยมา กระทัง่ สามารถทาพิธีเปิ ดได้ อย่าง
เป็ นทางการในปี พ.ศ.2549 อันนามาซึ่งความภาคภูมิใจของชาวเวียดนามและ
ชาวไทยที่สามารถผลักดันให้ เกิดสถานที่ที่เป็ นเสมือนสายใยแห่งมิตรภาพกัน
ขึ ้นมาได้ สาเร็จ
บทความเรื่ องนี ้ ได้ มี การน าทฤษฎี โครงสร้ าง - หน้ าที่ (Structural Functional Theory) ของ ทาลคอทท์ พาร์ สัน (Talcott Parson) แนวคิ ด ด้ าน
ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ โดยเน้ นไปที่ ระดับความสัมพันธ์ ปัจเจกบุคคล
(Individual) เป็ นการวิเคราะห์ระดับบุคคลที่มีการพิจารณาถึงทัศนคติ ความคิด
ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ แรงจูงใจทางการเมืองของผู้นา และแนวคิดเรื่ อง
ประวัติศาสตร์ บอกเล่า (Oral History) โดยการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (in - depth
interview) โดยมี การนาเสนอข้ อมูลที่ได้ รับด้ วยการพรรณนาถึงความคิดและ
2

ชื่อเต็ม คือ แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โฮจิมินห์ บ้ านหนองโอน - หนองฮาง
จังหวัดอุดรธานี
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เหตุผลเบื อ้ งหลังของการสร้ างแหล่งศึกษาและท่องเที่ ยวเชิ งประวัติ ศาสตร์
โฮจิ มิ นห์ จังหวัดอุดรธานี หลังมี การเข้ ามาอาศัยในประเทศไทยของชาว
เวียดนามในฐานะญวนอพยพ จนกระทัง่ กลายเป็ นพลเมืองไทย หรื อที่มกั เรี ยกว่า
ชาวเหวียดเกี่ยว
ผู้เขียนได้ แบ่งเนือ้ หาการนาเสนอออกเป็ น 3 ส่วนหลัก คือ ขบวนการ
เคลื ่อนไหวกู้ ชาติ ของเวี ยดนามในจังหวัดอุดรธานี อันเป็ นการแสดงให้ เห็นว่า
จังหวัดอุดรธานี มีส่วนเกี่ยวข้ องกับขบวนการเคลื่อนไหวกู้ชาติของเวียดนามใน
แง่มมุ ไหน อย่างไรบ้ าง ถัดมาคือ การรวมกลุ่มของชาวเหวี ยดเกี ่ยวไทยเชื ้อสาย
เวี ยดนามจังหวัดอุดรธานี เนื ้อหาในส่วนนี ้แสดงรายละเอียดความเป็ นมาเป็ นไป
สาหรับการรวมกลุ่มกันของชาวไทยเชื ้อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี และใน
ส่วนสุดท้ ายอันเป็ นแกนหลักของบทความ คือ แหล่ งศึ กษาและท่ องเที ่ยวเชิ ง
ประวัติศาสตร์ โฮจิ มินห์ จังหวัดอุดรธานี : สัญลักษณ์ แห่งสัมพันธไมตรี ระหว่าง
ไทยและเวี ยดนาม คือ การนาเสนอให้ เห็นถึงความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ทัง้
ที่เป็ นชาวเวียดนาม และชาวไทยในการช่วยผลักดันให้ โครงการดังกล่าวข้ างต้ น
บรรลุผลสาเร็ จตามเป้าหมาย กระทั่งกลายเป็ นสัญลักษณ์ แห่งสัมพันธไมตรี
ระหว่างผู้คนสองประเทศในที่สดุ
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ภาพที ่ 1 กรอบแนวคิ ดในการศึกษา

ในการศึกษาเกี่ ยวกับชาวเหวียดเกี่ ยวหรื อชาวเวี ยดนามที่เดินทางมา
พานักอาศัยในประเทศสยามหรื อประเทศไทย จึงไม่อาจมองข้ ามขบวนการกู้ชาติ
หรื อขบวนการรักชาติเวี ยดนามที่มาเคลื่อนไหวในประเทศไทย เพราะบุคคลที่มี
ส่วนเคลื่อนไหวในขบวนการดังกล่าวล้ วนเป็ นส่วนหนึ่งของผู้อพยพย้ ายถิ่ นมา
อาศัยในประเทศไทย ซึ่งบทความนี ้จะลาดับเหตุการณ์ตงแต่
ั ้ การเริ่ มเข้ ามาของ
ชาวเวียดนามอพยพมาอาศัยในประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดอุดรธานีตงแต่
ั้
เริ่ มต้ น จนกระทั่งการรวมกลุ่มของชาวเหวี ยดเกี่ ยว ในการจัดตัง้ กลุ่ม ชมรม
สมาคม ที่สาคัญคือการก่อสร้ างแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โฮจิ
มินห์ จังหวัดอุดรธานี
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ขบวนการเคลื่อนไหวกู้ชาติของเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี
ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในประเทศที่ มี ก ารอพยพย้ ายถิ่ นฐานของชาว
เวียดนาม โดยที่มีชาวเวียดนามกระจายอยู่เกื อบทั่วประเทศไทย จากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ ปรากฏว่า ชาวเวียดนามเริ่ มอพยพเข้ ามาอาศัยในประเทศไทย
เป็ นครัง้ แรกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ แห่งกรุงศรี อยุธยา (สรณี วงศ์เบี ้ยสัจจ์,
2549) และมี การอพยพเข้ ามาอาศัยในไทยหลายช่วง โดยเฉพาะในระหว่ าง
กลางศริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึงกลางศริสต์ศตวรรษที่ 20
สาเหตุที่ชาวเวียดนามเข้ ามาประเทศไทยมีสาเหตุสาคัญ 3 ประการคือ
1) อพยพเพื่อลี ้ภัยทางการเมือง 2) การเบียดเบียนทางศาสนาจากราชวงศ์เหงียน
(Nguyễn) อีกทังการถู
้
กกวาดต้ อนเข้ ามาในฐานะเชลยศึกสงคราม และ 3) ความ
แห้ งแล้ งภัยธรรมชาติหรื อทุพภิกขภัย ซึ่งทังสามเหตุ
้
ผลมีความแตกต่างกันอย่าง
สิน้ เชิง โดยในข้ อแรกถื อเป็ นการมาด้ วยความสมัครใจแบบหนีร้อนมาพึ่งเย็ น
ขณะที่ สองข้ อหลังถื อเป็ นการหนี ร้ อนมาพึ่งเย็ น อันเนื่ องมาจากการลุ กขึ น้
ต่อต้ านฝรั่งเศสของขบวนการกู้ชาติหรื อขบวนการรักชาติเวียดนามได้ ขยายวง
กว้ างขึ ้นทัว่ ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากที่เวียดนามได้ ลงนามในข้ อตกลง
ปาเดอโนเดรอ (Patenotre) กับฝรั่งเศสในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2427 มีผลให้
เวียดนามเหนือกลายเป็ นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศส และเวียดนามถูกแบ่งเป็ น
สามส่วนโดยสิ น้ เชิ ง โดยภาคใต้ มี สถานะเป็ นอาณานิ คมของฝรั่ งเศส ส่วน
ภาคเหนือและภาคกลางมีฐานะเป็ นรัฐอารักขา แม้ ว่ายังอยู่ภายใต้ การดูแลของ
ราชวงศ์เหงวียน แต่ฝรั่งเศสก็เข้ าควบคุมกิจการการต่างประเทศ การเงิน การคลัง
และการแต่งตังจั
้ กรพรรดิ ซึ่งการเข้ าควบคุมดูแลของฝรั่งเศสเช่นนี ้ จึงเป็ นเสมือน
ว่าเวียดนามได้ สูญเสียเอกราชให้ แก่ฝรั่งเศสโดยสิ ้นเชิง (ธัญญาทิพย์ ศรี พนา,
2548: 31) อันเป็ นเหตุให้ ชาวเวียดนามเริ่ มที่จะอพยพเข้ ามาอยู่อาศัยในประเทศ
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ไทย โดยเฉพาะพืน้ ที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือหรื ออีสานเป็ นหลัก เนื่องจากมี
พื ้นที่ติดกับชายแดนประเทศลาว และไม่ไกลจากเวียดนามตอนกลาง มีผลทาให้
กลุ่มผู้รักชาติจากเวียดนามเข้ ามาเคลื่อนไหวในสยามช่วงต้ นศตวรรษที่ 20 คือ
“โตนจุงเซิ น” (Tôn Trung Sơn) และโดยเฉพาะ “ดัง่ ทุกเหื อ” (Đặng Thúc Hứa)
ผู้ซงึ่ มีบทบาทสาคัญในการวางรากฐานขบวนการกู้ชาติของเวียดนามในประเทศ
ไทย โดยครัง้ แรกเข้ ามาพานักที่ บ้านถา้ (พ.ศ.2453 - 2460) และบ้ านดง (พ.ศ.
2457 - 2460) ครัง้ ที่สองตังแต่
้ ปี พ.ศ.2462 เป็ นต้ นไป ได้ เคลื่อนไหวที่บ้านดงและ
จังหวัดต่างๆ ของภาคอีสาน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายอยู่สามประการคือ 1) รักษาไว้ ซึ่ง
การติดต่อกับผู้รักชาติในเวียดนาม 2) รักษาไว้ ซึ่งการติดต่อกับนักปฏิวตั ิในจีน
และ 3) แสวงหาการสนับสนุนจากเจ้ า หน้ าที่ ไทยต่อชาวเวี ยดนามในสยาม
(ธัญญาทิพย์ ศรี พนา, 2548: 41)
ในต้ นปี พ.ศ.2466 ดัง่ ทุกเหือ เริ่ มออกพบปะครอบครั วชาวเวี ยดนาม
และชักชวนชาวเวียดนามสอนภาษาเวียดนามให้ ลูกหลานในปี พ.ศ.2467 คน
ใกล้ ชิด ดัง่ ทุกเหือ ได้ เริ่ มสร้ างหมู่บ้านเวียดนามที่หนองบัว ตังอยู
้ ่นอกตัวเมื อง
อุดรธานี พร้ อมทังได้
้ รับอนุญาตจากทางการไทยให้ ทาไร่บนผืนดินที่นนั่ ได้ ทาให้
หลายๆ ครอบครัวย้ ายเข้ ามาอยู่อาศัยที่ หนองบัวมากขึ ้น จึงเป็ นการง่ายในการ
เริ่ มให้ การศึกษาทางการเมือง ทังยั
้ งได้ รับการสนับสนุนจากชาวเวียดนามมาก
ยิ่งขึ ้น อีกทังจ
้ านวนชาวเวียดนามที่ย้ายเข้ ามาอาศัยที่หนองบัวเพิ่มขึ ้นจาก 40
ครอบครัวในปี พ.ศ.2468 เพิ่มขึ ้นเป็ น 100 ครอบครัว ในปี พ.ศ.2472 และต่อมา
ดัง่ ทุกเหือ ได้ ขยายงานสร้ างฐานการเคลื่อนไหวไปยังบ้ านหนองโอน ซึ่งอยู่ห่าง
จากตัวเมืองอุดรธานีไป 10 กิโลเมตร (ธัญญาทิพย์ ศรี พนา, 2548: 53)
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จากการศึกษาภาพรวมชาวเวียดนามเริ่ มอพยพเข้ ามาอาศัยในจังหวัด
อุดรธานี ตัง้ แต่ต้ นศริ สต์ ศตวรรษที่ 20 เป็ นต้ นมา สามารถแบ่งช่วงเวลาการ
อพยพของชาวเวียดนามเข้ ามายังจังหวัดอุดรธานีออกได้ เป็ น 3 ช่วง คือ
1) ช่วงต้ นศริ สต์ศตวรรษที่ 20 เริ่ มมีนกั ปฏิวตั ิชาวเวียดนามจานวนหนึ่ง
เดินทางเข้ ามาอาศัยและเคลื่อนไหวเพื่ อกอบกู้เอกราชจากประเทศฝรั่งเศส ใน
พื ้นที่ของจังหวัดอุดรธานี (พิสิฐ อานวยเงินตรา, 2557: 622)
2) ช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เป็ นการอพยพลี ้ภัยสงครามครั ง้ ใหญ่
จากการโจมตีของฝรั่ งเศสในปี พ.ศ.2489 โดยชาวเวี ยดนามได้ ทาการอพยพ
ในช่วงนี ้เป็ นสองระลอก คือ จากเมืองท่าแขก (แขวงคาม่วน) ข้ ามมายังจังหวัด
นครพนมเป็ นแห่งแรก และต่อมาค่อยอพยพเป็ นระลอกที่สองจากกรุงเวียงจันทน์
ข้ ามแม่นา้ โขงมายังจังหวัดหนองคาย หลังจากนัน้ ได้ เดินทางต่อมายังจังหวัด
อุดรธานี
3) ช่ วงปี พ.ศ.2496 จนถึ ง ปั จ จุ บั น (พงศ์ เรื องสุ วัฒ น์ , 2560) เป็ น
ช่วงเวลาที่มีชาวเวียดนามจากจังหวัดรอบข้ างอพยพเข้ ามาในจังหวัดอุดรธานี
เพื่อตังรกรากและท
้
ามาหากิน เนื่องจากจังหวัดอุดรธานีมีฐานเศรษฐกิจที่ดีกว่า
จังหวัดอื่นๆ รอบข้ าง อนึ่งรวมถึงจังหวัดอุดรธานี ซึ่งนอกจากมีพิกดั เหมาะสมใน
แง่ที่อยูห่ า่ งจากการปราบปรามทางด้ านชายแดนลาวของฝรั่งเศสแล้ ว
ขณะที่ในอีกด้ านหนึ่ง อาจกล่าวได้ ว่าประชากรในภาคอีสานส่วนใหญ่
ยังมี สานึกความเป็ นลาว ที่ ยังไม่สยบยอมต่ออ านาจของสยามและฝรั่ งเศส
นอกจากนี ้จังหวัดอุดรธานียงั ถือได้ ว่าเป็ นศูนย์กลางทางด้ านเศรษฐกิ จของภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน เพราะมี ทาเลภูมิ ศาสตร์ อยู่ตรงกลางของภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน ซึ่งมีพืน้ ที่ติดต่อกับ 6 จังหวัด ได้ แก่ หนองคาย
ขอนแก่น กาฬสินธุ์ สกลนคร หนองบัวล าภู และเลย ช่วยเกื อ้ หนุนให้ จังหวัด
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อุดรธานีมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ วกว่าจังหวัดอื่นๆ โดยรอบ และนี่จึงเป็ น
อีกหนึง่ เหตุผลประการสาคัญ ที่ทาให้ ชาวเวียดนามเลือกที่จะอพยพเข้ ามาทามา
หากินในจังหวัดอุดรธานี ที่มีจานวนประชากรอาศัยอยู่กว่า 15,000 คน (พิสิฐ
อานวยเงินตรา, 2557: 622)
หากกล่าวขบวนการเคลื่อนไหวกู้ชาติชาวเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี
คงหลี กไม่พ้ นที่ จะต้ องกล่ าวถึ งขบวนการเคลื่ อ นไหวของอดี ตผู้น าประเทศ
เวียดนาม อย่างโฮจิมินห์หรื อ “ลุงโฮ” ผู้ซึ่งได้ เดินทางจากยุโรปมาเมืองไทยใน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2471 เพื่อทาการเคลื่อนไหว ปลุกกระแสรักชาติ ต่อต้ าน
นักล่าอาณานิคมฝรั่งเศส ในระยะแรกได้ เข้ ามาที่บ้านดง จังหวัดพิจิตร เพื่อปลุก
ระดมชาวเวียดนามให้ เข้ าร่วมกับสมาคมมิตรภาพ (Hội Thần Ái) อันจะเป็ นการ
สร้ างความสามัคคีภายในกลุ่มชาวเวียดนามในสยาม ต่อมาสมาคมแห่งนีใ้ ช้ ชื่อ
สมาคมเกื อ้ กูล (Hội Tương Thân) และสุดท้ ายใช้ ชื่อว่า สมาคมชาวเวี ยดนาม
โพ้ นทะเลกู้ชาติ (Hội Việt kiều cứu quốc) (วิภา เรื องอาไพสกุล, 2560)
หลังจากนันโฮจิ
้ มินห์ได้ เดินทางเข้ าสู่อีสานโดยมุง่ มายังจังหวัดอุดรธานี
เป็ นแห่งที่สองเพื่อดาเนินงานใน 3 ประเด็นหลัก คือ
1) จัดตัง้ คณะกรรมการศูนย์ กลางการเคลื่ อนไหวในอี สานที่ จังหวัด
อุดรธานี (The Udon Provincial Committee) ให้ เป็ นองค์กรชี ้นาการเคลื่อนไหวกู้
ชาติเวียดนามในอีสานและเชื่อมโยงเข้ าสู่ลาวและเวียดนาม
2) การปลูกฝั งอุดมการณ์รักชาติในหมู่เยาวชนเวียดนาม โดยโฮจิมินห์
ได้ แนะนาชาวเวียดนามที่จงั หวัดอุดรธานี ให้ ทาเรื่ องขออนุญาตทางการสยาม
สาหรับการเปิ ดโรงเรี ยนสอนภาษาที่บ้านหนองบัว3 เมื่อปี พ.ศ.2525 โดยให้ ชื่อว่า
3

ปั จจุบนั อยูใ่ นเขตเทศบาลนครอุดรธานี
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“โรงเรี ยนราษฎร์ 4” และได้ จัดพิธีเปิ ดอย่างเป็ นทางการในวันที่ 25 พฤษภาคม
พ.ศ.2472 มีจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
38 คน เป็ นนักเรี ยนชาวเวียดนาม 21 คน
นักเรี ยนชาวไทย 17 คน มีครู 2 คน คือ นายบัวจัน กิจขยัน ครูสอนภาษาไทยตาม
หลักสูตรของกระทรวงการศึกษาของไทย และนายฮวงก่า ครูสอนภาษาเวียดนาม
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาและอบรมเวียดนาม (สานักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ, กต.39/12 [แผ่นที่ 26] อ้ างในเศรษฐศาสตร์ วัตรโศก, 2557: 130)
3) ขยายเครื อข่ายการเคลื่อนไหวกู้ชาติเวียดนามในอีสานเข้ าไปยังลาว
และเวียดนาม โดยการปลูกฝั งอุดมการณ์รักชาติในหมู่เยาวชนเวียดนาม ด้ วย
วิธี การเคลื่ อนไหวที่ หลากหลาย ทัง้ การตัง้ โรงเรี ยน การตัง้ ค่ายฝึ กอาวุธ การ
เผยแพร่ สื่อสิ่งพิมพ์ การแต่งบทเพลง บทกลอน บทละครและการเล่นกีฬาเพื่ อ
สร้ างความสามัคคีในหมู่ชาวเวียดนาม เป็ นต้ น (เศรษฐศาสตร์ วัตรโศก, 2557:
129 - 135)
จากการที่มีขบวนการกู้ชาติเวียดนามเข้ ามาเคลื่อนไหวในประเทศไทย จึง
ส่งผลให้ นโยบายต่อต้ านคอมมิวนิสต์ของรัฐบาลทหารไทยและสภาพความสัมพันธ์
ไทย - เวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอดีตตลอดมา มีความเกี่ ยวพันและส่งผล
กระทบโดยตรงสู่วิ ถี ชี วิ ตและความเป็ นอยู่ของชาวเวี ยดนามอพยพ เนื่ องจาก
บทบาทของชาวญวนอพยพได้ ส่ งผลทัง้ ด้ านผลักดันและชะลอการพั ฒ นา
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย - เวียดนาม ในการสร้ างความไว้ วางใจระหว่างกัน

4

โรงเรี ยนราษฎร์ สอนภาษาเวียดนามที่มีพิธีเปิ ดอย่างเป็ นทางการแห่งแรกของสยาม
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การรวมกลุ่มของชาวไทยเชือ้ สายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี
จากการเคลื่อนไหวของขบวนการเกิ่นเวืองต่อต้ านฝรั่งเศส ได้ ส่งผลให้ มี
การสู้รบขยายวงกว้ างจากพื ้นที่ภาคเหนือของเวียดนามเรื่ อยไปจนตอนกลางของ
เวียดนาม ส่งผลให้ ประชากรชาวเวียดนามที่มีภูมิลาเนาอยู่ทางภาคเหนื อและ
ภาคกลางของประเทศ ต้ องละทิ ้งบ้ านเกิดเพื่อลี ้ภัยสงครามจากการโจมตีอย่าง
หนักของฝรั่ งเศสมายังประเทศลาวรวมทั ง้ พื น้ ที่ บริ เวณภาคอี สานของไทย
โดยเฉพาะชาวไทยเชื ้อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี ที่ส่วนใหญ่มีภูมิลาเนา
มาจากภาคเหนื อและภาคกลางของเวี ยดนาม ได้ แก่ จังหวัดนามดิ่ญ ( Nam
Định) ฮ่าติง๋ (Hà Tĩnh) และกว่างบิง่ (Quảng Bình) ฯลฯ จาต้ องอพยพลี ้ภัยมายัง
ประเทศไทยในฐานะญวนอพยพ ยิ่งโดยเฉพาะช่วงปี พ.ศ.2507 ที่ไม่สามารถ
กลับเวียดนามได้ หลังจากการส่งกลับประเทศต้ องยุติลง ซึ่งพวกเขาต้ องประสบ
กับความกดดันและความยากลาบากในการทามาหากินและดารงชีวิต
ตลอด 40 ปี นับจากที่จอมพล ป. พิบลู สงคราม เป็ นนายกรัฐมนตรี จวบ
จนต้ นทศวรรษที่ 1990 หลังจากรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้ เปลี่ ยน
นโยบายต่างประเทศต่อประเทศในอินโดจีนซึ่งรวมถึงเวียดนาม นโยบายต่อชาว
ญวนอพยพจึงเริ่ มคลายความเข้ มงวดลง แม้ วา่ มาตรการ กฎระเบียบที่ใช้ กับชาว
ญวนอพยพในอดีตยังคงมีผลบังคับใช้ อยู่จนถึงปั จจุบนั ก็ตาม แต่การบังคับใช้
นันไม่
้ เคร่งครัดดังเช่นอดีต (ธัญญาทิพย์ ศรี พนา, 2548: 177)
แรกเริ่ มชาวไทยเชื ้อสายเวียดนามที่เข้ ามาตังรกรากในจั
้
งหวัดอุดรธานี
ยังไม่ได้ รับสัญชาติไทยโดยอยู่ในฐานะ “ญวนอพยพ” (ไร้ สัญชาติ) ซึ่งทาให้ มี
ข้ อจากัดในเรื่ องของสิทธิการเป็ นพลเมืองไทยหลายอย่าง พวกเขาจึงได้ มีการจับ
กลุ่มเพื่อสร้ างความเหนียวแน่นและความสามัคคี โดยได้ ช่วยเหลือกันและกันทัง้
ในด้ านความเป็ นอยู่และการมองหาลู่ทางทามาหากิน ต่อมารัฐบาลไทยโดยมติ
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คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2533 ได้ ให้ สญ
ั ชาติไทยแก่บตุ รหลาน
ของชาวเวียดนามอพยพ เมื่อได้ รับสัญชาติไทยเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ ว กอปรกับ
สถานการณ์ทางการเมืองระหว่างไทยกับเวียดนามคลายความตึงเครี ยด ทางการ
เวียดนามโดยคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ได้ มีนโยบายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม มาตรา 36 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม
พ.ศ.2547 (36 - NQ/TW) จัดตัง้ “คณะกรรมการดูแลชาวเวียดนามในต่างประเทศ”
(ชาวเวียดนามโพ้ นทะเล) เพื่อทาหน้ าที่ประสานงานและติดต่อให้ การสนับสนุน
และช่วยเหลือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้ องกับชาวเวียดนามโพ้ นทะเล อีกทัง้
ยังเป็ นการเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างรัฐบาลเวียดนามกับรัฐบาลประเทศที่ชาว
เวียดนามโพ้ นทะเลพานักอาศัยอยู่
โดยที่ “คณะกรรมการดูแลชาวเวียดนามในต่างประเทศ” ที่ตงขึ
ั ้ ้นนี ้ มี
วัตถุประสงค์หลักอยู่ 4 ข้ อคือ
1) การรวมกลุ่มชาวเวียดนามโพ้ นทะเลให้ มีความรักและสามัคคีกนั
2) อนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมชนชาติ
3) การร่ วมกันพัฒนาคุณภาพชี วิ ตให้ ดี ขึน้ เพื่ อจะได้ กลับมาร่ วมกัน
สร้ างสรรค์และพัฒนาบ้ านเกิด (ประเทศเวียดนาม)
4) การเชื่อมความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างประเทศเวียดนามและประเทศที่
ชาวเวียดนามพานักอาศัย
จากนโยบายดังกล่าวชาวไทยเชื ้อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี จึงได้
ขานรั บและผลักดันให้ มี การก่อตัง้ สมาคมชาวไทยเชื อ้ สายเวี ยดนาม จังหวัด
อุดรธานีขึ ้นอย่างเป็ นทางการ ในวันที่ 26 เมษายนในปี พ.ศ.2547 โดยมีนายวินยั
เลวัน (ông Lê Văn Yên) เป็ นนายกสมาคมในระหว่างปี พ.ศ. 2547 - 2554 ส่วน
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นายหวู ยวีจิ๋น (ông Vũ Duy Chính) พ.ศ. 2555 - 2558 และนายสุรัตน์ ศรี นฤวรรณ
(ông Trần Minh Đức) พ.ศ.2558 จนถึงปั จจุบน
ั ตามลาดับ (วินยั เล วัน, 2559)
สานักงานของสมาคมชาวไทยเชื ้อสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี ในยุค
เริ่ มแรกได้ รับการเอือ้ เฟื อ้ สถานที่ เพื่อจัดตังเป็
้ นสานักงานชั่วคราวจากเจ้ าของ
กิจการร้ านลูกชิ ้นเกียรติเทเลอร์ บริ เวณถนนแจ่มนุสรณ์ ซึ่งตังอยู
้ ่บริ เวณนันเป็
้ น
เวลา 3 ปี ต่อมาชาวไทยเชือ้ สายเวียดนามได้ มีการระดมทุนบริ จาค เพื่อจัดหา
พื น้ ที่ สาหรั บสร้ างที่ ตงั ้ ส านักงานอย่างถาวร ซึ่งปั จจุบันตัง้ อยู่เลขที่ 135/101
- 102 ซอยประชาสันติ ถนนนิตโย ได้ ทาการเปิ ดอย่างเป็ นทางการ ในวันที่ 17
พฤษภาคม พ.ศ.2550 โดยมี นายอานาจ ผการัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
เป็ นประธานพิธี เปิ ด นอกจากนี ย้ ังมี นายเหงี ยน ยวี ฮึง (Nguyễn Duy Hưng)
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจาราชอาณาไทย นายเจิ่น
เงี ยน ตรึ ก (Trần Nguyên Trực) กงสุลใหญ่ สาธารณรั ฐสังคมนิ ยมเวี ยดนาม
ประจ าจังหวัดขอนแก่น นายเหงี ยน ตรอง เลี ยน (Nguyễn Trọng Liên) กงสุล
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจาจังหวัดขอนแก่น นายวินยั เลวัน นายก
สมาคมชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานี นายธีระ ตังหลั
้ กมัน่ คง ประธานหอการค้ า
จังหวัดอุดรธานีและคณะ
โดยสมาคมชาวไทยเชื ้อสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี ได้ มีการแบ่งเขต
บริ หารออกเป็ น 5 คุ้ม ดังนี ้ 1) คุ้มบ้ านจิก 2) คุ้มสร้ างหลวง 3) คุ้มสี่แยก 4) คุ้ม
ห้ าแยก และ 5) คุ้มกุมภวาปี (อาเภอกุมภวาปี ) รวมกว่า 2,500 ครัวเรื อน (โชคชัย
สิริทองจินดา, 2559) อีกทังยั
้ งมีการจัดตังกลุ
้ ม่ สตรี ที่มีสมาชิกกว่า 180 ครัวเรื อน
โดยมีการตังกองทุ
้
นกลาง ซึ่งสมาชิกแต่ละครัวเรื อนจ่ายครัวเรื อนละ 100 บาท/
เดือน เป็ นการรวมกลุ่มสตรี ชาวไทยเชือ้ สายเวียดนามที่อยู่ในจังหวัดอุดรธานี
เพื่อการช่วยเหลือเกื อ้ กูลกันทังงานรื
้
่ นเริ งและงานศพ อันเป็ นการแสดงออกถึง
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ความรักและสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนแสดงถึงการมีรากเหง้ าในความเป็ น
เวียดนามร่วมกัน นอกจากนี ้สมาคมแห่งนี ้ยังได้ แบ่งหน้ าที่ให้ มีรองนายกสมาคม
ฯ เพื่อดูแลด้ านการติดต่อประสานงานระหว่างสมาคมชาวไทยเชื ้อสายเวียดนาม
กับหน่วยงานราชการในจังหวัดอุดรธานี อันจะช่วยให้ การดาเนินกิจกรรมใดๆ
เป็ นไปได้ อย่างสะดวกและราบรื่ น
นอกจากนี ้ยังมีการก่อตังสมาคมนั
้
กธุรกิจไทย - เวียดนาม ราวปี พ.ศ.
2553 โดยการรวมตัวของชมรมนักธุรกิจไทย - เวียดนาม เพื่อเปิ ดโอกาสให้ กับ
ตนเองในการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ ซึ่งขณะนี ้มีสมาชิกชมรม
รวมทัง้ สิน้ 12 จังหวัด ได้ แก่ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู เลย บึงกาฬ
สกลนคร นครพนม ขอนแก่น อุบลราชธานี มุกดาหาร กรุงเทพฯ และปริ มณฑล
(ข้ อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่งมีแผนที่จะขยายสมาชิ กและตัง้ ชมรม
ไทย-เวียดนามเพิ่มอีก 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ สระแก้ ว ยโสธร และร้ อยเอ็ด
หากมองทางด้ านเศรษฐกิ จของชาวไทยเชื อ้ สายเวี ยดนามในจังหัด
อุดรธานีและภาคอีสาน จะพบว่าส่วนใหญ่ ยังไม่มีธุรกิ จใหญ่มีเพี ยงวิสาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อาทิ ร้ านอาหาร ร้ านทอง ร้ านเสือ้ ผ้ า ร้ าน
ขายรถมอเตอร์ ไซค์ รถยนต์ อุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ สินค้ าปั จจัยสี่ ฯลฯ ในการ
รวมกลุ่มกันนัน้ ได้ มีเป้าหมาย ด้ านความร่ วมมือทางธุรกิ จและน าความเจริ ญ
มาสู่จังหวัดของตน อี กทัง้ การมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาประเทศบ้ านเกิ ดคื อ
ประเทศเวี ยดนามและประเทศไทย ซึ่งเสมือนเป็ นดินแดนแม่แห่งที่ สอง หลัก
สาคัญคือการเชื่อมความสัมพันธ์ ที่ดีในการเสริ มสร้ างมิ ตรภาพอันดีระหว่างทัง้
สองประเทศ ทังยั
้ งเป็ นการแสดงศักยภาพด้ านฐานะทางเศรษฐกิจของชาวไทย
เชื ้อสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี ที่มีความสามารถในการสร้ างความเจริ ญและ
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พัฒนาตนเองตลอดจนแหล่งที่อยู่ในอาศัย ไม่ว่าจะในระดับท้ องถิ่นหรื อประเทศ
ก็ตาม
การรวมกลุม่ ก่อตัง้ “ชมรมนักธุรกิจไทย - เวียดนามอุดรธานี” โดยนายธีระ
เธียรวาริ ช ประธานชมรมนักธุรกิจไทย - เวียดนามอุดรธานี ได้ มีการแบ่งประเภท
ของกลุ่มธุรกิ จในชมรมออกเป็ น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1) กลุ่มอาหาร 2) กลุ่ม
หลังคาเหล็ก (metal sheet) 3) กลุม่ อพาร์ ตเมนท์ และ 4) กลุม่ โรงแรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ส่วนอื่นๆ จะเป็ นการตัดเย็บเสื ้อผ้ า ร้ านค้ าขายส่ง ร้ านถ่ายภาพ
คละเคล้ ากันไป
อนึ่งในการต่อตัง้ ชมรมนักธุ รกิ จไทย - เวี ยดนามอุดรธานี นัน้ ยังเอื อ้
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานของชาวไทยเชือ้ สายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี ใน
การติดต่อประสานงานภายในกลุ่มตลอดจนการเชื่อมโยงและสร้ างเครื อข่ายใน
หมูช่ าวไทยและชาวไทยเชื ้อสายเวียดนาม เพื่อกระชับความสัมพันธ์และประสาน
ความร่ วมมื อ ตลอดจนต้ องการจะสร้ างอัตลักษณ์ และมี พื น้ ที่ ในการแสดง
บทบาทในฐานะพลเมืองชาวไทยเชื ้อสายเวียดนามของตนเอง
จากความเหนี่ยวแน่นและสร้ างเครื อข่ายได้ ในระดับจังหวัด ส่งผลให้
จังหวัดอุดรธานีสามารถยกระดับกรอบแนวทางความร่วมมือและแสดงศักยภาพ
ทางด้ านเศรษฐกิ จ กอปรกับจังหวัดอุดรธานี ยังมี นายกสมาคมนักธุ รกิ จไทย
- เวียดนาม (แห่งประเทศไทย) โดยปั จจุบนั คือ นายทอง กุลธัญวัฒน์ เจ้ าของ
วีทีแหนมเนือง ดารงตาแหน่งนายกสมาคมนักธุรกิจไทย - เวียดนาม แห่งประเทศ
ไทย เป็ นคนที่ 3 ต่อจากนายณัฐพงษ์ พีระวรกสุล และนายกาธร ศิริวฒ
ั นาเลิศ
ตามลาดับ (ทอง กุลธัญวัฒน์, 2560) ที่มีเป้าหมายในการจะปฏิบตั ิภารกิ จแรก
หลังจากเข้ ารับตาแหน่ง คือ การประสานความร่ วมมือกับสถานทูตเวี ยดนาม
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ประจาประเทศไทย ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ต้องการไปลงทุนที่บ้านเกิด
(ประเทศเวียดนาม)
จากความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ความรักและสามัคคีของชาวไทยเชื ้อสาย
เวี ยดนามจังหวัดอุดรธานี จึงเป็ นอี กหนึ่งปั จจัยที่ ช่วยสนับสนุนกิ จกรรมหรื อ
โครงการต่างๆ ที่หากทางชมรมฯ หรื อสมาคมฯ ต้ องการให้ จัดหรื อก่อสร้ างขึน้
มักจะได้ รับความร่วมมือและให้ การช่วยเหลือจนสาเร็ จ ไม่ว่าจะเป็ นการก่อสร้ าง
แหล่งประวัติศาสตร์ โฮจิมิ นห์ฯ บ้ านหนองโอน (ซึ่งจะได้ กล่าวโดยละเอี ยดใน
หัวข้ อถัดไป) และผลักดันให้ มีการจัดตังโรงเรี
้
ยนสอนภาษาเวียดนามแห่งที่สอง
ณ โรงเรี ยนสอนภาษาเวี ยดนาม วัดสุนทรประดิษฐ์ (Trường tiếng Việt Chùa
Khánh An) จังหวัดอุ ดรธานี โดยที่ มี ฯพณฯ เหงวี ยน เติ ด้ แถ่ ง (Nguyễn Tất
Thành) เอกอัครราชทูตสาธารณรั ฐสังคมนิ ยมเวี ยดนาม ประจาราชอาณาจักร
ไทย และนายชยาวุธ จันทร ผู้วา่ ราชการจังหวัดอุดรธานี พร้ อมแขกผู้มีเกียรติของ
ทังสองประเทศอี
้
กจานวนมาก ร่วมเป็ นสักขีพยานในพิธีเปิ ดอย่างเป็ นทางการใน
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2560
การเปิ ดโรงเรี ยนสอนภาษาเวี ยดนามที่จังหวัดอุดรธานี ในข้ างต้ น ถื อ
เป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ แสดงออกถึ ง ความมุ่งมั่นและจริ งจังของชาวไทยเชื อ้ สาย
เวี ยดนาม ภายในจังหวัดอุดรธานี ที่ ต้ องการอนุรั กษ์ ภาษาและวัฒนธรรม
เวียดนามให้ เป็ นที่แพร่ หลาย ทังแก่
้ ลูกหลานคนเวียดนามเองและแก่คนไทยที่
สนใจศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของเวียดนาม อันเป็ นการยกระดับความสัมพันธ์
ระหว่างสองประเทศ ซึ่งจะเป็ นเสมือนกุญแจดอกแรกที่เปิ ดให้ เกิดการสื่อสารใน
การสร้ างความเข้ าใจซึ่งกันและกัน โดยปั จจุบนั มีผ้ ูเรี ยนทัง้ สิน้ 94 คน แบ่งชัน้
เรี ยนออกเป็ น 11 กลุ่ม ครู ผ้ ูสอน 15 คน ซึ่งครู ทัง้ หมดล้ วนแต่เป็ นครู ในยุคที่
เคลื่ อนไหวร่ วมกับขบวนการกู้ชาติ (ยุคปฏิ วัติ ที่ มี การเรี ยนการสอนภาษา
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เวียดนามอย่างลับๆ) ทังนี
้ ้ครูแต่ละคนล้ วนมีจิตอาสาเข้ ามาช่วยสอนให้ กับทาง
นักเรี ย น และมี คุณ ครู วิ ภ า เรื องอ าไพสกุ ล (Nguyễn Thị Xuân Oanh) เป็ น
ผู้อานวยการโรงเรี ยน ซึ่งครู ท่านนี ้ได้ รับการเชิดชูเกี ยรติเป็ นครู เกี ยรติศกั ดิ์จาก
ทางการเวียดนาม
เมื่อสถานภาพคล่องทางนโยบายการเมืองผนวกกับฐานะความเป็ นอยู่
ของชาวไทยเชื ้อสายเวียดนามมีความมัน่ คงมากขึ ้น การจะจัดกิจกรรมหรื อเสนอ
โครงการที่จะสร้ างภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์ ที่ดีให้ เกิดขึน้ ระหว่างประเทศ
ไทยและเวียดนาม ทุกฝ่ ายจึงพร้ อมที่จะให้ การสนับสนุนและผลักดันให้ เกิ ดขึน้
ไม่วา่ จะเป็ นการขานรับนโยบายระดับชุมชนหรื อระดับประเทศก็ตาม
แหล่ งศึ กษาและท่ องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โฮจิมิ นห์ จั งหวั ดอุ ดรธานี :
สัญลักษณ์ แห่ งสัมพันธไมตรีระหว่ างไทยและเวียดนาม
เดิมนโยบายของไทยถูกผลักให้ เผชิ ญหน้ ากับประเทศเพื่ อนบ้ านอยู่
ตลอดเวลา เมื่อสถานการณ์โลกเริ่ มผ่อนคลาย ได้ กลายเป็ นโอกาสให้ ยุครัฐบาล
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ประกาศนโยบาย “เปลี่ ยนสนามรบให้ เป็ นสนาม
การค้ า” เพื่อสร้ างสันติภาพที่ถาวรให้ เกิดขึ ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
และร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่มีการปิ ดกันอั
้ นเนื่องจาก
การมีอดุ มการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน (อดิศร หมวกพิมาย, 2559)
ไทยมุง่ เสริมสร้ างกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ าน
มาอย่ างต่ อเนื่ อง โดยเฉพาะกลุ่ ม ประเทศอิ นโดจี น ซึ่ งมี ระดับการพัฒ นา
เศรษฐกิจที่ต่ากว่าไทย เริ่ มจากการจัดตังกรอบความร่
้
วมมือทางเศรษฐกิจระดับ
อนุภูมิภาคในช่วงทศวรรษที่ 2533 ภายใต้ กรอบแนวคิดที่เชื่อว่าไทยจะสามารถ
เป็ นศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ หรื อแม้ แต่กรอบ
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แนวคิดยุทธศาสตร์ กรอบความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จ (Economic Cooperation
Strategy) อันเป็ นการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคของประเทศ
พร้ อมกับที่มีการเสริมสร้ างกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ าน (สุกรี คลองวิธ,
2558: 1394)
ต่อมาในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้ มีนโยบายต่างประเทศว่า
ด้ วยการฟื น้ ฟูและกระชับความสัมพันธ์ และความร่ วมมือ กับประเทศเพื่อนบ้ าน
และประเทศในภู มิ ภ าคอาเซี ย นอย่ า งเร่ ง ด่ วน ด้ วยการสานต่ อ หรื อ ริ เ ริ่ ม
ความสัมพันธ์ และความร่ วมมือเพื่อการพัฒนาในทุกด้ าน ทัง้ ในระดับทวิภาคี
และพหุภาคี เพื่อนามาซึ่งความเข้ าใจอันดีระหว่างกันในการแก้ ไขปั ญหาและ
การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันอย่างสร้ างสรรค์ จริงใจ และด้ วยสันติวิธี
เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐดังกล่าวมาในปี พ.ศ.2545 นายชัยพร
รัตนนาคะ ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ.2544 - 2547) จึงมีแนวคิด
ในการฟื ้นฟูพืน้ ที่ทางประวัติศาสตร์ ในจังหวัดอุดรธานี ที่มีความเกี่ ยวข้ องกับ
ประเทศเพื่อนบ้ านนัน้ คือ พื ้นที่ที่บ้านหนองโอน ซึ่งเป็ นสถานที่ที่โฮจิมินห์ได้ ใช้
เป็ นที่พกั ในระหว่างที่เข้ ามาเคลื่อนไหวในจังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ.2471 ตาบล
เชียงพิณ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยในเบื ้องต้ นมีหน่วยงาน 4 ส่วนร่ วม
หารื อกันคื อ 1) องค์การบริ หารส่วนต าบลเชี ยงพิ ณ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 3) ชมรมชาวไทยเชือ้ สายเวียดนามอุดรธานี (ปั จจุบนั คือสมาคมชาว
ไทยเชื อ้ สายเวี ยดนามจังหวัดอุดรธานี ) และ 4) องค์ การบริ หารส่วนจังหวัด
อุดรธานี
ในที่ประชุมร่ วม 4 หน่วยงานได้ เห็ นชอบร่ วมกัน ในการให้ มีโครงการ
จัดสร้ างและพัฒนาศูนย์กลางวิจยั เรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์
วีรบุรุษแห่งการปลดปล่อยประชาชาติ ปูชนียบุคคลทางวัฒนธรรม อันถื อเป็ น
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หนึง่ ในการเสริมสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวเวียดนาม ต่อมาเมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2546 นายพิสทุ ธิ์ โฆษิต นายอาเภอเมืองอุดรธานี ลงนาม
อนุมตั ิ เลขที่ 389/2546 เพื่อแต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินงาน โดยมีนายพิสุทธิ์
โฆษิต นายอาเภอเมืองอุดรธานี เป็ นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสรัจ
พิศชวนชม ประธานศูนย์ศึกษาประเทศเพื่อนบ้ าน (ปั จจุบนั ตาแหน่งประธาน
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการแหล่งศึกษาและท่องเที่ ยวเชิงประวัติศาสตร์ โฮจิมิ นห์ )
สถาบันราชภัฏอุดรธานี (ปั จจุบันคื อมหาวิ ทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ) นายก
องค์การบริ หารส่วนตาบลเชียงพิณ กานันตาบลเชียงพิณ ปลัด อบต. ข้ าราชการ
ท้ องถิ่ นทุกระดับ และทุกแผนกที่ เกี่ ยวข้ องรวมถึงชาวไทยเชื อ้ สายเวี ยดนาม
จังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็ นคณะกรรมการจัดสร้ างและพัฒนาบ้ านหนองโอน
หลังจากมติที่ประชุมจึงได้ เริ่ มระดมทุนเพื่อก่อสร้ างแหล่งประวัติศาสตร์
โฮจิมินห์ฯ โดยมีการประชุมหารื อดาเนินการหาซือ้ ที่ ดินบริ เวณที่โฮจิมินห์ เคย
อาศัยอยู่ ซึ่งขณะนัน้ ตามระเบียบราชการไม่สามารถนางบประมาณแผ่นดิน
จัดซื ้อที่ดินได้ ทางชมรมชาวไทยเชื ้อสายเวียดนามอุดรธานี จึงได้ จดั ประชุมเพื่อ
เปิ ดรับบริ จาคในการระดมเงินทุนรวบรวมซื ้อที่ดิน โดยมีผ้ รู ับผิดชอบหลัก 5 ท่าน
คือ 1) นายโกมินทร์ วิสารทธนาพันธ์ 2) นายธนชัย การัณย์สกุล 3) นางสาวเทวิภา
ลักษณ์สิริเลิศ 4) นายประสิทธิ์ เก่งเกษม และ 5) นายพงศ์ เรื องสุวฒ
ั น์ โดยได้
จัดแบ่งหน้ าที่ ในการประชาสัมพันธ์ และจัดทาบัญชี รายรั บ พร้ อมทัง้ ได้ มี การ
ประสานงานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่อจัดทาเกี ยรติบัตรแสดง
ความขอบคุณแก่ผ้ สู นับสนุนงบประมาณในการจัดซื ้อที่ดิน รวมจานวน 4 ไร่ เป็ น
เงิน 575,000 บาท โดยได้ รับความร่วมมืออย่างดีจากชาวไทยเชื ้อสายเวียดนามทัง้
ในจังหวัดอุดรธานีและทัว่ ประเทศ และได้ ยกมอบที่ดินให้ กับทาง อบต.เชียงพิณ
ในนามชมรมชาวไทยเชือ้ สายเวี ยดนามอุดรธานี แต่ก็ยังคงได้ รั บงบประมาณ
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สนับสนุนส่วนหนึ่งจาก อบต.เชียงพิณ ในด้ านการสร้ างสาธารณูปโภค (เทวิภา
ลักษณ์สิริเลิศ, 2560)
ต่อมาชมรมชาวไทยเชื ้อสายเวียดนามอุดรธานี ได้ มีการจัดประชุมเพื่อ
ระดมทุนในการก่อสร้ างบ้ านจาลองและอาคารเอนกประสงค์อีกครัง้ โดยได้ เลือก
วันชาติเวียดนามในการจัดประชุมคือวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2545 และมีนายชัยพร
รัตนนาคะ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็ นประธานของการประชุม ซึ่งสาระสาคัญที่ได้
จากการประชุมในครัง้ นี ้มี 2 ประเด็นสาคัญ คือ 1) มีการมอบหมายให้ นายฮาย
ฟามวัน เป็ นผู้รับผิดชอบเรื่ องเงินบริ จาค และ 2) ให้ หน่วยงานของรัฐรวมทังชาว
้
ไทยเชื ้อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี มีการประชาสัมพันธ์ ถึงความเป็ นมา
และเป้าหมายของโครงการฯ นี ้ ออกไปอย่างกว้ างขวาง
และนับเป็ นจังหวะที่ดีเพราะในขณะนัน้ เป็ นช่วงที่ประเทศไทยได้ เป็ น
เจ้ าภาพ “การประชุมสุดยอดกลุ่มผู้น าเศรษฐกิ จเอเชี ยแปซิ ฟิ ก” (APEC) ใน
ระหว่างวันที่ 21 - 22 ตุลาคม พ.ศ.2546 ซึง่ ภายหลังการประชุม APEC แล้ วเสร็จ
คณะผู้แทนการค้ าของเวี ยดนาม ส่วนหนึ่งซึ่งนาโดยนายตือฮ่าย (ông Tư Hải)
(เจ้ าของกิจการอสังหาริ มทรัพย์อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบิญเยือง) ได้ เดินทางมาที่
จังหวัดอุดรธานี เพื่อเยี่ยมเยียนชาวไทยเชื ้อสายเวียดนามและมองหาลู่ทางการ
ลงทุน ทัง้ นี ้ หลังนายตือฮ่ายได้ รับฟั งคาชีแ้ จงเกี่ ยวกับโครงการจัดสร้ างแหล่ง
ประวัติศาสตร์ โฮจิมินห์ฯ จากนายชัยพร รัตนนาคะ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
(ในขณะนัน)
้ นายตือฮ่ายจึงได้ ร่วมบริ จาคเงิน 10,000 ดอลล่าร์ (410,000 บาท)
ให้ กบั โครงการฯ (โสรัจ พิศชวนชม, 2560)
ในขณะเดียวกัน จากการมาท่องเที่ยวและเยี่ยมชมแหล่งประวัติศาสตร์
โฮจิมินห์ฯ ของคณะทัวร์ นักธุรกิจการเงินการธนาคาร ธนาคารพาณิชยการไซง่อน
(Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) หลังจากที่
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ได้ รับการชี ้แจงแนะนาโครงการฯ จากฝ่ ายประชาสัมพันธ์ โครงการฯ โดยนางสาว
เทวิภา ลักษณ์ศิริเลิศ ทางคณะฯ จึงได้ แสดงเจตจานงเพื่อสนับสนุนเป็ นจานวน
เงิน 5,000,000 บาท เพื่อก่อสร้ างตัวอาคารของโครงการฯ ซึ่งการก่อสร้ างครัง้ นี ้
ทางชมรมชาวไทยเชื ้อสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี ได้ มีการประสานงานผ่าน
สถานทูตเวียดนาม ประจาประเทศไทย และพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ณ กรุงฮานอย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อรับทราบและขอรับการสนับสนุนในเรื่ อง
รูปแบบของอาคารและการตกแต่งตัวอาคาร ฯลฯ
และเพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์และบอกเล่าข่าวสารแก่ชาวเวียดนามใน
แผ่นดินแม่ ให้ รับทราบถึงความเป็ นมาและความคืบหน้ าของโครงการก่อสร้ าง
แหล่งศึกษาประวัตศิ าสตร์ โฮจิมินห์ฯ บ้ านหนองโอน ประเทศไทย สถานีโทรทัศน์
แห่งชาติเวียดนาม VTV โดยนายดิ่งกวางซุง (Đinh Quang Dũng) ซึ่งเป็ นหัวหน้ า
สถานี ประจ าอยู่ที่เวี ยงจันทน์ สปป.ลาว จึงได้ เผยแพร่ กระจายข่า วเกี่ ยวกับ
โครงการนี ้ พร้ อมทังเปิ
้ ดรับบริจาคเงินสมทบทุน
ต่อมาทางบริษัทฮว่างอัญห์ยาลายกรุ๊ป (Hoàng Anh Gia Lai) ที่ประเทศ
เวียดนามได้ ร่วมบริ จาคเงินในเบื ้องต้ นผ่านทางนายโกมินทร์ วิสารทธนาพันธ์
(กรรมการแหล่งประวัติศาสตร์ โฮจิมินห์ฯ) จานวนเงิน 3,000,000 บาท พร้ อมทัง้
ได้ ช่วยประสานงานไปยังธนาคารการลงทุนและพัฒนาเวียดนาม (Ngân Hàng
TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Phố Núi (BIDV)) ซึ่ ง มี
ประธานกรรมการคือนายเตริ่ นบั๊ก ห่า (Trần Bắc Hà) เพื่อแจ้ งถึงการมีอยู่ของ
โครงการดังกล่าว เหตุนี ้ ธนาคาร BIDV จึงได้ ส่งนายเตริ่ นฮว่ายนาม (Trần Hoài
Nam) เป็ นหัวหน้ าทีมเพื่อสารวจดูพื ้นที่การก่อสร้ างและมอบเงิ นบริ จาคงวดแรก
จานวน 3,000,000 บาท พร้ อมสมทบช่วยเหลือค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการอีก
ปี ละ 5,000 ดอลล่าร์ เป็ นเวลา 2 ปี ในขณะเดียวกันนายเตริ่ นฮว่ายนาม รับมอบ
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เป็ นตัวแทนของครอบครัวตระกูลเตริ่ น (họ Trần) สาหรับการบริ จาคชุดโต๊ ะหมู่
บูชาโฮจิมินห์มีมลู ค่า 500,000 บาท ในส่วนของรูปภาพที่ใช้ จดั แสดงนิทรรศการ
นัน้ ได้ รับความอนุเคราะห์คดั สรรไฟล์รูปภาพที่ส่งมาจากพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
ณ กรุงฮานอย (อรรถพล เรื องสิริโชค, 2559)
เมื่อกลุ่มนายทุนชาวเวี ยดนามได้ มีการร่ วมบริ จาคมากขึน้ จึงเสมือน
เป็ นอีกหนึ่งกระบอกเสียง ในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ มีผ้ รู ่ วมบริ จาคเงิน
กว้ างขวางมากยิ่งขึ ้น และทาให้ การดาเนินงานของโครงการฯ ดังกล่าวนี ้ สาเร็ จ
ลุล่วงไปด้ วยดีพร้ อมที่จะเป็ นศูนย์แห่งการเรี ยนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประธาน
โฮจิมินห์ ในฐานะวีรบุรุษแห่งการปลดปล่อยเวี ยดนาม ซึ่งงบประมาณในการ
จัดสร้ างแหล่งประวัติศาสตร์ แห่งนี ้ สรุปคือ ส่วนใหญ่ได้ รับการสนับสนุนเงินทุน
จากชาวไทยเชื อ้ สายเวี ยดนาม ทัง้ จากภาครั ฐและเอกชนจากเวี ยดนามและ
องค์การบริ หารส่วนตาบลเชียงพิณ โดยเฉพาะชาวหมูบ่ ้ านหนองโอน - หนองฮาง
จากการทาพิ ธีเปิ ดแหล่งประวัติศาสตร์ โฮจิมิ นห์ ฯ อย่างเป็ นทางการ
ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2544 จนกระทัง่ ปัจจุบนั ยังคงได้ รับการสนับสนุนจากทังทางรั
้
ฐบาล
ไทยและเวียดนามอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ ยวที่มีจานวนมากขึน้ ใน
ทุกๆ ปี จากสถิติผ้ เู ยี่ยมชมในปี พ.ศ.2559 มีจานวน 12,250 คน และสถิติล่าสุด
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 มีจานวน 10,984 คน (ข้ อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคน
พ.ศ.2560) จะเห็ นได้ ว่ ามี จ านวนมากขึ น้ อย่ างต่ อ เนื่ องทุ กปี และมี ความ
หลากหลายจากคณะนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและต่
้
างชาติ ที่ได้ ให้ ความสนใจเข้ า
มาเยี่ยมชมสถานที่แหล่งนี ้ อาทิ คณะอาจารย์และนักเรี ยนจากโรงเรี ยนนานาชาติ
อุดรธานี (Udonthani International School, UDIS) ดร.สุริ นทร์ พิ ศสุวรรณ อดี ต
เลขาธิการอาเซียน เจ้ านางยอดแก้ วมะนี สุพานุวง (พระธิดาในเสด็จเจ้ าสุพานุวง
ประธานประเทศ สปป.ลาว) รองรัฐมนตรี สานักงานศูนย์กลางพรรคประชาชน
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ปฏิ วัติลาว รองประธานศูนย์ กลางแนวลาวสร้ างชาติ พร้ อมเจ้ านางน้ อยพระ
นัดดา และคณะลาว - ไทย คณะพุทธศาสนิกชนจาริ กแสวงบุญ จากจังหวัด
ภาคเหนือเวียดนาม คณะทหารผ่านศึกเวียดนามสังกัดกองพัน 176 กองทัพภาค
ที่ 4 คณะนักท่องเที่ยวชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเซียะเหมิน คณะนักท่องเที่ยว
ชาวอาหรับจาก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอุดรธานี ได้ จดั พิมพ์
คู่มื อแนะน าการท่ อ งเที่ ย วอุ ด รธานี เ ป็ นภาคภาษาเวี ย ดนาม เพื่ อรองรั บ
นักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม เนื่องจากปั จจุบนั มายังจังหวัดอุดรธานีเป็ นจานวน
มาก และเมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 24 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2560 ที่ ผ่ า นมาทางแหล่ ง
ประวัติศาสตร์ โฮจิมินห์ฯ ได้ จดั พิธีเปิ ดซุ้มประตูและสระบัวใหม่ โดยได้ รับเกียรติ
จากนายเหงียน ห่าย บัง่ (Nguyễn Hải Bằng) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจ
เต็มแห่งประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจาประเทศไทย ประธานพิธี
ร่ วมกับนายสิ ธิ ชัย จิ นดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในการมอบ
เกียรติบตั รให้ ผ้ มู ีจิตศรัทธาสนับสนุนการก่อสร้ างซุ้มประตูและสระบัว พร้ อมเป็ น
สักขี พ ยาน ในการรั บ มอบต าแหน่ ง ประธานคณะกรรมการบริ ห ารแหล่ ง
ประวัตศิ าสตร์ โฮจิมินห์ฯ รุ่นที่ 4 (นายพงศ์ เรื องสุวฒ
ั น์)
เหตุนี ้ จึ งอาจกล่ าวได้ ว่ า ความส าเร็ จของโครงการก่ อสร้ างแหล่ ง
ประวัติศาสตร์ โฮจิมินห์ฯ บ้ านหนองโอนนี ้ เกิดขึ ้นและเป็ นรู ปเป็ นร่ างขึน้ มาได้
เพราะได้ รับความร่ วมมือร่วมใจเป็ นอย่างดีจากทุกฝ่ ายไม่ว่าจะทางการไทยหรื อ
เวียดนามเอง ทัง้ ยังมีการบริ หารจัดการจากรุ่ นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสานต่อ
เจตนารมณ์ และอุดมการณ์ ของยุคบุกเบิก อี กทัง้ หน่วยงานภาครั ฐในจังหวัด
อุดรธานี เช่น จังหวัด อ าเภอ อบต. ชาวบ้ านหนองโอน รวมถึ งภาคเอกชน
ทังหลายที
้
่ให้ การสมทบทุนทังในแง่
้
กาลังทรัพย์ การติดต่อประสานงานและการ
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ให้ คาปรึ กษาที่จาเป็ น ฯลฯ และที่งานไม่ได้ ต้องเป็ นบรรดาองค์กรภาครั ฐ และ
เอกชนที่ มาจากประเทศเวี ยดนาม ในฐานะผู้ที่ให้ การสนับสนุนด้ านการเงิ น
จานวนมหาศาล จนทาให้ การก่อสร้ างเป็ นไปตามรู ปแบบและวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ ซึ่งผลสาเร็ จดังกล่าวมานี ้ เปรี ยบเสมือนสายใยที่ช่วยสานสัมพันธ์
ระหว่างกันให้ แนบแน่นยิ่งขึ ้น ทังระหว่
้
างคนไทยเวียดนามกับคนไทยในจังหวัด
อุดรธานี และในภาพใหญ่ที่เป็ นระหว่างคนเวียดนามกับคนไทยในระดับชาติ
สรุป
ความสาเร็ จในการก่อสร้ างแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
โฮจิมินห์ บ้ านหนองโอน จังหวัดอุดรธานี เกิดขึ ้นจากความร่ วมมือของหลายๆ
ฝ่ าย โดยเฉพาะชาวไทยเชือ้ สายเวียดนาม ซึ่งเป็ นการแสดงให้ เห็นถึงความรั ก
ความสามัคคีและความผูกพันต่ออดีตประธานโฮจิมินห์ วีรบุรุษผู้นาขบวนการ
คอมมิวนิสต์เวียดนาม ที่เคยเข้ ามาเคลื่อนไหวชี ้นาขบวนการกู้ชาติเวียดนามใน
จังหวัดอุดรธานี และในประเทศไทย เริ่ มจากนโยบายของพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ
ที่ มี แนวคิ ด “เปลี่ ยนสนามรบเป็ นสนามการค้ า ” ส่ งผลให้ สถานการณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทย ที่ต้องการหันไปสร้ างความสัมพันธ์ อันดีกับ
เพื่อนบ้ านอีกครัง้ ซึ่งก็รวมถึงเวียดนามและสถานการณ์โดยรวมขณะนันระหว่
้
าง
ไทยและเวี ยดนามได้ คลายความตึง เครี ยด ทัง้ ยังมี การเปิ ดโอกาสให้ ชาว
เวียดนามอพยพ (ญวนอพยพ) ได้ รับสิทธิ ความเป็ นพลเมืองของไทย ยังผลให้
คุณภาพชีวิต สังคมและเศรษฐกิจของพวกเขาด้ วยดีขึ ้นเป็ นลาดับ
เมื่อทางคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม มีนโยบายกระตุ้น
การคงไว้ ซึ่งอัตลักษณ์ ความเป็ นชาติ ผนวกกับรัฐบาลไทยต้ องการเพิ่มระดับ
ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้ าน จึงทาให้ ชาวไทยเชื อ้ สาย
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เวียดนามในจังหวัดอุดรธานี ไม่รีรอที่จะมีส่วนร่วมแสดงออกถึงการเป็ นพลเมือง
ชาวเวี ยดนามที่ มี ความรั กชาติ โดยการรวมตัวกันอย่ างเหนี ยวแน่ นในการ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่ว่ าจะเป็ นการระดมทุนทรั พย์ ส่ วนตัว การติ ดต่อ
ประสานงานผ่านความสัมพันธ์ บุคคลต่อบุคคลภายในชุมชน ตลอดจนการ
ประสานงานข้ ามประเทศ บนพื ้นฐานบทบาทและหน้ าที่ของตนเองที่จะก่อให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ ตนเองและส่วนรวม ผ่านกระบวนการและระบบการกระทา (system
action) อันประกอบด้ วยความต้ องการพื ้นฐาน 4 อย่าง คือ
1) การปรับตัวให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อม (adaptation)
2) การไปสู่เป้าหมายที่ ตัง้ ไว้ โดยผ่านทางการจัดน าทรั พยากรมาใช้
(goal achievement)
3) การบูรณาการหรื อผสมผสานอย่างมีเสถียรภาพ (integration)
4) การผดุงรักษาไว้ ซงึ่ แบบแผนที่มีอยูเ่ ดิมในระบบสังคมนัน้ อันเกี่ยวข้ อง
กับการรักษาแบบแผนของค่านิยมในสังคม (latent-pattern maintenance)
จากหลักการดังกล่ าวข้ างต้ น ได้ ท าให้ พบว่ า กลุ่มชาวไทยเชื อ้ สาย
เวียดนาม ได้ ขานรับนโยบายต่างๆ ทังของภาครั
้
ฐไทยและเวียดนาม อีกทังยั
้ งร่วม
ระดมกาลังกายและกาลังทรั พย์ ที่จะสร้ างแหล่งประวัติศาสตร์ โฮจิ มิ นห์ ฯ ให้
สาเร็ จ ดังคากล่าวของประธานโฮจิมินห์ “สามัคคีคือพลัง สามัคคีคือชัยชนะ”
(đoàn kết là sức mạnh đoàn kết là thắng lợi) จากคาสอนของโฮจิมินห์ ได้ นาไปสู่
การปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรม เห็นได้ ชดั ว่าชาวเหวียดเกี่ยวมีการกระทาที่สอดคล้ อง
กับระบบทางวัฒนธรรม (Cultural System) พร้ อมๆ กับที่ มี การรั กษาแบบแผน
(The Pattern Maintenance) ที่ สังคมกาหนดปรั บเปลี่ ยนต่อยอดด้ วยรู ปแบบที่
เหมาะสม ผ่านแหล่งประวัตศิ าสตร์ โฮจิมินห์เสมือนเป็ นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรม
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วิถีชีวิต ค่านิยมสังคม และบรรทัดฐานทางสังคม ฯลฯ ที่พยายามสร้ างแรงจูงใจ
(motivation) อันจะเป็ นพลังการเคลื่อนไหวที่เกิดแรงขับดันภายในจากสังคมชาว
ไทยเชื ้อสายเวียดนาม จังหวัดอุดรธานี ของการกระทาด้ วยการถ่ายทอดค่านิยม
ให้ สมาชิกในสังคมปฏิบตั ไิ ปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง
ทังนี
้ ้ การดาเนินงานเพื่อจัดตังแหล่
้ งประวัติศาสตร์ โฮจิมินห์ให้ สาเร็ จนัน้
ทุกขัน้ ตอนล้ วนอยู่ภายใต้ การด าเนิ นการตามกฎระเบี ยบและขัน้ ตอนอย่ าง
ถูกต้ อง ทังในส่
้ วนของรัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนาม อนึ่งทุกสิ่งที่ปรากฏขึน้
ล้ วนเกิดจากพลังความสัมพันธ์ในรู ปแบบของระบบเครื อญาติ และการสานึกรัก
ในบ้ านเกิดเมืองนอน จะเห็นได้ จากประธานโฮจิมินห์มกั ใช้ คาว่า “ด่งบ่าว” (đồng
bào) ในการเรี ยกประชาชนชาวเวี ยดนาม ซึ่ งมี ความหมายที่ ม ากกว่ า ค าว่ า
“ประชาชน” ที่ทวั่ โลกใช้ อยู่ ซึง่ แปลเป็ นภาษาไทยคือ “พี่น้องร่ วมท้ องเดียวกัน”
จึงยิ่งเป็ นการย ้าให้ ชาวเวียดนามเกิดความรัก และหวงแหนครอบครัวและความ
เป็ นชาติ ของชาวเวี ยดนาม อันถื อเป็ นการสร้ างจิ ตส านึ กในความเป็ นชาติ
เวียดนามร่ วมกัน ทัง้ ยังดาเนินตามคาสอนของประธานโฮจิมินห์ที่ได้ กล่าวว่า
“ปลูกต้นไม้หวังผลได้ใน 10 ปี สัง่ สอนอบรมลูกหลานหวังผลต้องใช้เวลานับ 100
ปี ” (Vì lợi ích 10 năm trồng cây vì lợi ích trăm năm trồng người ) อันถือเป็ นการ
ปลูกฝั งความรักชาติให้ หยัง่ ลึกในจิตวิญญาณชาวเวียดนาม นอกจากนี ้ ยังมีคา
กล่ าวที่ ฝ่ ามวิ่ ญ (Phạm Quỳnh) ได้ กล่ าวย า้ ถึ ง ความเป็ นอั นหนึ่ ง เดี ย วกั น
ที่ กระชับและคุ้นชิ นของชาวเวี ยดนามว่ า “เกี ่ ย วยัง อยู่ ภาษาเราก็ ค งอยู่
คู่เวี ยดนาม ภาษาคงอยู่ประเทศชาติ คงอยู่” (Truyện Kiều còn, tiếng Việt còn,
nước Việt còn)” (Quế Viên, 2009)
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อาจกล่าวได้ ว่า นอกจากแหล่งประวัติศาสตร์ โฮจิมินห์ฯ บ้ านหนองโอน
ถือเป็ นสถานที่ที่เกิดขึ ้นเพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้เกี่ยวกับวีรกรรมการต่อสู้เพื่อเอกราช
ของโฮจิมินห์แล้ ว สถานที่แห่งนี ้ยังเป็ นเสมือนสัมพันธ์ที่แสดงออกถึง การมีความ
รักที่มีตอ่ แผ่นดินแม่ของคนไทยเชื อ้ สายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี อีกทังเป็
้ น
เสมือนเครื่ องยืนยันถึงการมีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่น และมัน่ คงระหว่างประเทศ
ไทยและประเทศเวียดนาม
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