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ค�ำน�ำศูนย์วจิ ยั พหุลกั ษณ์สงั คมลุม่ น�ำ้ โขง
หนั ง สื อ “อุ ด รธานี กั บ ขบวนการกู ้ ช าติ เ วี ย ดนาม” เขี ย นโดย
นายเศรษฐศาสตร์ วัตรโศก เป็นหนังสือที่ปรับปรุงมาจากวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาลุ่มน�้ำโขงศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางศูนย์วจิ ยั พหุลกั ษณ์เห็นว่างานเล่มนีม้ จี ดุ เด่น 2 ประการ
คือ ประการแรก ผู้เขียนได้น�ำเสนอภาพการเคลื่อนไหวของขบวนการกู้ชาติ
ชาวเวียดนามที่อยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวในระดับท้องถิ่น
(อุดรธานี) อาจกล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาองค์ความรู้จากท้องถิ่นและส่วนหนึ่ง
ยังเป็นที่ศึกษาต่อยอดจากงานของท่านอาจารย์ธัญญาทิพย์ ศรีพนา ซึ่งท่านได้
บุกเบิกเกี่ยวกับการศึกษาเหวียตเกี่ยวในประเทศไทยอีกด้วย
ประการที่สองผู้เขียนหนังสือเล่มนี้มีจุดเด่นในการใช้เอกสารชั้นต้นที่อยู่
ในส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (ประเทศไทย) ท�ำให้ได้ภาพการเคลือ่ นไหวของ
ขบวนการกู้ชาติเวียดนามผ่านเอกสารของรัฐไทย ซึ่งช่วยเติมเต็มให้กับขบวนการ
กู ้ ช าติ เ วี ย ดนามที่เ ข้ามาเคลื่อนไหวในไทยว่ามิไ ด้มีเพียงกลุ่มของขบวนการ
พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเท่านั้นที่เข้ามากอบกู้ชาติเวียดนามหากแต่ยังมี
กลุ่มอื่นๆ ด้วย
ศูนย์วจิ ยั พหุลกั ษณ์สงั คมลุม่ น�ำ้ โขงหวังว่า หนังสือเล่มนีจ้ ะเป็นประโยชน์
ที่ส�ำคัญในเชิงวิชาการและการศึกษาเวียดนามศึกษาต่อไป
รศ.ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน�้ำโขง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.
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ค�ำนิยม
ได้อา่ นหนังสือ “อุดรธานีกบั ขบวนการกูช้ าติเวียดนาม” ของ เศรษฐศาสตร์
วัตรโศก จบแล้ว มีความประทับใจ 2 ประการ
ประการแรก ประทับใจในความรักชาติ เสียสละ ของผู้เข้าร่วมและ
สนั บ สนุ น ขบวนการกู ้ ช าติ เ วี ย ดนาม ที่ ป ระทั บ ใจเพราะการด�ำเนิ น งานของ
ขบวนการกูช้ าติมอี ปุ สรรคยุง่ ยากนานาประการ อุปสรรคส�ำคัญมาจากมหาอ�ำนาจ
และประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ ญีป่ นุ่ ซึง่ ขบวนการกูช้ าติในยุคแรกฝากความหวังไว้
มาก เนือ่ งจากญีป่ นุ่ รบชนะรัสเซียในสงครามปี 1904-1905 ญีป่ นุ่ จึงเป็นไดอลของ
หลายๆชาติในเอเชียที่ตกเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดินิยมตะวันตก ตอนแรกญี่ปุ่น
ก็ยนิ ดีรบั เยาวชนเวียดนามไปเรียนในญีป่ นุ่ แต่ไม่นานญีป่ นุ่ กับฝรัง่ เศสเซ็นสัญญา
เป็นพันธมิตรกัน ญี่ปุ่นก็เลิกสนับสนุนขบวนการกู้ชาติเวียดนาม จีน ช่วงสมัย
ดร.ซุนยัดเซ็น สนับสนุนขบวนการกู้ชาติเวียดนามเป็นอย่างดี แต่พอเจียงไคเช็ค
ขึ้นมาเป็นผู้น�ำแทน ดร.ซุนยัดเซ็นผู้วายชนม์ ก็หันมาปราบปรามขบวนการกู้ชาติ
เวียดนาม อังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา ไม่สนใจที่จะช่วยขบวนการกู้ชาติเพราะมี
ปัญหาอื่นที่ต้องจัดการ ประกอบกับสองประเทศนี้เป็นประเทศทุนนิยมและต่อ
ต้ า นลั ท ธิ ค อมมิ ว นิ ส ม์ ยิ่ ง ช่ ว งหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ ส องเกิ ด สงครามเย็ น
สหรัฐอเมริกาตั้งตัวเป็นหัวหน้าของประเทศโลกเสรีหรือทุนนิยม ซึ่งมีนโยบาย
ต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสม์อย่างเข้มข้น สหรัฐหันมาปราบปรามเวียดนามยิ่งกว่า
สมัยที่ฝรั่งเศสปกครองเสียอีก ส่วน รัสเซีย ช่วงแรกให้ความช่วยเหลือแกนน�ำ
ของขบวนการกู้ชาติเวียดนามเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในด้านให้การศึกษาลัทธิคอม
มิวนิสม์ และให้โฮจิมนิ ห์ผนู้ �ำของขบวนการกูช้ าติเวียดนามมาตัง้ พรรคคอมมิวนิสต์
ในเอเชีย ส�ำหรับ ไทย แม้มิได้เป็นมหาอ�ำนาจแต่ก็เป็นประเทศเดียวในเอเชีย
อาคเนย์ที่มิได้ตกเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดินิยมตะวันตก อีกทั้งมีที่ตั้งที่ติดกับ
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อินโดจีน กับผู้น�ำของไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 4 เป็นต้นมาก็ไม่ชอบหน้าฝรั่งเศสเพราะ
มาบีบเอาเมืองขึ้นของไทยคือ เขมร และลาวไป แต่ไทยก็ไม่กล้าประกาศตัวเป็น
ศัตรูกับฝรั่งเศส จึงท�ำได้แต่เพียงให้ที่พักพิงแก่ขบวนการกู้ชาติเวียดนามเสมอมา
จนถึง ค.ศ.1947 เมื่อครั้งรัฐประหารของคณะทหารมีจอมพลผิณ ชุณหะวัน
เป็นหัวหน้าล้มรัฐบาลพลเรือนซึ่งสนับสนุนขบวนการกู้ชาติเวียดนาม มาเป็นต่อ
ต้านขบวนการกู้ชาติเพราะมองว่าพวกนี้เป็นพวกคอมมิวนิสต์ ท�ำให้ขบวนการ
กู้ชาติท�ำงานยากยิ่งขึ้น
ผู้เขียนยังได้ตอบค�ำถามส�ำคัญที่ว่า เมื่อขบวนการกู้ชาติต้องประสบกับ
อุปสรรคนานาประการแล้ว ขบวนการประสบความส�ำเร็จในการกู้ชาติ ขับไล่
ฝรั่งเศสออกไปอย่างสิ้นเชิงในปี 1954 ได้อย่างไร ค�ำตอบที่พอจะสรุปได้ก็คือ
1. ผูน้ �ำขบวนการกูช้ าติเวียดนามเป็นจ�ำนวนมากได้ท�ำงานกูช้ าติอย่าง
ต่อเนือ่ ง รุน่ แล้วรุน่ เล่า ตัง้ แต่ฝรัง่ เศสยังยึดเวียดนามไม่ได้ทงั้ ประเทศคือในปี 1882
จนถึงปี 1954 รวม 72 ปี และต่อต้านสหรัฐทีเ่ ข้ามาแทนทีฝ่ รัง่ เศสในปี 1954-1975
2. กลุ่มผู้น�ำขบวนการกู้ชาติเวียดนามล้วนแต่มีความอดทน มุ่งมั่น
ที่จะกู้ชาติ แม้จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคเพียงใด เช่น โฮจิมินห์ (1890-1969) อายุเพียง
21 ปี ต้องไปเป็นคนครัวในเรือเดินสมุทรเพือ่ เดินทางไปฝรัง่ เศส เพือ่ เรียนรูฝ้ รัง่ เศส
เพือ่ เอาชนะฝรัง่ เศส และศึกษาลัทธิการเมืองจนไปเป็นสมาชิกชัน้ น�ำของขบวนการ
คอมมิวนิสต์สากล และแสวงหาแนวทางและแนวร่วมเพื่อโค่นล้มจักรวรรดินิยม
ฝรัง่ เศส ท่านเดินทางไปสหรัฐอเมริกา อังกฤษ รัสเซีย จีน แล้วเข้ามาเมืองไทยเพือ่
ก่อตัง้ และสร้างเครือข่ายขบวนการกูช้ าติเวียดนามในช่วงปี 1928-1929 ท่านต้อง
ปลอมตัวและเดินทางจากกรุงเทพฯ พิจิตร เลย อุดรธานี อุบลราชธานี นครพนม
และหนองคาย ท่านยังสอนหนังสือให้เยาวชนกู้ชาติเวียดนามในโรงเรียนที่
ชาวเวียดนามตั้งขึ้นที่อุดรธานี กับช่วยก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์สยามในปี 1930
หลังตัง้ พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเล็กน้อย และยังไปร่วมก่อตัง้ พรรคคอมมิวนิสต์
มลายาในเวลาต่อมา
3. คนเวียดนามในไทยส่วนใหญ่มใี จรักชาติ แม้จะยากล�ำบากในการท�ำ
มาหากิน เพราะอพยพหนีฝรั่งเศสมาไม่มีทุนมากนัก ต้องเช่าที่ดินคนไทยปลูกผัก
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เอาไปขายในเมือง บางคนยังเป็นช่างไม้ ช่างเฟอร์นิเจอร์ ช่างปูน พวกเขาได้ช่วย
กันสละเงินส่งไปช่วยขบวนการกู้ชาติในเวียดนาม บางส่วนก็ซื้ออาวุธส่งไป แต่คน
หนุ่มจ�ำนวนไม่น้อยลักลอบเดินทางกลับไปรบกับฝรั่งเศสในเวียดนาม
4. โรงเรียนที่ชาวเวียดนามตั้งขึ้น 2 แห่ง ที่หนองโอนกับที่หนองบัว
ตัง้ แต่ปี 1925-1929 ตามล�ำดับ เป็นโรงเรียนทีม่ คี รูทมี่ คี ณ
ุ ภาพ สอนอย่างเข้มงวด
มาก นักเรียนที่โรงเรียนทั้งสองมีความขยันอดทนอย่างสูง ต้องเรียนตั้งแต่
8.00-15.00 น. และ 16.00-21.00 น. รวมเวลา 12 ชั่วโมงต่อวัน โรงเรียนแรกมี
แต่นกั เรียนเวียดนาม แต่โรงเรียนทีส่ องมีทงั้ นักเรียนเวียดนามและไทย วิชาทีส่ อน
มีทั้งภาษาเวียดนาม ภาษาไทย ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชาวเวียดนามกับ
ผูร้ กุ รานทัง้ จีน มองโกล ฝรัง่ เศส วรรณกรรม ตอนหลังมีวชิ าหน้าทีพ่ ลเมือง ศีลธรรม
ภูมิศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การเคี่ยวกร�ำดังกล่าวท�ำให้เยาวชนของโรงเรียน
ทั้งสองซึ่งถูกส่งกลับไปเวียดนามเป็นนักรบนักปฏิวัติที่มีคุณภาพ นักเรียนไทย
คนหนึ่งคือ ธง แจ่มศรี ต่อมาได้เป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
5. วัดโพธิสมภรณ์ มีเจ้าอาวาสทีม่ จี ติ ใจเมตตาให้ทงั้ นักเรียนเวียดนาม
และไทย พั ก และกิ น ข้ า วก้ น บาตร มี ค รั้ ง หนึ่ ง โฮจิ มิ น ห์ แ ละแกนน�ำเข้ า พั ก
ทางฝรัง่ เศสทราบระแคะระคายก็ไปแจ้งต�ำรวจให้มาตรวจค้นจับกุม ท่านเจ้าอาวาส
ก็มิได้อนุญาตให้ค้น ท่านบอกว่าในวัดมีแต่คนดีไม่มีคนร้ายเข้ามาอยู่ ต�ำรวจกับ
ฝรั่งเศสก็ต้องกลับไปมือเปล่า
รายละเอียดของการต่อสู้ ปรับตัว มีการพัฒนารูปแบบไปตามสถานการณ์
การเมืองโลกและการเมืองไทยตั้งแต่ช่วงปี 1882 จนถึงสิ้นสุดสงครามเย็นในปี
1991 เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ผู้อ่านจะได้สาระจากหนังสือเล่มนี้
ประการทีส่ อง ประทับใจในความมานะของผูเ้ ขียน ในการค้นคว้าเอกสาร
ชั้นต้นเป็นจ�ำนวนมากซึ่งกระจัดกระจายและบางทีก็ไม่ต่อเนื่อง จึงต้องใช้ความ
อดทนในการเลือกสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ เอามาต่อจิก๊ ซอว์ให้ได้ภาพ
ที่ต่อเนื่อง จนเป็นหนังสือเล่มนี้ เป็นงานที่สมควรได้รับความชื่นชม
ศาสตราจารย์สุวิทย์ ธีรศาศวัต
1 กันยายน 2016
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แม้ไม่มดี นิ แดนเชือ่ มถึงกัน แต่ไทยและเวียดนามต่างได้ชอื่ ว่าเป็นประเทศ
เพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความสัมพันธ์ในทางประวัติศาสตร์
การเมืองการปกครอง โดยเฉพาะเรือ่ งราวของขบวนการกูช้ าติเวียดนามทีเ่ ดินทาง
เข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศไทยนับตั้งแต่เวียดนามสูญเสียเอกราชให้แก่ฝรั่งเศส
ขบวนการเหล่านี้ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยต่างช่วงต่างเวลา ต่างรูปแบบ
การเคลือ่ นไหว ต่างความส�ำเร็จ ซึง่ การเคลือ่ นไหวเหล่านีย้ อ่ มเกิดขึน้ ไม่ได้โดยง่าย
หากไม่มีปัจจัยเกื้อหนุนที่แฝงอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคอีสาน
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ต ้ อ งการน�ำเสนอเรื่ อ งราวเหล่ า นั้ น จากมุ ม มองของการศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยมีอุดรธานีเป็นแกนเรื่อง
เหนือสิ่งอื่นใด หนังสือเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยมีคุณครูธรรมรัตน์คุณครูสุไพรวัลย์ วัตรโศก พ่อและแม่ผู้มอบชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่างให้กับผู้เขียน
เสมอมา ถึงแม้วนั นีพ้ อ่ ไม่อยูแ่ ล้ว แต่เชือ่ แน่วา่ พ่อคงรับรูถ้ งึ ความคิดถึงของผมและ
คงบอกลูกดูแลแม่ให้ดี พระคุณของพ่อแม่สถิตอยู่ในใจเสมอ
กราบขอบพระคุณอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ของผูเ้ ขียน รองศาสตราจารย์
ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ ครูผู้เป็นแบบอย่างในความเสียสละ ความอดทน
ความมีเมตตา ความหวังดี ท่านมอบประสบการณ์ในการท�ำงานวิชาการให้กับ
ผู้เขียนอย่างสูงยิ่งนับตั้งแต่ครั้งที่ผู้เขียนฝึกงานที่ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์ฯ จนกระทั่ง
ผู้เขียนเรียนจบปริญญาโท อีกท่านหนึ่งคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนนันท์
บุ่นวรรณา ครูผู้ให้ความช่วยเหลือ ความเสียสละ และกรุณาศิษย์คนนี้แม้ข้าพเจ้า
จะเขียนงานแบบ “อ่านไม่รู้เรื่อง” ส่งให้แก่อาจารย์ทั้งสองท่านครั้งแล้วครั้งเล่า
หนังสือเล่มนีไ้ ม่อาจได้รบั การตีพมิ พ์ออกมาเป็นรูปเล่มหากปราศจากการ
ให้โอกาสและทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์จากศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน�้ำโขง
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รวมทั้งขอบพระคุณศูนย์วิจัยแห่งนี้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เขียนมีโอกาสเข้ามาฝึกงาน
เมื่อปี 2008 และมอบโอกาสในการเรียนรู้การท�ำงานวิจัยมากมายให้กับผู้เขียน
ตลอดถึงการให้ทุนสนับสนุนการท�ำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทแก่ผู้เขียน
ผู้เขียนกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์สุวิทย์ ธีรศาศวัต ที่ให้ความ
เมตตาแนะน�ำประสบการณ์ทั้งในและนอกด้านวิชาการให้กับผู้เขียน อีกทั้งให้
โอกาสในการเป็นผู้ช่วยวิจัยเก็บข้อมูลเศรษฐกิจชายแดนแม่น�้ำโขง ท่านเป็น
แบบอย่างที่ดียิ่งโดยเฉพาะในด้านความเพียร ความอดทน ความละเอียดลออ
ในการท�ำงานให้กับข้าพเจ้า กราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง
สุนทราวาณิชย์ ดร.ธัญญาทิพย์ ศรีพนา ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร สัตยานุรักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิในการแนะน�ำแนวทางการตั้งประเด็นทางวิชาการให้แก่ผู้เขียน
ขอขอบพระคุณ ดร.เบญจวรรณ นาราสัจจ์ และ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ที่กรุณา
แนะน�ำแนวทางการเขียนงานเชิงวิชาการ ค�ำพูดของอาจารย์เป็นแรงกระตุ้นชั้นดี
ให้กับนักศึกษา กราบขอบพระคุณศาสตราจารย์เออิจิ มูราชิมา ที่เมตตาชี้แนะ
แนวทางในการศึกษาการเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวเวียดนามในเมืองไทย
ระหว่างที่ผู้เขียนเก็บข้อมูล ณ ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ และ
ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีไ่ ด้ประสิทธิป์ ระสาทวิธคี ดิ ทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ ใ ห้ แ ก่ ผู ้ เ ขี ย น รวมถึ ง แสดงความอาลั ย ต่ อ การจากไปของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณิกา ฉายากุล ครูที่แนะน�ำผู้เขียนให้เข้ามาฝึกงาน
ณ ศูนย์วจิ ยั พหุลกั ษณ์สงั คมลุม่ นำ�้ โขงเมือ่ ยังเป็นนิสติ ปริญญาตรี ทัง้ คอยถามไถ่วา่
“เมื่อไหร่จะจบปริญญาโท”
กราบขอบพระคุณชมรมชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานี คุณจิ้น หวูยี
นายกสมาคมฯ คุณวินัย เลวัน อดีตนายกสมาคมฯ ขอบพระคุณ “อาแดง”
รวมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสรัจ พิศชวนชม ดร.สุนทร พรรณรัตน์ และ “คุณลุง
ปรีชา” ท่านเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ให้ความเมตตา เสียสละเวลาอันมีค่า ทั้งยังได้มอบ
ประสบการณ์และแง่คิดล�้ำค่าให้กับผู้เขียนในระหว่างการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
ขอบพระคุณ “ท่านกงสุลฮ๋าย” และพี่จาง (Ton Van Trang) ที่แนะน�ำช่องทาง
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แก่ผู้เขียนในการติดต่อกับสมาคมชาวเวียดนาม ขอบคุณเจ้าหน้าที่ส�ำนักหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี ที่ให้ความช่วยเหลือในการสืบค้นเอกสารด้วยดี
เสมอมา ขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม รวมถึงขอบคุณ
พี่ๆ น้องๆ แห่งมหาวิทยาลัยนครพนมและมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอบคุณหวาน
บอม แจ้ หมิง พี่เหน่ง โอ๋ และนักศึกษาในหลักสูตรลุ่มน�้ำโขงศึกษาทุกรุ่นที่มอบ
ประสบการณ์ดีๆ ระหว่างกัน และท้ายที่สุดขอขอบคุณชมรมคนวิ่งยาวจังหวัด
ขอนแก่น ทีช่ ว่ ยสร้างเครือข่ายทางสังคมและท�ำให้ผเู้ ขียนมีสขุ ภาพร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรงในช่วงปีสุดท้ายเมื่อครั้งที่หนังสือเล่มนี้ยังเป็นวิทยานิพนธ์
ผลอันจะเป็นประโยชน์ที่พึงเกิดขึ้นนี้ ขอมอบแด่วีรชนกู้ชาติชาวเวียดนาม
และชาวไทยเชื้อสายเวียดนามผู้เป็นเจ้าของเรื่องราวของงานเขียน และมอบแด่
ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความ
สัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม (ค.ศ.1976-2016) เพือ่ ช่วยกระชับความสัมพันธ์
ให้แน่นแฟ้น รวมถึงเป็นการปูทางความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างทัง้ สองประเทศอย่าง
เข้มแข็งต่อไป
เศรษฐศาสตร์ วัตรโศก
2 กันยายน 2016
วันชาติเวียดนาม
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