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กคํานําศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มนํ้าโขง

หนังสือ “อุดรธานีกับขบวนการกู ้ชาติ เวียดนาม” เขียนโดย 

นายเศรษฐศาสตร์ วัตรโศก เป็นหนังสือที่ปรับปรุงมาจากวิทยานิพนธ์ระดับ

ปริญญาโท สาขาวิชาลุ ่มน้ําโขงศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ทางศูนย์วจัิยพหลุกัษณ์เหน็ว่างานเล่มนีม้จีดุเด่น 2 ประการ

คือ ประการแรก ผู้เขียนได้นําเสนอภาพการเคล่ือนไหวของขบวนการกู้ชาต ิ

ชาวเวียดนามที่อยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะการเคล่ือนไหวในระดับท้องถิ่น 

(อุดรธานี) อาจกล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาองค์ความรู้จากท้องถิ่นและส่วนหนึ่ง 

ยังเป็นที่ศึกษาต่อยอดจากงานของท่านอาจารย์ธัญญาทิพย์ ศรีพนา ซ่ึงท่านได้

บุกเบิกเกี่ยวกับการศึกษาเหวียตเกี่ยวในประเทศไทยอีกด้วย 

ประการที่สองผู้เขียนหนังสือเล่มนี้มีจุดเด่นในการใช้เอกสารช้ันต้นท่ีอยู่

ในสํานกัหอจดหมายเหตแุห่งชาต ิ(ประเทศไทย) ทําให้ได้ภาพการเคลือ่นไหวของ

ขบวนการกู้ชาติเวียดนามผ่านเอกสารของรัฐไทย ซึ่งช่วยเติมเต็มให้กับขบวนการ

กู ้ชาติเวียดนามที่เข้ามาเคลื่อนไหวในไทยว่ามิได้มีเพียงกลุ ่มของขบวนการ 

พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเท่านั้นที่เข้ามากอบกู้ชาติเวียดนามหากแต่ยังมี 

กลุ่มอื่นๆ ด้วย 

ศนูย์วิจยัพหลุกัษณ์สงัคมลุม่นํา้โขงหวงัว่า หนงัสอืเล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์

ที่สําคัญในเชิงวิชาการและการศึกษาเวียดนามศึกษาต่อไป

รศ.ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มนํ้าโขง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.

 

ค�าน�าศูนย์วจิยัพหลุกัษณ์สงัคมลุม่นํา้โขง
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ได้อ่านหนงัสอื “อดุรธานกีบัขบวนการกูช้าตเิวยีดนาม” ของ เศรษฐศาสตร์ 

วัตรโศก จบแล้ว มีความประทับใจ 2 ประการ

ประการแรก ประทับใจในความรักชาติ เสียสละ ของผู้เข้าร่วมและ

สนับสนุนขบวนการกู ้ชาติเวียดนาม ที่ประทับใจเพราะการดําเนินงานของ

ขบวนการกูช้าตมิอีปุสรรคยุง่ยากนานาประการ อปุสรรคสาํคญัมาจากมหาอาํนาจ

และประเทศทีเ่กีย่วข้อง อาท ิญีปุ่น่ ซึง่ขบวนการกูช้าตใินยคุแรกฝากความหวงัไว้

มาก เน่ืองจากญ่ีปุน่รบชนะรัสเซยีในสงครามปี 1904-1905 ญีปุ่่นจงึเป็นไดอลของ

หลายๆชาติในเอเชียที่ตกเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดินิยมตะวันตก ตอนแรกญี่ปุ่น

กย็นิดรีบัเยาวชนเวยีดนามไปเรยีนในญีปุ่น่ แต่ไม่นานญีปุ่น่กบัฝรัง่เศสเซน็สญัญา

เป็นพันธมิตรกัน ญี่ปุ่นก็เลิกสนับสนุนขบวนการกู้ชาติเวียดนาม จีน ช่วงสมัย 

ดร.ซุนยัดเซ็น สนับสนุนขบวนการกู้ชาติเวียดนามเป็นอย่างดี แต่พอเจียงไคเช็ค

ขึ้นมาเป็นผู้นําแทน ดร.ซุนยัดเซ็นผู้วายชนม์ ก็หันมาปราบปรามขบวนการกู้ชาติ

เวียดนาม อังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา ไม่สนใจที่จะช่วยขบวนการกู้ชาติเพราะมี

ปัญหาอื่นท่ีต้องจัดการ ประกอบกับสองประเทศนี้เป็นประเทศทุนนิยมและต่อ

ต้านลัทธิคอมมิวนิสม์ ยิ่งช่วงหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองเกิดสงครามเย็น 

สหรัฐอเมริกาตั้งตัวเป็นหัวหน้าของประเทศโลกเสรีหรือทุนนิยม ซึ่งมีนโยบาย 

ต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสม์อย่างเข้มข้น สหรัฐหันมาปราบปรามเวียดนามยิ่งกว่า 

สมัยที่ฝรั่งเศสปกครองเสียอีก ส่วน รัสเซีย ช่วงแรกให้ความช่วยเหลือแกนนํา 

ของขบวนการกู้ชาติเวียดนามเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในด้านให้การศึกษาลัทธิคอม

มวินิสม์ และให้โฮจมินิห์ผูนํ้าของขบวนการกูช้าติเวยีดนามมาตัง้พรรคคอมมวินสิต์

ในเอเชีย สําหรับ ไทย แม้มิได้เป็นมหาอํานาจแต่ก็เป็นประเทศเดียวในเอเชีย

อาคเนย์ที่มิได้ตกเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดินิยมตะวันตก อีกท้ังมีท่ีตั้งท่ีติดกับ 

ค�านิยม



คํานิยม ค

อินโดจีน กับผู้นําของไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 4 เป็นต้นมาก็ไม่ชอบหน้าฝรั่งเศสเพราะ

มาบีบเอาเมืองขึ้นของไทยคือ เขมร และลาวไป แต่ไทยก็ไม่กล้าประกาศตัวเป็น

ศัตรูกับฝรั่งเศส จึงทําได้แต่เพียงให้ที่พักพิงแก่ขบวนการกู้ชาติเวียดนามเสมอมา 

จนถึง ค.ศ.1947 เมื่อคร้ังรัฐประหารของคณะทหารมีจอมพลผิณ ชุณหะวัน  

เป็นหัวหน้าล้มรัฐบาลพลเรือนซ่ึงสนับสนุนขบวนการกู้ชาติเวียดนาม มาเป็นต่อ

ต้านขบวนการกู้ชาติเพราะมองว่าพวกนี้เป็นพวกคอมมิวนิสต์ ทําให้ขบวนการ 

กู้ชาติทํางานยากยิ่งขึ้น

ผู้เขียนยังได้ตอบคําถามสําคัญที่ว่า เมื่อขบวนการกู้ชาติต้องประสบกับ

อุปสรรคนานาประการแล้ว ขบวนการประสบความสําเร็จในการกู้ชาติ ขับไล่

ฝรั่งเศสออกไปอย่างสิ้นเชิงในปี 1954 ได้อย่างไร คําตอบที่พอจะสรุปได้ก็คือ

1.  ผูน้าํขบวนการกูช้าตเิวยีดนามเป็นจาํนวนมากได้ทาํงานกูช้าตอิย่าง

ต่อเน่ือง รุ่นแล้วรุ่นเล่า ต้ังแต่ฝรัง่เศสยงัยดึเวยีดนามไม่ได้ท้ังประเทศคือในปี 1882 

จนถงึปี 1954 รวม 72 ปี และต่อต้านสหรฐัทีเ่ข้ามาแทนท่ีฝรัง่เศสในปี 1954-1975

2.  กลุ่มผู้นําขบวนการกู้ชาติเวียดนามล้วนแต่มีความอดทน มุ่งมั่น  

ที่จะกู้ชาติ แม้จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคเพียงใด เช่น โฮจิมินห์ (1890-1969) อายุเพียง 

21 ปี ต้องไปเป็นคนครวัในเรอืเดินสมทุรเพือ่เดินทางไปฝรัง่เศส เพือ่เรียนรูฝ้รัง่เศส

เพือ่เอาชนะฝรัง่เศส และศึกษาลทัธกิารเมอืงจนไปเป็นสมาชิกช้ันนาํของขบวนการ

คอมมิวนิสต์สากล และแสวงหาแนวทางและแนวร่วมเพื่อโค่นล้มจักรวรรดินิยม

ฝร่ังเศส ท่านเดนิทางไปสหรฐัอเมรกิา องักฤษ รสัเซยี จนี แล้วเข้ามาเมอืงไทยเพือ่

ก่อต้ังและสร้างเครอืข่ายขบวนการกูช้าตเิวยีดนามในช่วงปี 1928-1929 ท่านต้อง

ปลอมตัวและเดินทางจากกรุงเทพฯ พิจิตร เลย อุดรธานี อุบลราชธานี นครพนม 

และหนองคาย ท่านยังสอนหนังสือให้เยาวชนกู้ชาติเวียดนามในโรงเรียนท่ี 

ชาวเวียดนามตั้งขึ้นที่อุดรธานี กับช่วยก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์สยามในปี 1930 

หลงัตัง้พรรคคอมมวินสิต์เวยีดนามเลก็น้อย และยงัไปร่วมก่อตัง้พรรคคอมมวินสิต์

มลายาในเวลาต่อมา

3.  คนเวยีดนามในไทยส่วนใหญ่มีใจรกัชาติ แม้จะยากลําบากในการทาํ

มาหากิน เพราะอพยพหนีฝรั่งเศสมาไม่มีทุนมากนัก ต้องเช่าที่ดินคนไทยปลูกผัก
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เอาไปขายในเมือง บางคนยังเป็นช่างไม้ ช่างเฟอร์นิเจอร์ ช่างปูน พวกเขาได้ช่วย
กันสละเงินส่งไปช่วยขบวนการกู้ชาติในเวียดนาม บางส่วนก็ซื้ออาวุธส่งไป แต่คน
หนุ่มจํานวนไม่น้อยลักลอบเดินทางกลับไปรบกับฝรั่งเศสในเวียดนาม

4.  โรงเรียนที่ชาวเวียดนามตั้งขึ้น 2 แห่ง ที่หนองโอนกับที่หนองบัว 
ต้ังแต่ปี 1925-1929 ตามลําดบั เป็นโรงเรยีนท่ีมคีรท่ีูมคีณุภาพ สอนอย่างเข้มงวด
มาก นักเรียนที่โรงเรียนทั้งสองมีความขยันอดทนอย่างสูง ต้องเรียนต้ังแต่  
8.00-15.00 น. และ 16.00-21.00 น. รวมเวลา 12 ชั่วโมงต่อวัน โรงเรียนแรกมี
แต่นักเรียนเวยีดนาม แต่โรงเรยีนทีส่องมทีัง้นกัเรยีนเวียดนามและไทย วชิาทีส่อน
มีทั้งภาษาเวียดนาม ภาษาไทย ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชาวเวียดนามกับ 
ผูร้กุรานทัง้จนี มองโกล ฝรัง่เศส วรรณกรรม ตอนหลงัมวีชิาหน้าท่ีพลเมอืง ศลีธรรม 
ภูมิศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การเค่ียวกรําดังกล่าวทําให้เยาวชนของโรงเรียน 
ทั้งสองซึ่งถูกส่งกลับไปเวียดนามเป็นนักรบนักปฏิวัติที่มีคุณภาพ นักเรียนไทย 
คนหนึ่งคือ ธง แจ่มศร ีต่อมาได้เปน็เลขาธกิารพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย

5.  วดัโพธสิมภรณ์ มเีจ้าอาวาสทีม่จีติใจเมตตาให้ทัง้นกัเรยีนเวยีดนาม
และไทย พักและกินข้าวก้นบาตร มีคร้ังหน่ึงโฮจิมินห์และแกนนําเข้าพัก  
ทางฝรัง่เศสทราบระแคะระคายก็ไปแจง้ตาํรวจให้มาตรวจคน้จบักมุ ทา่นเจ้าอาวาส
ก็มิได้อนุญาตให้ค้น ท่านบอกว่าในวัดมีแต่คนดีไม่มีคนร้ายเข้ามาอยู่ ตํารวจกับ
ฝรั่งเศสก็ต้องกลับไปมือเปล่า

รายละเอยีดของการต่อสู ้ปรับตัว มีการพัฒนารปูแบบไปตามสถานการณ์
การเมืองโลกและการเมืองไทยต้ังแต่ช่วงปี 1882 จนถึงสิ้นสุดสงครามเย็นในปี 
1991 เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ผู้อ่านจะได้สาระจากหนังสือเล่มนี้

ประการท่ีสอง ประทบัใจในความมานะของผูเ้ขยีน ในการค้นคว้าเอกสาร
ชั้นต้นเป็นจํานวนมากซึ่งกระจัดกระจายและบางทีก็ไม่ต่อเนื่อง จึงต้องใช้ความ
อดทนในการเลอืกสรร วเิคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลู เพือ่เอามาต่อจิก๊ซอว์ให้ได้ภาพ
ที่ต่อเนื่อง จนเป็นหนังสือเล่มนี้ เป็นงานที่สมควรได้รับความชื่นชม

ศาสตราจารย์สุวิทย์ ธีรศาศวัต
1 กันยายน 2016



คํานําผู้เขียน จ

แม้ไม่มดิีนแดนเชือ่มถงึกนั แต่ไทยและเวยีดนามต่างได้ช่ือว่าเป็นประเทศ

เพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความสัมพันธ์ในทางประวัติศาสตร์

การเมอืงการปกครอง โดยเฉพาะเรือ่งราวของขบวนการกูช้าตเิวยีดนามทีเ่ดนิทาง

เข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศไทยนับตั้งแต่เวียดนามสูญเสียเอกราชให้แก่ฝรั่งเศส 

ขบวนการเหล่านี้ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยต่างช่วงต่างเวลา ต่างรูปแบบ

การเคลือ่นไหว ต่างความสาํเรจ็ ซึง่การเคลือ่นไหวเหล่านีย่้อมเกดิข้ึนไม่ได้โดยง่าย

หากไม่มีปัจจัยเกื้อหนุนที่แฝงอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคอีสาน 

หนังสือเล่มน้ีต้องการนําเสนอเรื่องราวเหล่านั้นจากมุมมองของการศึกษา

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยมีอุดรธานีเป็นแกนเรื่อง

เหนือส่ิงอื่นใด หนังสือเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยมีคุณครูธรรมรัตน์-

คุณครูสุไพรวัลย์ วัตรโศก พ่อและแม่ผู้มอบชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่างให้กับผู้เขียน

เสมอมา ถงึแม้วนันีพ่้อไม่อยูแ่ล้ว แต่เช่ือแน่ว่าพ่อคงรับรูถึ้งความคดิถึงของผมและ

คงบอกลูกดูแลแม่ให้ดี พระคุณของพ่อแม่สถิตอยู่ในใจเสมอ

กราบขอบพระคณุอาจารย์ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ของผูเ้ขยีน รองศาสตราจารย์ 

ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ ครูผู้เป็นแบบอย่างในความเสียสละ ความอดทน 

ความมีเมตตา ความหวังดี ท่านมอบประสบการณ์ในการทํางานวิชาการให้กับ 

ผู้เขียนอย่างสูงยิ่งนับตั้งแต่ครั้งที่ผู้เขียนฝึกงานที่ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์ฯ จนกระทั่ง 

ผู้เขียนเรียนจบปริญญาโท อีกท่านหน่ึงคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนนันท์  

บุ่นวรรณา ครูผู้ให้ความช่วยเหลือ ความเสียสละ และกรุณาศิษย์คนนี้แม้ข้าพเจ้า

จะเขียนงานแบบ “อ่านไม่รู้เรื่อง” ส่งให้แก่อาจารย์ทั้งสองท่านครั้งแล้วครั้งเล่า

หนงัสอืเล่มน้ีไม่อาจได้รบัการตีพมิพ์ออกมาเป็นรูปเล่มหากปราศจากการ

ให้โอกาสและทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์จากศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มนํ้าโขง  

ค�าน�า ผู้เขียน



อุดรธานีกับขบวนการกู้ชาติเวียดนาม

รวมทั้งขอบพระคุณศูนย์วิจัยแห่งนี้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เขียนมีโอกาสเข้ามาฝึกงาน

เมื่อปี 2008 และมอบโอกาสในการเรียนรู้การทํางานวิจัยมากมายให้กับผู้เขียน 

ตลอดถึงการให้ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ปริญญาโทแก่ผู้เขียน

ผู้เขียนกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์สุวิทย์ ธีรศาศวัต ที่ให้ความ

เมตตาแนะนําประสบการณ์ทั้งในและนอกด้านวิชาการให้กับผู้เขียน อีกทั้งให้

โอกาสในการเป็นผู้ช่วยวิจัยเก็บข้อมูลเศรษฐกิจชายแดนแม่น้ําโขง ท่านเป็น 

แบบอย่างที่ดียิ่งโดยเฉพาะในด้านความเพียร ความอดทน ความละเอียดลออ  

ในการทํางานให้กับข้าพเจ้า กราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง  

สุนทราวาณิชย์ ดร.ธัญญาทิพย์ ศรีพนา ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร สัตยานุรักษ์ 

ผู ้ทรงคุณวุฒิในการแนะนําแนวทางการตั้งประเด็นทางวิชาการให้แก่ผู ้เขียน  

ขอขอบพระคุณ ดร.เบญจวรรณ นาราสัจจ์ และ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ที่กรุณา

แนะนําแนวทางการเขียนงานเชิงวิชาการ คําพูดของอาจารย์เป็นแรงกระตุ้นชั้นดี

ให้กับนักศึกษา กราบขอบพระคุณศาสตราจารย์เออิจิ มูราชิมา ท่ีเมตตาช้ีแนะ

แนวทางในการศึกษาการเคล่ือนไหวทางการเมืองของชาวเวียดนามในเมืองไทย

ระหว่างที่ผู้เขียนเก็บข้อมูล ณ สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ และ 

ภาควชิาประวตัศิาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทีไ่ด้ประสทิธิป์ระสาทวธิคีดิทาง

ประวัติศาสตร์ให ้แก่ผู ้ เขียน รวมถึงแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณิกา ฉายากุล ครูที่แนะนําผู ้เขียนให้เข้ามาฝึกงาน  

ณ ศนูย์วิจยัพหลัุกษณ์สงัคมลุม่นํา้โขงเมือ่ยงัเป็นนสิติปรญิญาตร ีทัง้คอยถามไถ่ว่า 

“เมื่อไหร่จะจบปริญญาโท”

กราบขอบพระคุณชมรมชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานี คุณจิ้น หวูยี  

นายกสมาคมฯ คุณวินัย เลวัน อดีตนายกสมาคมฯ ขอบพระคุณ “อาแดง”  

รวมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสรัจ พิศชวนชม ดร.สุนทร พรรณรัตน์ และ “คุณลุง

ปรีชา” ท่านเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ให้ความเมตตา เสียสละเวลาอันมีค่า ทั้งยังได้มอบ

ประสบการณ์และแง่คิดล้ําค่าให้กับผู้เขียนในระหว่างการลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

ขอบพระคุณ “ท่านกงสุลฮ๋าย” และพี่จาง (Ton Van Trang) ที่แนะนําช่องทาง

ฉ



ชคํานําผู้เขียน

แก่ผู้เขียนในการติดต่อกับสมาคมชาวเวียดนาม ขอบคุณเจ้าหน้าที่สํานักหอ

จดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี ที่ให้ความช่วยเหลือในการสืบค้นเอกสารด้วยดี

เสมอมา ขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม รวมถึงขอบคุณ

พี่ๆ น้องๆ แห่งมหาวิทยาลัยนครพนมและมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอบคุณหวาน 

บอม แจ้ หมิง พี่เหน่ง โอ๋ และนักศึกษาในหลักสูตรลุ่มนํ้าโขงศึกษาทุกรุ่นที่มอบ

ประสบการณ์ดีๆ ระหว่างกัน และท้ายที่สุดขอขอบคุณชมรมคนวิ่งยาวจังหวัด

ขอนแก่น ทีช่่วยสร้างเครือข่ายทางสงัคมและทาํให้ผูเ้ขยีนมสีขุภาพร่างกายสมบรูณ์

แข็งแรงในช่วงปีสุดท้ายเมื่อครั้งที่หนังสือเล่มนี้ยังเป็นวิทยานิพนธ์

ผลอันจะเป็นประโยชน์ที่พึงเกิดขึ้นนี้ ขอมอบแด่วีรชนกู้ชาติชาวเวียดนาม

และชาวไทยเช้ือสายเวียดนามผู้เป็นเจ้าของเรื่องราวของงานเขียน และมอบแด่

ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามเน่ืองในโอกาสครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความ

สมัพนัธ์ทางการทตูไทย-เวยีดนาม (ค.ศ.1976-2016) เพือ่ช่วยกระชบัความสมัพนัธ์

ให้แน่นแฟ้น รวมถงึเป็นการปทูางความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างทัง้สองประเทศอย่าง

เข้มแข็งต่อไป 

เศรษฐศาสตร์ วัตรโศก

2 กันยายน 2016

วันชาติเวียดนาม
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ภาพที่ 3  แผนที่แสดงเส้นทางที่ใช้เดินทางจากเวียดนามเข้าสู่สยาม  35 

ตีพิมพ์ในนิตยสาร A Travers le monde ในฝรั่งเศสเมื่อ ค.ศ.1897

ภาพที่ 4  จักรพรรดิห่ามงี ผู้นําคนสําคัญของขบวนการเกิ่นเวือง 46 

ภาพที่ 5  ฟานดิ่นห์ฝุ่ง แกนนํากบฏเฮืองเคว  46

ภาพที่ 6  ฟานโบ่ยเจิว 47

ภาพที่ 7 ภาพวาดลายเส้นโฮจิมินห์ 47

ภาพที่ 8  ดั่งทุกเหือ 61

ภาพที่ 9 แผนที่แสดงยุทธศาสตร์การจัดตั้งที่มั่นจากภาคกลางของ 76 

สยามสู่ภาคอีสานของดั่งทุกเหือ ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 

ภาพที่ 10-11 สุสานของชาวเวียดนามที่บ้านหนองฮาง (หนองโอน)  81

ภาพที่ 12 เครือข่ายการเคลื่อนไหวของโฮจิมินห์ที่ใช้อุดรธานีเป็น 85 

จุดศูนย์กลางในการเคลื่อนไหวของขบวนการกู้ชาติเวียดนาม 

ในอีสาน เพื่อที่จะเชื่อมโยงเข้าสู่อินโดจีน

ภาพที่ 13 บริเวณสถานีรถไฟอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของบ้านหนองบัว 93 

ก่อนจะถูกรื้อถอนเพื่อสร้างสถานีรถไฟ

ภาพที่ 14  สมาคมชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 93 

บ้านหนองบัว

สาร บัญภาพ
หน้า



ฒสารบัญภาพ

ภาพที่ 15 สํานักงานจัดส่งชาวเวียดนามกลับสาธารณรัฐประชาธิปไตย 115 

เวียดนาม ของผู้แทนชาวเวียดนามประจําจังหวัดอุดรธานีและ 

อําเภอเมือง

ภาพที่ 16  ถนนสร้างหลวง ในปัจจุบันยังมีร้านค้าของชาวไทยเชื้อสาย 123 

เวียดนามตั้งอยู่เป็นจํานวนมาก ทั้งร้านขายอาหารเวียดนาม  

ร้านขายยา ร้านขายของชําต่างๆ

ภาพที่ 17  ชุมชนศรีสุขในปัจจุบัน 123

ภาพที่ 18 เยาวชนชาวเวียดนามพร้อมพี่เลี้ยงและครูสอนภาษาเวียดนาม 128 

ในจังหวัดอุดรธานี

ภาพที่ 19 คณะผู้นําชุมชนชาวเวียดนามและครูผู้สอนภาษาเวียดนาม 128 

ในจังหวัดอุดรธานี

ภาพที่ 20-21 ชาวเวียดนามในจังหวัดอุดรธานียังคงเคารพบูชาหิ้งบูชาหิ้ง 136 

บูชาที่มีรูปของโฮจิมินห์

ภาพที่ 22  ซุ้มประตูวัดศรีจันทน์ในจังหวัดขอนแก่น ชาวเวียดนามสร้างไว้ 138 

เมื่อ ค.ศ.1960

ภาพที่ 23-24 หอนาฬิกาชาวเวียดนามอนุสรณ์ที่นครพนม  140

ภาพที่ 25 อาคารโรงเรียนสตรีราชินูทิศหลังเก่า สร้างใน ค.ศ.1925 141

ภาพที่ 26 อาคารพระปริยัติธรรม วัดโพธิสมภรณ์ ฝีมือช่างชาวเวียดนาม 142 

สร้างเมื่อ ค.ศ.1933

ภาพที่ 27  ซุ้มประตูวัดป่าโนนนิเวศน์ในตัวเมืองอุดรธานี นายกูวันฝอ 142 

ชาวเวียดนามสร้างถวายเมื่อ ค.ศ.1959

สาร บัญภาพ (ต่อ)
หน้า



อุดรธานีกับขบวนการกู้ชาติเวียดนามณ

สาร บัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่ 28  เวทีลอยทุ่งศรีเมืองเวียดนามอนุสรณ์ สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.1960  143 

ต่อมาได้ถูกทางราชการรื้อออกแล้ว

ภาพที่ 29  อนุสรณ์สถานวีรชนเวียดนาม สภาพเดิมก่อนได้รับการบูรณะ 146 

ในเวลาต่อมา

ภาพที่ 30  อนุสรณ์สถานวีรชนเวียดนาม 146

ภาพที่ 31  ป้ายถนน 2 กันยาฯ ซึ่งเป็นทางอนุสรณ์สถานวีรชนเวียดนาม  150 

วัดทิพยรัฐนิมิตร

ภาพที่ 32  ถนน 2 กันยาฯ ทางเข้าอนุสรณ์สถานวีรชนเวียดนาม 150
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