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กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจัยเรื่องการสะสมอํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ไดรับทุนอุดหนุนจา
กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยผูวิจัยไดศึกษาชาวไทยเชื้ อสายเวียดนามในจังหวัดสุ
ราษฎรแธานี ที่มาจากการอพยพจากจังหวัดริมแมน้ําโขงลงสูภาคใตใน พ.ศ.2494 จวบจนปใจจุบันก็รวม
เวลา 67 ปี จนไดรับการยอมรับจากสังคมไทย ภายใตคําปรึกษาจากทีมวิจัยคือ อาจารยแธิติ พานวัน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรแธานี คุณกวี พานวัน และคุณบุญธรรม เล ธิ้น ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามใน
จังหวัดสุราษฎรแธานี โดยมีการเก็บขอมูลจากชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม คือ นางแจ เวียนวัน นางขนิษฐา
เจนกําจร นางดวงดี ถนอมศักดิ์ นายธรรม เลเวียด นายอุทัย โตง฿อก นางเอี่ยน เหงียนถิ นายติ่ง ดั้งกวง
นางแสงจันทรแ เลถิ นางสิริ ลีรังสรรคแ นายทวีศักดิ์ เวชทยวิสิทธิ์ นายเขี้ยง เกิดนาสาร พระครูวิสุทธิธาดา
และนายพายอน เลวัน ที่ ชวยคนหาภาพเกาๆของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานีและ
มอบใหเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญตอการเขียนงานวิจัยเลมนี้ และหอจดหมายเหตุแหงชาติที่กรุณาภาพถาย
และเอกสารชั้นตนที่เกี่ยวกับชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานี งานวิจัยชิ้นนี้ยังคงไดรั บการ
เอื้ออํานวยจากมิตรสหายในหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตรแ มหาวิ ทยาลัยราชภัฎสุราษฎรแ
ธานีอยาง อาจารยแวชิรศักดิ์ มัชณิมาภิโร ดร.ปารณียแ ศรีสวัสดิ์ อาจารยแณัฐกานตแ แนพิมาย ดร.ทวัช บุญ
แสง และอาจารยแฤทัยชนก หวงจริง ในการชี้นําในเชิงวิชาการ รวมถึงผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สุนทร พูนเอียด
ที่กรุณารับเป็นผูทรงคุณวุฒิในตอนตน แตก็ตองเปลี่ยนมาเป็น ผูชวยศาสตราจารยแสมทรง นุมนวล ตาม
ระเบียบของกรมสงเสริมวัฒนธรรม
ผูวิจัยตองกราบขอบพระคุณกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมเป็นอยางสูง ที่เปิดโอกาส
และมีกลไกสนับสนับสนุนใหเกิดกระบวนการผาน ที่ปรึกษารองศาสตราจารยแ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข ผูชวย
ศาสตราจารยแ ดร.พลับพลึง คงชนะ และคุณพุทธิพงษแ นิลใบ ที่เอื้อเฟื้อใหเกิดกระบวนการทํางานวิจัยตลอดมา
ผูวิจัยไดนําเอาผลงานจากการวิจัยไปบูรณาการกับการผลิตบัณฑิตในรายวิชาสังคมวิทยาเบื้องตน และ
รายวิชาหลักมานุษยวิทยา ซึ่งนับเป็นประโยชนแตอนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตรแ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ สุร าษฎรแ ธ านี และไดนํา ผลการวิจัยไปนํา เสนอในการสัมมนาวิชาการระดับชาติ
เครือขายประวัติศาสตรแ มานุษ ยวิทยาและสังคมวิทยาภาคใต ประจําปี 2561 รวมถึงการเผยแพรองคแ
ความรูสูสังคมดวยบทความวิจัยในวารสาร ซึ่งในโอกาสตอไปจะพยายามผลักดันใหเกิดการบริการวิชาการ
และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตอไป อยางไรก็ตามความผิดพลาดหรือขอบกพรองในงานวิจัยเลมนี้ยอมเป็น
ความรับผิดชอบของขาพเจาแตเพียงผูเดียวครับ
ดร.กฤษณะ ทองแกว
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โครงการวิจัยเรื่อง “การสะสมอํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม”เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ ที่นํารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมาใชในการวิจัย มีวัตถุประสงคแ ขอแรกเพื่อ
ศึกษากระบวนการสะสมอํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ขอที่สองเพื่อศึกษารูปแบบการ
สะสมอํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ขอที่สามเพื่อวิเคราะหแเงื่อนไขที่นําไปสูการสะสม
อํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ผูวิจัยนําวิธีการศึกษาเฉพาะกรณีโดยมีเครื่องมือในการ
วิจัย ไดแก การสังเกตการณแ การบันทึกประวัติชีวิตบุ คคล การสัมภาษณแเชิงลึก และการสัมภาษณแกลุม
ภายใตขอถกเถียงที่วาทามกลางโครงสรางสังคมไทย ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามมีรูปแบบและกระบวนการ
ในการสะสมอํานาจชอบธรรมในความเป็นปใจเจกบุคคลไดอยางไรบาง
ผลการวิจัยพบวาชาวไทยเสื้อสายเวียดนามมีการสะสมอํานาจชอบธรรม ประกอบดวย การสะสม
สิทธิอํานาจบุญบารมี การสะสมสิทธิอํานาจตามประเพณี และการสะสมสิทธิอํานาจตามกฎหมายดังนี้ ชาว
ไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานีมีรูปแบบการสะสมสิทธิอํานาจบุญบารมีสองรูปแบบ คือ 1)
การนําคําสอนจากหิ้งบูชาแผนดินมาสั่งสอนอบรมลูกหลานในครอบครัว คือการใหความสําคัญกับคําสอน
ของโฮจิมินหแอยางสูงที่สอนใหชาวเวียดนามรูจักบุญคุณของแผนดินไทย และสั่งสอนใหชาวเวียดนามมี
ความขยัน ประหยัด ซื่อสัต ยแ อดทน ต อทุก สิ่งทุกอยา งที่เ ขา มาในชีวิตและครอบครั ว โดยมีกระบวน
กระบวนการเรียนรูจากความเป็นเหตุเป็นผล คือ ใหความสําคัญกับความคิดเชิงเหตุเชิงผล ไดรับการอบรม
จากครอบครัวที่มีการบูชาหิ้งบูชา มีสวนรวมในการบูชาหิ้งบูชาแผนดิน ใชรูปแบบการอธิบายทุกอยางให
เกี่ยวโยงกับคําสอนของโฮจิมินหแ และกระทําการทุกอยางตามหลักคําสอนจากหิ้งบูชาที่อธิบายใหเชื่อมโยง
ได 2)การอบรมสั่ง สอนปฏิบัติตนเป็นตัวอยางและการเรียนรู จากครอบครัว คือ การใหความสําคัญกับ
ปฏิบัติตนเป็นตัวอยางของผูนําครอบครัวที่นําเอาผลจากการปฏิบัติมาสั่งสอนใหเกิดการเรียนรูกันภายใน
ครอบครัวและเรียนรูจากครอบครัวของชาวเวียดนามในสุราษฎรแธานีดวย โดยมีกระบวนการเรียนรูจาก
ประสบการณแนิยม คือ ใหความสําคัญกับประสบการณแนิยมของผูคน เรียนรูจากครอบครัว เรียนรูจาก
ครอบครัวของชาวเวียดนาม และกระทําการ โดยมีเงื่อนไขภายในครอบครัวคือ บทบาทของผูนําครอบครัว
การสื่อสาร อํานาจ คานิยม การสรางเครือขาย เงื่อนไขภายนอกครอบครัว ประกอบดวย การพัฒนา

อุตสาหกรรม คานิยมทางสังคม การขยายตัวของตลาด ระบบราชการ นโยบาย ระบบเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม และการขยายตัวของเสรีภาพทางการเมือง
ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานีมีรูปแบบการสะสมสิทธิอํานาจตามประเพณีสอง
รู ปแบบ คื อ 1) การสะสมอํา นาจตามประเพณี ดว ยการเป็ น ครู ส อนภาษาเวีย ดนามให เ ยาวชน มี
กระบวนการสะสมสิทธิ อํา นาจตามประเพณี คือ มีค วามรู จากระบบการศึกษาและเป็น ครู สอนภาษา
เวียดนาม 2) การสะสมอํานาจตามประเพณีดวยการเปิดรานจําหนายขายสูตรอาหารเวียดนาม มี
กระบวนการสะสมอํา นาจตามประเพณี คือ เรียนรูอาหารเวียดนามจากครอบครั วและเปิดรานอาหาร
เวียดนาม โดยมี เงื่อนไขภายใน คือ บทบาท การสื่อสาร อํา นาจ คา นิยม การสรา งเครื อขาย เงื่อนไข
ภายนอกคือคานิยมทางสังคม
ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานีมีรูปแบบการสะสมสิทธิ อํานาจตามกฎหมายสอง
รูปแบบ คือ 1) การไดรับฉันทามติจากชาวเวียดนามและหนวยงานราชการ ซึ่งมีกระบวนการไดรับฉันทา
มติจากชาวเวียดนามและหนวยงานราชการ คือ มีอุดมการณแรักชาติเวียดนาม ไดรับการยอมรับจากชาว
เวียดนาม ไดรับการยอมรับจากหนวยงานราชการ และไดรับการยอมรับจากสังคมไทย 2) การเขาไปมี
ปฏิสัมพันธแกับขาราชการระดับสูง มีกระบวนการเขาไปมีปฏิสัมพันธแกับขาราชการระดับสูง คือการเขาเป็น
สมาชิกสโมสรไลออนสแ การสมทบทุน และการยอมรับจากหนวยงานราชการ เงื่อนไขภายในในการสะสม
อํา นาจตามกฎหมายของชาวไทยเชื้ อ สายเวี ย ดนามประกอบด ว ย บทบาท การสร า งเครื อ ข า ย และ
ความสัมพันธแของเครือขา ย เงื่อนไขภายนอกประกอบดวย คานิยมทางสั งคม การขยายตัวของตลาด
ระบบราชการ นโยบาย และระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
การสะสมอํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานี มีการสะสมสิทธิ
อํานาจบุญบารมี การสะสมอํานาจตามประเพณี และการสะสมอํานาจสิทธิอํานาจตามกฎหมาย โดยแบง
ไดดังนี้ 1) การสะสมสิทธิอํานาจบุญบารมีของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม มี 2 รูปแบบ รูปแบบแรกคือ
การนําคําสอนจากหิ้งบูชาแผนดินมาสั่งสอน อบรม ลูกหลานในครอบครัว และรูปแบบที่สองคือ การอบรม
สัง่ สอน ปฏิบัติตนเป็นตัวอยางและการเรียนรูจากครอบครัว 2) การสะสมอํานาจตามประเพณีของชาวไทย
เชื้อสายเวียดนามในสุราษฎรแธานีมี 2 รูปแบบ รูปแบบแรกคือ การสะสมอํานาจตามประเพณีดวยการเป็น
ครู สอนภาษาเวียดนามใหเ ยาวชน รู ปแบบที่สองคือการสะสมอํา นาจตามประเพณี ดวยการเปิดร า น
จําหนายขายสูตรอาหารเวียดนาม และ 3) การสะสมอํานาจตามกฎหมายของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
ในสุราษฎรแธานี มี 2 รูปแบบๆ แรกคือ การไดรับฉันทามติจากชาวเวียดนามและหนวยงานราชการ คือ
นายโหย เลวัน ตั วแทนของชาวเวียดนามในฐานะผูแ ทนชาวเวียดนามที่ทํา หนา ที่เ ป็น ผูประสานงาน
หน ว ยงานราชการกับ ชาวเวี ย ดนามในเมื อ งสุร าษฎรแ ธ านี รู ป แบบที่ ส อง การเข า ไปมี ป ฏิ สั มพั น ธแ กั บ
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ABSTRACT
Research project entitled “Accumulation of Legitimate Power among
Vietnamese Thai” is a qualitative research, specifically participatory action research.
Objectives of the research are to investigate 1) accumulating processes of legitimate
power among the Vietnamese Thai, 2) accumulating patterns of legitimate power
among the Vietnamese Thai, and 3) conditions contributing the accumulation of
legitimate power among the Vietnamese Thai. Research instruments included
observation, life history field note, in-depth interview, and group interview. The
research has conducted based on an argument that the Vietnamese Thai has had
different accumulating processes and patterns of legitimate power amidst Thai social
structure.
Research results found that legitimate power among the Vietnamese Thai was
identified into three forms included charismatic authority, traditional authority, and
legal authority. Charismatic authority was accumulated by patterns included 1) the
Vietnamese Thai applied Ho Chi Minh’s notion on the motherland shrine to teach their
lineage. Ho Chi Minh’s notion prioritized diligence, loyalty, be patience to obstacles,
thrifty, and be appreciative to Thai soil, where was a safe place for the immigrant
Vietnamese. Rationale thought was a learning process that the Vietnamese transferred
to each other within family. 2) Practicing as an exemplarity model to other family
member, and learning from family. The Vietnamese practiced themselves as family
leader who do a good thing, and they attempted to transfer learning process within
family or to other families in Surathani province. They learnt from their own
experiences or the other’s experiences. In addition, conditions within family that
contributed learning process were role of family leader, communication, power, value,
and networking. While external conditions that contributed learning process were

industrial development, social value, market expansion, bureaucracy, policy,
capitalism, and the expansion of political freedom.
The Vietnamese Thai in Surathani Province had patterns of accumulating
traditional authority including 1) traditional authority was accumulated by being
Vietnamese language teacher. Teachers would accumulated their role through
educational system, and they taught Vietnamese language to children. 2) Traditional
authority was accumulated by opening Vietnamese food restaurant. The Vietnamese
learnt Vietnamese food recipe from their family and started opening the restaurants.
Internal conditions contributing the accumulation were role, communication, power,
value, and networking, while external conditions was social value.
The Vietnamese Thai in Surathani Province had patterns of legal authority
accumulation including 1) legal authority was accumulated by receiving consensus
from the Vietnamese and governmental agencies. Although they had stayed in
Thailand, they still had Vietnamese nationalism ideal. This resulted in respects from
other Vietnamese. Moreover, they got acceptance from Thai people and local
government. 2) Constructing relationship with high-ranked governmental officers.
Relationships were performed by being member of the Lion Club, donating, and
receiving acceptance from local officers. Internal conditions contributing the
accumulation were role, network constructing, and relationship within network, while
external conditions was social value, market expansion, bureaucracy, policy, and
capitalism.
Legitimate power that the Vietnamese Thai in Surathani Province accumulated
including charismatic authority, traditional authority, and legal authority. Patterns of
accumulating types could be summarized as following details. 1) Charismatic authority
of the Vietnamese Thai was accumulated by two patterns included applying Ho Chi
Mint’s notion on the motherland shrine to teach their lineage and practicing as an
exemplarity model and learning from family. 2) Traditional authority of the
Vietnamese Thai was accumulated by two patterns included being Vietnamese
language teacher and opening Vietnamese food restaurant. 3) Legal authority of the
Vietnamese Thai was accumulated by two patterns included receiving consensus from

Vietnamese people and Thai governmental agencies. Mr.Hoy Le Wan was a
representative of the Vietnamses who acted as a cooperator between local
government and Vietnamese people in Surathani Province. Another pattern was
having relationship with high-ranked governmental officers. Mr.Kawee Panwan had
opportunity to know local officers, and it brought to work together in many projects. In
conclusion, the Vietnamese Thai people had six different patterns of accumulating
legitimate power. These six patterns had related to each other until the Vietnamese
Thai people finally presented their identity in Surathani Province.
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป็นมาและความสําคัญของปใญหา
การรวมกลุมทางสังคม (Social Assemblages) เพื่อหนีจากการการกดดัน ของรัฐ ซึ่ง
ปรากฏการณแ นี้เ กิด ขึ้น ตลอดหกทศวรรษที่ผ า นมาเชน การรวมกลุ มของกลุม ชาติพั น ธุแ ภ าคเหนื อ
(Tanabe,2016) กลุมชาติพันธุแเวียดนามในภาคอีสาน (กฤษณะ ทองแกว, สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และวิยุทธแ
จํารัสพันธุแ, 2558) การรวมตัวของกลุมทางสังคมในภาคกลางของชาวมอญ (องคแ บรรจุน, 2555) โดย
การรวมกลุมเหลานี้มีรากฐานมาจากความเป็นผูคนในชาติพันธุแ (Ethnicity) เดียวกัน มีเปูาหมายและ
ความหมายเดียวกัน ดังนั้นอัตลักษณแ (Identity) ของคนกลุมนี้จึงมาพรอมกับยุทธวิธีในการดํารงชีพ แต
อยางไรก็ตามในปใจจุบันปรากฏการความเป็นปใจเจกบุคคล (Individual) ก็รุกล้ําเขาสูความเป็นกลุมชาติ
พันธุแมากขึ้น ดังนั้นกลุมชาติพันธุแจึงปรากฏอาการของการแตกสลายออกมามากขึ้น เพราะความเป็นกลุม
ชาติพันธุแไมไดกลายเป็นเงื่อนไขหลักในการรวมกลุมอีกตอไป แตก็ตองมีเงื่อนไขตางๆ ตามมานั้นเอง
การเขามาในสังคมไทยของชาวเวียดนามใน ค.ศ.1946 (ธัญญาทิพยแ ศรีพนา & และ Trinh Dieu
Thin, 2548) ภายหลังจากที่เจาอาณานิคมฝรั่งเศสในอินโดจีนไดดําเนินการปราบปรามขบวนการ
ชาติ นิ ยมที่ เ มือ งสุ วรรณเขต เมือ งท า แขก และเวีย งจั น ทนแ ส งผลใหมี ช าวเวี ย ดนามอพยพเขา มาใน
ราชอาณาจักรไทยประมาณ 47,000 คน (ขจัดภัย บุรุษพัฒนแ, 2521) โดยแยกยายไปอยูอาศัยตาม 53
จังหวัดของประเทศไทย (ธัญญาทิพยแ ศรีพนา & และ Trinh Dieu Thin, 2548) เพื่อควบคุมชาว
เวียดนามกลุมนี้ รัฐบาลไทยไดออกพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่คนตางดาวทํา ค.ศ.
1947 ซึ่งกี ด กัน อาชี พไว ใ หสํา หรั บ คนไทย ตอมาภายหลัง จากที่ค วามขัด แยง ของสังคมโลกเขา สูชว ง
สงครามเย็น (Cold War) รัฐบาลไทยไดออกพระราชบัญญัติปูองกันการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสตแ ค.ศ.
1952 เพื่อปูองกันแนวคิดคอมมิวนิสตแที่เขามาในสังคมไทย ใน ค.ศ.1953 รัฐบาลไทยไดดําเนินการควบคุม
ใหชาวเวียดนามอพยพเหลานี้ยายเขามาตั้งถิ่นฐานภายใน 13 จังหวัด คือ นครพนม มุกดาหาร หนองคาย
อุบลราชธานี ยโสธร สกลนคร อํานาจเจริญ อุดรธานี หนองบัวลําภู สระแกว ปราจีนบุรี พัทลุง และสุ
ราษฎรแธานี (ธัญญาทิพยแ ศรีพนา และ Trinh Dieu Thin, 2548) และควบคุมการใหอยูอาศัยและทํางาน
ตามจังหวัดขางตน ดวยความตองการควบคุมและปูองกันชาวเวียดนามเขารวมในสงครามเดียนเบียนฟู
ของขบวนการกูชาติเวียดนามที่ตอตานเจาอาณานิคมฝรั่งเศส
ใน ค.ศ.1956 รัฐบาลไทยมีการประกาศใช พระราชบัญญัติสงเคราะหแอาชีพแกคนไทย ตามดวย
ใน ค.ศ.1972 รัฐบาลไทยประกาศใชกฎหมายควบคุมการทํางานของคนตางดาว แตอยางไรก็ตามก็เริ่มเปิด

โอกาสใหคนตางดาวเขามาทํางานมากขึ้น ตราบจนมีพ ระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่
หามคนตางดาวทํา ค.ศ.1979 ซึ่งมีจํานวน 39 อาชีพในหมวดหมูอาชีพกรรมกร เกษตรกร ชางฝีมือ งาน
ใหบริการทางกฎหมาย (พระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ.
2522, 2522) ซึ่งจากกฎหมายฉบับขางตนสงผลใหช าวเวียดนามสวนใหญจําตองประกอบอาชีพหาบเร
แมคาในตลาด และปลูกผักจากพื้นที่เล็กนอย แตอยางไรก็ตามครอบครัวของชาวเวียดนามก็จะมีผักขาย
ตลอดทั้งปี ในทศวรรษ 1960 สหรัฐอเมริกาไดเขามามีบทบาทแทนที่ฝรั่งเศสและอังกฤษในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและก็ลดบทบาทลงภายหลังจาก ค.ศ.1975 จากสงครามเวียดนาม (Vietnam War)
หลังจากนั้น ใน ค.ศ.1984 รัฐบาลไดอนุมัติใหชาวเวียดนามที่อยูในราชอาณาจักรไทยไดรับใบตางดาว
และใบสําคัญถิ่นที่อยูเพื่อเป็นการยืนยันวาชาวเวียดนามเหลานี้เป็นผูอพยพ (ธัญญาทิพยแ ศรีพนา และ
Trinh Dieu Thin, 2548; พันธุแทิพยแ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, 2548) เมื่อความขัดแยงของสงครามเย็น
ยุติลงใน ค.ศ.1989 ใน ค.ศ.1992 รัฐบาลไทยไดปรับเปลี่ยนทาทีตอชาวเวียดนามอพยพ โดยการมอบ
สัญชาติใหกับชาวเวียดนามในชั้นหลาน ซึ่งนํามาสูความสามารถในการถือครองกรรมสิทธิ์และไดเปลี่ ยน
สถานภาพเป็นสวนหนึ่งของสังคมไทย ตอมาใน ค.ศ.1997 รัฐบาลไทยไดพิจารณาใหชาวเวียดนามอพยพ
ที่เกิดนอกราชอาณาจักรไทยแตมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรไทย ใหไดรับใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
(ธัญญาทิพยแ ศรีพนา และ Trinh Dieu Thin, 2548; พันธุแทิพยแ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, 2548) ดังนั้น
นโยบายที่รัฐไทยดําเนินการตอชาวเวียดนามในประเทศลวนมีสาเหตุมาจากสถานการณแของโลก คือ การ
อพยพเคลื่อนยายชาวเวียดนามไป ณ จังหวัดตางๆ ในประเทศไทย การประกาศใชพระราชบัญญัติคนเขา
เมือง พระราชบัญญัติ สงเคราะหแอาชีพแกค นไทย

พระราชบัญญัติการปูองกัน อั น เป็น คอมมิวนิสตแ

พระราชบัญญัติการใหสัญชาติไทย (ธัญญาทิพยแ ศรีพนา และ Trinh Dieu Thin, 2548) ที่แสดงใหเห็น
ไดวาสังคมไทยเป็นสังคมเปิด โอกาสใหกลุมชาติพันธุแ ไดรับการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคม จาก
ปรากฏการณแพบวาครอบครัวของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามคือฐานและหนวยที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพ คือ การเขามามีบทบาทในมิติทางดานสังคม วัฒนธรรม สังคมและการเมืองของครอบครัว ซึ่ง
แตกตางออกไปจากการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของผูคนในสังคมไทยที่อยูบนฐานของปใจเจกบุคคลและ
กลุมทางสังคม แต อยา งไรก็ตามอํา นาจ (Power)

ของกลุมชาติพั นธุแ นั้น ยอมมีแ ตกตา งจากผูค นใน

สังคมไทย ที่สามารถสะสมทุน (Stock Capital) ตามโครงสรางสวนบน เชน อุดมการณแ กฎหมาย
วัฒนธรรม แต สามารถสะสมได ใ นมิติ เ ศรษฐกิ จซึ่ง มารแ กซแเ สนอวา อยูใ นโครงสร า งสวนลา งที่มีผ ลต อ
โครงสรางสวนบน (โคเซอรแ, 2547) แตอยางไรก็ตามนักคิดอยางกรัมซี่ก็เชื่อวาการสะสมอุดมการณแจะมีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม (สุภางคแ จันทวานิช, 2551) แตสําหรับคารแล โปลานยี กลับเสนอ
ตางออกไปวาการเปลี่ยนแปลงตางๆ ยอมเกิดจากระบบเศรษฐกิจที่กํากับโดยสังคม (กนกวรรณ มะโนรมยแ,

2556) ซึ่งกลุมนักคิดเหลานี้เชื่อวาโครงสรางทางสังคมมีผลตอการสะสมอํานาจของผูคนที่แตกตางกันไป
ในแตละมิติ แตอยางไรก็ตามบูรแดิเยอรแก็เสนอวา การสะสมทุนของผูคนที่นําไปสูการใชอํานาจนั้นมาจาก
มิติวัฒนธรรม ที่มีการปฏิบัติการอยูในระดับของฮาบิตัส (Habitus) ที่เติบโตมาจากพันธุกรรมและการ
เลี้ยงดูของสถาบันตางๆ ที่จะสงผลใหผูคนกระทําการทางสังคม (Social Action) ออกมา ดังนั้นดวย
ความเป็นกลุมชาติพันธุแเวียดนาม ที่ถูกสังคมไทยเบียดขับมานับแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จวบจนมายุติ
การเบียดขับในชวงหลังสงครามเย็น (Post-Cold War) ซึ่งสงผลใหชาวไทยเชื้อสายเวียดนามไมสามารถ
สะสมทุนในเชิงโครงสรางของสังคมไทย ตราบจนชาวเวียดนามเหลานี้ไดรับสัญชาติใน ค.ศ.1992 อยางไร
ก็ตามปใจจุบันนี้ ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามไดมีอํานาจชอบธรรมในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรม (กฤษณะ ทองแกว, 2558) ซึ่งยังคงไมปรากฏภาพของการสะสมอํานาจในเชิงปใจเจกบุคคล
ดังนั้นผูวิจัยจึงวางขอถกเถียงวา ทามกลางโครงสรางสังคมไทย ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามมีรูปแบบและ
กระบวนการในการสะสมอํานาจชอบธรรมในความเป็นปใจเจกบุคคลไดอยางไรบาง
2. คําถามหลักในการวิจัย
ชาวไทยเชื้อสายชาวเวียดนามมีกระบวนการและรูปแบบในการสะสมอํานาจชอบธรรมอยางไร
3.วัตถุประสงคแ
3.1 เพื่อศึกษากระบวนการสะสมอํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
3.2 เพื่อศึกษารูปแบบการสะสมอํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
3.3 เพื่อวิเคราะหแเงื่อนไขที่นําไปสูการสะสมอํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
4. ประโยชนแที่คาดวาจะไดรับ
4.1 ประโยชนแตอชุมชนผลการวิจัยเรื่องนี้ ทําใหชุมชนไดรับประโยชนแคือมีความเขาใจความเป็น
พหุวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามกับกลุมผูคนกลุมตางๆ รวมกัน ซึ่งจะนํามาสูความเขาใจใน
ความหลากหลายวัฒนธรรมในสังคม
4.2 ประโยชนแตอกรมสงเสริมวัฒนธรรม ไดองคแความรูเกี่ยวกับการสะสมอํานาจชอบธรรมของ
ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
5. นิยามศัพทแเฉพาะ
5.1 ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม (Vietnamese Thais) คือ ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม จําแนก
ออกเป็นสองประเภท คือ ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่ไดสิทธิจากการอพยพเขามาอยูในประเทศไทยและ
ไดรับสัญชาตินับแต ค.ศ.1992 และชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่ไดรับสัญชาติจากการเกิดในประเทศไทย
5.2 อํานาจ (Power) คือ ความสามารถในการควบคุมบังคับใหผูอื่นหรือตัวเราเอง กระทําในสิ่งที่
เราปรารถนา ถึงแมวากระทําตามดวยความยินยอมหรือดวยบังคับก็ตาม

5.3 อํานาจชอบธรรม (Legitimate power) คือ อํานาจที่มาจาก 1) สิทธิอํานาจบุญบารมี ที่ชาว
ไทยเชื้อสายเวียดนามสะสมมาดวยตัวเอง คือ ความขยัน ประหยัด อดทน และบางครั้งก็ไดมาจากการรับ
การยอมรับของผูที่มีบารมีเหนือกวา 2) สิทธิอํานาจประเพณี คือ การมีบทบาทและไดรับการยอมรับให
เป็นผูประกอบพิธีกรรม ความเชื่อเฉพาะของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม คือ การรับตําแหนงพอจ้ําและมี
บทบาทตางๆ ที่เกี่ยวกับศาลเจาของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม และมีการปฏิบัติตนที่ชาวไทยเชื้อสาย
เวียดนามใหกับยอมรับ และ 3) สิทธิอํานาจตามกฎหมาย คือ การไดรับการแตงตั้งจากองคแกรตางๆ ที่จด
ทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย ดังนั้นตําแหนงตางๆที่ขึ้นอยูกับกลุมและองคแกรจึงตองมีการแตงตั้งและไดรับ
ความเห็นชอบจากระบบราชการ คือ ตําแหนงกรรมการของสมาคมชาวเวียดนามจังหวัดตางๆ ตําแหนง
กรรมการสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนาม สมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม สมาคมนักธุรกิจไทยเวียดนาม

บทที่ 2
ทฤษฎี งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
โครงการวิจัยเรื่อง “การสะสมอํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม”เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ที่นํารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมาใชในการวิจัย มี
วัตถุประสงคแ (1) เพื่อศึกษากระบวนการสะสมอํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม (2) เพื่อ
ศึกษารูปแบบการสะสมอํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม (3) เพื่อวิเคราะหแเงื่อนไขที่นําไปสู
การสะสมอํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ผูวิจัยนําวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case
Study Approach) โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก การสังเกตการณแ (Observation) การบันทึก
ประวัติชีวิตบุคคล (Life History) การสัมภาษณแเชิงลึก (In-depth Interview) และการการสัมภาษณแ
กลุม (Group Interview) ในการพัฒนากรอบแนวคิดสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษา
คนควาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เ กี่ยวของ จากการทบทวนวรรณกรรมตางๆ โดยมีรายการ
นําเสนอตามลําดับดังตอไปนี้ คือ แนวคิดอํานาจ (Concept of power) งานวิจัยเกี่ยวกับชาวไทยเชื้อ
สายเวียดนาม (Lliterature review of Vietnamese Thai) และกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual
Framework)
2.1 แนวคิดอํานาจ (Concept of power)
มโนทัศนแเรื่องอํานาจ (Concept of Power) อยูในความสนใจของนักสังคมวิทยา เนื่องจากมี
ความสําคัญที่ชวยใหเขาใจโครงสรางและระบบการทํางาน ผูกระทําการและการปฏิบัติไดดีขึ้น มนุษยแ
โดยทั่วไปรูจักคุนเคยกับคําวา อํานาจ ผานการปฏิบัติและประสบการณแในชีวิตจริงของเขา แตยากที่จะ
อธิบายเรื่ องราวและตรรกะแนวคิดอํานาจใหชัดเจนอยางเป็น ระบบได เพราะบางคนมองอํานาจผา น
โครงสราง บางคนมองอํานาจผานผูกระทําการ บางคนมองอํานาจผาน Filed บางคนมองอํานาจผาน
Social system บางคนมองอํานาจผานภาษา ดังนั้นคนที่ยึดถือแนวทางใดแนวทางหนึ่งจึงไมสามารถกาว
ขามไปอีกแนวทางได ดังนั้นในสังคมปใจจุบันการนิยมความหมายของคําวา อํานาจ จึงไมมีมติเอกฉันทแแต
อยางไร แตก็พอที่จะมีแนวทางในการศึกษาเพื่อใหเขาใกลความจริงเรื่องอํานาจ ดังนี้
จอหแน สก็อต (John Scott) บรรณาธิการหนังสือ Power: Critical concept 1994 ตีความ
อํานาจวาเป็นทรัพยากร (Resources) สมบัติ (Property) เป็นความสัมพันธแ (Relation) แฝงอยูใน
โครงสรางผูกระทําการ อํานาจจะแสดงออกอยางตั้งใจและไมตั้งใจ และการครอบครองอํานาจของมนุษยแ
อยูในรูปแบบใดดวย แบรี่ ฮินเดส Barry Hindess ในงานเขียน Discourse of Power: From Hobbes
to Foucalt 1996 ไดเสนอความหมายของอํานาจไดสองแนวทาง ซึ่งตางก็มีผลครอบงําในโลกตะวันตกใน
ยุคทันสมัย แนวทางแรก ปรากฏในวิชาการของโลกตะวันตกรวมสมัย โดยมองวา อํานาจเป็นพลังหรือ
ความสามารถที่จะกระทําการ Capacity to act ใหบรรลุตามที่ตั้งใจไวโดยไมสนใจวิธีการ ซึ่งสวนมากใน
ภาพของความสัมพันธแที่ไมเทาเทียม Power Relation as asymmetrical ซึ่งมันจะนําไปสูการตอตาน

อาทิ บทบาทของสหรัฐอเมริกาในเครื่องแบบตํารวจโลกกับกลุมประเทศตะวันออกกลาง เป็นตน ซึ่งฐาน
รากเดิ ม ของแนวคิด มาจาก ทอมัส ฮอบบแ (Thomas Hobbes) นิค โคโล มาเคีย เวลลี่ Nicolo
Machiavelli แมกซแ เวเบอรแ Max Weber และโรเบิรแต ดาหแล Robert Dahl
แนวทางที่สองเริ่มมีความซับซอนมากขึ้น โดยอํานาจไมเพียงแตเป็นศักยภาพที่จะกระทําใหให
บรรลุตามประสงคแ แตยังหมายรวมเอาถึงการไดรับสิทธิที่จะกระทํา Right to Act อํานาจในความหมายนี้
เกิดขึ้นจากกระบวนการทางสังคมที่มีความชอบธรรมรองรับ หรือกลาวไดวาเป็นอํา นาจแบบชอบธรรม
Legitimate power ซึ่งไดรับการพิจารณาวาเป็นพลังโดยรวมของกลุมอันมาจากโครงสราง ที่มีการจัด
องคแกรที่คอนขางจะไมมีความขัดแยงกันและยังคงความสมานฉันทแกันไวได และสิทธิที่จะกระทําจักตอง
ตั้งอยูบนพื้นฐานของความยินยอมตามตัวผูกระทําการที่ไดรับอํานาจจากโครงสราง รากฐานแนวคิดดานนี้
มีรากฐานจากพลาโต Phato อริสโตเติ้ล Aristotle จอหแน ล็อค John Lock รวมถึงทัลคอต พารแสัน
ตัวอยางแนวคิดนี้การที่ตํารวจตรวจคนบานของผูตองสงสัยภายใตคําสั่งศาล เป็นตน
อํานาจในความหมายเชิงศักยภาพโดยเนนมุมมองอํานาจในฐานะที่เป็นทรัพยากรของมนุษยแและ
สังคมและพิจารณาอํานาจในบริบทความสัมพันธแที่ไมเทาเทียมกันระหวางชนชั้ นและยังมีงานเขียนแนว
มากซแซิสมแคลาสิคที่ มองอํานาจในเชิงความไมเทาเทียมระหวางชนชั้น และยังมีงานเขียนแนวสตรีนิยม
ของกลุมเฟมินิสแ Feminism ที่สะทอนมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธแเชิงอํานาจระหวางเพศที่ไมเทาเทียม
กัน (รัตนา โตสกุล, 2548: 12-13) อํานาจในฐานะของวาทกรรมแหงความจริง เป็นความรูทางสังคม
การเมืองชนิดหนึ่งที่มีภาคปฏิบัติการของอํานาจมโนทัศนแลักษณะหลังนี้ไดรับอิทธิพลจาก มิแชล ฟูโกตแ
(Michel Foucault) และมีอิทธิพลมากตอแนวทางการศึกษาแบบหลังสมัยใหม Post-Modernism
แนวคิดหลังโครงสราง Post-Structuralism และแนวคิดหลังอาณานิคม Post-Colonialism ซึ่งปรากฏ
มากมายทางดานสังคมวิทยา นับตั้งแตคริสตแศตวรรษที่ 1970 เป็นตนมา
นอกจากงานเขียนที่วิเคราะหแความเชื่อมโยงระหวางอํานาจกั บวัฒนธรรมก็ยังมีปรากฏการณแอยู
มาก เชน วัฒนธรรมอุตสาหกรรมของสํานักแฟรงคแเฟิรแต The Frankfurt School ที่มองอํานาจเชิงลบ
โดยการพิจารณาจากการครอบงําปใจเจกโดยวัฒนธรรมอุตสาหกรรมในสังคมทุนนิยมสมัยใหม ในทาง
กลับกันนักคิดในสายทฤษฎีวัฒนธรรมที่ปฏิเสธการครอบงําประชาชนทางอุดมการณแแบบเบ็ดเสร็จมองวา
วัฒนธรรมเป็นปริมณฑลของการตอสูทางอุดมการณแที่มุงชี้นําและยึดครองพื้นทางสังคม
นิยามที่ 1 อํานาจคือพลังหรือความสามารถที่จะกระทําการ Simple Capacity to Act
สตีเวน ลุ฿คสแ Steven Lukes เสนอในบทความเรื่อง Power and Authority วา อํานาจคือการ
กอใหเกิดผลที่ตามมา คือ การพิจารณาอํานาจในฐานะที่เป็นพลัง ความสามารถ Capacity ที่กอใหเกิดผล
บางประการซึ่งใกลเคียงกับความคิดของ Anthony Giddens ในเรื่อง Human Agency ที่เชื่อวามนุษยแ
มีค วามสามารถมีศักยภาพในการคิด ตั ด สิน ใจและกระทํา การเพื่อที่จ ะบรรลุเ ปูา หมายที่ วางไว ดังนั้ น
Giddens จึงใหความหมายวา คือ พลัง ความสามารถ ศักยภาพของตัวแทน อํานาจในการกระทําการให
บรรลุผล ซึ่งอํา นาจมีทั้งบีบบังคับและชอบธรรม จอหแน สก็อต ระบุวา อํา นาจ คือ การที่ตัวแทนของ
อํานาจหรือผูมีอํานาจสามารถกอใหเกิดผล Causal Effects ตอสังคมโลกรอบๆ ตัวตามที่คาดหวังไว

อํานาจเปรียบเสมือนพลังไฟฟูาหรือพลังเครื่องยนตแที่ยิ่งมีมากก็ยิ่งขับเคลื่อนหรือขยายผลไปไดมากเพื่อให
บรรลุการทํางานไดในหลายๆ วัตถุประสงคแ นิยามของแนวคิดเรื่องอํานาจที่ปรากฏในลักษณะเป็นพลัง
ศักยภาพ ความสามารถที่จะทําการใหบรรลุเปูาหมาย ดังที่อธิบายขางตน สามารถแยกยอยไดดังตอไปนี้
อํานาจและการครอบงํา Power and Domination ดวยตรรกะของความสัมพันธแที่ไมเทาเทียมกันทําให
แม็กซแ เวเบอรแ นิยามความหมายวา คือโอกาสที่มนุษยแคนหนึ่งหรือจํานวนหนึ่งจะไดรับในสิ่งที่ตั้งใจไว
แมวาจะเกิดการตอตานจากคนอื่นๆ ที่กําลังมีสวนรวมกับปฏิบัติการของอํานาจ ความหมายของอํานาจ
โดยนัยนี้สะทอนความสัมพันธแที่ไมเทาเทียมกันระหวางผูใชอํานาจเพื่อใหบรรลุเปูาหมายของตนเองกับ
เปูาหมาย ดังนั้นอํานาจแนวนี้จึงสถาปนาเป็นอํานาจครอบงํา
ความหมายของอํานาจในฐานที่เป็นเครื่ องมือของการครอบงําปรากฏการณแในงานเขียน Power:
A Radical View ของลุ฿คคแ ปี 1974 ที่ปรากฏขึ้นทามกลางการถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องอํานาจใน
ทศวรรษ 1960 และ 1970 ในสหรัฐอเมริกา โดยมีมุมมองที่แตกตางก็คือ กลุมหนึ่งเสนอทฤษฎีวาดวย
อํานาจของชนชั้นนํา Elite Theory โดยมิลลแ ในปี 1959 เชื่อวาอํานาจทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติตก
อยูในมือของชนชั้นนําทางสังคม ซึ่งสวนใหญประกอบดวย นายทุน รัฐบาล และทหาร ในขณะเดียวกันทีมี
กลุมที่เชื่อในพหุนิยม Pluralism ของอํานาจ เชน นักคิด ชื่อ ดารแล Dahl และโพลสบี้ Polsby ทั้งสอง
เห็นวาอํานาจทางการเมืองในสังคมอเมริกานั้นไมไดกระจุกตัวหรือถูกใชอยางปราศจากความรับผิดชอบ
อยางที่ทฤษฎีวาดวยอํานาจของชนชั้นนําเสนอ เขาเห็นดวยที่วามีการกระจายอํานาจที่ไมเทาเทียมกันใน
สังคม แตสิ่งนั้นไมไดหมายถึงวาอํานาจจะตองกระจุกตัวอยูในมือกลุมชนชั้นนําที่เป็นพันธมิตรหนึ่งเดียว
แนวคิดของกลุมพหุนิยมถูกจัดไวในสํานักคิดแบบเสรีนิยม Liberal View กลุมนี้เห็นวาการ
ครอบครองอํานาจจะพิจารณาไดจากรูปธรรมของความขัดแยงที่เห็นไดอยางเปิดเผย และนําไปขยายความ
เรียกวา อํานาจแบบมิติเดียว One dimensional View of Power โดยการใชอํานาจลักษณะนี้คือแบบ
เปิดเผยและสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน
กลุมนักคิดแบบสายปฏิรูป Reformist View สะทอนมุมมองเกี่ยวกับสองหนาของอํานาจ Two
Face of Power หมายถึงยังมีการใชอํานาจอีกดานหนึ่งที่มีลักษณะแฝงเรน ปกปิด ไมสามารถสังเกตเห็น
ไดงาย ซึ่งนําไปขยายความตอเรียกวา อํานาจแบบสองมิติ Two dimensional Approach นักคิดในแนว
นี้ใหขอคิดเห็นวา กลุมพหุนิยมพิจารณาเรื่องอํานาจในพื้นที่สาธารณะเทานั้น แตยังไมพิจารณาในพื้นที่
สวนตัว การแสดงตัวตนของอํานาจในพื้นที่สวนตัวมีลักษณะแอบแฝง คลุมเครือ แตมีผลทําใหเกิดการกี ด
กันผลประโยชนแของปใจเจกหรือกลุมออกไป จากการพิจารณาจากสถาบันทางสังคมการเมืองที่เป็นทางการ
เชน รัฐสภา เป็นตน เนื่องจากการแสดงออกของอํานาจมาปรากฏในลักษณะไมชัดเจน คลุมเครือ และ
ซับซอนยากแกการเขา ใจ ทําใหชุมชนนั้น สามารถปูองกันความขัดแยงทางการเมืองแบบเปิดเผยเป็น
ทางการได การตอต านการใชอํา นาจของชนชั้น นําอยา งเป็นทางการจึงยากที่จะเกิด การใชอํา นาจใน
ลักษณะนี้จึงคอนขางจะมีประสิทธิภาพมากกวาการใชอํานาจแบบมิติเดียว
การพิจารณาเรื่องอํานาจแบบสองมิติดูดีกวาอํานาจแบบมิติเดียวมาก เพราะมีวิธีคิดแบบละเอียด
ซอนเรนแตก็ยังไมเพียงพอ จึงมีการเสนอการพิจารณาความหมายของอํานาจแบบสามมิติ เรียกวา Three

dimensional View ซึ่งยืนยันวาเป็นขอเสนอแนะแบบขุดรากถอนโคน ทั้งในเชิงทฤษฎีและการเมือง ซึ่ง
เขาเสนอวา มีรูปธรรมที่แสดงใหเห็นวามีการใหอํานาจที่ผูตกเป็นเหยื่อไมเคยตระหนักรูเลยวาผลประโยชนแ
ของเขากํ า ลั ง ถู ก คุ ก คาม ดั ง นั้ น จึ ง ไม พ ยายามปกปู อ งผลประโยชนแ ข องตนเอง อํ า นาจลั ก ษณะนี้ จึ ง
เปรี ยบเสมือนความชั่วร า ยที่มีอิทธิ พลสูงมากตอวิธี คิดและความปรารถนาของเหยื่อจนทํา ใหเ หยื่อไม
สามารถตระหนั กได ถึ งผลที่ต ามมา คํ า อธิ บ ายในแนวนี้ไ ด รั บผลจากแนวคิ ด สํา นึ ก ที่ ผิ ด พลาด False
Consciousness ที่ปรากฏในงานเขียนของมากซแที่ปใจเจกแนวความเชื่อเรื่องอํานาจในฐานะที่เ ป็น
ความสัมพันธแทางสังคม มากซแมองวาชนชั้นผูปกครองเป็นตัวแทนของกลุมผลประโยชนแนายทุน ไดสราง
กลไกในสังคมตา งๆ ขึ้นมาชี้นํา และครอบงําความคิดของผูอยูใ ตการปกครอง จนฝุายหลังไมสามารถ
ตระหนั ก ได ว า ผลประโยชนแข องตั ว เองกํ า ลั งจะสู ญ สิ้ น ไป และกลั บ หลงใหลได ปลื้ ม ยิ น ดี ไ ปกั บ ชนชั้ น
ผูปกครองอยางปราศจากการวิพากษแ
การครอบงําและอํานาจของพลังกลุม Domination and the Power of Collective Action \
ไมเคิล มันนแ (Michael Mann) ในงานเขียน A History of Power From the Beginning to
A.D. 1760 เลมที่ 1 ของหนังสือชื่อ The Sources of Social Power 1980 มันนแนิยาม อํานาจ วาเป็น
ความสามารถในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปูาหมาย และนิยามอํานาจทางสังคม Social Power วาคือ
องคแประกอบสองสวนที่เกี่ยวของกัน องคแประกอบแรกเป็นอํานาจเหนือกวาของฝุายกระทํากับอีกฝุายหนึ่ง
องคแประกอบที่สอง เป็นพลังอํานาจที่เกิดจากการรวมกลุมของผูคนแลวสามารถใชพลังอํานาจในการ
เอาชนะได กลาวโดยสรุป อํานาจทางสังคม ดานหนึ่ง คือ การครอบงํา สวนอีกดา นหนึ่งก็คือ พลังกลุมใน
รูปของการรวมตัวเป็นองคแกรทางสังคมเพื่อสรางอํานาจตอรอง มันนแไดรับอิทธิพลวิธีคิดจากมากซแและเว
เบอรแ โดยเขาเห็นวาทั้งสองมีจุดรวมในการวิเคราะหแที่วา การจัดชวงชั้นทางสังคม Social Stratification
เป็นเงื่อนไขบริบทโดยรวมของการสรางและการกระจายอํานาจในสังคม อํานาจเป็นโครงสรางสําคัญใน
สังคม เพราะจากคุณสมบัติที่มีองคแประกอบสองดานทําใหมนุษยแสามารถบรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา แตที่
ทั้งสองตางกันก็คือ มากซแมองวา เศรษฐกิจมีอํานาจเหนือทุกปใจจัย ในขณะที่เวเบอรแนั้นอธิบายวา ทุกตัว
แปรตางมีอิทธิพลซึ่งกันและกันเพราะขึ้นอยูกับสถานการณแตางๆ นั้นเอง
อํานาจเป็นทรัพยากร Resources การพิจารณาความหมายของอํานาจในเชิงศักยภาพมีประเด็น
ที่เกี่ยวของอีกคือ การพิจารณาอํานาจในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีอยูแลวในธรรมชาติ สังคมและมนุษยแ
และสามารถยึดเอามาเป็นคุณสมบัติสวนตัวของสังคมและมนุษยแไดดวยเงื่อนไขบางประการ ซึ่งเรียกไดวา
เป็นที่มาของอํานาจ และอาจสูญเสียไปได ดวยการถูกยึด แทนที่ ตอรอง ขโมย หรือปลน แตเมื่อมีหนวย
ทรัพยากรดังกลาวอยูในตัวก็ทําใหมนุษยแและสังคมมีอํานาจสามารถบังคับหรือกําหนดใหบรรลุผลตามที่
ปรารถนาได งานของเวเบอรแและพารแสันสนับสนุนอํานาจเหลานี้ Anthony Giddens มองอํานาจในมิติ
ของการปฏิ สั ม พั น ธแ ข องการปฏิ สั ม พั น ธแ ข องโครงสร า งสั ง คม Structure กั บ ปใ จ เจกหรื อ กลุ ม ที่ มี
ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะหแ แ ละตั ดสิ น ใจเป็น ผู ก ระทํ า การ Agency เขาอธิ บ ายว า อํา นาจ
ประกอบด วยคุณ สมบั ติ เ ชิ ง โครงสร า งสองด า น ด า นแรกเป็ น ความสามารถของตํ า แหน งอํ า นาจที่ จ ะ
กอใหเกิดผลที่มีความแตกตางไปจากสภาพเดิม อีกดานหนึ่งเป็นคุณสมบัติของโครงสรางสังคม Giddens

เชื่อวา โครงสรางสังคมไมไดเป็นอุปสรรคหรือขอจํากัดที่มากําหนดการกระทําของปใจเจก แตกลับสงเสริม
ดวยการจัดหาทรัพยากรที่ปใจเจกสามารถหยิบฉวยมาใชเป็นประโยชนแ ในการปฏิสัมพันธแกับคนอื่นๆ ใน
สังคม ในขณะเดียวกันการกระทําก็ไมไดเป็นสิ่งที่สะทอนออกถึงเฉพาะความตองการของปใจเจกเทานั้น แต
ยังชวยใหเ กิด การผลิต ซ้ํา ของโครงสร างสังคมที่เ ป็น บริ บทใหเกิดการกระทํา ของปใจเจก ข อเสนอของ
Giddens ชวยใหเราเขาใจวา ปใจเจกและโครงสรางสังคมลวนแลวแตใชประโยชนแจากทรัพยากรในสังคม
เพราะอํ า นาจเป็ น ทรั พยากรประเภทหนึ่ง ที่ผูกติดอยูกับระบบโครงสร า งสัง คมและปใ จเจกซึ่ง สามารถ
นํามาใชประโยชนแไดเพื่อเสริมอํานาจใหตนเอง (Anthony Giddens, 2001: 395-397)
นิยามที่ 2 อํานาจ คือ สิทธิใหกระทําการ Right
อํานาจอันชอบธรรม Legitimate power หมายถึงอํานาจเกิดจากการยินยอมของผูตาม ดวยเหตุ
นี้อํานาจโดยนัยนี้จึงมีความชอบธรรมในการใชอํานาจเจือปนอยูดวย ความหมายที่สองนี้มีความสําคัญตอ
วิธีคิดทางสังคมและการเมืองของโลกตะวันตกรวมสมัย ซึ่งแตกตางไปจากการอธิบายความหมายของ
อํา นาจในแบบแรกสิ้น เชิง ลุ฿ค สแ (Lukes 1974) ถึงกับวิจารณแ ความหมายที่สองวา บิดเบือนไปจาก
สาระสํ า คั ญ ของการศึ ก ษาเรื่ อ งอํ า นาจที่ เ น น การกระจายอํ า นาจ การครอบงํ า ความขั ด แย ง และ
ความสัมพัน ธแ ที่ไ มเ สมอภาคในความสัมพันธแ ทางสังคมระหวา งผูมีอํา นาจมากกับผูมีอํา นาจนอย การ
อธิบายเรื่องอํานาจของพารแสัน (Talcott Parson: 1902 – 1979) นั้นใหความสําคัญกับการใชอํานาจ
ของผูนํ า ที่เ ขาเชื่อวา เกิด ขึ้น บนพื้น ฐานการยิน ยอมของผู ตาม พารแ สัน นิ ยามอํา นาจวา เป็น ศั กยภาพ
โดยรวมที่จะรับประกันการแสดงออกตามพันธะหนาที่ที่แตละหนวยยอยในระบบการปฏิบัติการรวมมีตอ
กัน การแสดงออกตามหนาที่เหลานี้ไดรับการรับรองบนพื้นฐานที่วาเป็นไปเพื่อเปูาหมายเดียวกัน และถา
หากมีการตอตานจากบางสวนก็จําเป็นตองมีการบังคับใชตามกฎหมายโดยมาตรการควบคุมและแทรกแซง
เพื่อใหคืนสูสมดุลของระบบโดยรวม (Ruth A. Wallace & Alison Wolf, 1995: 41) ดังนั้นอํานาจกับ
ความชอบธรรมจึงเป็นสิ่งที่ไปดวยกัน ตัวอยางที่เห็นไดชัดก็คือการใชอํานาจอธิปไตยของรัฐบาลกลางที่มา
จากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย โดยหลักการเชื่อกันวา รัฐบาลไดรับสิทธิในการใชอํานาจทาง
การเมืองสูงสุดจากปวงชน โดยผานการรับรองและการยินยอมของปวงชน และเมื่อปวงชนมอบสิทธิใน
การใชอํานาจใหรัฐบาลแลวรัฐบาลก็ยอมมีพันธะและภาระรับผิดชอบตอปวงชนในการที่จะทําใหบรรลุ
เปูาหมายทางสังคมรวมกัน (รัตนา โตสกุล, 2548: 25)
นิยามที่ 3 อํานาจเป็นความสัมพันธแทางสังคม Social Relations
กลุมแนวคิด ที่อธิบายเรื่ องอํานาจในฐานที่เป็น ความสัมพัน ธแทางสังคมซึ่งพิจารณาไดจากแนว
สํานักมากซิสมแคลาสิก (Classical Marxism) สํานักนีโอมากซิสมแ Neo-Marxism และยังมีกลุมแนวคิด
สตรีนิยม Feminism ที่สะทอนความสัมพันธแทางสังคมระหวางเพศที่ไมเป็นธรรม 1) สํานักมากซิสมแคลา
สสิก Classical Marxism วาดวยโครงสรางสวนลาง Base และโครงสรางสวนบน Super Structure ใน
ประเด็นทีเกี่ยวของกับอํานาจ สํานักมากซิสมแคลาสิกนั้นเริ่มตนจากงานเขียนของคารแล มากซแและเฟรดเด
อริก เองเกิล Frederik Engels รวมทั้งการนําไปประยุกตแใชโดย วี ไอ เลนิน (V. I. Lenin) ซึ่งไดอธิบาย
อํานาจในลักษณะของการกอรูปทางสังคม Social Formation และความสัมพันธแทางการผลิตระหวางชน

ชั้น Class Relations of Production ในการกอรูปนั้นทฤษฎีนี้เชื่อวามีองคแ ประกอบที่สําคัญสองสวนคือ
โครงสรางสวนลางที่เป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจใหสังคมมีวิถีการผลิตทางเศรษฐกิจ Mode of Production
เป็นฐานสําคัญ เป็นการกําหนดการผลิตในแตละยุคสมัยของพัฒนาการทางประวัติศาสตรแสังคม โดยการ
จัดการ การควบคุมและการตรวจสอบ ทรัพยากรทุน ที่ดิน เทคโนโลยี และแรงงาน เป็นตน (David
Hulme & Mark Turner, 1990: P. 43–46) สวนโครงสรางสวนบนประกอบไปดวย การเมือง กฎหมาย
และวัฒนธรรม (เชน ศาสนา อุดมการณแ ความเชื่อ คานิยม จารีตประเพณี ศิลปะ ดนตรี รสนิยม) สํานัก
มากซิสมแคลาสิกเชื่อวา โครงสรางสวนลางมีอํานาจในการเป็นตัวกําหนดเนื้อหารูปแบบและการแสดงออก
ของโครงสรางสวนบน กลาวโดยสรุป คือ โครงสรางสวนบน (การเมือง กฎหมาย และวัฒนธรรม) เป็น
เพียงภาพสะทอนของโครงสรางสวนลาง ในแตละสังคมยังประกอบไปดวยชนชั้นที่สัมพันธแกันในระบบการ
ผลิตในระบบทุนนิยม ชนชั้นที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจและการเมือง คือ ชนชั้นนายทุน ทําใหชนชั้นนี้มี
อิทธิ พลในการกําหนดเนื้อหาสาระและรู ปแบบโครงสร า งสวนบนมีผลตอการครอบงํา ระบบการเมือง
กฎหมาย และวัฒนธรรมของประชาชนสวนใหญ ใหหัน มารับใชหรือใหความชอบธรรมแกโครงสร า ง
สวนลางหรือระบบการผลิตแบบทุนนิยมนั้นเอง ขอเสนอแบบกลไกที่วาโครงสรางสวนลางเป็นตัวกําหนด
โครงสรางสวนบนแบบเบ็ดเสร็จ Economic Determinism ไดรับการวิจารณแกันมาก เองเกิลไดปรับให
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยภายใตแนวคิด โครงสรางสวนลางเป็นเพียงตัวกําหนดโครงสรางสวนบนในเบื้องตนแต
โครงสรางสวนบนภายใตการทํางานผานองคแประกอบของสถาบันตางๆ ภายในโครงสรางก็มีอิสระในระดับ
หนึ่ง (Relative Autonomy) ที่จะผลิตเลือกสรรและนําเสนอรูปแบบและเนื้อหาสาระของโครงสราง
สวนบน
2. แนวนีโอมากซิสมแ (Neo-Marxism) วาดวยวัฒนธรรมในการครองความเป็นใหญ (The
Hegemonic Culture Theory) ผูนําทางความคิดทีสําคัญในกลุมนี้คืออันโตนิโอ กรัมซี่ นักปฏิวัติสังคม
นิยมชาวอิต าลีใ นยุคสมัยรัฐบาลมุสโสลินี ในประเด็น ที่เ กี่ยวของกับเรื่องอํานาจจากหนังสือ Antonio
Gramsci: Selections from Prison Notebooks ภาวการณแนําหรือครองความเป็นใหญในสังคมตาม
ทัศนะของกรัมซี่ไมไดเป็นเพียงอิทธิพลตอการสรางทัศนะทางการเมืองใหประชาชนและการตีความโลก
รอบๆตัวจากวิถีการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติในชีวิตประจําวันจริงๆ กลาวโดยสรุปวาเป็นระบบของการ
สรางความหมาย ความจริง การรับรูของประชาชน จากประสบการณแรอบๆ ตัวเขาในชีวิตประจําวันจริงๆ
กรัมซี่ไดนําเสนอทฤษฎีการครองความเป็นใหญหรือการครอบครองภาวการณแนําโดยเฉพาะดาน
ความคิดทางสังคม Hegemony มาแทนที่ทฤษฎีการปฏิวัติสังคม โดยการยึดอํานาจรัฐโดยพรรคและ
กองทัพของชนชั้นกรรมาชีพ กรัมซี่ชี้ใหเห็นวาชนชั้นผูปกครองสามารถควบคุมอํานาจในการนําสังคมได
แมจะเกิดสถานการณแวิกฤตก็ตาม เป็นเพราะวาพวกเขาสามารถจูงใจใหประชาชนสวนใหญเกิดศรัทธา
และยอมรับอํานาจการนําโดยการใชเหตุผลชี้นําทําความเขาใจและความมีศีลธรรมเป็นเครื่องมือในการ
สรางความชอบธรรมของการนําผานกลไกปฏิบัติการทางอุดมการณแ Ideological Apparatuses ทําให
ประชาชนยอมรับเอาคานิยม จริยธรรม อุดมการณแของชนชั้นผูปกครองไปราวกับวาเป็นของตัวเองควบคู
ไปกับการใชกลไกบังคับ Coercive Apparatuses เชน กองทัพ ตํารวจ กฎหมาย ศาล และคุก (รัตนา โต

สกุล, 2548: 29) ความสามารถในการควบคุมทางอุดมการณแทําใหพลังอํานาจทางการนําในสังคมของ
บรรดานายทุนมั่งคงแข็งแรงยิ่งกวาการใชอํานาจรัฐบังคับประชาชนแตเพียงอยางเดียว Gramsci ชี้ใหเห็น
วา ชนชั้นนายทุนสามารถรักษาอุดมการณแในการนําได ทั้งนี้เพราะพวกเขาสามารถทําใหประชาชนเชื่อวา
ผลประโยชนแของนายทุนและพรรคพวกเป็นผลประโยชนแรวมของประเทศชาติ แตอยางไรก็ ตามชนชั้น
ผูปกครองก็บริหารใหมีการประนีประนอมกันเพื่อผลประโยชนแของทุกฝุายในระยะยาว แนวทางการชวงชิง
อํานาจจากชนชั้นนําจากชนชั้นนายทุนของกรรมาชีพนั้นจะตองเป็นการเอาชนะดวยการหาวิธีการทําลาย
ความชอบธรรมในการนําสังคมของชนชั้นผูปกครอง ทั้งในดานการเมือง จริยธรรม และอุดมการณแ การ
บรรลุสิ่งเหลานี้ไดตองมีการเชื่อมประสานพลังปใญญาชน (Organic intellectuals) จากทุกหมูเหลา ทุก
ชนชั้น ที่กระจายอยูในหมูประชาชน การทําสงครามในลักษณะนี้ไมใชการใชกําลังแยงชิงอํานาจรัฐ แต
เป็นสงครามแยงชิงและครอบครองพื้นที่ทางวัฒนธรรมและการเมืองในการนําสังคมโดยภาคประชาสังคม
จากขอเสนอของกรัมซี่ เห็นไดวา เขาปฏิเสธแนวทางโครงสรางสวนลางกําหนดโครงสรางสวนบน แบบที่
เรียกวา Economic Determinism โดยสิ้นเชิงและใหความสําคัญกับบทบาทของโครงสรางสวนบนใน
การเปลี่ย นแปลงสั งคมของชนชั้น กรรมาชี พ นอกจากนั้น ยัง ให ค วามสํา คัญ กับ การย า ยตํา แหนง การ
วิเคราะหแโครงสรางสังคมมาสูการปฏิบัติการในชีวิตประจําวันของประชาชน ในขณะเดียวกันก็สนใจศึกษา
กลไกการตอบรับ ตอบโต ตอรอง และแยงชิงพื้นที่ของฝุายที่ถูกครอบงําดวยอํานาจ ในทัศนะของกรัมซี่จึง
ไมใชสิ่งที่สัมบูรณแเบ็ดเสร็จในตัวเอง แตอยูในปริมณฑลของการตอสูทางวัฒนธรรมเพื่อแยงชิงความเป็น
ใหญ หรือชวงชิงการนําระหวางกลุมตางๆ ในสังคม
3. แนวสตรีนิยม Feminism มีการพิจารณาความสัมพันธแทางสังคมระหวางเพศชายและเพศ
หญิง ในลักษณะที่สะทอนโครงสรางความสัมพันธแเชิงอํานาจ ซึ่งทั่วไปมักสะทอนความสัมพันธแระหวางเพศ
ในรูปแบบของความรวมมือและที่หนุนเสริม แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดและลุมลึกลงไปจะพบภาพสตรี
เพศที่มักตกอยูในสภาพที่เป็นรองบุรุษเพศในเกือบทุกมิติของการมีความสัมพันธแระหวางเพศ เชน งานวิจัย
ภาคสนามกับชาวอราเปชของมาการแเร็ต มีด สะทอนใหเ ห็นบทบาทหญิงชายที่มีลักษณะรวมมือและหนุน
เสริมกัน ซึ่งภรรยาก็ยังรูสึกวา ตัวเองเปรี ยบเสมือนลูกสาวของสามีตนเองตลอดเวลา (รั ตนา โตสกุล,
2548: 31) และผูหญิงมักถูกกีดกันดานพิธีกรรมเชิงอํานาจที่จะสงผลตอการควบคุมสังคม ความสัมพันธแ
ทางสังคมในมิติหญิงชายเป็น เรื่ องที่สะทอนโครงสร างความสัมพัน ธแเ ชิงอํา นาจระหวา งเพศในสังคมที่
คอนข า งจะไมเ ท า เทีย มกัน ซึ่งปรากฏในปริ ม ณฑลหลักๆ ทั้งในดา นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
วัฒนธรรม โรชัลโดและแลมเพียรแ เป็นบรรณาธิการหนังสือชื่อ Woman Culture and Society 1944
ซึ่งมีนักมานุษยวิทยามากถึง 16 คน ไดทําการวิเคราะหแตําแหนงแหงที่ของผูหญิงในสังคมลักษณะตางๆ
พบวามีประเด็นที่ปรากฏสากลรวมกันคือ ความไมเสมอภาคระหวางเพศ ดังที่โรซัลโล เสนอวา ผูหญิงแม
จะมีความสําคัญ มีอํานาจและมีอิทธิพล แตเมื่อเปรียบเทียบกับผูชายที่มีสถานภาพทางสังคมใกลเคียงกั นก็
ดูเหมือนวาผูหญิงจะดอยกวาในดานการไดรับการยอมรับในสังคมโดยรวมและการมีอํานาจในทางสังคม
วัฒนธรรม (รัตนา โตสกุล, 2548: 32) นักมานุษยวิทยามองวา ความไมเสมอภาคทางเพศที่เกิดขึ้นใน
สังคมเกิดจากแบบแผนทางวัฒนธรรมของมนุษยแในแตละสังคมเป็นตัวสราง Culture Constructions

เป็นดานหลักมากกวาการกําหนดโดยปใจจัยทางชีวิภาพจะมีสวนกําหนดโครงสรางความสัมพันธแระหวาง
เพศที่ไมเสมอภาคนี้ ก็ขึ้นอยูกับวามนุษยแผูกระทําการใหความหมายหรือตีความปใจจัยทางชีวภาพกับการ
แสดงออกในเรื่องนี้อยางไร
นิยามที่ 4 อํานาจเป็นวาทกรรมของความรู ความจริงที่มีการปฏิบัติการ Discourses Practices
วาทกรรมและการปฏิบัติการ Discourses and Practices สนใจศึกษาอํานาจในระดับที่เกิดจาก
การใหนิยามความหมาย โดยเชื่อวา อํานาจ ความจริง ความรู ตางๆในสังคมรวมทั้งความจริงเกี่ยวกับ
การเมืองเป็นสิ่งที่ถูกสรางขึ้น ผลิตซ้ํา และสืบทอดดวยสื่อสารมวลชนและวิถีชีวิตประจําวัน ความหมายม
ที่ถูกนิยามสัมพันธแกับอํานาจเพราะความหมายกําหนดตําแหนงแหงที่ทางสังคมของปใจเจกบุคคล เชน
ความหมายของผูนําเป็นอยางไร และการกําหนดแบบแผนความสัมพันธแระหวางผูนํากับผูตามที่จะทําให
ความหมายดังกลาวมีการถายทอดและสื่อความหมายกันอยางไร ในการศึกษานี้มีงานที่มีอิทธิพลคือ งาน
ของปิแยรแ บูรแดิเยอ ซึ่งเราจะทําความเขาใจถึงนักคิดคนนี้อยางละเอียด บูรแดิเยอเป็นชาวฝรั่งเศสที่เติบโต
มาจากครอบครัวชนชั้นกระฎุมพีในสังคมชาวนา เขาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาปรัชญา โดย
มิไดเขียนดุษฎีนิพนธแจาก Ecole Normale Superieure ตอมาในชวง ค.ศ.1956 ในสงครามฝรั่งเศส-อัล
จีเรีย เขาถูกเกณฑแใ หไปรบในอัลจีเรียด วย ผลจากครั้งนั้นทําใหบูรแดิเยอหันกลับมาผลิตงานที่เกี่ยวกับ
สังคมอัลจีเรีย อาทิ พิธีกรรม ระบบเครือญาติ การจัดองคแกรสังคม เป็นตน จนเขาสรุปไดวาในสังคมอัล
จีเรียนั้นความรูสึกเกียรติยศศักดิ์ศรีเป็นสิ่งที่สําคัญมากกวาเงินทอง ซึ่งนับเป็นทุนทางวัฒนธรรมอยางหนึ่ง
(กาญจนา แกวเทพและสมสุข หินวิมาน, 2551: 536) ภายหลังจากกลับมาจากสงครามเขาก็ไดกลับมา
ทํางานเป็นอาจารยแที่มหาวิทยาลัยซอรแบอนนแในช วง ค.ศ.1961–1962 และไปเป็นอาจารยแที่มหาวิทยาลัย
เมืองลิลลแ Lille ใน ค.ศ.1964 และในปีเดียวกัน เขาไดดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันการศึกษาชั้นสูง
ดานสังคมศาสตรแมากที่สุดของฝรั่งเศสคือ Ecole des Haustes en Sciences Sociales = EHESS บูรแดิ
เยอไดทํางานวิจัยโดยการสํารวจปฏิบัติการของผูบริโภคชาวฝรั่งเศส Consumer Practices รสนิยมทาง
วัฒนธรรม Cultural tastes และลีลาชีวิต Lifestyles ที่กลั่นออกมาเป็นหนังสือสําคัญ 2 เลม คือ
Distinction: A Social Critique of the judgement of taste (1979) The Logic of Practice
(1980) ซึ่งผลงานสองเลมนี้ทําใหเขาไดรับตําแหนงวิชาการดานสังคมวิทยา (Chair of Sociology) จาก
College de France จากนั้นบูรแดิเยอก็รวบรวมนักวิชาการและสรางวารสาร Actes dela Recherche
en Sciences Sociales เพื่อเพิ่มชองทางในการเผยแพรความคิ ด ตอมาบูรแดิเยอไดรับตําแหนง
ศาสตราจารยแประจํา วิทยาลัยแหงฝรั่ งเศส และตามมาดวยเหรี ยญทองของสภาวิจัยแหงชาติฝรั่ งเศส
CRNS เขาไดนําเอาทุนทางวัฒนธรรมเหลานี้ มาเคลื่อนไหวทางวิชาการ ในชวงทศวรรษที่ 1980-1990
เขาไดเปลี่ยนจากนักเขียนมาเป็นนักพูด ผานการสัมภาษณแที่ เขามองแลววาเป็นใหผลในวงกวางกวาการ
เขียน ในชวงหลังของชีวิต บูรแดิเยอไดหันมาใหความสนใจเรื่องรูปแบบการบริโภคของผูคนในยุคปใจจุบัน
ในขั้นสุดทายนั้น เขาไดกระโดดเขา มาสูกระแส Postmodern สังคมวิทยาแหงสิน คา เชิงสัญลักษณแ
Sociology of Symbolic goods ที่ปรากฏในทุกๆ สังคม อาทิ ศาสนา วิทยาศาสตรแ วรรณกรรม
ภาพยนตรแ เป็นตน และสิ่งที่เขามอบไวใหสังคมอีกอยางก็คือ บูรแดิเยอเขารวมกับประเด็นทางการเมืองอยู

ตลอดเวลา โดยพยายามสรางเสนทางใหปใญญาชนสามารถเขารวมกับการเคลื่อนไหวทางสังคม เพื่อสราง
ความยุติธรรมและจริยธรรมของพลเมือง Civie Ethics ดังเชนที่นักเศรษฐศาสตรแการเมืองรุนเกากระทําไว
2.2 งานวิจัยเกี่ยวกับชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม (literature review of Vietnamese Thai)
งานเขียนที่ศึกษาและนําเสนอเกี่ยวกับชาวไทยเชื้อสายเวียดนามนั้นมีประเด็นเรื่อง ความมั่นคง
สิทธิพลเมือง วัฒนธรรม ความสัมพันธแระหวางประเทศ การตอสู ภาษาศาสตรแ ผูนําของชาวเวียดนามและ
การเลี้ยงดูบุตร ซึ่งมีดังนี้ คือ งานศึกษาในมิติของภัยความมั่นคง (ขจัดภัย บุ รุษพัฒนแ,2521;วิชาญ จําปา
ศรี และสุทวิช สุพรรณ, 2519) ผลจากการมีชาวเวียดนามจากอินโดจีนอพยพเขามาในราชอาณาจักรไทย
ประมาณ 47,000 คน (ขจัดภัย บุรุษพัฒนแ, 2521) และมีงานศึกษาเกี่ยวกับความสํานึกเป็นคนไทยของชาว
เวียดนาม ที่มีความเขาใจตอนโยบายมาตรการของรัฐไทย (เสาวคนธแ สุดสวาท, นวลจันทรแ จันทรแมณี, สุนทร พูนเอียด,
ชาญชัย หลาวงศแ และศรีสุรางคแ ทีนะกุล, 2539)
และตอมาก็ไดรับสิทธิพลเมืองใน ค.ศ.1992 ซึ่งเป็นสิทธิพลเมืองของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
และนําไปสูการมีความสัมพันธแระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตามมาอีกดวย
(ธัญญาทิพยแ ศรีพนา และ Trinh Dieu Thin, 2548) ผลจากการมีความสัมพันธแระหวางรัฐสองรัฐที่ดีขึ้น
สงผลใหอัตลักษณแและวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามไดรับการยอมรับมากขึ้น คือ การกอตั้ง
หมูบานมิตรภาพไทยเวียดนาม บานนาจอก อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในงานเรื่องการสรางอัตลักษณแทาง
ชาติพันธุแของคนไทยเชื้อสายเวียดนามบานนาจอก (จตุพร ดอนโสม, 2555) ที่ชี้ใหเห็นอัตลักษณแทางชาติพันธแของ
ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ในมิติของการกูชาติก็มีงานของเซินตุง (2551) ที่เขียนถึงชาวเวียดนามที่หนีการ
ปราบปรามของเจาอาณานิคมฝรั่งเศสเขามาพํานักในเมืองไทย คือ จังหวัดพิจิตร อุดรธานี และนครพนม
ซึ่งเป็นเสนทางของการกูเอกราช ก็ใหภาพของชาวเวียดนามที่หลบหนีและกลับไปกูเอกราช (เซินตุง,
2551) ในมิติของภาษาศาสตรแก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับแผนที่ภาษาของกลุมชาติพันธุแซึ่งมีภาษาเวียดนามอยู
ดวย งานชิ้นนี้ถืองานที่เสนอใหเห็นกลุมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามตามมาอีกดวย (สุวิไล เปรมศรีรัตนแ และ
คณะ 2547) รวมถึงการศึกษาโลกทัศนแของชาวเวียดนามจากสุภาษิตและการจัดทําสารานุกรมกลุมชาติพันธแในประเทศ
ไทย (โสภนา ศรีจําปา,2544 ; โสภนา ศรีจําปา, 25448) ที่ใหความสําคัญในเชิงภาษาศาสตรแ และมีงานที่ใหความสําคัญ
กับผูนําของชาวเวียดนามที่ผลิตขึ้นมาในสังคมไทยอยางงานเขียนถึงโฮจิมินหแ (วิทยากร เชียงกูล, 2544) และนายพล
หวอเหงียนยาปจอมทัพคูบารมีของโฮจิมินหแ (ศุขปรีดา พนมยงคแ และปรีดา ขาวบอ, 2553) ซึ่งทั้งสองคนถือเป็น
วีรบุรุษของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในการกูเอกราช
งานศึกษาที่เกี่ยวกับครอบครัวก็มีงานศึกษาเกี่ยวกับครอบครัวของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม คือ
งานของงามพิศ สัตยแสงวน (2545) ที่ศึกษาสถาบันครอบครัวของกลุมชาติพันธุแชาวไทยเชื้อสายเวียดนามใน
การเลี้ยงดูและสั่งสอนลูก ซึ่งมีเปรียบเทียบกับกลุมชาติพันธุแไทยโซง พื้นที่กรุงเทพมหานคร (งามพิศ สัตยแ
สงวน, 2545 ก) ซึ่งงานเป็นงานที่ยืนยันไดวาสถาบันครอบครัวของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามนั้นมี
ความสํ า คัญ ต อ ชาวไทยเชื้อ สายเวี ยดนามในสัง คมไทย และผสานกั บภูมิ กายภาพที่ ชาวไทยเชื้อ สาย
เวียดนามตั้งหลักแหลงอยูจึงสงผลตอสะสมอํานาจทางสังคม

2.3 กรอบแนวคิด: การสะสมอํานาจของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ประกอบดวย เงื่อนไขภายใน
ประกอบดวย บทบาท การสื่อสาร อํานาจ คานิยม การสรางเครือขาย และความสัมพันธแของเครือขาย
เงื่อนไขภายนอก ประกอบดวย การพัฒนาอุตสาหกรรม คานิยมทางสังคม การขยายตัวของตลาด ระบบ
ราชการ นโยบาย ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และการขยายตัวของเสรีภาพทางการเมือง กระบวนการ
สะสมอํานาจ ประกอบดวย อํานาจชอบธรรม (1) สิทธิอํานาจบุญบารมี (๒) อํานาจตามประเพณี (๓)
สิทธิอํานาจตามกฎหมาย เกียรติยศ (๑) ชื่อเสียง (๒) ศักดิ์ศรี และ เอกสิทธิ์ และรูปแบบของการสะสม
อํานาจ ประกอบดวย มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางวัฒนธรรม และมิติทางการเมือง
เงื่อนไขภายใน คือ องคแประกอบที่มีผลตอการสะสมอํานาจของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
บทบาท (Role) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่บงชี้ถึงสภาพที่ตนดํารงอยู บทบาทและ
สถานภาพจะเป็นเหมือนตน แบบในการหลอหลอมพฤติกรรมของบุค คล โครงสรา งบทบาทภายใน
ครอบครัวที่สําคัญจําแนกเป็นบทบาทเชิงเครื่องมือ (expressive role) โดยบทบาทเชิงเครื่องมือเป็น
บทบาทเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจภายในครอบครัว และความรับผิดชอบโดยตรงตอการแสวงหาสิ่งจําเป็น
หรือทรัพยากรสําหรับเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว ซึ่งสวนใหญจะเป็นบทบาทของสามีหรือพอ และบทบาท
เชิงอารมณแเป็นบทบาทเกี่ยวกับการเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งการใหการสนับสนุนดานจิตใจ
ครอบครัวที่ดีจําเป็นตองมีโครงสรางบทบาทที่ชัดเจน สอดคลองกับความตองการของสมาชิก และ
สอดคลองกับความตองการของครอบครัว มีผลทําใหสมาชิกในครอบครัวไดรับการตอบสนองความ
ตองการไดดวย การที่ครอบครัวไดกําหนดบทบาทในครอบครัวไดอยางชัดเจน นั้นผูวิจัยคาดวาจะมีผลตอ
การสะสมอํานาจทางสังคม เพราะบทบาทที่เดนชัดจากอาชีพและทักษะ (Occupational and Skill) ถือ
เป็นเงื่อนไขของปใจเจกบุคคลที่ในการทําใหหนวยทางสังคมระดับครอบครัวไดรับการยอมรับทางสังคม
สําคัญอยางยิ่งสําหรับชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม เพราะกอน ค.ศ.1992 ที่ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจะ
ไดรับสัญชาติไทยนั้น การประกอบอาชีพ และทักษะในการประกอบอาชีพ อาทิ ตัดเย็บเสื้อผา คาขาย
ฝีมือชางไม แพทยแแผนโบราณ ซึ่งเป็นอาชีพของบรรพบุรุษชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่รับการถายทอดมา
นั้น ไดกลายมาเป็นพื้นฐานในการดํา รงชีพของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจนไดรับการยอมทางสังคมวามี
ความขยันฝีมือดีเป็นตน ฉะนั้น อาชีพและทักษะจึงถือวาเป็นเงื่อนไขที่สําคัญในการสะสมอํานาจทางสังคม
(งามพิศ สัตยแสงวน , 2545; Kaur & Metcalfe, 2006) เพราะทั้งนี้ทั้งนั้นชาวไทยเชื้อสายเวียดนามมีความ
ตองการที่จะประสบความสําเร็จในอาชีพดวยการเพิ่มพูนทักษะคอนขางสูง จากการวิจัยพบวา อาชีพ ทํา
ใหการผสมกลมกลืนของชาวจีนในสังคมไทยซึ่งจะนํามาสูการสะสมอํานาจทางสังคมเป็นไดงายขึ้น ซึ่งจาก
กรอบแนวคิดก็พอจะสรุปไดวา การสะสมอํานาจของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ก็คือการยกระดับทักษะใน
อาชีพ และขยายกิจการ จนไดรับการยอมรับทางสังคม
คานิยม (Value) ระบบคานิยมเป็นระบบความคิด ความเชื่อ และเจตคติที่เกิดจากการ
เรียนรูในครอบครัว และอาจมีอิทธิพลมาจากสิ่งแวดลอมภายนอกครอบครัว มีการถายทอดจากคนรุนเกา
ไปสูคนรุนหลัง โดยทั่วไปบุคคลจะไดรับอิทธิพลจากการปลูกฝใงคานิยมจากครอบครัวคอนขางมากกวา
แหลงอื่นๆที่มีอิทธิพล เชน โรงเรียน ศาสนา ชุมชน เป็นตน โครงสรางของระบบคานิยม ชี้ใหเห็นหลักใน

การดําเนินชีวิตครอบครัว ถาครอบครัวมีระบบคานิยมที่คลายกับสังคมใหม ครอบครัวนั้นจะอยูในชุมชนได
อยา งราบรื่ น จะทํา ให ค รอบครั ว เขา กับบุค คลภายนอกครอบครั ว ไดงา ยและผูวิจัยคาดวา นํา ไปสู
ความสามารถในการสะสมอํานาจทางสังคมได การเลี้ยงดูถือเป็นเงื่อนไขอีกประการหนึ่งของการสะสม
อํานาจทางสังคม เพราะการสะสมอํานาจทางสังคมนั้น รวมๆ แลวเกิดการที่ผูคนมีจริต (Habitus) ซึ่ง
ประกอบดวยการกระทํา และพฤติกรรมตอสังคม นั้นเอง ดังนั้นคนที่ไดรับการเลี้ยงดูจากครอบครัวที่ให
ความสําคัญกับวัฒนธรรมการอาน การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และการสั่งสอนใหรูถึงความอดออม และ
ประวัติศาสตรแของการตอสูอยูสม่ําเสมอนั้นจะมีผลตอการตั้งใจในการกระทําสิ่งตาง ซึ่งจากการเลี้ยงดูบุตร
ของชาวญวนในสังคมไทยปรากฏวา เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมชาติพันธุแไทยโซงแลว ครอบครัวชาวญวน
ประสบความสําเร็จสูงกวามากและไดรับการยอมรับจากสังคมมากกวาดวย และสิ่งสําคัญตอมาก็คือวา
การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนั้นเป็นรากฐานของชีวิตในการตระหนักถึงสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ตามมา ซึ่งคือการนําไปสูการสะสมอํานาจทางสังคมอีกดวย (งามพิศ สัตยแสงวน,2545;ธัญญาทิพยแ ศรี
พนา & Trinh Dieu Thin,2548) จากงานวิจัยที่ศึกษา การทํา นายการเลื่อนชั้นทางดานการศึกษาและ
สังคมของคนยากจนในเม็กซิโก ที่ใชหนวยวิเคราะหแระดับปใจเจกและครอบครัวพบวา รูปแบบการเลี้ยงดูที่
ดีจากครอบครัว จะทําใหคนจนมีโอกาสในการสะสมอํานาจทางสังคมได (Lever & Estrada, 2012)
ฉะนั้นครอบครัวจึงเป็นหนวยการศึกษาที่มีอิทธิพลในการสะสมอํานาจทางสังคม โดยเฉพาะครอบครัวที่ทํา
หนาที่ในการเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวใหเกิดคานิยมของครอบครัวเป็นอยางดี
การสื่อสาร (Communication) การอยูรวมกันเป็นกลุมที่มีความสัมพันธแใกลชิด เชน
ครอบครัวจําเป็นตองมีการสื่อสารที่ดี เพื่อชวยใหครอบครัวสามารถทําหนาที่ไดอยางเต็มที่และมีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันระหวางสมาชิก การสื่อสารเป็นกระบวนการรวมรับรูขาวสาร ความคิดเห็น คานิยม
ตลอดจนอารมณแ ความรูสึก ของบุคคลและผูอื่น และเป็นวิถีทางที่จะทําใหรูจักตนเองและผูอื่นไดดียิ่งขึ้น
การสื่อสารอาจเป็นการใชถอยคําหรือไมใชถอยคําประกอบกันไปก็ได ครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีจะ
สามารถทําหนาที่ตางๆไดดี เพราะการสื่อสารที่ดีจะทําใหสมาชิกมีความเขาใจ ยอมรับความคิดเห็นและ
เหตุผลที่แตกตางกัน ปรับพฤติกรรมเขาหากันไดอยางเหมาะสม ทําใหมีความราบรื่นในการดําเนินชีวิต
ครอบครัว แตถาครอบครัวมีการสื่อสารไมดี เกิดความไมเขาใจกัน ระแวง ไมมั่นใจ ไมสามารถปรับ
พฤติกรรมเขาหากันได เพราะสมาชิกไมสามารถบอกใหฝุายหนึ่งรูถึงความรูสึกและความคิดเห็นของตนเอง
ได ซึ่งหากเป็นเชนนั้น ก็จะสงผลกระทบตอการทําหนาที่ของครอบครัว และอาจทําใหเกิดความแตกแยก
ในครอบครัวขึ้นได
นักคิดมารแกซิสตแดั้งเดิม (Orthodox Marxists) มีความเชื่อวา ความสัมพันธแระหวางโครงสราง
ทางสังคม (Class structure) กับ “การกอรูปทางชนชั้น (Class formation) เป็นความสัมพันธแแบบ
กําหนด (Deterministic) จิตสํานึกทางชนชั้น (Class consciousness) และ การตอสูทางชนชั้น (Class
struggle) โดย การกอรูปทางชนชั้น จะเกิดขึ้นในลักษณะใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับปใจจัยนอกเหนือจากการ
กําหนดของโครงสรางทางชนชั้น (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2555: 64-65) E.P. Thompson (1980) มอง
วา โดยทั่วไปความสัมพันธแทางการผลิตจะกําหนดประสบการณแทางชนชั้น (Class experience) แต

แนวคิดวาดวย ประสบการณแทางชนชั้น ขยายไปกวางกวาคือ ภาพรวมของการตอบโตเชิงอัตวิสัยของ
คนงาน ที่กระทําตอการขูดรีดที่พวกเขาประสบ ที่อาจตอบโตผานขบวนการตอสูของพวกเขา หรือ กระทํา
ตอการขูดรีดที่พวกเขาประสบ ซึ่งอาจจะตอบโตผานเชิงอัตวิสัยของคนงานจากวิถีชีวิตประจําวัน รวมถึง
การเคลื่อนไหวทางการเมือง การจัดตั้งสหภาพแรงงาน การสไตรคแ และบอยคอททแ สวนจิตสํานึกทางชน
ชั้นเป็นประสบการณแที่สมาทานเขามาจากการจัดการทางวัฒนธรรม อันได แก ประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ
ระบบคา นิย ม แนวความคิ ด และรู ปแบบเชิง สถาบัน ตา งๆ ซึ่ ง พอจะสรุ ปได วา มัน คือ ประวั ติศ าสตรแ
(History) ซึ่งเมื่อมนุษยแมีจิตสํานึกทางประวัติศาสตรแแลว พวกเขาก็ทําการปฏิบัติการกอรูปทางชนชั้นหรือ
การเลื่อนชั้นทางสังคมตามมา ดวยการใชการสื่อสารในการปฏิสัมพันธแกับสังคม
อํานาจ (Power ) หมายถึง การที่สมาชิกคนใดคนหนึ่งในครอบครัวสามารถควบคุมหรือ
แสดงอิทธิพลตอพฤติ กรรมของสมาชิกอื่นๆในครอบครัว โดยเป็นผูที่ใชอํา นาจในการตัดสินใจของ
ครอบครัว และยังมีอํานาจในการใหคุณใหโทษแกสมาชิกในครอบครัว เชน ปฏิสัมพันธแระหวางพอแมลูก
ที่สวนใหญจะใชอํานาจในการลงโทษลูก Max Weber แบงสิทธิอํานาจได 3 แบบ คือ ประการแรก สิทธิ
อํานาจตามประเพณี (Tradition Authority) คือ การมีอํานาจตามขนบธรรมเนียมประเพณีกําหนด คือ
อํา นาจของกรรมการศาลเจ า ของ ชาวเวี ย ดนามที่ มีสิ ท ธิ ใ นการกํา หนดกฎเกณฑแ ที่ เ กี่ย วกั บ สุส านได
ประการที่สอง สิทธิอํานาจของรากฐานของบุญบารมี (Charismatic Authority) เป็นอํานาจที่เกิดจาก
ผูนําที่มีบุญบารมีเป็นที่ปรากฏยอมรับ คือ ความกลาหาญ ความมีจริยธรรม ความเสียสละของประธานโฮ
จิมินหแ ประการสุดทาย สิทธิอํานาจที่อยูบนหลักเหตุผ ลหรือกฎหมาย (Rational Legal Authority)
หมายถึง อํานาจที่จ ะกระทํา สิ่งต า งๆ ที่ถูกตองตามหลักเหตุผลหรื อกฎขอบังคับที่กํา หนดไว คือ สิทธิ
อํานาจที่ผูพิพากษาที่ตัดสินคดีความตางๆ เป็นตน (สุภางคแ จันทวานิช, 2551) ในบางมิติของการมอง
สังคมไทยไดมีการจําแนกออกได 2 แบบ คือ ชนชั้นผูปกครอง และชนชั้นถูกปกครอง ซึ่งโครงสรางอยางนี้
มีผลตอการสะสมอํานาจทางสังคมคือ ชนชั้นปกครองที่ประกอบดวย เจานายและขุนนาง มีโอกาสในการ
สะสมอํานาจทางสังคมสูงกวาชนชั้นผูถูกปกครองอยางไพรและทาส เพราะความเชื่อในเรื่องอํานาจถูกผูก
ติดอยูกับ สิทธิที่เกี่ยวโยงกับสถานภาพของชนชั้นที่กําเนิด และระบบศักดินา ที่มีฐานคติความเชื่อที่วา การ
มีอํานาจนั้นมีที่มาจากบุญบารมีที่สั่งสมไวแตชาติปางกอน ครั้นการไดกลับมามีอํานาจนั้นมาจากผลกรรมที่
ทําไวแตชาติปางกอน (สุภางคแ จันทวานิช, 2534) อํานาจ คือ องคแประกอบหนึ่งของการยอมรับทางสังคม
เพราะการมีอํานาจจะนําครอบครัวไปสูการมีอภิสิทธิ์ทางสังคมตามมา และกระบวนการตอไปก็คือ การ
ไดรับการยอมรับทางสังคม แตอยางไรก็ตาม บางครั้งอาจจะเกิดการยอมรับทางสังคมมากอน อภิสิทธิ์ และ
อํานาจ อาจจะตามมาก็ได ดังนั้นอํานาจของครอบครัวจึงถือเป็นเงื่ อนไขหนึ่งที่จะนําไปสูการสะสมอํานาจ
ทางสังคม
กลุมทางสังคม (Social Group) การใชคําวา “สังคม” ก็เพื่ออธิบายวา มีการติดตอกัน
ทางสังคมและมีการปะทะสังสรรคแกันทางสังคม สมาชิกของกลุมประเภทนี้ นอกจากจะมีความรูสึกเป็น
พวกเดียวกันแลว ยังมีการปะทะสังสรรคแทางสังคมอีกดวย กลุมทางสังคมนี้ก็ไดแก กลุมเครือญาติ และ
กลุมชาติพันธุแ เป็นตน ซึ่งกลุมทางสังคมเป็นหนวยทางสังคมที่มีความสัมพันธแตอเงื่อนตางๆ ที่จะนําไปสู

การสะสมอํานาจทางสังคมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในสังคม ประการแรก เครือญาติ (Kinship)
ระบบเครือญาติคือความสัมพันธแของผูคนในสังคมผานสายเลือด และผานการแตงงาน ซึ่งความสัมพันธแซึ่ง
เกิดจากสายเลือดและการแตงงานนี้ถือวาเป็นความสัมพันธแที่มีความเขมแข็งคอนขางในสังคมตะวันออก
ฉะนั้นการรวมกลุมผานสายเลือด การรวมกลุมผานความสัมพันธแจากการแตงงงาน จึงเกิดขึ้นและมี การ
แลกเปลี่ยน หยิบยืมใหโอกาส เงินทุน ในการสะสมอํานาจทางสังคม หรือแมกระทั้งการทําธุรกิจรวมกัน
นั้นเอง ในสวนของชาวจีนปรากฏใหเห็นภายใตระบบกงสี ที่กลุมชาวจีนที่เป็นเครือญาติ และมาจาก
ทองถิ่นเดียวกันรวมตัวกันและกันและรวมปกปูองผลประโยชนแใหกันและกัน ซึ่งก็ส อดคลองกับสังคมไทย
เรื่อยมา (สกินเนอรแ, 2548) ฉะนั้นเครือญาติจากสายเลือดและจากการแตงงานจึงเป็นเงื่อนไขในการสะสม
อํานาจทางสังคมในมิติตาง อาทิ เศรษฐกิจ การเมือง เป็นตน (Van Chi Tran, 2011) เพราะ
ความสัมพันธแของผูคนในโลกตะวันออกยังคงยึดโยงอยูดวยความสัมพันธแ ในเชิงเครือญาติ ซึ่งเครือญาติ
ยังคงเป็นสวนสําคัญในการสําแดงสิ่งๆ ตางในสังคมไทย ที่ยึดถือกันวาการมีเครือญาติคือทุนทางสังคม
รูปแบบหนึ่งที่สามารถแปรทุนตางๆ ตอไปอีกได ฉะนั้นเครือญาติจึงมีความสําคัญในการสะสมอํานาจทาง
สังคม ประการที่สอง กลุมชาติพันธุแ (Ethnicity) กลุมชาติพันธุแ หมายถึง ความเป็นชาติพันธุแ หรือ ภาวะ
ชาติพันธุแ โดยในยุคแรกๆ มักจะใหความสนใจไปที่เงื่อนไขเริ่มตนของความหมายที่ใหความสนใจกับชุด
ของคุณลักษณะที่กอรูปของอคติอารมณแรวม ภายใตเงื่อนไขบางประการและการกระทํารวม (วีระ สมบูรณแ
, 2553) แตในปใจจุบันไดมีมุมมองทางฐานคติของ Marxist ในเรื่องสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของชน
ชั้นและความขัดแยงทางชนชั้นในสังคมอุตสาหกรรม นําไปสูการเกิดตําแหนงทางชนชั้น โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งชนชั้นในระดับลาง ซึ่งทับซอนและทําใหเกิดขอบเขตทางวัฒนธรรม อันสนับสนุนการธํารงรักษาความ
เป็นชาติพันธุแที่เกลียดชังภาวะความเป็นสังคมอุตสาหกรรมและการพัฒนาที่กอใหเกิดรอยราวทางชนชั้น
ดั ง นั้ น ทฤษฎี ใ นยุ ค หลั ง ๆ ethnicity จึ ง ถู ก นิ ย ามในลั ก ษณะทั่ ว ไปที่ อ า งอิ ง กั บ ผู กํ า หนดขอบเขต
(boundary markers) ซึ่งมีในหลายลักษณะ เชน ลักษณะทางภูมิศาสตรแของถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ศาสนา
ภาษา หรือสัญลักษณแตางๆ ที่เกี่ยวของกับ ethnicity ในมุมมองที่ใหมไปกวานั้น ไดนิยาม ethnicity วา
เป็นการผลิตสรางขอบเขตทางสังคมและการเมือง ซึ่งเป็นคุณลักษณะของทั้งในและนอกกลุมทางสั งคม
โดยผู กํ า หนดขอบเขต (boundary markers) จะเน น หนั ก และมองอย า งเจาะลึ ก ไปที่ บ ริ บ ทที่ มี
ลักษณะเฉพาะของการปฏิสัมพันธแภายในขอบเขตนั้น เชน สีผิว หรือเขตแดนทางอธิปไตย หรือบทบาทที่มี
ตอผลผลิตทางเศรษฐกิจ เป็นตน (โคเซอรแ, 2547) มุมมองที่ใชศึกษาความเป็นชาติพันธุแ นั้นมี การศึกษา
ความเป็นปึกแผนของชาติพันธุแ (Ethnic Solidarity) คือ สํานึกในการแสดงตัวตอการใหลักษณะทางชาติ
พันธุแของประชากร ซึ่งรวมถึงการธํารงรั กษาเครือขายการปฏิสัมพันธแและสถาบัน อยางเขมแข็ง มีการ
ถายทอดทางสังคมสูสมาชิกใหมอันเป็นการสรางความเขมแข็งใหกับสายใยความสัมพันธแทางสังคม การวัด
ที่สําคัญของความเป็นปึกแผนทางชาติพันธุแ คือ อัตราการแตงงานในกลุมคนชาติพันธุแเดียวกัน การมีสวน
รวมในกิจกรรมสรางปฏิสัมพันธแของเครือขายองคแกรและสมาคมทางชาติพันธุแ การรักษาปฏิบัติการทาง
วัฒนธรรมอันหลากหลายซึ่งแตกตางจากสัง คมที่พวกเขาอยูอาศัย เป็นตน งานวิจัยที่ผานมาชี้ใหเห็นวา
การปรั บตั วทางเศรษฐกิจ ที่มีลักษณะเฉพาะของประชากรในกลุมชาติพันธุแ (เชน การขูดรีด/แสวงหา

ประโยชนแสวนตัวของชนกลุมนอยที่เป็นคนกลาง (middleman minority) ในชองวางทางธุรกิจ เป็นตน)
จะสรางความเขมแข็ งเป็นปึกแผนของกลุมชาติพันธุแดวย ซึ่งงานวิจัยในลักษณะนี้จะถูกโตแยงเกี่ยวกับ
สาเหตุของความขัดแยงในความเป็นปึกแผนทางชาติพันธุแ
และอี ก มุ ม มองคื อ แนวทางในการศึ ก ษาด ว ยการสะสมอํ า นาจภายในชาติ พั น ธุแ ( Ethnic
Mobilization) คือ การกระทํารวม (collective action) โดยกลุมของตัวกําหนดทางชาติพันธุแ (เชน สี
ผิ ว ภาษา การแสดงอาณาเขตดิ น แดน เป็ น ต น ) ที่ เ ป็ น กฎเกณฑแ สํ า หรั บ การเป็ น สมาชิ ก ซึ่ ง ศึ ก ษา
กระบวนการสะสมอํานาจทางชาติพันธุแ (ethnic movements) ไดจําแนกความแตกตางของ ethnic
solidarity จาก ethnic mobilization ทั้งในเชิงประจักษแและในเชิงทฤษฎี อีกทั้งยังชี้ใหเห็นวาสามารถ
ทําการวัด ethnic solidarity แยกออกจาก ethnic mobilization ได ดังนั้นทั้งสองแนวคิดนี้จึงไดรับ
การพิจารณาวาต างกัน (วีร ะ สมบูร ณแ, 2553) การวัด ethnic mobilization เชน การวิเคราะหแ
พฤติ กรรมร วมทางชาติ พั น ธุแ การออกเสี ย งสนับสนุน พรรคการเมือ งทางชาติ พัน ธุแ การวิเ คราะหแ ทาง
ประวัติศาสตรแและโครงสรางของกระบวนการสะสมอํานาจเพื่อปกครองตนเอง การศึกษากระบวนการ
สะสมอํานาจทางสังคมซึ่งมีคุณลักษณะทางชาติพันธุแ การศึกษาความขัดแยง/สงครามของกลุมชาติพันธุแ
และการฆาลางเผาพันธุแ เป็นตน มี การนิยามทางมานุษยวิทยาอยางกวางๆ วา ethnic mobilization
หมายถึง การเลื่อนชั้นภายในขอบเขตของชาติพันธุแ ซึ่งมุงไปที่ความขัดแยงของกลุมชาติพันธุแอันเกิดจาก
การแยงชิง กีดกัน แขงขัน การเขาถึงทรัพยากร โดยที่ฐานคติของ ethnic mobilization อยูบนพื้นฐาน
ผลผลิตของความทันสมัย ซึ่งเชื่อมโยงกับการทําใหถูกกฎหมายโดยลัทธิชาตินิยม เงื่อนไขจากความเป็น
ชาติพันธุแยังคงมีอิทธิพลสงผลตอการสะสมอํานาจทางสังคมของกลุมชาติพันธุแรุนที่สอง ดวยการเชื่อมโยง
ชุมชนตางๆของกลุมชาติพันธุแเขามาปฏิสังสรรคแซึ่งกันและกันนั้นเอง (Van Chi Tran, 2011;Loury,
Modood and Teles., 2005) จากการศึกษาพบวาความเป็นชาติพันธุแเดียวกันมีอิทธิพลตอการการเกิด
ความสัมพันธแที่งายและสามารถมีความสันพันธแที่ถี่ตอไป เพราะกลุมชาติพันธุแยังคงมีวัฒนธรรมที่เขามา
ชวยประสานความสัมพันธแของผูคนใหมีปฏิสัมพันธแกันมากขึ้น ดังนั้นในงานวิจัยชิ้นนี้ผูวิจัยจึงนําแนวคิด
การสะสมอํานาจภายในกลุมชาติพันธุแมาศึกษาปรากฏการณแสะสมอํานาจของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
เพราะจากปรากฏการณแพบวาความเป็นชาติพันธุแเป็นเงื่อนไขสําคัญในการสะสมอํานาจทางสังคม
การสรางเครือขาย (Network Construction) หมายถึง กิจกรรมในการกอใหเกิดกลุมซึ่งอาจเป็น
กลุมองคแกร หรือกลุมบุคคล เพื่อวัตถุประสงคแในการแลกเปลี่ยน การจัดกิจกรรม หรือการผลิตระหวาง
องคแกรสมาชิก รองอาศัยการมีปฎิสัมพันธแรวมกันมากอนหนาที่จะความตกลงเป็นองคแเครือขาย (นฤมล นิ
ราทร, 2543) โดยมีเ หตุ ผลหลายประการ ได แ ก ตองการมีเ พื่อนในการทํา งาน ตองการมีห มู มี พวก
ตองการทรัพยากรในการทํางาน ตองการรับภาระความเสี่ยงในกิจกรรมรวมกัน ตองการความชํานาญกัน
รวมไปถึงมี ปใจ จั ยเสริ มที่เ ป็น เงื่อ นไขสํา คัญ คือ ความเต็ มใจที่จ ะเข า ร วมเป็น สวนหนึ่ งของเครื อ ขา ย
สอดคลองกับแนวคิดของ Kilduff and Tsai (2003) และพระมหาสุทิตยแ อาภากโร (2547) ที่ใหเหตุผล
วา การสรางเครือขายทางสังคมเกิดจาก สถานการณแปใญหาและสภาพแวดลอมที่ซ้ําซอนหลากหลาย และ
ขยายตัวเกินความสามารถของปใจเจกบุคคล หรือกลุม ที่จะดําเนินการแกไข เครื อขายจึงเป็นเครื่องมือใน

การสรางพื้นที่ทางสังคมและเพื่อใหการประสานผลประโยชนแเป็นไปอยางพอใจกันและกัน ในบริบทของ
สังคมไทย เสรี พงศแพิศ (2548) ได แนะนํา ขั้น ตอนในการสร างเครื อขายไว 8 ขั้นตอน ไดแก (1) รา ง
เปูาประสงคแใหชัดเจน (2) บอกเปูาหมายและวัตถุประสงคแ (3) กําหนดแผนการดําเนินการ (4) กําหนด
กฎระเบียบพื้นฐาน (5) กําหนดกระบวนการในการตัดสินใจ (6) เตรียมแผนการการสื่อสารระหวางสมาชิก
(7) เลือกโครงสรางการจัดการองคแกร (8) จัดหาทุนในการดําเนินการ ซึ่งขั้นตอนเหลานี้เป็นขั้นตอนที่
ประกาศไวอยางชัดเจน แตอยางไรก็ตามเหตุผลสําคัญในการสรางเครือขายทางสังคมอีกประการหนึ่งก็คือ
การมุงที่จะบรรลุเปูาหมายของปใจเจกบุคคล ที่ไมสามารถกระทําไดดวยตัวเองเพียงลําพัง แตตองอาศัยการ
รวมตัวกันเป็นกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากร อันจะสงผลใหสามารถดําเนินการใหบรรลุเปูาหมาย อันเป็น
การประสานผลประโยชนแซึ่งกัน และกัน จากแนวคิดในสวนนี้ ผูวิจัยมุงนํา มาเป็นกรอบในการอธิบาย
กระบวนการสรางเครือขายทางสังคมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่นําไปสูการสะสมอํานาจทางสังคมใน
สังคมไทยตอไป (ธัญญาทิพยแ ศรีพน & Trinh Dieu Thin, 2548) เพราะเชื่อวาเครือขายของกลุมชาติ
พันธุแจะนําไปสูการสะสมอํานาจของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
ความสัมพันธแของเครือขาย (Relation of Network) หมายถึง ระดับของการยึดเหนี่ยวกันของ
เครือขายทางสังคม โดยพิจารณาตามความสมบูรณแขององคแประกอบของเครือขายทางสังคมในมิติตางๆ
ไดแก การเป็นสมาชิกของเครือขาย บทบาทหนาที่และความสัมพันธแของสมาชิกในเครือขาย การสื่อสาร
ภายในเครือขาย และการแลกเปลี่ยนระหวางสมาชิกในเครือขาย (Wasserman and Faust,1999) เมื่อ
พิจารณาองคแประกอบของเครือขายทางสังคม เกรียงศักดิ์ เจริญวงศแศักดิ์ (2544) ชี้วา องคแประกอบของ
เครื อข า ยทางสั งคมมี 7 ประการ (1) การรั บรู มุม มองร วมกัน (2) การมี วิสั ยทั ศ นแร วมกัน (3) การมี
ผลประโยชนแแ ละความสนใจร วมกัน (4) การมีสวนร วมของสมาชิกเครื อขา ยอยา งกวา งขวาง (5) มี
กระบวนการเสริมสรางซึ่งกันและกัน (6) มีการพึ่งอิงรวมกัน และ (7) การมีปฏิสัมพันธแเชิงแลกเปลี่ ยน
ขณะที่ Wagner กลาวถึงองคแประกอบของเครือขายวา LINK ซึ่งประกอบดวย Learning Investing
Nursing & Keeping หมายถึง การเรียนรู การลงทุน การดูแล และการรักษา ตามลําดับ (ปาริชาติ สถา
ปิตานนทแ และชัยวัฒนแ ถิระพันธแ,2546) ซึงสอดคลองกับแนวคิดของพระมหาสุทิตยแ อาภากโร (2547)
ที่วา องคแประกอบที่สําคัญของความเป็นเครือขาย ประกอบดวย สมาชิก จุดมุงหมาย การทําหนาที่อยางมี
จิตสํานึก การมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน และระบบความสัมพันธแและการสื่อสาร โดยความสัมพันธแของ
เครือขายสามารถวัดได 6 ประการ ไดแก การมีสมาชิกของเครือขาย การมีจุดมุงหมายรวมกัน การปฏิบัติ
หนาที่ของเครือขาย การสื่อสารภายในเครือขาย การมีปฎิสัมพันธแเชิงแลกเปลี่ยน ความหนาแนนของ
เครือขาย จากงานวิจัยของ ธนพฤกษแ ชามะรัตนแ พบวาการสะสมอํานาจทางสังคมของนายหนาแรงงาน
แรงงานอีสาน นั้นขึ้นอยูกับเหตุผลทางเศรษฐกิ จ โดยดําเนินผานเครือขายการทํางาน และความสัมพันธแ
เชิงแลกเปลี่ยน ยิ่งความสัมพันธแของเครือขายมีความหนาแนนมากโอกาสในการสะสมอํานาจก็มีมาก
ตามมาดวย(ธนพฤกษแ ชามะรัตนแ, 2554) ดังนั้นความสัมพันธแที่หนาแนนของสมาชิกในกลุมทางสังคมจึงมี
อิทธิพลตอการสะสมอํานาจทางสังคมตามมา

จากการศึกษากรอบแนวคิดการวิจัยพบวา กลุมทางสังคมซึ่งมีกลุมเครือญาติ และกลุมชาติพันธุแ
ของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ถือเป็นเงื่อนไขภายในที่สําคัญอีกที่เปรียบเสมือนโครงสรางทางสังคมที่ถูก
สถาปนาขึ้น มาเพื่อรองรับ สมาชิกของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามไดเขา มามี ปฏิสัมพัน ธแซึ่งกันและกัน
อยางไรก็ตามกลุมทางสังคมเหลานี้ก็ตองเริ่มดวยการสรางเครือขายทางสังคม ซี่งมี 8 ขั้นตอน ไดแก (1)
ร า งเปูา ประสงคแใ หชั ด เจน (2) บอกเปูา หมายและวัตถุประสงคแ (3) กํ า หนดแผนการดํา เนิ น การ (4)
กําหนดกฎระเบียบพื้นฐาน (5) กําหนดกระบวนการในการตัดสินใจ (6) เตรียมแผนการการสื่อสารระหวาง
สมาชิก (7) เลือกโครงสรางการจัดการองคแกร (8) จัดหาทุนในการดําเนินการ ซึ่งกระบวนการเหลานี้จะทํา
ใหกลุมทางสังคมเกิดขึ้นมาได (เสรี พงศแพิศ, 2548) และจากนั้นความสัมพันธแของเครือขายก็จักเกิดขึ้น
และสามารถวัดไดจาก 7 ประการไดแก (1) การรับรูมุมมองรวมกัน (2) การมีวิสัยทัศนแรวมกัน (3) การมี
ผลประโยชนแแ ละความสนใจร วมกัน (4) การมีสวนร วมของสมาชิกเครื อขา ยอยา งกวา งขวาง (5) มี
กระบวนการเสริมสรางซึ่งกันและกัน (6) มีการพึ่งอิงรวมกัน และ (7) การมีปฏิสัมพันธแเชิงแลกเปลี่ยน
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศแศักดิ์, 2543) จากงานวิจัยของ ธนพฤกษแ ชามะรัตนแ พบวา การสรางเครือขายและ
ความสมพันธแทางเครือขาย มีอิทธิพลตอการสะสมอํานาจทางสังคม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสกิน
เนอรแ ที่พบวาการสรางเครือขายทางสังคมของชาวจีน (กงสี) มีอิทธิพลตอการสะสมอํานาจทางสังคม จน
สังคมไทยใหกับยอมรับชาวไทยเชื้อสายจีนในที่สุด (สกินเนอรแ, 2548) ซึ่งประสานกับงานวิจัยของ ธัญญา
ทิพยแ ศรีพนา และ Trinh Dieu Thin ที่สรุปตรงกันวา ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามไดสรางเครือขายทาง
สังคมผาน สุสาน สมาคม เพื่อสถาปนาเป็นพื้นที่ทางสัง คมเฉพาะครอบครัว เครือญาติ และกลุมชาติพันธแ
เพื่อเป็นแนวทางในการกอเกิดความสัมพันธแผานกิจกรรม และยิ่งความสัมพันธแมีถี่ขึ้น การแลกเปลี่ยน
ผลประโยชนแในครอบครัว เครือญาติ และชาติพัน ธุแ ก็จะสูงขึ้น และนําไปสูการสะสมอํานาจทางสังคม
ตามมาได
เงื่อนไขภายนอก (Condition) เงื่อนไขภายนอก คือ องคแประกอบตางหรือโครงสรางทางสังคม
ตางๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากขอบเขตของครอบครัวและกลุมทางสังคม ซึ่งสวนใหญเงื่อนไขภายนอกจะ
เป็น ปรากฏการณแ ที่มี ค วามสัมพั น ธแ ใ นระดั บประเทศ ภูมิ ภ าค และสังคมโลก ซึ่ง เมื่อ ปใจจัย ภายนอกมี
ความสัมพันธแซึ่งกันและกันกับปใจจัยภายในแลว ก็จะมีอิทธิพลตอการกําหนดรูปแบบของการสะสมอํานาจ
ทางสังคมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ซึ่งเงื่อนไขภายนอก ไดแก การพัฒนาของอุตสาหกรรม ชนชั้น
ทางสังคม นโยบาย ระบบราชการ การขยายตัวของตลาด ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ระบบอุปถัมภแ
และการขยายตั วของเสรี ภ าพทางการเมือง เป็น ตน ปใจจัยเหลา นี้คือเงื่อนไขภายนอกที่ปรากฏขึ้น ใน
สังคมไทย ซึ่งการปรากฏของปใจจัยเหลานี้ถือเป็นเงื่อนไขภายนอกที่ทรงพลังอยางยิ่ง ฉะนั้นเงือนภายนอก
จึงความสําคัญซึ่งกันและกันกับเงื่อนไขภายในการกําหนดรูปแบบการสะสมอํานาจของชาวไทยเชื้อสาย
เวียดนาม
การพัฒนาของอุตสาหกรรม (Industrial development) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการ
ผลิตในประเทศจากภาคการเกษตรมาเป็นภาคอุตสาหกรรม ที่เนนหนักไปที่การผลิตเพื่อการสงออก ภายใต
ระบบทุนนิยม ซึ่งการพัฒนาของอุตสาหกรรมนั้นมีสวนใหประชาชนในประเทศนั้นมีโอกาสสะสมอํานาจ

ทางสังคม เพราะวา มีแ รงงานจากต า งประเทศไหลทะลัก เขา มาทํ า งานทํา ใหสังคมไทยไดพั ฒนาและ
ยกระดับสังคมไปดวย (ดุษฎี อายุวัฒนแ, 2540) ซึ่งสังคมไทยเป็นสังคมหนึ่งที่กาวเขาสูประเทศที่เนนการ
ผลิตเชิงอุตสาหกรรมนับตั้งแต พ.ศ.2504 แลว ดังนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจ
แบบบริโภคนิยมในสายพานของทุนนิยม จึงเปิดโอกาสใหผูคนไดสะสมอํานาจนั้นเอง
ระบบราชการ (Bureaucracy) คําวาระบบราชการเป็นคําที่มีความหมายไดหลายทัศนะ และ
ลักษณะของระบบราชการก็แตกตางกันไปในแตละชาติแตละกาลเวลา ดังนั้น จึงขอนําทัศนะของ
นักวิชาการหลายสาขามาเสนอเพื่อพิจารณาความหมายของระบบราชการ ศาสตราจารยแ Harold J.Laski
ไดใหความหมายของระบบราชการในเชิงปรากฏการณแของสังคมในองคแการขนาดใหญที่มีลักษณะซับซอน
วา หมายถึงระบบบริหารราชการของรัฐที่ตกอยูในมือของขาราชการโดยเด็ดขาด และอาจกอใหเกิด
อํานาจอันอาจทําลายเสรีภาพของประชาชนได ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติงานประจําวันของขาราชการที่
ดําเนินไปตามระเบียบแบบแผนตายตัว ไมมีการยืดหยุนผอนสั้นผอนยาว การวินิจฉัยสั่งการก็เต็มไปดวย
ความลังเล ชักชา ขาดความริเริ่ม เป็นผลใหเกิดการแบงชั้นวรรณะและประพฤติปฏิบัติเพื่ อประโยชนแ
สวนตนเป็นสําคัญ สวนศาสตราจารยแ Victor A. Thompson ไดใหความหมายของระบบราชการไปใน
ลักษณะพื้นฐานโครงสรางขององคแการวา “ระบบราชการ คือองคแการที่ประกอบดวยสายการบังคับบัญชา
ที่จัดไวอยางละเอียดรัดกุม โดยอาศัยหลักของการแบงแยกการทํางาน (Division of work) สําหรับผูเขียน
มีความเห็นวา ถาพิจารณาระบบราชการในลักษณะโครงสรางขององคแการหรือสถาบัน ระบบราชการก็คือ
องคแการ (Bureaucracy is a form of organization) นั่นเอง
สังคมไทยเป็นสังคมที่รวมศูนยแการพัฒนา โดยไดมีกระบวนการรวมอํานาจจากชุมชนทองถิ่นมาไว
สวนกลางและอํานาจที่รวมรวมเขามาก็ถูกนํามามอบใหกับขาราชการ ในขณะที่ทองถิ่นหรือชุมชนถูกทํา
ใหออนแอไมสามารถดูแลตัวเอง ดวยเหตุนี้สงผลใหระบบราชการจึงเป็นระบบหนึ่งที่ใชสรางขึ้นมาเพื่อ
บริหารจัดการความสัมพันธแภายในรัฐไทยเรื่อยมาประชาชนที่เขามาอยูภายใตโครงสรางของระบบราชการ
จึงมีโอกาสสูงในการสะสมอํานาจทางสังคม เพราะขาราชการในสังคมไทยนั้นมีเกียรติ ศักดิ์ศรี สวัสดิการ
และการยอมรับซึ่งกันและกันของระบบราชการ ดังนั้นเครือขายความสัมพันธแของระบบขาราชการจึงได
กลายเป็นชนชั้นกลางของสังคมไทยไปโดยปริยาย อันวาชนชั้นกลางนั้นมีความหมายวา แตกตางจากชน
ชั้นลางที่เป็น เกษตรกร ชาวไร ชาวนา ทั่วไป จากการวิเคราะหแโอกาสในการสะสมอํานาจทางสังคมของ
ผูคนในสมัยนั้นที่พบวา การสะสมอํานาจทางสังคมของผูคนผูกโยงยึดติดอยูกับระบบราชการเป็นหลั ก (ปิย
นาถ บุนนาค,2528) เพราะระบบราชการ ถือเป็นโครงสรางทางสังคมที่มีอิทธิพลที่สุดของรัฐไทย ซึ่งระบบ
ราชการของสังคมไทยนั้น ยังรองรับการมีความสัมพันธแในสังคมของการพึ่งพา เอื้อเฟื้อ ผอนหนัก ผอนเบา
และสนับสนุนอีกดวย ฉะนั้นการที่สมาชิกของครอบครัวและกลุมทางสั งคม จึงมองเห็นชองทางในการ
สะสมอํานาจ และกลุมทางสังคมจึงสนับสนุนใหสมาชิกเขาไปสูวงราชการเพื่อจะไดวกกลับมารองรับมิติ
ตางๆ อีกดวย
การขยายตัวของตลาด (Expand of Market) ตนรัตนโกสินทรแเกิดปรากฎการณแการขยายตัวของ
ตลาดแบบเศรษฐกิจสงออกในชวงตนรัตนโกสินทรแ หรือโครงสรางทางเศรษฐกิจเปลี่ยนไป ผูคนในสังคมตน

รัตนโกสินทรแบางสวนจึงประสบความสําเร็จทางดานการคาและนํามาสูมาสูการแทรกขึ้นของชนชั้นกลาง
ในสังคมไทย ที่เขามามีบทบาทในราชสํานักจนไดรับการยอมรับอีกดวย ฉะนั้นการขยายตัวของตลาดจาก
เศรษฐกิจแบบสงออก จึงเป็นเงื่อนไขสําคัญในการสะสมอํานาจทางสังคม (นิธิ เอียวศรีวงศแ, 2525) เพราะ
การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจนั้นยอมนํามาสูการขยายชวงชั้นทางเศรษฐกิจ เพราะการขยายตัวและ
การขยายชวงชั้นทางเศรษฐกิจยอมนํามาสูการสะสมอํานาจทางสังคมที่ไดรับการยอมรับเชนกัน (Emily
Beller and Michal Hout, 2009) เพราะการขยายตัวของตลาดในสังคมไทยนั้น ทําพื้นที่ทางสังคม
ขยายตัว ขยายโอกาส ใหกับผูคนไดเขามาปฏิสัมพันธแเพิ่มสูงขึ้น แตอยางไรก็ตาม ผูคนที่จะเขามาแขงขัน
ในตลาดไดจะตองมีทุนทางเศรษฐกิจ และความอดทน อดออม ขยันเป็นสําคัญ ชาวไทยเชื้อสายเวี ยดนาม
ผูซึ่งมีคุณสมบัติเหลานี้ครบครันจึงไดรับการสะสมอํานาจทางสังคมจากการขยายตัวของระบบตลาดใน
สังคมไทย
นโยบาย (Policy) คํ า ว า นโยบายมี ห ลากหลายทั ศ นะดั ง นี้ เช น
ในพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ใหความหมายวานโยบายคือหลักและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวดําเนินการ สวน
Greenwood (1965) Haimann & Scott (1974) Anderson (1975) Terry (1977) และ Dye
(1981) กลาววา นโยบายคือหลักและวิธีการปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวทางดําเนินการที่ผูบริหารใชในการ
ตัดสินใจเพื่อใหการปฏิบัติงานเป็นไปโดยถูกตองและบรรลุตามวัตถุประสงคแที่กําหนดไว และ Jansson
(1944) ไดใหความหมายนโยบายวา เป็นกลยุทธแที่เลือกสรรแลวนําไปสูการแกปใญหา ดังนั้นนโยบาย
เปรียบเสมือนแนวทางการแกปใญหา การกําหนดนโยบายจึงเป็นความพยายามขององคแกรเพื่อนําไปสู
กระบวนการแกปใญหาและตอบสนองตอความตองการของบุคคลในองคแกร สอดคลองกับนิยามที่วิโรจนแ
สารรัตนะ (2548) ไดกลาวถึงดังนี้วา นโยบายหมายถึงขอความที่บอกใหทราบถึงทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงองคแการหรือของสังคม ทิศทางดังกลาวอาจจะอธิบายถึงเรื่องอะไร เพื่ออะไร อยางไร และ
เพียงใด ของความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได ขณะเดียวกันไดจําแนกความหมายของนโยบายออกเป็น 3
กลุมของความหมาย โดยกลุมแรก หมายถึง ขอความที่บอกใหทราบถึงกิจกรรมหรือการกระทํา (activity
or action) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางซึ่งในที่สุดจะแปรรูปออกมาเป็นแผนงานโครงการที่กําหนด
ขึ้น
ในยุคของการลาอาณานิคมที่มีชาวตะวันตกเขามาในสังคมสยาม ราชสํานักไดนํานโยบายที่
เขมงวดมาบังคับใชกับผูคนในราชอาณาจักรเขมขึ้น ซึ่งทําใหการสะสมอํานาจทางสังคมคอนขางมีระเบียบ
แบบแผน (Order) สูงขึ้นและมีความกวางขวางอยางเทาเทียม เพราะเหตุมาจากราชสํานักไดสูญเสีย
อํานาจทางการศาล หรือการสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางการศาลใหแกฝรั่งเศส ซึ่งนํามาสูการ
แขงขันกันสะสมผูคนในสยามและรัฐใกลเคียง ผลตามมาก็คือ สยามไดเปิดโอกาสใหผูคนไดเขามามีสวน
รวมกับการสรางสังคมสยามทางดานตางๆ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (ผุสดี ละอองศรี, 2541)
อนึ่งในชวงเวลาตอมาโอกาสของการสะสมอํานาจทางสังคมก็ตองมาผูกพันกับนโยบายรัฐอยางแนบแนน
เชน การออกพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พระราชบัญญัติการใหสัญชาติไทย ลวนมาจากนโยบายของรัฐ
ทั้งสิ้น (ธัญญาทิพยแ ศรีพนา และ Trinh Dieu Thiu, 2548) ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะวา รัฐไทยที่ประกอบไป

ดวยระบบราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐบาล นั้นเป็นตัวแสดงที่สําคัญที่สงผลตอการสะสมอํานาจทาง
สังคมอันมาจากนโยบายตางๆ นั้นเอง (ยศ สันตสมบัติ, 2551) จากกรอบแนวคิดพอจะสรุปไดวา นโยบาย
คือ โครงสรางทางสังคมกระแสหลัก (O.I.Shkaratan & G.A. Iastrebov, 2012) ที่รัฐสรางขึ้นเพื่อใหผูคน
ไดเขามามีปฏิสัมพันธแทางสังคม อยางนอยก็เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลตอเงื่อนไขตัวอื่นๆ ที่จะทําใหเกิดการสะสม
อํานาจทางสังคม
การขยายตัวของเสรีภาพทางการเมือง (Expand of Political) การขยายตัวของเสรีภาพทาง
การเมือง เป็นเงื่อนไขเชิงโครงสรางที่สงผลใหเกิดการสะสมอํานาจทางสังคม เพราะเสรีภาพทางการเมือง
จะนํามาสูการพัฒนาของพรรคการเมือง การแขงขันในเชิงนโยบาย และการแขงขนในการพัฒนา และ
กระบวนในการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยที่ประเทศไทยมีอยูนั้นมาจากพื้นฐานของสิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอของผูคนทุกผูคนที่อยูภายใตโครงสรางของความเทาเทียมในเชิงของการแขงขันทาง
การเมือง ซึ่งทายที่สุดผลประโยชนแจากผลงานของพรรคการเมืองก็จะตกลงมาสูครอบครัว หรือ หนวยทาง
สังคมที่เล็กที่สุดและมีความสําคัญมากที่สุดอีกดวย (Saad Z.Nagi & Omer Nagi, 2008) จากงานวิจัย
ของ ยศ สันตสมบัติ ชี้วา การขยายตัวของเสรีภาพทางการเมือง ถือเป็นเงื่อนไขสําคัญในการสะสมอํานาจ
ทางสังคม (ยศ สันตสมบัติ,2551) ก็เพราะการเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติม หรือการพัฒนาของสังคมไทย
เป็นการพัฒนาแบบขาเดียวคือ ใหรัฐเป็นผูมีอํานาจในการจัดการทุกสิ่งทุกอยาง ดังนั้น วิถีชีวิตของผูคนจึง
ตองผูกติด อยูกับรัฐที่มีการเมืองเป็นกลไกสําคัญในการกําหนดการกา วของสังคม ฉะนั้น เมือไรก็ตามที่
เสรีภาพทางการเมืองขยายตัวอยางตอเนื่องและมีความมั่นคง การสะสมอํานาจทางสังคมก็จะเกิดขึ้น อาทิ
ผลจากการยุติของสงครามเย็นและสงครามเวียดนามในคาบสมุทรอินโดจีน ขั้วอํานาจของโลกก็เปลี่ยน
ประเทศไทยก็ไดกําหนดนโยบายแปรสนามรบ เป็นสนามการคา และยินยอมใหสถานภาพที่ถูกกฎหมายแก
ชาวเวียดนามอพยพเป็นครั้งแรกใน ค.ศ.1992 ฉะนั้นการขยายตัวของเสรีภาพทางการเมือง คือเงื่อนไข
สําคัญในการสะสมอํานาจทางสังคม
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism) ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม คือ ระบบเศรษฐกิจที่
สนับสนุนการตลาด การบริโภคนิยม และการสนับสนุนใหรอบของการผลิต จําหนาย บริโภค หมุนรอบเร็ว
ขึ้น อนึ่งกระแสโลกาภิวัฒนแนั้นก็เป็นกระแสที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ถือเป็น
ระบบเศรษฐกิจที่หนวยเศรษฐกิจตาง ๆ สามารถตัดสินใจเลือกซื้อหรือผลิตสินคาและบริการตามความ
ตองการของตนไดเสรีกรรมสิทธิ์ในทรัพยแสินเป็นของเอกชน สวนรัฐบาลจะเขามาเกี่ยวของในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจนอยที่สุด โดยทําหนาที่ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมืองเทานั้นผูบริโภค และผูคนที่
อยูระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมก็จะมีโอกาสในการสะสมอํานาจทางสังคมได เพราะวา โครงสรางทาง
สังคมในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจะผอนคลายใหสังคมปิดหรือกึ่งปิดกึ่งเปิดตองปรั บเปลี่ยนโครงสราง
ทางสังคมเป็นสังคมเปิดนั้นเอง (วัฒนา สุกัณศีล, 2548) จากงานวิจัยของ Saad Z. Nagi & Omer Nagi
พบวา ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมไดเขาไปเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคมใหเปิดกวางขึ้น และสงผลให
ชองทางในการสะสมอํานาจทางสังคม ในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม เกิดเป็นผลกระทบ
ตามนั้นเอง (Saad Z. Nagi & Omer Nagi, 2008) ฉะนั้นการเติบโตขึ้นของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

ของไทย ที่มีรากเหงามาตั้งแต พ.ศ.2504 ก็มาถึงขั้นสูงสุดใน พ.ศ. 2535 ยุคแปรสนามรบเป็นสนาม
การคา นับแตนั้นมาโครงสรางสังคมไทยเปลี่ยนและเปิดโอกาสใหผูคนตัวเล็กตัวนอยไดเขาสูการแขงขัน
ซึ่งกันและกัน และในทางกลับกันพื้นที่ชายแดนก็ไดปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ปิดกัน กลายมาเป็นพื้นที่เชื่อมโยง
การคาของรัฐตอรัฐ กลุมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่พํานักในชายแดนจึ งไดรับโอกาสจากระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม จนไดมีการสะสมอํานาจทางสังคมตามมา เป็นตน
คานิยมทางสังคม (Social Value) เป็นสิ่งสําคัญในการคงอยูของสังคม คานิยมมีบทบาทตอ
ความคิด และการแสดงออกทางพฤติ กรรมของมนุษยแใ นสังคม ทํา ใหสังคมมีค วามโนมเอียงไปในทาง
เดียวกันในสังคมนั้นๆ อันจะเป็นแนวทางที่มนุษยแจะประพฤติตนไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่งที่ตัวเองได
พิจารณาไตรตรองแลววาเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตนหรือสังคมยอมรับนับถือ และปฏิบัติตามแนวคิดนั้นๆ อยาง
สม่ําเสมอ อยางนอยก็ชั่วระยะเวลาหนึ่ง แตอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย และตามความคิดเห็น ของ
มนุษยแในสังคมนั้น (สุพัตรา สุภาพ, 2524) โดยคานิยมทางสังคมทําหนาที่ตอไปนี้ (1) คานิยมจูง (Lead)
เป็น คา นิยมที่ชวยใหบุคคลไดแ สดงจุด ยืน ของตนในเรื่ องตางๆ เกี่ยวกับสังคมออกมาอยางชัดเจน (2)
คานิยมเป็นตัวชวยกําหนด (Predispose) ใหบุคคลนิยมอุดมการณแทางการเมืองบางอุดมการณแมากกวา
อุดมการณแอื่น (3) คานิยมเป็นบรรทัดฐานที่ชวยนํา (Guide) การกระทําใหทําบุคคลประพฤติ และแสดง
ตัวตอผูอื่นที่ประพฤติเป็นปกติอยูทุกวัน (4) คานิยมเป็นบรรทัดฐานที่ใชในการประเมิน (Evaluate)
ตัดสินการชื่นชมยกยอง การตําหนิ ติเตียนตัวเอง และการกระทําของผูอื่น (5) คานิยมเป็นจุดกลางของ
การศึ ก ษา กระบวนการเปรี ย บเที ย บกั บ ผู อื่ น (6) ค า นิ ย มเป็ น บรรทั ด ฐานที่ ถู ก ใช ใ นการชั ก ชวน
(Persuade) หรือสรางประสิทธิผลตอคนอื่น (7) คานิยมเป็นบรรทัดฐานที่ถูกใชเป็นฐาน (Base) สําหรับ
กระบวนการใหเหตุผลตอความนึกคิ ด และการกระทําของตน (สนิท สมัครการ,2540) จากงานวิจัยของ
ธัญญาทิพยแ ศรีพนา และ Trinh Dieu Thin พบวาชาวไทยเชื้อสายเวียดนามมีความพยายามอยางสูงที่
จะทําตามคานิยมทางสังคมในแตละชวงเวลาของสังคมไทย เริ่มตั้งแตรุนแรกที่พยายาทํางานเพื่อสรางทุน
ทางเศรษฐกิจ เพราะชาวเวียดนามเขาใจดีวาสังคมไทยใหโอกาส แตครั้นตอมาสังคมไทยกลายเป็นสังคม
เปิดมากขึ้นสําหรับกลุมชาติพันธุแอื่น ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจึงไดทําตามคานิยมตางๆ มากขึ้น เชน การ
เขารับราชการ การเป็นผูนําทางวัฒนธรรม การเขามาลงสมัครเป็นนักการเมือง และการเขาสูสังคม ตาม
คานิยมของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลา (ธัญญาทิพยแ ศรีพนา และ Trinh Dieu Thin,
2548) ดังนั้นผูวิจัยเชื่อวาชาวไทยเชื้อสายเวียดนามมีความเขาใจและกระทําการตางๆ ที่เกี่ยวกับคานิยม
ในสังคมไดดี จึงนํามาสูการสะสมอํานาจตอไป
รูปแบบของการสะสมอํานาจ (Pattern of Accumulation of Power) คือ แบบแผนของการ
สะสมอํานาจ โดยนําแนวคิด อํานาจชอบธรรม เกียรติยศ และเอกสิทธิ์ จากเวเบอรแเพื่อมาศึกษา โดยศึกษา
ดวยรูปแบบ ตอไปนี้ 1) การสะสมอํ า นาจในมิ ติ เ ศรษฐกิ จ (Accumulation of Power in
Economy) คือ ไดสะสมมูลคา ความหมาย ในเชิงเศรษฐกิจ อาทิ การประกอบสัมมาอาชีพ การมีรายได
การถือครองทุนทางเศรษฐกิจ อาทิ อาคาร กิจการ เป็นตน โดยรูปแบบนี้ไดมาจากความสัมพันธแของการมี
อํานาจชอบธรรม เกียรติยศ และเอกสิทธิ์ ตามแนวคิดของเวเบอรแ 2) การสะสมอํานาจในมิติการเมือง

(Accumulation of Power in Politic) คือ การไดการยอมรับใหดํารงตําแหนงทางการเมือง อาทิ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา นายกองคแการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกองคแการบริหารสวน
จังหวัด นายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศมนตรี เป็นตน การสะสมอํานาจในมิตินี้ปรากฏอํานาจ อภิสิทธิ์
และการยอมรับคอนขางจะชัดเจน เพราะนักการเมืองคือบุคคลสาธารณะโดยรูปแบบนี้ไดมาจากแนวคิด
อํานาจชอบธรรม เกียรติยศ และเอกสิ ทธิ์ ตามแนวคิดของเวเบอรแ 3) การสะสมอํานาจในมิติวัฒนธรรม
(Accumulation of Power in Culture) คือ ในสังคมหนึ่งๆ จะมีวัฒนธรรมกระแสหลักและวัฒนธรรม
กระแสรอง รวมถึงวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธแ การที่วัฒนธรรมหนึ่งวัฒนธรรมไดรับการยกระดับใหเขา
มามีสวนรวมในปรากฏการณแ ตางๆ ในสังคม จึงถือเป็นการสะสมอํา นาจทางวัฒนธรรม ซึ่งการสะสม
อํานาจทางวัฒนธรรมจะสงผลใหผูที่อยูในวัฒนธรรมหรือผูที่ยอมรับในวัฒนธรรมนั้นไดรับการยอมรับและ
จะนําไปสูการสะสมอํานาจทางสังคมตามมาดวย (จุฑาพรรธแ ผดุงชีวิต, 2551) ในสวนของวัฒนธรรม
เวียดนามนั้นไดมีกระบวนการสะสมอํานาจเกิดขึ้น ไดแก การปรากฏขึ้นของการฟูอนรําในเทศกาลบูชา
พระธาตุพนม ณ พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งกอนหนานี้ไมมีชุดการฟูอนรําของชาวเวียดนาม แต
ปใจจุบันชุดการฟูอนรําของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ไดกลายเป็นชุดการรําบูชาชุดหนึ่งในพิธีบูชาพระธาตุ
พนม และร วมถึงการส งเรื อยาวเข า ร ว มแข งขัน ในพิธี ไ หลเรื อ ไฟ ตามเทศกาลไหลเรื อ ไฟ ณ จั งหวั ด
หนองคาย และอีกตัวอยางที่สําคัญก็คือ การกาวเขาไปมีบทบาทในพิพิธภัณฑแจังหวัดหนองคาย โดยทาง
จังหวัดยอมรับใหวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเป็นอัตลักษณแของเมืองหนองคายอีกดวยโดย
รูปแบบนี้ไดมาจากความสัมพันธแของแนวคิดการสะสมอํานาจกับรูปแบบของการสะสมอํานาจทางสังคม
จากการมีอํานาจชอบธรรม เกียรติยศ และเอกสิทธิ์ ตามแนวคิดของเวเบอรแ 4) การสะสมอํานาจในมิติ
สังคม (Accumulation of Power in Social) คือ การที่สมาชิกของครอบครัวหรือกลุมทางสังคมไดรับ
การสะสมอํานาจทางสังคม จนสังคมใหการยอมรับ ซึ่ง Max Weber มีมุมมองวา บางครั้งคนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีอาจจะไมไดรับการยอมรับทางสังคมเสมอไป ซึ่งเวเบอรแมองวา คนจึงดําเนินการสะสมอํานาจ
เพื่อใหเกิดความชอบธรรม (Max Weber, 1978) จากงานวิจัยของ Glem C. Loury, Tariq Modood and
Steven M.Teles พบวา การสะสมอํานาจทางสังคมของกลุมชาติพันธุแในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ นั้นสังคม
อเมริกาและอังกฤษ ตัดสินวาใครไดรับการสะสมอํานาจทางสังคมจากการมี อํานาจในเชิงเศรษฐกิจ ที่
นํามาสูการมีอภิสิทธิ์แลวจึงจะไดรับการเกียรติหรือการยอมรับตามมานั้นเอง จึงจะถือวาสมาชิกของกลุม
ชาตินั้นๆ ไดรับการสะสมอํานาจทางสังคม อยางไรก็ตามสังคมอเมริกาและอังกฤษยังคงใหความสําคัญกับ
การทํากิจกรรมอีกดวย (Glem C. Loury, Tariq Modood and Steven M.Teles., 2005) ตามปรากฏการณแการ
สะสมอํานาจทางสังคมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามไดรับการยอมรับจากสังคมไทย วา มีอํานาจที่จะ
กระทําสิ่งตางๆ ไดตามความตองการ และมีอภิสิทธิ์ตางๆ ตามมาจากการมีอํานาจและสิ่งสําคัญนั้นตอง
ไดรับการยอมรับจากตัวเอง ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม และสังคมไทยดวย จากกรอบแนวคิดการวิจัยในครั้ง
นี่พอจะสรุปไดวา รูปแบบของการสะสมอํานาจทางสังคมนั้นจะมีความแตกตางกันไปตามมิติตางๆ คือ มิติ
ทางดานเศรษฐกิจ มิติทางดานการเมือง มิติทางดานวัฒนธรรม และมิติทางดานสังคม สังคมไทยจึงจะใหการ
ยอมรับ ผูวิจัยมีความคาดหวังวากรอบแนวคิดนี้จะนําไปสูความเขาใจปรากฏการณแการสะสมอํานาจในมิติ

สังคมของชาวเวียดนามในมิติตางๆอยางครบถวน โดยรูปแบบนี้ไดมาจากความสัมพันธแข องแนวคิดอํานาจ
จากการมีอํานาจชอบธรรม เกียรติยศ และเอกสิทธิ์ ตามแนวคิดของเวเบอรแ
กระบวนการสะสมทุน (Process Accumulation of capital) คือ การสะสมอํานาจของชาวไทย
เชื้อสายเวียดนาม โดยวัดจากการมี อํานาจชอบธรรม (Legitimate Power) เกียรติยศ (Prestige) และ
เอกสิทธิ์ (Privilege) ของครอบครัว (Max Weber, 1968) ซึ่งเป็นเงื่อนไขสําคัญในการวิจัยในครั้งนี้
อํานาจชอบธรรม (Legitimate power) คือ อํานาจที่มาจาก 1) สิทธิอํานาจบุญบารมี ที่ชาวไทยเชื้อสาย
เวียดนามสะสมมาดวยตัวเอง ไดแก ความขยัน ประหยัด อดทน และบางครั้งก็ไดมาจากการรับการยอมรับ
ของผูที่มีบารมีเหนือกวา 2) สิทธิอํานาจประเพณี คือ การมีบทบาทและไดรับการยอมรับใหเป็นผูประกอบ
พิธีกรรม ความเชื่อเฉพาะของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม เชน การรับตําแหนงพอจ้ําและมีบทบาทตางๆ ที่
เกี่ยวกับศาลเจ าของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม และมีการปฏิบัติตนที่ช าวไทยเชื้อสายเวียดนามใหกับ
ยอมรับ และ 3) สิทธิอํานาจตามกฎหมาย คือ การไดรับการแตงตั้งจากองคแกรตางๆ ที่จดทะเบียนถูกตอง
ตามกฎหมาย ดังนั้นตําแหนงตางๆที่ขึ้นอยูกับกลุมและองคแกรจึงตองมีการแตงตั้งและไดรับความเห็นชอบ
จากระบบราชการ เชน ตํ าแหนงกรรมการของสมาคมชาวเวียดนามจังหวัดตา งๆ ตํา แหนงกรรมการ
สมาคมมิตรภาพไทยเวียดนาม สมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม สมาคมนักธุรกิจไทยเวียดนาม เวเบอรแ
จําแนกสิทธิอํานาจออกเป็น 3 ประการ คือสิทธิอํานาจตามประเพณี ที่มีรากฐานมาจากขนบธรรมเนียม
ประเพณีกําหนดไว และจะมีการสะสมอยูในชุมชน แวดวง และสังคมโดยทั่วไป ทั้งอยูในโครงสรางของรัฐ
และนอกโครงสรางของรัฐเชนกัน ประการตอมา สิทธิอํานาจบุญบารมีมาจากคุณลักษณะสวนตัว เชน
ความกลาหาญ ความมีจริยธรรม ความเสียสละ เป็นตน โดยสิทธิอํานาจบุญบารมีสะสมอยูไดในตัวของ
ผูคนและอาจจะไดรับมอบจากผูที่มีบ ารมีสูงกวาก็ได (โคเซอรแ ,2547:376) สุดทา ยสิทธิ อํานาจตาม
กฎหมายมีรากฐานตามหลักเหตุผลหรือกฎขอบังคับที่กําหนดเอาไว โดยการสะสมของสิทธิอํานาจก็อยูกับ
โครงสรางหรือองคแกรของรัฐ เวเบอรแเชื่อวาอํานาจทั้งสามประการนี้มีการผสมผสานกันระหวาง ชุมชน
ผูคน และรัฐ (สุภางคแ จันทวานิช,2551) ที่มีความสมดุลของสิทธิอํานาจตามประเพณี บุญบารมี และ
เหตุผล กันอยางลงตัวและนําไปสูการสถาปนาอํานาจขึ้นมาในสังคม (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2554) และ
นํามาสูกระบวนการสะสม สืบทอด และฝใ่งรากลึกในสังคมจนนํามาสูการยอมรับจากสังคม (Krishna
Thongkaew, Somsak Srisontisuk & Viyouth Chamruspanth, 2014) เพราะการยอมรับ (Prestige) คือการฝใ่ง
รากลึกของอํานาจแบบดั้งเดิมตามความคิดของเวเบอรแ และนั้นก็คือการสะสมอํานาจทางสังคม ดังนั้น
อํานาจอันชอบธรรมคือความสมดุลของสิทธิอํานาจสามฝุายของชุมชน ผูคน และรัฐ ที่ปฎิสัมพันธแกันและ
กันอยางตัว บทความชิ้นนี้ของผูวิจัยจึงพยายามอธิบายปรากฏการณแการสะสมอํานาจทางสังคมของชาว
ไทยเชื้อสายเวียดนามผานสิทธิอํานาจเชิงประเพณี บุญบารมี และเหตุผล ของเวเบอรแเพื่อจักคลี่คลาย
ปรากฏการณแการสะสมอํานาจทางสังคมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในสังคมไทย

บทที่ 3
ระเบียบวิธีในการวิจัย
โครงการวิจัยเรื่อง “การสะสมอํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม”เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ที่นํารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมาใชในการวิจัย มี
วัตถุประสงคแ (1) เพื่อศึกษากระบวนการสะสมอํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม (2) เพื่อ
ศึกษารูปแบบการสะสมอํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม (3) เพื่อวิเคราะหแเงื่อนไขที่นําไปสู
การสะสมอํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ผูวิจัยนําวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case
Study Approach) โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก การสังเกตการณแ (Observation) การบันทึก
ประวัติชีวิตบุคคล (Life History) การสัมภาษณแเชิงลึก (In-depth Interview) และการการสัมภาษณแ
กลุม (Group Interview) เพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคแการวิจัย ผูวิจัยจึ งไดกําหนดแบบแผนในการ
วิจัยดังตอไปนี้
3.1 รูปแบบการวิจัย ผูวิจัยเลือกใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่นํารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมมาใชในการวิจัย และเก็บขอมูลดวยการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Approach)
เพราะตองการนําเสนอความสําคัญของขอมูลของครอบครัวชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม โดยใชวิธีการศึกษา
กลุมกรณีศึกษาที่ใหความสําคัญกับสิ่งที่ถูกศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง มีขอบเขตที่กําหนดชัดเจน ใน
กรณีของการสะสมอํานาจทางสังคมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม นั้นเป็นการศึกษารูปแบบ กระบวนการ
สะสมอํานาจ ที่มีความเฉพาะและมีความสลับซับซอนของการใหความหมาย คุณคา ที่มีความสัมพันธแอยู
กับบริบททางสังคมอันมีเงื่อนไขภายในและเงื่อนไขภายนอกอยูดวยและจากความซับซอนดังกลาวทําให
การตีความของปรากฏการณแจากการวิจัยจึงตองอาศัยการวิจัยในเชิงคุณภาพที่ผูวิจัยถือเป็นเครื่องมือการ
วิจัยดวย เพราะสามารถประยุกตแแนวทางและระเบียบวิธีไดอยางทันทวงทีกับปรากฏการณแที่ผูวิจัยประสบ
ในสนามของการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คือ การวิจัยที่ทําในสถานการณแที่เป็นธรรมชาติ
ใชวิธีการศึกษาและเครื่องมือในการเก็บขอมูลที่หลากหลาย แตเครื่ องมือสําคัญในการเก็บขอมูลคือ ตัว
นักวิจัยเอง การวิจัยเชิงคุณภาพเป็น การวิจัยที่ออกแบบใหมีความยืดหยุน นักวิจัยเชิงคุณภาพดําเนิน
การศึกษาและทําการวิเคราะหแขอมูลดวยหลักตรรกะแบบอุปนัย คือ ไมรีบเรงตั้งสมมุติฐานกอนที่จะไดเริ่ม
ลงมือเก็บขอมูลในภาคสนามแลว สมมติฐานที่ตั้งไวเชน นั้น สามารถปรับปรุ งไดเมื่อขอมูลชี้วามีความ
จําเป็นตองปรับเพื่อความเหมาะสมโดยนัยนี้ อนึ่งในขณะที่ผูวิจัยกําลังเดินการเก็บขอมูล ผูวิจัยก็จักทํา
การตรวจสอบขอมูลไปดวย โดยผูวิจัยจักดําเนินการตรวจสอบสามเสากับขอมูลดวยวิธีการ 3 รูปแบบ
ไดแก (1) การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) โดยตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการ
บันทึกประวัติชีวิตของผูนําครอบครั วของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ที่ตางเวลา ตางสถานที่ และตา ง

บุคคล วาขอมูลที่ไดจากเครื่องมือที่รวบรวมมามีความถูกตอง หรืออนึ่งถาหากขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูล
ดวยการสังเกต ผูวิจัยก็จะตองทําการสังเกตเหตุการณแในเวลา สถานที่ ที่ตางออกไป ไดแก การเขารวม
สังเกตกิจกรรมวันเกิดประธานโฮจิมินหแ งานศพ งานแตงงาน และตลาด เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองมากที่สุด
(2)การตรวจสอบสามเสาดวยวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological triangulation) คือ ตรวจสอบขอมูล
จากการเก็บขอมูลหลายวิธี เชน สังเกตการณแ บันทึกประวัติชีวิต และสัมภาษณแกลุม (3) การตรวจสอบ
สามเสาดานทฤษฎี (Theory triangulation) คือ การนําแนวคิดทฤษฎีอื่นมาตรวจสอบกับขอมูล เชน
แนวคิดอํานาจ แนวคิดการสะสมอํานาจทางสังคม มาทดลองเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research - PAR) คือ การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนร วม คือ ประชาชนในพื้น ที่หรื อเรื่ องที่ทํา การวิจัย ซึ่งการวิจัยแบบ PAR เป็น
กระบวนการทําวิจัยที่นักวิจัยจะรวมมือกับผูที่เกี่ยวของในประเด็นหรือพื้นที่วิจัย ออกแบบการวิจัยรวมกัน
ตั้งแตตั้งโจทยแวิจัย คนหาสาเหตุ และวิธีการแกไขปใญหาตาง ๆ เก็บขอมูลการวิจัยไปจนถึงสรุปผลการวิจัย
โดยกระบวนการทํ า วิ จั ย แบบ PAR
จะมี บุ ค คลเกี่ ย วข อ ง 3 กลุ ม ที่ ร ว มกั น ทํ า ตั้ ง แต ต น จนจบ
กระบวนการวิจัย ไดแก นักวิจัย ผูรวมงานวิจัยที่มีเชื้อสายเวียดนามและชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่อยูใน
ชุมชน และชาวบาน โดยยึดหลัก การมีสวนรวม (Participation) การสรางกิจกรรม (Action) และการ
วิจัย (Research) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เป็นวิธีการเรียนรูจากประสบการณแโดยอาศัยการ
มีสวนร วมจากทุกฝุา ยที่เ กี่ยวของกับกิจ กรรมวิจัย นับตั้งแต การระบุปใญหา การดําเนินการ และการ
ติดตาม ประเมินผล ขอมูลที่ไดจากการวิจัยทุกขั้นตอนเป็นสิ่งที่ชุมชนตองรู และนําไปใชประโยชนแ
วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Approach) คือ วิธีการวิจัยที่เนนการศึกษากรณีที่
เฉพาะเจาะจง จุดเนนอยูที่สิ่งที่ถูกศึกษาซึ่งการศึกษาเฉพาะกรณีก็มีวิธีการศึกษาใน 4 แบบ ไดแก (1)
ความกวางของขอมูล วิธีการศึกษาแบบนี้จะไดขอมูลของบุคคลหรือหนวยที่ตองการศึกษาดวยการเขารวม
สังเกตการณแกระทําของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามใน วันชาติ วันเกิดประธานโฮจิมินหแ เพื่อทําเขาความ
บริบท ขอบเขต ของกิจกรรมซึ่งตองใชระยะเวลาและการสังเกตการที่ความตอเนื่ องกันและกัน (2) ความ
ลึกของขอมูล คือความลุมลึกตอเนื่องของมิติตางๆ ไดแก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ที่ตอง
อาศัยกระบวนการเขาถึงขอมูลจากหลากหลายวิธี อาทิ การบันทึกประวัติชีวิตบุคคล (Life History) ของ
ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม และการสัมภาษณแเชิงลึกชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม หรือสมาชิกของครอบครัวที่
มีประสบการณแ ความทรงจํา และความสามารถในการใหขอมูลที่ผูวิจัยมีความสนใจอยางเฉพาะเจาะจงใน
เรื่องนั้นๆ ได อาทิ ความทรงจําเกี่ยวกับการอพยพเขามาในสังคมไทย มีอุปสรรค เงื่อนไข อะไรบาง (3)
ความสัมพัน ธแร ะหวางเงื่ อนไขในชวงเวลาที่ศึกษา วิธีการศึกษาเฉพาะกรณีเ ป็น วิธี การศึกษาวิธีหนึ่งที่
สามารถทําใหทราบถึงกระบวนการ และเงื่อนไขเรื่องเวลา (Time) ที่มีลักษณะที่ตอเนื่องเชื่อมโยงซึ่งกัน
และกัน ซึ่งถือเป็นความโดดเดนของวิธีการศึกษาแบบนี้ ดังนั้น ผูวิจัยจึงนําการสัมภาษณแเชิงลึ ก มา

เชื่อมโยงกับการสัมภาษณแกลุม เพื่อตองการใหเห็นวา ในชวงเวลาที่ตางออกไปนั้นเหตุการณแหนึ่งนําไปสู
อีกเหตุการณแหนึ่งไดอยางไร และมีความเป็นพลวัตรไดอยางไร อาทิ มองวิวัฒนาการการสะสมอํานาจ
ตั้งแต การเขามาในสังคมไทยของบิดามารดา มากอรางสรางตัว ประกอบอาชีพ มีบุตร สรางครอบครัว
จนสังคมไทยยอมรับ มีขั้นมีตอน และมีเงื่อนไขอะไรเขามาบาง (4) การจัดกลุม คือการรวมรวมขอมูลที่มี
ความหมาย ความเกี่ยวโยง สัมพันธแกัน เพราะการไดมาซึ่งขอมูลที่มีความกวางและความลึกจะทําให
หนวย (Unit) มีความเดนชัดมากขึ้น โดยนําขอมูลจาก การบันทึกประวัติชีวิตบุคคล การสังเกตการณแ การ
สัมภาษณแเชิงลึก และการสัมภาษณแกลุม มาจัดแบงตามกลุมตาง ที่วางไว อาทิ เงื่อนไขภายใน เงื่อนไข
ภายนอก รูปแบบการสะสมอํานาจ กระบวนการสะสมอํานาจ และการสะสมอํานาจทางสังคม เพื่อจะได
ขอมูลตามสิ่งที่ผูศึกษาตองการศึกษาตามกรอบแนวคิดการวิจัย
3.2 หนวยวิเคราะหแ (Units of analysis) คือ หนวยของสิ่งที่ผูวิจัยนําลักษณะหรือคุณสมบัติของ
สิ่งนั้นๆ มาวิเคราะหแ ซึ่งงานวิจัย “การสะสมอํานาจทางสังคมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม” ผูวิจัยได
ออกแบบหนวยการวิเคราะหแไว 2 ระดับ คือ (1) หนวยวิเคราะหแระดับปใจเจกบุคคล (Individual) คือ ชาว
ไทยเชื้อสายเวียดนามที่อพยพเขามาอาศัยอยูในจังหวัดสุราษฎรแธานี โดยมีสัญชาติไทยดวยการใหของ
รัฐบาลและไดดวยการกําเนิด จํานวน 32 กรณีศึกษา (๒) ระดับกลุมทางสังคม (Groups) คือการรวมกลุม
ของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัด
สุราษฎรแธานี โดยผูวิจัยจะนําวิธีการศึกษาประวัติชีวิต
สัมภาษณแเชิงลึก นําขอมูลมาสนับสนุนการทําวิจัยครั้งนี้
3.3 การเขาถึงแหลงขอมูล ในเบื้องตนผูวิจัยและผูรวมวิจัยกําหนดกลุมเปูาหมายเป็นผูที่ยอม
เปิดเผยตนเองและไดรับการยอมรับจากครอบครัวและชุมชน และใชวิธีการเขาถึงแหลงขอมูลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลหลากหลายวิธีทั้งที่เป็นทางการและไมเป็นทางการเพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมมากที่สุด
โดยวิธีการทั้งหมดจะดําเนินการแบบผสมผสานกันตลอดกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งการเขาถึง
แหลงขอมูลในครั้งนี้ผูวิจัยจะดําเนินการโดย การสํารวจขอมูลเบื้องตน การรวมกิจกรรมกับกลุมเปูาหมาย
การติดตอสื่อสารกับกลุมเปูาหมาย การนัดพบ และการยินยอมเขารวมการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1)
การสํารวจขอมูลเบื้องตน ผูวิจัยจะจัดทําหนังสือราชการออกจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรแธานี
3.4 กลุมเปูาหมายในการศึกษา (Target Groups) การเลือกกลุมเปูาหมาย ใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) มีหลักการทั่วไปดังนี้คือ การเลือกกรณีศึกษาที่คิดวาสามารถ
เป็นตัวแทนของกลุมประชากร คือ ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่มีคุณสมบัติสอดคลองตามกรอบแนวคิด
(Conceptual Framework) โดยมีองคแประกอบ (1) ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอยูในจังหวัดสุราษฎรแธานี
(2) ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่อพยพเคลื่อนยายของรัฐบาลตั้งแต ค.ศ.1953 (3) ชาวไทยเชื้อสาย
เวียดนามที่มีการสะสมอํานาจ (4) ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ที่ยอมรับวามีการสะสมอํานาจในความเป็น
ปใจเจกและในระดับกลุม

3.5 พื้นที่ในการวิจัย (Research Areas) ผูวิจัยไดกําหนดเลือกพื้นที่ที่ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามมี
ปฏิสัมพันธแกับ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎรแธานี
3.6 วิธี การเก็บขอมูล (Data Collective) คือ การรวบรวมขอมูลจากหลายวิธี (Multimethods) หลายแหลงขอมูล (Multi-resource) เพื่อตองการขอมูลอยางรอบดานและมีลักษณะของ
ความเป็นพลวัตร ที่สอดคลองกับกรอบแนวคิดในการวิจัยและแนวคิดทฤษฎีมีการตรวจสอบขอมูลที่เก็บ
มาดวย
3.6.1 การสังเกตการณแ (Observation) เป็นเทคนิคที่เกี่ยวกับการใชปราสาทสัมผัสอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางพรอมกัน การสังเกตจัดวาเป็นการเก็บรวบรวมขอมูลทางออม (Indirect methods)
ดังนั้นหนาที่ที่นักวิจัยจะตองทําก็คือ เขาไปอยูในเหตุการณแของกลุมที่ตองการศึกษา และบันทึกเหตุการณแ
ที่พบเห็นนั้น ดวยการแทรกตัวเองเขาไปอยูในที่ที่เหมาะสม เพื่อจะไดขาวสารที่ครบถวน รวมทั้งการสราง
ความสัมพันธแกับผูที่มีสวนรวมในเหตุการณแนั้นดวยความเหมาะสม ประเภทของการสังเกตแบงออกไดเป็ น
2 ประเภท คือ 1) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) คือ การเขาไปอยูและปฏิบัติ
ตนใหเป็นสวนหนึ่งของชุมชนที่ศึกษาซึ่งก็เทากับเป็นการสังเกตดวยตัวผูวิจัยเอง โดยแยกประเภทของการ
สังเกตแบบมีสวนรวมนี้ออกเป็น 3 ประเภท(1) การสังเกตการณแแบบมีสวนรวมโดยสมบูรณแ (Complete
Participant) ไดแก การที่ผูวิจัยเขารวมกิจกรรมโดยปกปิดบทบาทในฐานะที่เป็นผูวิจัยไวแตพยายามเขา
ไปมีสวนรวมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับผูที่ตนตองการศึกษาใหมากที่สุด (2) การมีสวนรวมในฐานะที่เป็นผู
สังเกตการณแ (Participant as Observation) ไดแก การที่ผูวิจัยเขารวมในกิจกรรมและเปิดเผยเกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่ดานการวิจัยของตนเอง แตไมใชเวลาเขารวมในกิจกรรมในสวนที่ไมเกี่ยวกับงานวิจัย (3)
การสังเกตการณแแบบไมไดมีสวนรวมโดยสมบูรณแ (Observation as Participant) ไดแก การที่ผูวิจัยใช
วิธีการสังเกตเป็นหลัก โดยพยายามเขาไปมีสวนรวมใหนอยที่สุด ซึ่งเป็นการสังเกตภาพกวาง ทั่วไป ไม
เฉพาะเจาะจง
3.6.2 การสังเกตการณแแบบไมมีสวนรวม (Non-participant Observation) เป็นการสังเกตที่ผู
สังเกตไมเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของผูถูกสังเกต แตคอยสังเกตอยูหางๆ เชน 1) สังเกตโดยไมใหผู
สังเกตรูตัว คือการลอบสังเกตโดยไมใหผูถูกสังเกตรูตัว เชน สังเกตการณแ วิถีชีวิตประจําวันของชาวไทย
เชื้อสายเวียดนาม การจัดการงานศพ การประกอบอาชีพ การออกกําลังกาย การเขารวมกิจกรรม และการ
พักผอ น 2) สัง เกตโดยใหผูถู กสัง เกตการณแ รู ตั ว คื อ การที่ผู วิจัย ทํา การสั งเกตโดยที่ชาวไทยเชื้ อสาย
เวียดนามรูตัว อาทิ การติดตามสังเกตพฤติกรรม หรือวิถีชีวิตประจําวัน ประจําสัปดาหแ และประจําเดือน
ของผูนําครอบครัวหรือผูนําสมาคม วาในหนึ่งรอบเดือน มีการเขารวมกิจกรรมอะไรบาง ที่มีผลตอการ
สะสมอํานาจทางสังคม

3.6.2 การบันทึกประวัติชีวิตบุคคล (Life History) บันทึกประวัติชีวิตบุคคลถือเป็นเอกสารสวน
บุคคล (Personal document) ซึ่งบรรยายถึงบุคคล ที่อาจออกมาในรูปของการเขียนและการบอกเลา
และมั ก จะเป็น เรื่ อ งราวที่ เ กี่ย วกับ ประสบการณแ ของกลุ มชาติเ วี ยดนาม ที่ เ กี่ย วกับ ความเชื่ อ ศาสนา
พิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตและเนื่องจากวิธีการที่ไดมาของบันทึกประวัติชีวิตบุคคลนั้น มัก
ไดมาไดดวยวิธีการรวบรวมโดยมีแนวการสัมภาษณแ (Interview guide) หรือไดมาซึ่งวิธีการสัมภาษณแ
แบบไมมีโครงสร าง โดยปลอยใหชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเลาเรื่ องราวของตนไปตามสบาย แตอยูใน
แนวทางที่ผูวิจัยกําหนดขอบเขตหรือหัวขอไวอยางคราวๆ ดังนั้นผูวิจัยจะนําเครื่องอัดเสียงมาขออนุญาตทํา
การบันทึก และจะทําการถอดเทปภายและนําขอมูลที่ไดมา ใหผูใหขอมูลสําคัญจากการเลาประวัติชีวิต
บุคคล ตรวจทาน และใหสมาชิกครอบครัวของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามชวยตรวจทานอีกครั้งหนึ่ง เพื่อ
ตองการใหขอมูลที่ไดจากเทคนิคนี้มีความเชื่อถือไดมากที่สุด
3.6.3 การสัมภาษณแเชิงลึก (In-depth Interview) การเก็บขอมูลสนามดวยวิธีการสัมภาษณแเชิง
ลึกนี้ ผูวิจัยสามารถที่จะเจาะหาขอมูลรายละเอียดของเรื่องที่ตองการศึกษาเฉพาะเรื่อง และสามารถใช
เครื่องมือหารายละเอียดของประเด็นเพิ่มเติม และการเก็บขอมูลภาคสนามดวยการสัมภาษณแเชิงลึกก็เป็น
เทคนิคที่คอนขางจะถูกตองแมนยํา และเป็นการสื่อความหมายแบบโตตอบกันทั้งสองฝุาย (Two way
communication) โดยผูที่ใหสัมภาษณแสามารถแสดงความคิดเห็นหรือใหขอมูลไดอยางเต็มที่ ซึ่งสามารถ
เก็บขอมูลปลีกยอยที่นาสนใจไดมากกวาการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม แตตองพยายามใหไดประเด็นที่
ตองการและถูกตองแมนําดวย จุดออนของการเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณแเชิงลึกก็คือ ผูวิจัยตองคอยจด
บันทึกขอมูลไปดวยซึ่งอาจจะไมสอดคลองกับการสนทนา ในกระบวนการตรงนี้ผูวิจัยนําเครื่องบันทึกเสียง
มาขออนุญาตผูใหขอมูลสําคัญและทําการบันทึกเสียงการสัมภาษณแเชิงลึก เพื่อปูองกันไมใหขอมูลขาดตอน
และไมตอเนื่องกันนั้นเอง แตอยางไรก็ตามการใชเครื่องบันทึกเสียงอาจจะสงผลตอคําตอบ ดังนั้นผูวิจัยจะ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยการสัมภาษณแซ้ํา หรือดวยการสัมภาษณแผูใกลชิด หรือตรวจสอบจาก
รายงานตางๆ ที่มีอยู เป็นตน ความเชื่ อถือไดสวนหนึ่งของการนําเทคนิคการสัมภาษณแเชิงลึกมาใชก็คือ
วิธี การเลือกตั วอยาง ผูวิจั ยควรจะเลือกผูใหขอมูลสําคัญที่เป็นตัวแทนของประชากรกลุมตางๆ ที่เป็น
เปูาหมายของการวิจัยหรือเลือกกรณีที่สามารชี้ประเด็นตางๆ ไดชัดเจนขึ้น ทั้งนี้เพื่อความถูกตองและเชื่อถือ
ได
3.6.4 การสัมภาษณแกลุม (Group Interview) เป็นขั้นตอนหนึ่งของการตรวจสอบขอมูลที่ไดมา
จากการสังเกตการณแ การบันทึกประวัติชีวิต และการสัมภาษณแเชิงลึก โดยผูวิจัยจะนัดหมายผูใหขอมูล
สําคัญมาทําการสัมภาษณแกลุมๆ ละ 3 คน ซึ่งการสัมภาษณแกลุมจะทําใหขอมูลที่ไดมาจากการศึกษาประวัติ
ชีวิต การสัมภาษณแเชิง และการสังเกตการณแ มีความถูกตองมากขึ้นอีกดวย
3.6.5 การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection) การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้
แบงเป็น 2 ขั้นตอนดวยกัน คือ ขั้นตอนกอนการเขาไปเก็บขอมูลในพื้นที่ และขั้นตอนของการเก็บขอมูลใน

พื้น ที่ 1) ขั้น ตอนกอนการเขา ไปเก็บขอมู ลในพื้น ที่ การสํา รวจปรากฏการณแ (Exportation of
Phenomena) และทําการศึกษาทฤษฎีการสะสมอํานาจทางสังคมเขามาอธิบายปรากฏการณแที่เกิดขึ้น
โดยผูวิจัยไดทํา การทบทวนวรรณกรรมที่เ กี่ยวของ เพื่อสร างกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual
Framework) เพื่อเป็นสมมติฐานคราวๆ เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการศึกษา เก็บขอมูล วิเคราะหแ และ
สังเคราะหแ ขอมูลตอไป 2) ขั้นตอนของการเก็บขอมูลในพื้นที่ ผูวิจัยสังเกตการณแปรากฏการณแดวยตนเอง
และดําเนินการสัมภาษณแดวยตนเองดวยแนวทางการสัมภาษณแ (Interview guide) ในการเก็บขอมูลดวย
การสัมภาษณแเชิงลึก (In-depth Interview) และสําหรับการสัมภาษณแกลุม (Group Interview) เพื่อให
ไดขอมูลที่ครอบคลุมกับวัตถุประสงคแในการวิจัยและกรอบการวิจัย และในกระบวนเหลานี้ก็จะมีการ
อุปกรณแ การวิ จั ย อาทิ กล องถา ยรู ป เทปบัน ทึกเสี ยง เป็ น อุปกรณแ ใ นการทํา การวิ จัยในครั้ งนี้ โดยใน
กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นผูวิจัยในฐานะเครื่องมือการวิจัย ก็ทําหนาที่ในการวิเคราะหแขอมูลจาก
สนามและตรวจสอบพรอมกัน ดังขอตอไป
3.7 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล คือ ชวงเวลาผูวิจัยเริ่มเก็บขอมูลดวยวิธีการสังเกตการณแ ตามมา
ดวยการบันทึกประวัติชีวิต การสัมภาษณแเชิงลึก และการสัมภาษณแกลุม ในงานวิจัยซึ่งใชเวลาระหวาง
ระยะเวลานับตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 – 31 มีนาคม พ.ศ.2560
3.8 การวิเคราะหแขอมูล (Data Analysis) นักวิจัยดําเนินการประมวลผลในสนามเป็นสําคัญ โดย
นําวิธีการตรวจสอบสามเสา (Triangulation) 3 รูปแบบ คือ (1) การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data
Triangulation) โดยตรวจสอบ เวลา สถานที่ และบุคคล วา ถาหาก เวลา สถานที่ และบุคคล ตาง
ออกไปข อ มู ล จะยั ง คงถู ก ต อ งหรื อ เปล า (2)
การตรวจสอบสามเส า ด ว ยวิ ธี ร วบรวมข อ มู ล
(Methodological triangulation) คือ ตรวจสอบขอมูลจากการเก็บขอมูลหลายวิธี เชน เอกสาร การ
สังเกตการณแอยางมีสวนรวม และการสัมภาษณแเชิงลึก วามีความถูกตองหรือเปลา (3) การตรวจสอบสาม
เสาดานทฤษฎี (Theory triangulation) คือ การนําแนวคิดทฤษฎีที่ตางไปมาตีความขอมูลวา มีความ
แตกตางมากนอยเพียงใดกับทฤษฎีที่ใชอยู จากนั้นก็ดําเนินการจัดระบบของขอมูลดวยการจําแนกใหเป็น
หมวดหมูตามประเด็นที่ศึกษา หลังจากนั้นจึงดําเนินการวิเคราะหแเปรียบเทียบขอมูลในแตละประเด็นและ
หาขอสรุป
3.9 การนําเสนอผลการวิจัย ผูวิจัยใชวิธีการพรรณนาวิเคราะหแ (Analytical Description) ซึ่งเป็น
การบรรยาย อธิบายขอเท็จจริงโดยการวิเคราะหแเงื่อนไขตางๆ โดยผสมผสานกับแนวคิดอํานาจ จากนั้นก็ทํา
การสังเคราะหแปรากฏการณแของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ตลอดจนนําเสนอขอมูลตามกรอบแนวคิดการวิจัย
เพื่อใหเขาใจชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ทั้งนี้เพื่อใหมีความชัดเจนมากขึ้น ผูวิจัยจึงใชหลักฐานชั้นตนและ
หลักฐานชั้นรอง แผนภาพ (Diagrams) ประกอบในการนําเสนอปรากฏการณแทางสังคมในครั้งนี้

3.10 จริยธรรมการวิจัย
การศึกษา “การสะสมอํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม” ในครั้งนี้ผูวิจัยมีความ
ตระหนักถึงบทบาทสําคัญที่นักวิจัยทุกคนพึงมีในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการวิจัย ทั้งนี้เพราะธรรมชาติ
ของขอมูลที่ศึกษาในครั้ งนี้เ ป็นขอมูลที่มีผลตอความรูสึกโดยเฉพาะกลุมชาติพัน ธุแเวียดนาม ซึ่ งเคยถูก
สังคมไทยตั้งคําถามตามมาตลอด ซึ่งสิ่งเหลานี้มีความเกี่ยวของสัมพันธแกับความคิด คุณคา และคานิยม
ของผูถูกศึกษา ผูวิจัยมีความใสใจและมุงใหความสําคัญกับเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการวิจัยเป็น
อยางมากที่สุด ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีกระบวนการดานจริยธรรมในการวิจัย ดังนี้
3.10.1 การนําเสนอขอเสนอการวิจัย (Research Proposal) ตอคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษยแ มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อขอความเห็นชอบดานจริยธรรมในการวิจัยใหเป็นไปตามระเบียบ
ของ มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยยึดหลักเกณฑแตามคําประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki)
3.10.2 การปกปูองสิทธิ์และการใหความมั่นใจแกผูใหขอมูล ทั้งนี้กอนที่ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บ
ขอมูล ผูวิจัยตองแนะนําตัว ประกอบดวย ชื่อ นามสกุล และตนสังกัด พรอมทั้งชี้แจงวัตถุประสงคแของการ
วิจัยใหกับกลุมเปูาหมาย เพื่อใหเขาใจและทราบถึงวัตถุประสงคแ ในการวิจัยครั้งนี้ รวมถึงผลประโยชนแที่จะ
เกิดจากการวิจัยในครั้งนี้ พรอมใหคํารับรองวาจะมีการเก็บขอมูลของผูใหขอมูลอยางเป็นความลับเพื่อ
ปูองกันความเสียหายที่จะเกิดขั้น และใชไปเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เทานั้น
3.10.3 การเคารพบุคคล คุณคา และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยแ โดยในขั้นตอนของการเก็บรวบรวม
ขอมูลของผูเขารวมการวิจัยทุกคน ผูวิจัยจะเปิดโอกาสใหซักถามขอสงสัยตางๆใหโอกาสและสิทธิกับผูให
ขอมูลในการตัดสินใจเขารวมการวิจัยดวยตนเอง สอบถามความสมัครใจเบื้องตน จากนั้นหากผูใหขอมูล
ยินยอม ผูวิจัยจะจัดทําหนังสือยินยอมเขารวมการวิจัย โดยเนื้อหาของหนังสือประกอบดวยรายละเอียด
ของงานวิจั ย วั ต ถุ ป ระสงคแ ประโยชนแ ที่ค าดว า จะไดรั บ จากการวิ จัย วิธี ก ารดํ า เนิ น การวิจั ย สิ ท ธิ
ประโยชนแ การปกปิดขอมูลเป็นความลับ การไมเปิดเผยรายนามของผูเขารวมการวิ จัยจะใชชื่อสมมติ
แทนชื่อจริง การขออนุญาตบันทึกเทปเสียง การนําเสนอขอมูลที่ไดจะนําเสนอในภาพรวมทั้งหมด รวมทั้ง
ที่อยูของผูวิจัยในการติดตอ เมื่อมีปใญหาเกี่ยวของกับงานวิจัย โดยผูเขารวมการวิจัยหรือผูใหขอมูลมีสิทธิ
ในการถอนตัว ออกจากการวิจัยไดตามตองการ เป็นการสะทอนใหเห็นวาผูวิจัยเคารพในการตัดสินใจของ
ผูใหขอมูลและจะใหขอมูลก็ตอเมื่อสมัครใจที่จะใหขอมูลเองเทานั้น
3.10.4 คุณธรรมประจําใจของผูวิจัย ผูวิจัยยึดมั่นและถือมั่นในคุณธรรมประจําใจ ในการทําวิจัย
ครั้งนี้วาจะไมเปลี่ยนแปลงขอมูลของผูใหข อมูลโดยจะทําการวิเคราะหแขอมูล นําเสนอตามความเป็นจริง
และจะไมนําขอมูลของผูใหขอมูลไปใชเพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เทานั้น

บทที่ 4
บริบททางสังคมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
โครงการวิจัยเรื่อง “การสะสมอํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม”เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ที่นํารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมาใชในการวิจัย มี
วัตถุประสงคแ (1) เพื่อศึกษากระบวนการสะสมอํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม (2) เพื่อ
ศึกษารูปแบบการสะสมอํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม (3) เพื่อวิเคราะหแเงื่อนไขที่นําไปสู
การสะสมอํา นาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ผูวิจัยนํ า วิธี การศึ กษาเฉพาะกรณี ( Case
Study Approach) โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก การสังเกตการณแ (Observation) การบันทึก
ประวัติชีวิตบุคคล (Life History) การสัมภาษณแเชิงลึก (In-depth Interview) และการการสัมภาษณแ
กลุม (Group Interview)
4.1 ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามคือใคร สังคมไทยมีคําที่เรียกขานชาวเวียดนามแตกตางกันไปตาม
ชวงเวลาทางสังคม โดยแตละคําก็มีความหมาย บริบท คุณคา การตีความหมายที่แตกตางกันไป มีทั้งที่
ชาวเวียดนามเองยอมรับและก็ปฏิเสธนั้นเอง ซึ่งมีดังตอไปนี้ คือคําวา “ญวน” “แกว” และ“ชาวไทยเชื้อ
สายเวียดนาม” นั้นเอง
ญวน (Yuon) คําวา “ญวน” ปรากฏในสังคมสยามตามหลักฐานดังนี้ ขุนวิจิตรวาทการไดสันนิ
ฐานถึงคําวา ญวน วาคือ ประเทศเกาจีโบราณ (Giao Chi) ซึ่งเคยตั้งอยูในแควนตังเกี๋ย (Tonkin) (ขุน
วิจิตรวาทการ, 2514) สวนสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพไดตั้งขอสังเกตในเชิงโบราณคดีวาคําวา
ญวน อาจจะมาจากคําวา เหยอะ หรือ เหยา (Due / Yueh) ก็ได ซึ่งชาวตั่งเกี๋ยและชาวอานนาม (An
nam) ใชเรียกตัวเอง (สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2516) สวนอาจารยแเกิ่มจอง หรือคําจอง
(Cam Trong) ผูเชี่ยวชาญภาษาไทดํามีแนวความคิดวา ในยุคอดีตคนจีนเรียกชาวเวียดนามวา แจว จี
ซึ่งแปลวา คนแจว ซึ่งตอมาชาวเวียดนามก็รับมาแตก็ปรับเปลี่ยนเป็น ยาวจี๋ หรือ ซาวจี๋ (Gia chi) และ
ตอมาก็มีชนกลุมนอยบางกลุมเรียกเป็น ญวน จิ่ง เสี่ยว ถิ่น (Trinh Dieu Thin) ศึกษาประวัติศาสตรแของ
เวียดนามโบราณและร วมสมัย พบวาไมเ คยพบคํา วา ญวน ในหลักฐานของเวียดนาม อยางไรก็ตาม
ยอมรับวาคํา วา “ญวน” เป็น ชื่อเรี ยกที่สังคมไทยใชเ รียกชาวเวียดนามที่อพยพเขา มาตั้งแตค รั้งสมัย
อยุธยา และใชเรียกชาวเวียดนามโพนทะเลอีกดวย และหลายครั้งก็รวมไปถึงชาวเวียดนามในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามในปใจจุบันดวย (ธัญญาทิพยแ ศรีพ นา และ Trinh Dieu Thin, 2548) อยางไรก็ตาม
คําวา ญวน ในสังคมไทยมีการขยายความออกไปตามสถานการณแตางๆ เชน คําวา “ญวนเกา” และ
“ญวนใหม” เป็นตน

คําวา “ญวนเกา” เป็นคําที่ใชเรียกชาวเวียดนามที่เขามาตั้งหลักแหลงตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา
เรื่อยมาจนถึงชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สอง ค.ศ.1939-1945 (พ.ศ. 2484–2488) สวนมากญวนเกาก็
ผสมกลมกลืนไปกับสังคมไทย แมแตวิถีชีวิต วิธีคิด ก็มีความเป็นคนไทยไปแลว แตสิ่งที่พอจะสังเกตไดบาง
ก็คือ นามสกุล หรือชื่อของพอ แม ที่เป็นชื่อที่มีความหมายในภาษาเวียดนาม และหลายๆ คนก็ถูกมอบ
ความเป็ น คนจี น ไปให เพราะอพยพมาพร อ มกั บชาวจีน แต อย า งไรก็ ต ามสามั ญ การ (Generation)
โดยทั่วไปของชาวเวียดนามก็ยังคงมีอยูโ ดยทั่วไปในความเป็นชาวเวียดนาม คือ ความขยัน ประหยัด
ซื่อสัตยแ และอดทน ปใจจุบันกลุมญวนเกาไดอาศัยในสังคมไทยโดยทั่วไป เพราะวาญวนเกานั้นถู กผสม
กลมกลืน เขากับสังคมไทยไปแลว โดยญวนเกา ก็เ คยอพยพเขามาอยูอาศัยในภาคกลางของไทย เชน
จังหวัดกรุงเทพฯ กาญจนบุรี จันทบุรี และอยุธยา สวนภาคอีสานมีการอพยพเขามาชวงศตวรรษที่ 19
และบางสวนของตอนตนศตวรรษที่ 20 อาทิ ใน ค.ศ.1883 สยามและเวียดนามทําสงครามเพื่อแยงชิง
บทบาทของตนที่จะมีเหนือกัมพูชา ในครั้งนั้น เจาพระยาบดินทรแเดชา (สิงหแ สิงหเสนี) ผูเป็นแมทัพฝใ่ง
สยามไดจับเอาตัวชาวเวียดนามที่อาศัยอยูในกัมพูชามาไวในราชอาณาจักรสยาม ครั้นมาถึงกรุงเทพฯ ก็
จัดแบงเป็นกลุมตามเกณฑแการนับถือศาสนา คือ โดยใหชาวเวียดนามที่ นับถือศาสนาพุทธไปตั้งบานเรือน
อยูที่กาญจนบุรี แตอยางไรก็ตามชาวเวียดนามก็ไดอพยพเขามาอยูในกรุงเทพฯ เหมือนเคย รัชกาลที่ 4 จึง
ไดพระราชทานแถวผดุงกรุงเกษม และใหทํางานขุดคลองขยายเขตที่ดินเพื่อทํามาหากิน และตั้งหลักแหลง
เป็นที่อยูอาศัยเรื่อยมา สวนญวนเกที่ นับถือศาสนาคริสตแ เป็นกลุมชาวเวียดนามที่มีความเขมแข็งในเชิง
วัฒนธรรม เพราะยังคงมีการสืบทอดวัฒนธรรมเวียดนามเรื่อยมาตราบจนปใจจุบันผานวิถีการดําเนินชีวิต
แบบชุมชน เชน หมูบานญวนที่จังหวัดจันทบุรี และบานญวนสามเสน เป็นตน (ธัญญาทิพยแ ศรีพนา และ
Trinh Dieu Thin, 2548) สวนคําวา “ญวนใหม” “ญวนอพยพ” หรือ “ชาวเวียดนามอพยพ” เป็นคําที่
กระทรวงมหาดไทยของไทยใชเรียกชาวเวียดนามที่อพยพมาจากประเทศลาวในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2
ค.ศ.1939-1945 และหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (Post World War 2; 1945) อยางไรก็ตามในสวนของ
ญวนใหมนั้น ไมมีการแบงแยกกลุมชนแตอยางใด โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมูชาวเวียดนามและสังคมไทย
เพราะเกณฑแ ใ นการเรี ย กญวนอพยพหรื อชาวเวี ย ดนามอพยพนั้ น มี เ กณฑแ เ ดี ยว คื อ อพยพเข า มาใน
ราชอาณาจักรไทยหลัง ค.ศ.1945 (พ.ศ.2488) นั้นเอง
แกว (Keo) คําวา “แกว” เป็นคําที่ใชเรียกคนเวียดนามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทยในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเป็นคําที่แสดงออกถึงการดูหมิ่นดูแคลน ไมเป็นมิตร ความไม
ไววางใจ ซึ่งเป็นคําที่ชาวเวียดนามไมถูกใจ และไมอยากใหใครเรียกอยางนั้น (สัมภาษณแ สุนทร พรรณ
รัตนแ) โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากกองทัพแดงของเหมาเจเอตุงมีชัยในประเทศจีนเมื่อ ค.ศ.1949 กอง
กําลังเวียดมินหแมีชัยเหนือฝรั่งเศสในสมรภูมิเดียนเบียนฟู ค.ศ.1954 และรอยตอของสงครามสหรัฐอเมริกา
ที่มุงปรามปรามกองกําลัง เวียดกงที่รุกคืบเขาไปในประเทศเวียดนามใต รัฐบาลไทยในฐานะพันธมิตร

ของสหรัฐอเมริกาก็ไดดําเนินนโยบายตางๆ เพื่อสนับสนุนคําเรียกรองของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่หวั่นกลัว
การรุกรานของลัทธิคอมมิวนิสตแตามทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ที่วา ลัทธิคอมมิวนิสตแจะขยายตัว
และลุกลามไปเรื่อยๆ ดังนั้นคําวา “แกว” จึงถูกนํามาใชในสังคมเพื่ อตอตานหรือขับไลชาวเวียดนามใน
เมืองไทยใหออกไปจากประเทศ เพราะอนึ่งรัฐบาลไทยก็มีความกังวลตออุดมการณแทางการเมืองของชาว
เวียดนามที่อพยพเขามาวามีเจตนาที่แอบแฝงหรือเปลา ดังนั้นในชวงปลายสงครามเวียดนาม (ค.ศ.1975
– 1976) จึงมีการจัดตั้ง “เครือขายคนไทยรักชาติตอตานญวน” ขึ้น (กฤษณะ ทองแกวและคณะ, 2557)
จากนั้นก็มีการจัดตั้งกลุมผูคนโดยมีการวาจางกลุมคนอันธพาลมากระทําการ “ตีแกว” คือการทุบทําราย
บาน ทํารายชาวเวียดนาม และทํารายอุปกรณแทํามาหาเลี้ยงชีพ โดยมีจุดมุงหมายคือใหอพยพกลับไป
เวี ย ดนามนั้ น เอง แต อ ย า งไรก็ ต ามภายหลั ง จากสถานการณแ ค วามขั ด แย ง ระหว า งสองค า ยใหญ คื อ
สหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตรัสเซียยุติลงใน ค.ศ.1989 ความขัดแยงระหวางอุดมการณแทางการเมือง
ของคายเสรีนิยมกับสังคมนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใตก็คอยๆ ผอนคลายลง สงผลใหความสัมพันธแ
ระหวางประเทศไทยและสาธารรัฐสังคมนิยมเวียดนามก็มีความสัมพันธแที่ดีขึ้น ซึ่งมีผลตอชาวเวียดนามใน
สังคมไทยเรื่อยมา และคําวาแกวก็คอยๆ จางหายไป และคําวา “ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม” ก็คอยๆ เป็น
ที่รูจักในสังคมไทยตราบจนปใจจุบันนั้นเอง
ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม (Vietnamese Thai) คําวา “ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม” (Viet Kieu
Thai Lan) เป็นคําที่มีคุณลักษณะที่บงบอกความเป็นพลเมืองของสังคมไทยที่มีทาที่ ทัศนคติไปในทางบวก
ปใจจุบันคําวาชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเป็นกลุมคําที่นํามาอธิบายความเป็นพลเมืองหรือประชากรกลุม
หนึ่งของสังคมไทย ที่มีสถานภาพตามกฎหมายไทย คือ คนตางดาว คนที่ไดรับสัญชาติไทย เป็นตน ชาว
ไทยเชื้อสายเวียดนาม คือ ผูคนที่มีกลุมชาติพันธแเวียดที่อพยพเขามาอยูในสังคม รัฐบาลไทยไดใหการ
ยอมรับสถานภาพของชาวเวียดนามโดยสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ.2004 ซึ่ง
กําหนดใหกระทรวงหมาดไทยเปลี่ยนการใชคําเรียก “คนญวนอพยพ” เป็น “ชาวเวียดนามอพยพ” แทน
(ธัญญาทิพยแ ศรีพนา และ Trinh Dieu Thin, 2548) และถือเป็นการหลุดพนจากการตีตรา (Stigma) ชาว
เวียดนามจากสังคมไทยตามมานั้นเอง โดยทั่วไปแลวชาวเวียดนามในสังคมไทยรูสึกดีใจที่รั ฐบาลไทยชวย
แกไขภาษาทางราชการนั้นเอง
พอจะอนุมานไดวา การเขามาของชาวเวียดนามก็นํามาสูการเกิดขึ้นคําใหมๆ ที่ผูคนในกลุมชาติพันธุแอื่น
และเวียดนามเองก็ประดิษฐแคําตางๆ ขึ้นมาเพื่ออธิบายกันและกัน ครั้นแรกๆ สังคมไทยเรียกขานชาวเวียดนามวา
ญวน ญวนอพยพ ญวนเกา ญวนใหม และพอมาชวงหนึ่งที่ประเทศไทยพายแพสงครามโลกครั้งที่ 2 และถูก
สหรัฐอเมริ กาเขามาครอบงําในภูมิภาคเพราะตองการตอตานโลกสังคมนิยมที่มีจีนและรั สเซีย ดังนั้นเพื่อการ
ตอตานแนวคิดคอมมิวนิสตแ และประกอบกับชวงเวลาเดียวกันนั้นประเทศเวียดนามเหนือก็ไดมีรูปแบบการปกครอง
แบบสังคมนิยมแลว ขบวนการตอตานชาวเวียดนามที่รัฐสงสัยวาจะเป็นสายลับก็เกิดขึ้น และมีการนําคําวา แกว

มาตีตราชาวเวียดนามและสรางความเกลียดชังขึ้นจนสําเร็จ อยางไรก็ตามคําวาแกวไดกลายเป็นตราบาปที่ชาว
เวียดนามในสังคมไทยมักจะหลักเลี่ยงการพูดถึงและไมอยากใหขอมูล แตในขณะที่สังคมไทยประดิษฐแคําขึ้นมาตอ
วาชาวเวียดนามนั้น ชาวเวียดนามเองก็ไดประดิษฐแคําขึ้นเพื่อเป็นการอธิบายตอกลุมคนที่เขามาปะทะสังสรรคแ
เชนกันคือ ชาวเวียดนามใชคําวา “ก฿อก” ทีหมายถึงกินของสกปรกอยางกบและเขียด ซึ่งเป็นการตอบเชนกัน แต
การตอบโตนั้นไมกวางขวางคืออยูในพื้นที่เฉพาะนั้นเอง ซึ่งแตกตางจากคําวาแกวที่เขาไปอยูในพื้นที่ทางสังคมอยาง
กวางขวาง ใน ค.ศ.2004 ชัยชนะของชาวเวียดนามในเชิงภาษาก็ปรากฏขึ้นในสังคมไทย เมื่อกระทรวงมหาดไทยได
ออกประกาศใหเรียกชาวเวียดนามในสังคมไทยวา ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ซึ่งชาวเวียดนามเชื่อวาภาษากําลัง
สะทอนสถานภาพทางสังคมของชาวเวียดนามในสังคมไทย
4.2 การอพยพเขามาในสังคมไทย การอพยพเคลื่อนยายของชาวเวียดนามเขามาสูดินแดนสยาม
นั้นมีพัฒนาการอันเกิดจากการความสัมพันธแทางการคา การสถาปนาความเป็นศูนยแกลางของคริสตแศาสนา
ในดินแดนตะวันออกไกลแหงปลายบูรพาทิศ การหลีกหนีความขัดแยงของราชวงศแเวียดนามเพื่อมาพึ่งพา
ราชวงศแของสยาม การเขามาในฐานะของเชลยศึก และการเขามากับฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจาอาณานิคมของ
ชาวเวียดนามที่เขามามีบทบาทในสังคมสยาม การเขามากับความสัมพันธแทางการทูตของสยาม และการ
เขาอพยพหนีภัยสงครามการเมือง
ชาวเวียดนามอพยพมาศูนยแกลางของคริสตแศาสนาปลายบุรพาทิศ สยามและเวียดนามตั้งอยูใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asia) ที่พึ่งพาธรรมชาติเป็นหลักอยูแลว ไมวาจะดานการ
เกษตรกรรม และการคมนาคม จนถูกเปรียบเทียบวาเป็นรัฐทางน้ํา (Water State)ดังนั้นผูคนในภูมิภาคนี้
จึงเคลื่อนยายถายเทตามทรัพยากรและเสนทางการคา และศาสนา หลักฐานทางประวัติศาสตรแบงวาใน
ศตวรรษที่ 16-17 กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองทานานาชาติที่รุงเรืองขึ้นและการคาของอยุธยาทั้งภายในและ
ภายนอก ทั้งทางน้ําและทางบกนํารายไดมาใหพระมหากษัตริยแเป็นเมืองที่เจริญรุงเรืองที่สุดแหงหนึ่งในโลก
ตะวันออก (ชาญวิทยแ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ. 2546)
ในรัชสมัยพระนารายณแ (ค.ศ.1656–1688) อยุธยาสามารถครอบครองเมืองตางๆ ในพมาตอน
ลางสุดไวได เชน มะริด และตะนาวศรี ริมฝใ่งมหาสมุทรอินเดียโดยใชหัวเมืองเหลานี้เป็นเมืองทาติดตอ
คาขายกับอินเดีย ชาวตะวันตกที่เขามาทางฝใ่งนี้โดยเฉพาะชาวฝรั่งเศสและอังกฤษ ดังนั้นการเชื่อมโยง
เสนทางการคาระหวางคาบสมุทรไดจึงเป็นการสถาปนาความสัมพันธแทางเศรษฐกิจขึ้นมาได ดังนั้นการที่
ชาวเวียดนามเดิ นทางเขามาคา ขายตามเมืองทา นานาชาติจึงเป็นเรื่ องปกติธรรมดาเหมือนพอคา จาก
ประเทศตางทั่วไปที่รวมแลวมากถึง 43 ประเทศนั้นเอง และชาวเวียดนามเหลานี้ก็ตั้งหลักแหลงอยู
โดยรอบของบานฝรั่งเศส ซึ่งตั้งอยูนอกเกาพระนครดานใต หรือในแผนที่สมัยพระนารายณแก็มีการระบุวา
เป็นชุมชนชาวโคชินจีน (ชาญวิทยแ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ. 2546) สยาม: ศูนยแกลางคริสตแศาสนาใน
ตะวันออกไกล เวียดนามในชวงที่ราชวงศแเลปกครองนั้น ก็มี 2 ตระกูลใหญ คือ ตระกูลตริน สแที่มีอํานาจ

และอิทธิพลในตังเกี๋ย และตระกูลเหงียนที่มีอํานาจและอิทธิพลที่อันนัมและมีอิทธิพลแพรไปถึงโคชินไชนา
ดวย แต อยางไรก็ตามทั้งราชวงศแและสองตระกูลนั้นมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเหมือนกันและ
ตอตานการเขารีตเหมือนกัน จึงทําใหคริสตชนชาวเวียดนามบางสวนจึ งตองหนีเขามายังกรุงสยาม เพราะ
กรุงศรีอยุธยานั้นเป็นเมืองทานานาชาติที่มีเสรีภาพทางศาสนาดวยนั้นเอง
หลักฐานในประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 3 กลาววา ใน ค.ศ.1548 สมเด็จพระจักรพรรดิ โปรดให
ขุดคลองมหานาคขึ้นและใหรายละเอียดเพิ่มเติมวา คลองนี้ขุดผานวัดขุนญวน ดัง นั้นจึงสันนิฐานไดวาคง
จะมีชาวเวียดนามอาศัยอยูกอนหนานี้และสรางวัดนี้ขึ้น ซึ่งหลักฐานที่ปรากฏก็ในรัชสมัยพระนารายณแ
(1656 – 1688) นั้นกลาววา มีหมูบานชาวเวียดนามตั้งอยูทามกลางหมูบานชาวตางชาติอื่นๆ ในอาณา
เขตกรุงศรีอยุธยาและสวนใหญเป็นชาวเวียดนามจากโคชินจีน (ผุสดี จันทวิมล, 2542) และในแผนดิน
พระนารายณแไดมีชาวเวียดนามพากันเดินทางมาจากอันนัม ตังเกี๊ย แลโคชินจีน (ประชุมพงศาวดารภาคที่
36, 2507) ซึ่งสอดคลองจากบันทึกของ อาเดรี ยง โลเนยแ บงไววา สมเด็จพระนารายณแ ทรงเป็น
พระมหากษัตริยแที่มีขันติธรรมในการเผยแผศาสนามาก เพราะในสมัยพระองคแกรุงศรีอยุธยามีบาทหลวง
โปรตุเกส และบาทหลวงสเปน ของคณะเยซูอิต ฟรองซัรแแกง และกูสแตง และเหตุจากการที่กรุงศรีอยุธยา
มีบาทหลวงของคณะเยซูอิตพํานักอยูจึงสงผลใหที่นี่กลายเป็นที่ลี้ภัยศาสนาของชาวเวียดนามอยูบางแลว
ตอจากนั้นการเดินทางไกลของคณะมิชชันนารีฝรั่งเศสรุนแรกก็เริ่มออกเดินทางจากเมืองมาเซยแ
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ.1660 อันประกอบไปดวย สังฆราช เดอ ลามอต ลองแบรตแ (De la Motte
– Lambert) บาทหลวงเดดีเอรแ (Deidier) และบาทหลวงเดอบูรซแ (De Bourges) และคณะก็เดินทาง
มาถึงกรุงศรีอยุธยาในวันที่ 22 เดือนสิงหาคม ค.ศ.1662 และเปูาหมายที่วางไวก็คือโคชินจีน แตที่นี่นั้น
คาดหวังเพียงเพื่อพักและเตรียมเดินทางตอนั้นเอง และวันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ.1663 คณะมิชชันนารีก็
เดินทางตอ แตจะดวยอะไรก็ตามเรือกลับอับปางลง ณ ชายฝใ่งกัมพูชา คณะจึงไดเดินทางบกกลับมายังกรุง
ศรีอยุธยาและก็พักอยูกับหมูบานชาวอัมนัมที่อยูหางไกลออกไปจากกรุงศรีอยุธยา 4 กิโลเมตร
ตอมาคณะมิชชันนารีฝรั่งเศสก็ตองประสบกับปใญหา เมื่อขุนนางชาวโปรตุเกสพยายามอางวา
กษัตริยแโปรตุเกสทรงมีสิทธิที่จะดูแลบาทหลวงคาทอลิกในเอเชียตะวันออกไกล และคณะมิชชันนารีฝรั่งเศส
จะอยูที่นี้ก็ตอเมื่อไดรับสิทธิจากกษัตริยแโปรตุเกสเสียกอน (โลเนยแ, 2528) แตอยางไรก็ตามปใญหาก็ยุติลง
เมื่อชาวอัน นัมเขามาปกปูองคณะมิชชัน นารี จากเหตุการณแ ดังกลา วคณะมิชชันนารี ก็ตระหนักแลววา
จะตองขออํานาจเหนือชาวคาทอลิกในดินแดนสยามตอสัน ตะปาปา ดวยเหตุผลวา อาณาจักรสยามมี
สภาพภูมิศาสตรแที่จะเป็นประโยชนแตอไป
ชวงเดียวกันนี้ในอันนัมเกิดความวุนวายจากการตอสูของสองตระกูลทําใหคณะมิชชันนารีตอง
อาศัยอยูในกรุ งศรีอยุธ ยาตอไป และแลวเมื่อพระนารายณแ ทรงทราบวา มีค ณะมิชชัน นารี พํา นักอยูใ น
ราชอาณาจักรพระองคแจึงมีพระประสงคแที่จะพบปะกับคณะมิชชันนารี และในขณะที่เขาเฝูาไดมีการสนทา

กันเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ และก็วกมาที่ศาสนา กอนจากลาพระนารายณแกลาววา “นองชายขาเป็น
อัมพาตที่แ ขนและขา ถา ทา นมี ค วามสามารถขอให พระผูเ ป็น เจา ทรงรั กษาใหหายได ขา ก็ จะเปลี่ย น
ศาสนา” จากนั้นเมื่อลองแบรตแเดินทางกลับมาถึงที่พักก็เรียกประชุมและขอใหทุกคนสวดออนวอนตอพระ
ผูเป็นเจาตลอดเวลา 3 วัน 3 คืน จนรุงสางวันที่ 4 ก็มีขุนนางเขามาแจงขาววา “พระอนุชาทรงมี
ความรู สึกที่พระกรและพระบาท แลวยังเคลื่อนไหวไดงา ยขึ้น ” จากเหตุการณแนี้ทําใหพระนารายณแไ ด
อนุญาตใหคณะมิชชันนารีสรางบานเณร โดยพระองคแทรงพระราชทานที่ดิน ณ บานพราหมณแ ซึ่งอยูหาง
จากกรุงศรีอยุธยาประมาณ 4 กิโลเมตร และมอบวัสดุที่จําเป็นในการสรางวัดและบานเณรดวย และ
นับเป็นวัดและบานเณรของมิสซังตางประเทศแหงแรกในเอเชียตะวันออกไกล ตอมาภายหลังจากตั้งชื่อวา
คายนักบุญโยเซฟ (โลเนยแ, 2528)
การใหเสรีภาพทางศาสนาแกคณะมิชชันนารีของพระนารายณแในอาณาจักรกรุงศรีอยุธยานั้น ได
สงผลใหสยามกลายเป็น ศูน ยแกลางของคณะมิชชัน นารีใ นดินแดนตะวันออกไกลไปโดยปริ ยาย และได
กลายเป็น เงื่อ นไขที่สํา คัญในการดึ งดู ด ชาวเวียดนามใหเ ขา มาพํา นักและตั้งรกรากตามมา โดยมีการ
กอสรางโบสถแคริสตแตามมาอีกจํานวนหนึ่ง ดังนั้นเสรีภาพทางศาสนาจึงไดกลายเป็นศูนยแกลางของคริสตแ
ศาสนาที่รอคอยการอพยพเคลื่อนยายของชาวเวียดนามที่ถูกขับไลออกมาจากเวียดนามดวยขอหาเขารีต
แตเมื่อมาที่สยามที่นี่คือบานแหงพระเจาที่อบอุนนั้นเอง ดังนั้นภายหลังจากที่คริสตแศาสนาเริ่มลงหลักปใก
ฐานในสมัยพระนารายณแแลวนั้น กรุงศรีอยุธยาของไดกลายเป็นจุ ดหมายปลายทางของทั้งบาทหลวงและ
สาวกนั้นเอง
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรแ (1782-ปใจจุบัน) แผนดินพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (ค.ศ.1824-1851) ของ
สยามนั้นตรงกับชวงที่จักรพรรดิมินหแหมาง (ค.ศ.1820-1840) พระองคแทรงตอตานการเผยแผคริสตแ
ศาสนา เพราะพระองคแเชื่อวาการเผยแผศาสนานั้นเป็นเพียงฉากบังหนาของฝรั่งเศสที่ตองการจะยึดครอง
เวียดนามโดยมีแผนการเริ่มตนจากการสั่งสอนใหชาวเวียดนามไมเชื่อในตัวจักรพรรดิแตกลับหันไปศรัทธา
ในพระเจาองคแใหม สงผลใหในแผนดินของจักรพรรดิมินหแหมาง ใน ค.ศ.1843 พระองคแจึงไดออกพระราช
กฤษฎีกาเพื่อขมเหงและประหารชีวิตชาวเวียดนามที่นับถือคริสตแศาสนาโดยทั่วไป และตอมาในแผนดิน
จักรพรรดิตือดึ๊ก (ค.ศ.1848-1853) ราชสํานักเวียดนามก็ไดนําพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มาตอบโตการ
แทรกแซงราชสํานัก ดวยการทําลายบานเรือน หมูบานของชาวเวียดนามที่นับถือคริสตแศาสนา สงผลให
ชาวเวียดนามที่เขารีตหลายพันคนถูกสังหาร (ฮอลลแ , 2521) เพราะราชสํานักเวียดนามพบวาการที่
ฝรั่งเศสสามารถยึดเมืองทาตูรานหรือดานังไดใน ค.ศ.1858 นั้นมาจากการสนับสนุนของชาวเวียดนามที่
นับถือคริสตแศาสนานั้นเอง (ผุสดี จันทวิมล, 2541) และตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว (ค.ศ.1851-1868) ไดมีชาวเวียดนามลี้ภัยศาสนาออกจากเวียดนาม พระองคแจึงมีราโชบายให
รับชาวเวียดนามมาไวราชอาณาจักรโดยมีพระราชโองการ

ชาวเวียดนามที่อพยพเขามาไดกระจายตัวอยูกันเป็นกลุมตามเมืองสําคัญ คือ จันทบุรี ขลุง ตราด
ระยอง ชลบุรี สมุทรสงคราม สวนพวกที่มาตามลําน้ําเจาพระยาไดไปขึ้นบกที่ กรุงเทพฯ อยุธยา และ
ปากน้ําโพ จํานวนผูลี้ภัยคราวนี้มีประมาณ 5,000 คน (ใบบอกเมืองนครพนมเลขที่ 53) แตอยางไรก็ตาม
สัง ฆนายกคณะมิ ช ซั ง โรมั น คาทอลิ กประจํ า สยาม ชื่ อ ณั ง บั ป ติ สตแ ปาลเลกั วซแ (Jean Baptiste
Pallegoix) ไดเขียนบันทึกไววาในแผนดินรัชกาลที่ 4 นั้นบางกอกมีพลเมืองประมาณ 400,000 คน และ
ในจํานวนนี้มีชาวเวียดนาม 12,000 คน และนอกจากนั้นก็ยังคงมีคริสตังนานาชาติอีก 4,000 คน (ปาล
เลกัวซแ, 2549) ซึ่งผลจากบันทึกนี้ก็พอจะใหภาพไดวาในแผนดินรัชกาลที่ 4 สยามมีคริสตแศาสนิกชนไมต่ํา
กวา 16,000 คนนั้นเอง
จากยุคแหงเสรีภ าพทางศาสนาในสมัยพระนารายณแ เรื่ อยมาตราบจนรั ตนโกสินทรแใ นแผน ดิน
รัชกาลที่ 4 สยามไดถูกสถาปนาใหเป็นศูนยแกลางของคริสตแศาสนาในดินแดนตะวันออกไกลของฝรั่งเศสไป
โดยปริยาย ดังนั้นชาวเวียดนามที่เคยตอนรับการเผยแผคริสตแศาสนาในเวียดนาม ครั้นถึงคราวเดือดรอน
หรือจําตองลี้ภัยศาสนา สยามจึงไดกลายเป็นจุดหมายปลายทางไปโดยปริยายนั้นเอง กอรปกับราชสํานัก
สยามในสมัยรัตนโกสินทรแนั้นไดปรับเปลี่ยนความทันสมัยเพื่อใหชาติตะวันตกยอมรับแลวดวย ดังนั้นการ
ยินยอมใหศาสนาของชาวตะวันตกยังคงดํารงอยูเรื่อยมาจึงเป็นการตอบสนองการปรับตัวไดดีอีกอยางหนึ่ง
นั้นเอง สวนชาวเวียดนามก็คือผลที่ตามมาของการปรับเปลี่ยนของราชสํานักสยามกับชาติตะวันตกนั้นเอง
ชาวเวียดนามอพยพเขามาพึ่งพระบรมโพธิ สมภาร ครั้ นในสมัยแผนดินพระเจา ตากสิน (ค.ศ.
1767-1782) มีชาวเวียดนามที่เขามาพรอมกับองเชียงชุนที่อพยพเขามาพึ่งพระบรมโภธิสมภาร (ผุสดี จัน
ทวิมล,2541) และในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก (ค.ศ.1782-1809) ปรากฏหลักฐาน
การเขามาของชาวเวียดนามขององเชียงสือครั้งแรกรวม 20 คน และภายหลังจากที่ราชสํานักสยาม
สนับสนุนใหองคแเชียงสือกลับไปปราบราชวงศแไตเซินใน ค.ศ.1783-1784 นั้นก็มีขุนนางและนายทหาร 28
คน ทหารและกลาสีขั้นนายพลอีก 200 คน และก็มีประชาชนชาวเวียดนามอพยพเขามาอีกประมาณ
1,000 คน และตอมาทหารเอกขององเชียงสือก็นําทหารจากเวียดนามเขามากรุงเทพฯอีก 600 คน ใน
ค.ศ.1783 เหงียนวินหแดึก (Nguyen Huynh Duc) แมทัพขขององเชียงสือพายแพราชสํานักไตเซิน ลี้ภัย
เขามาพรอมกําลังพล 5,000 นาย พึ่งพระบรมโพธิสมภาชและครั้นกลับออกไปก็ทิ้งชาวเวียดนามไว 2,000
คน ซึ่งสวนใหญประสงคแจะอยูในสยาม (ผุสดี จันทวิมล,2541) ประมาณวาในแผนดินรัชกาลที่ 1 ชาว
เวียดนามเคลื่อนยายเขามาในสยามประมาณ 6,848 คน แตที่ลงหลักปใกฐานอยูในสยามก็ประมาณสองพัน
กวาคน
ชาวเวียดนามอพยพเขามาในฐานะเชลยศึกจากสงคราม ธรรมเนียมปฏิบัติการกวาดตอนเชลยศึก
กลับบานเมืองนั้น เป็นไปตามเปูาหมายหลักของการทําสงครามระหวางกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต เพราะจํานวนประชากรนั้นถือเป็นเงื่อนไขสําคัญตอราชอาณาจักรที่กวางใหญไพศาลตามพระราช

อํานาจของผูนําตามแนวคิด (Mandala State) ที่ไมมีเขตแดน ประชากร หรืออํานาจอธิปไตยที่แนนอน
ซึ่งสิ่งเหลา นี้จะขึ้น อยูกับความเขมแข็งของกษัตริ ยแแ หงนักรบนั้น ดั งนั้นเพื่อจะคงไวซึ่งรั ฐแหงกษัตริ ยแ
(King State) ที่ยิ่งใหญนั้น การทําศึกเพื่อขยายอาณาเขตและรวบรวมผูคนเขามาไวเพื่อเป็นแรงงานใน
ราชอาณาจักรจึงเป็นแนวคิดของกษัตริยแหรือจักรพรรดิในเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมกันเรื่อยมา สําหรับ
สยามนั้นปรากฏหลักฐานการกวาดตอนเชลยศึกเวียดนามเขามาไวในราชอาณาจักรก็สมัยพระเจากรุง
ธนบุรี (ค.ศ.1767-1782) จากสงครามการโจมตีเมืองบันทายศรีใน ค.ศ.1781 ศึกครั้งนั้นกองทัพพระเจา
กรุงธนบุรีสามารถกวาดตอนเชลยศึกชาวเวียดนามเขามาจํานวน 46 คน จากนั้นก็สงไปใหไปพํานักอยูรวม
กับชาวเวียดนามที่นับถือคริสตแศาสนาในธนบุรีตอไป และอีกคราหนึ่งก็ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัวรัชกาลที่ 3 (ค.ศ.1824-1851) แหงกรุงรัตนโกสินทรแ ที่สยามทําสงครามอยางยืดยื้อยาวนานกับ
เวียดนามถึง 15 ปี (บดินทรแเดชา,เจาพระยา.2514)โดยเฉพาะใน ค.ศ.1833 เจาพระยาบดินทรแเดชา (สิงหแ
สิงหเสนี) แมทัพใหญพรอมกับเจาพระยาพระคลัง ไดเขาไปโจมตีไซงอนไดจับเชลยศึกฉกรรจแมา 80 คน
แต ไมสามารถนํากลับบางกอกได จึ งได สังหารระหวางทางใหม และสงครอบครัวไปเมืองบัน ทายมาศ
(เจาพระยาทิพากรวงศแ, 2504) ใน ค.ศ. 1834 เมื่อกองทัพสยามถอยทัพกลับเมืองพระตะบอง และ
จันทบุรี ระหวางทางไดกวาดตอนชาวเวียดนามไดอีก 41 คน รวมถึงใน ค.ศ.1840 เจาพระยาบดินทรแเดชา
คุมกองทัพอยูที่เมืองพระตะบอง ไดทหารหนีทัพมากวา 200 คน รัชกาลที่ 3 จึงใหดําเนินการสักขอมือเป็น
กองอาสารบญวร และในระหวาง ค.ศ. 1834 – 1841 ชาวเขมรฝุายนิยมราชสํานักสยามก็ไดจับชาว
เวียดนามกวา 2,000 คนเพื่อมาแลกกับรางวัลจากราชสํานักสยาม ดวยสนนราคาที่วา ถาจับไดมากได 1
ตําลึง ถาจับไดนอยได 1 บาท (เจาพระยาทิพากรวงศแ, 2504) จากนั้นราชสํานักสยามก็สงชาวเวียดนาม
เหลานี้ไปปกปูองรักษาปูอมเมืองใหมที่กาญจนบุรีตอไป และหลังจากนี้ไปการกวาดตอนเชลยศึกเขามาไว
ในราชอาณาจักรของรัฐตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตก็ยุติลง เพราะการเขามาของชาติตะวันตกทําให
ราชสํานักของรัฐตางๆ จําตองยุติความขัดแยงระหวางกันและรวมกันระวังภัยจากตะวันตกรวมกัน ดังนั้ น
ภัยครั้งใหมของราชอาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงตอไปคือ ชาติตะวันตก
ชาวเวียดนามอพยพเขามากับความสัมพันธแทางการทูต ความสัมพันธแทางการทูตของรัฐในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตนั้นมีมโนทัศนแทางการทูตที่คลายๆ กันก็คือแนวจากรัฐแสงเทียน (Mandala State) ที่
รัฐหรือเมืองๆ หนึ่งนั้นจะยิ่งใหญหรือมีขนาดแคไหนก็ขึ้นอยูกับพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยแหรือ
จักรพรรดินิยมนั้นๆ และความยิ่งใหญนั้นสามารถวัดไดจากการเขามาสวามิภักดิ์ของแวนแควนตางๆ โดย
มีสัญญาประชามคมระหวางกันคือ ศูนยแกลางอํานาจจะตองปกปูองแวนแควน สวนเมืองเล็กก็ สวามิภักดิ์
และสนับสนุนกองกําลังครั้งตองการ แตอยางไรก็ตามเมืองเล็กๆ เหลานั้นก็สามารถสวามิภักดิ์กับศูนยแ
อํานาจไดมากกวาหนึ่ง เพื่อเป็นการปูองกันการถูกยึดครองเหมือนกัน (ธงชัย วินิจจะกูล, 2556) และใน
เมืองเล็กเหลานั้นก็จะมีอํานาจของศูนยแกลางซอนทับกันอยูนั้ นเอง และการที่ศูนยแกลางอํานาจหนึ่งจะ

ยินยอมใหอีกศูนยแกลางอํา นาจหนึ่งเขามาแบงปใ่นอํานาจในเมืองเหลานั้นก็ขึ้นอยูกับพระราชอํานาจที่
เขมแข็งหรือออนแอ ถาเขมแข็งการแบงปใ่นจะเกิดขึ้นผานสงคราม แตถาหากประเมินแลววาไดไมคุมเสียก็
จะใชการทูตกันและกัน อาทิ การที่ราชวงศแเหงียนขอแบงปใ่นอํานาจในราชสํานักเขมร ภายหลังการเสด็จ
สวรรคตของรัชกาลที่ 1 และรอยตอของแผนดินรัชกาลที่ 2 (ค.ศ.1809-1824) ใน ค.ศ.1809 ราชสํานัก
เหงียนของเวียดนามในสมัยแผนดินจักรพรรดิยาลอง (1802 – 1820) ไดสงทูตเพื่อทูลขอเมืองบันทายมาส
หรือเมืองฮาเตียน (Ha Tien) ผลจากการเจรจาผานทางการทูตนี้สงผลใหราชสํานักเขมรตกเป็นเมืองสอง
ฝุายฟูา ก็คือเมืองที่ตองสวามิภักดิ์ตอสยามและเวียดนามไปพรอมกัน ดังนั้นเมื่อความสัมพันธแทางการทูต
ลงตั ว การเคลื่อนยา ยถา ยเทของผูค นในสยาม กัมพูชา และเวียดนาม ก็มีค วามเป็น ปกติดี ซึ่งสิ่งที่นํา
ตามมาก็คือ การเคลื่อนยายถายเทของผูคน ชาวเวียดนามอพยพเขามากับฝรั่งเศส ภายหลังจากที่สยามทํา
สนธิสัญญา ร.ศ.122 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ.1893 กับฝรั่งเศส ภายหลังจากที่เวียดนาม กัมพูชา และลาว
ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสอยางสมบูรณแแลวนั้น สงใหชาวเวียดนามไดกลายเป็นคนในบังคับฝรั่งเศส
และชาวเวียดนามก็จะไดรับสิทธิพิเศษทางการศาลโดยไดรับการคุมครองทางการศาลใหอยูในอํานาจของ
กงสุ ล ฝรั่ ง เศสในประเทศสยาม ส ง ผลให มี ช าวเวี ย ดนามเข า มาเป็ น ลู ก จ า งเป็ น จํ า นวนมากที่
กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะที่ตําบลบางรัก และบางสวนของภาคตะวันออกเฉียงใตที่อุบลราชธานี และ
นํามาซึ่งสิทธิในการตั้งกงสุลที่นาน โคราช อุบลราชธานี อุดรธานี และพระตะบอง (สุวิทยแ ธีรศาศวัติ,
2552) ดังนั้นถือแมวาสยามจะไมตกไปเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสอยางอินโดจีน (Indochina) แตในทาง
การศาลนั้นสยามก็ไดสูญเสียความชอบธรรมไป ซึ่งจากตรงนี้ไดกลายเป็นเงื่อนไขใหมใหชาวเวียดนามใน
ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานีอพยพเขามาในสังคมไทย ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามใน
จังหวัดสุราษฎรแธานีใหขอมูลวาเลาวา ชาวเวียดนามบางสวนอพยพเขามาในเมืองไทย โดยจะมาอยูที่
นครพนม หนองคาย มุกดาหาร สังคมไทยมีมุมมองตอชาวเวียดนามวาเป็นนักตอตาน นายอุทัย โตง฿อก
(2560) เลาวา “ไดเขาศึกษาเป็นแพทยแ และไดเขาทํางานเป็นนายแพทยแทหาร ในกองทัพของประเทศ
ลาว หลังจากนั้นไดอพยพยายขามเรือผานแมนําโขงเขามายังประเทศไทยและไดตั้งถิ่นฐานอยูที่จังหวัด
หนองคาย” (สัมภาษณแเชิงลึกคุณอุทัย โตง฿อก,2560) นางละมัย โตง฿อก (2560) เลาวาครอบครัวของเขา
อพยพมายังประเทศไทยในชวงสงคราม ตั้งแตวัยเด็ก โดยเดินทางขามแมน้ําโขงดวยการขามเรือ มายัง
จังหวัดหนองคายในประเทศไทย “ขามเรือมาจากลาว มีเสื้อผาแคชุดเดียว ของทุกอยางมาสรางใหมหมด”
ซึ่งครอบครัวของคุณละมัย ไดอพยพยายมาอยูที่จังหวัดหนองคาย โดยตั้งถิ่นฐานอยูในเมืองหนองคาย
เป็นที่แรกในประเทศไทย ประกอบอาชีพคาขายทั่วไป หลังจากนั้นไดรับจากชักชวนจากญาติพี่นองชาว
เวียดนามใหยายไปอยูที่จังหวัดสกลนคร ซึ่งไดไปตั้งถิ่นฐานอยูที่ ในตัวเมืองสกลนคร (สัมภาษณแเชิงลึกคุณ
ละมัย โตง฿อก) นางขนิษฐา เจนกําจร (2560) เลาวา เขาทราบแตเพียงวาตนเองเกิดที่ประเทศลาวแลว
ขามมาประเทศไทย แตไมทราบวามาจากเมืองไหน มีญาติอยูที่เวียดนามสวนคุณพอนี้ไมทราบเลยวามา

จากเมืองไหนเพราะทานมาคนเดียวญาติพี่นองก็ไมมี(สัมภาษณแเชิงลึกคุณขนิษฐา เจนกําจร,2560) นางติ่ง
ตั้งกวง (2560) ชาวเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแ ธานีเลาวา เคยเรียนหนังสืออยูที่โรงเรียนของฝรั่งเศส
เรียกวาโกแลนปาวี เมืองเวียงจันทรแ ตอมาเมื่ออายุ 15 ปี ไดอพยพยายมาที่ประเทศไทย โดยมาจากเวียง
จันทรแ ไปที่ทาแขก ลงที่สุวรรณเขต ขามแมน้ําโขงมายังประเทศไทย และไดตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่ มุกดาหาร
ตอมายายไปอยูที่นครพนม สกลนคร และอุดรธานี กอนที่จะยายมายังจังหวัดสุราษฎรแธานี (สัมภาษณแเชิง
ลึกคุณติ่ง ตั้งกวง,2560)ในขณะที่ตั้งถิ่นฐานอยูที่ภาคอีสานไดประกอบอาชีพคาขายอยูกับแม และพี่นอง
ซึ่งในขณะนั้นครอบครัวมีความเป็นอยูที่ลําบากมาก นอกจากนั้นในขณะที่อยูที่จังหวัดสกลนคร คุณติ่งได
มีกลุมเพื่อนสนิท ปใจจุบันเหลือคนที่ยังมีชีวิตอยู 2 คน ซึ่งกลุมของคุณติ่งนี้จะเป็นกลุมที่ไปชวยเลนดนตรี
ปลอบใจชวยเหลือชาวบานที่มีความโศกเศราเสียใจจากการที่สูญเสียคนในครอบครัว(สัมภาษณแเชิงลึกนาย
ติ่ง ดั้งกวง และคุณแสงจันทรแ เลถิ,2560)
คุณขนิษฐา เจนกําจร (2560) เลาวาคุณแมไดอาศัยอยูที่จังหวัดหนองคายกอนที่จะมาอยูจังหวัดสุ
ราษฎรแ ตอนแรกเขาจะใหไปอยูที่ตะรุเตาแตทําไปทํามาก็ไปอยูที่จังหวัดพัทลุง เป็นการรวมตัวที่วาจะใหคน
เชื้อสายเวียดนามไปอยูกันที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง แตสุดทายก็ไดกระจัดกระจายแยกกันอยู (สัมภาษณแเชิง
ลึกคุณขนิษฐา เจนกําจร, 2560) นายพายอน เลวัน (2560) บุตรชายของหมอโหย ซึ่งเป็นผูแทนชาว
เวียดนามในจั งหวัดสุราษฎรแ ธานีชวง ค.ศ.1959ไดเลาวาคุณ พอหรือหมอโหย เกิดที่ประเทศเวียดนาม
ตอมาไดยายมาอยูที่ประเทศลาว เมื่อเกิดสงครามไดอพยพมายังประเทศไทยบริเวณจังหวัดสกลนคร และ
จังหวัดนครพนม (สัมภาษณแเชิงลึกนายพายอน เลวัน,2560)
นางเอี่ยน เหงี่ยนถิ (2560) ชาวเวียดนามอพยพในจังหวัดสุราษฎรแธานี เลา วา ในชวงปี ค.ศ.
1942 (พ.ศ.2485) ชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในขณะนั้นมีอายุ ไดเพียง 6 ขวบ ครอบครัวของคุณเอี่ยน
เหงียนถิไดอพยพเขามายังประเทศไทยโดยตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่จังหวัดนครพนมโดยตั้งถิ่นฐานอยูในตัว
เมืองริมแมน้ําโขง ซึ่งครอบครัวไดอพยพมาชวงหลัง เนื่องจากหัวหนาครอบครัวเป็นนายพลหากอพยพมา
กอนจะทําใหชาวเวียดนามที่อยูในประเทศลาวตื่นกลัวและขาดกําลังใจ ในขณะที่อยูที่ภาคอีสานครอบครัว
ของคุณเอี่ยนเป็นครอบครัวที่มาจากชนชั้นกลาง ทางบานมีฐานะทําใหคุณพอและคุณแมประกอบอาชีพ
อื่นไมเป็นมากนัก เมื่ออพยพมายังจังหวั ดนครพนมจึงเปิดรานขายกาแฟ เพื่อเลี้ยงชีพ แตเนื่องจากคนมา
กินนั้นเป็นลูกนองที่เคยอยูภายใต การบังคับบัญชาของพอ จึงติดคา กาแฟไวจํานวนมาก ทําใหตองปิด
กิจการลงภายในระยะเวลาไมถึงเดือน ตอมาจึงไดยายไปอยูที่บานสอง ซึ่งเป็นพื้นที่ชนบทของอําเภอทา
พนม และไดทําอาชีพขายน้ําแข็งหลอด (ไอติมหลอด) ในขณะนั้นขายประมาณแทงละ 10 สตางคแ ตอมา
ครอบครัวไดยายไปอยูที่จังหวัดศรีษเกศโดยตั้งถิ่นฐานอยูในบริเวณเมือง ซึ่งขณะนั้นคุณเอี่ยนมีอายุได
ประมาณ 10 กวาปี ในชวงนั้นครอบครัวประกอบอาชีพทําสวน ปลูกผัก ซึ่งในขณะนั้นบานของคุ ณเอี่ยน
ไดมีคนงานอาศัยอยูดวยจํานวนหนึ่ง นอกจากนั้นแมของคุณเอี่ยนไดไดทํายาแผนจีนขาย เรียกวากาว

กระดูกเสือ ซึ่งเป็นยาสมุนไพรบํารุงกําลัง มีลักษณะเป็นแทงสีน้ําตาลเหนียวๆ หลังจากอยูที่จังหวัดศรีษ
เกสไดประมาณ 2-3 ปี ครอบครัวไดยายกลับไปอยูที่จังหวัดนครพนมที่ อําเภอทาพนม ซึ่งครอบครัวไดทํา
อาชีพขายของแหงสง และคุณเอี่ยนก็ไดโอกาสเรียนเย็บผาที่นั้นดวยเชนกัน (สัมภาษณแเชิงลึกคุณเอี่ยน
เหงี่ยนถิ,2560)
4.3 การอพยพและการตั้งถิ่นฐานในจังหวัดสุราษฎรแธานี
ในชวงสงครามเย็นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานการณแความขัดแยงในภูมิภาคเอเชียไดประ
ทุขึ้นมาอีกครั้งใน ค.ศ.1949 ภายหลังจากที่กองทัพแดงของเหมาเจเอตุง มีชัยเหนือกองทัพของนายพล
เจี ยงไคเจ฿ กที่มีกลุมประเทศตะวัน ตกสนับสนุน เพราะไมอยากใหอุดมการณแ การเมืองแบบสังคมนิย ม
แพรกระจายมาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ทวีป วรดิลก, 2542) นับตั้งแต ค.ศ.1945 สหรัฐเมริกา
ไดเขามามีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพราะประเทศสัมพันธมิตรที่เป็นมิตรกับสหรัฐอเมริกาได
กูยืมเงินไปใชจายในสงครามโลกครั้งที่สอง ดังนั้นการเขามาประคับประคอมประเทศเจาอาณานิคมใน
เอเชียตะวัน ออกเฉี ยงใต จึ งตกเป็น ภาระสวนหนึ่งของสหรั ฐอเมริ กาอยา งเลี่ยงไมไ ด ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีความสัมพันธแกับสหรัฐอเมริกา เพราะสหรัฐอเมริกาตองการประเทศไทยเป็นฐานในการตอตาน
การเผยแพร ลัทธิ ค อมมิวนิ สตแ ใ นสว นของแผ น ดิน ใหญ แ ละมีฟิลิ ปปิน สแเ ป็ น ฐานทัพ สํา คั ญในสวนของ
ประเทศในหมูเกาะ ดังนั้นเมื่อกองทัพแดงของเหมาเจเอตุงมี ชัยเหนือแผนดินจีนซึ่งมีอาณาเขตติดตอกับ
ประเทศเวียดนาม สหรัฐอเมริกาจึงมุงตอตานลัทธิคอมมิวนิสตแในเวียดนามดวยเชนกัน (ฮอลลแ, 2549)
อาณานิคมอินโดจีนของฝรั่งเศส ที่ประกอบดวย เวียดนาม กัมพูชา และลาว ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2
กองทัพญี่ปุน ได เขามายึดครองอิ นโดจี นแทนฝรั่ งเศส ครั้ นแลวเสร็จสงครามโลกครั้งที่สอง ขบวนการ
ชาตินิยมและกลุมผูตอตานเจาอาณานิคมก็ไดมีการรวมกลุมเรียกรองอํานาจการปกครองมากขึ้น ในสวน
ของประเทศเวียดนามก็ไดมีการจัดตั้งกองกําลังเวียดมินหแ (Viet Minh M0vement) ขึ้นภายใตการนํา
ของโฮจิมินหแ โดยมีขุนพลโวเหวียนยาย (Vo Ngyuen Yeu) เป็นบุคคลสําคัญ เจาอาณานิคมฝรั่งเศสได
ไปตั้งไปฐานทัพเพื่อตอสูและปราบปรามกองกําลังเวียดนามมินหแที่เดียนเบียนฟู ซึ่งถือเป็นสมรภูมที่ถือวามี
ความแข็งแกรง เพราะตั้งอยูบนที่ราบของภูเขาที่สูงและมีขนาดใหญ ยากตอการเคลื่ อนยายยุทโธปกรณแใน
การตอตาน ซึ่งขณะนั้นกองกําลังเวียดมินหแของเวียดนามก็มีเทคโนโลยีที่ยังไมทันสมัยเทากับกองทัพของ
ฝรั่งเศส ดังนั้นกองกําลังเวียดมินหแจึงมีความจําเป็นตองใชผูคนและทรัพยากรจํานวนมาในการตอสูกับ
กองทัพ ฝรั่ งเศสในครั้ งนี้ ด วยเหตุ นี้ก องกํา ลังเวี ย ดมิน หแ จึงได ขอความชวยเหลือ จากชาเวียดนามใน
ประเทศและชาวเวียดนามที่อพยพไปนอกประเทศ ชาวเวียดนามในประเทศไทยจึงกลายเป็นเปูาหมายหนึ่ง
ของกองกําลังเวียดมินหแ คือ ชายหนุมวัยฉกรรจแ กับเงินทุนสนับสนุน

ภาพประกอบที่ 1 อาคารในตลาดบานดอนที่สรางขึ้นใน พ.ศ.2494 ในชวงเศรษฐกิจของบานดอน
กําลังรุงเรื่อง ถายโดย ดร.กฤษณะ ทองแกว เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
นิคมสรางตนเองขุนทะเล สภาพทางภูมิศาสตรแของนิคมสรางตนเอง ที่ตั้งและอาณาเขตครอบคลุม
พื้นที่หมูที่ และหมูที่ 10 ตําบลขุนทะเล หมูที่ 6 (บางสวน) กับหมูที่ 8 (บางสวน) ของตําบลมะขามเตี้ย
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรแธานี และหมูที่ 3 (บางสวน) ตําบลทุงเตาใหม อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุ
ราษฎรแธานี รวมจํานวน 10 หมูบาน ซึ่งลักษณะพื้นที่ของนิคมฯ โดยทั่วไปตั้งอยูบนฝใ่งของทางหลวง
แผนดินหมายเลข 4009 (สายสุราษฎรแ-นาสาร) ตั้งแตกิโลเมตรที่ 6.800 ถึงกิโลเมตรที่ 20.240 สําหรับที่
ทํา การนิ ค มสร า งตนเองขุน ทะเล ตั้ งอยู ที่จุดกิโ ลเมตรที่ 8.120หา งจากจังหวั ดสุร าษฎรแ ธ านีร ะยะทาง
ประมาณ 8 กิโลเมตรและหางจากทางหลวงแผนดินสายสุราษฎรแ -นาสาร ไปทางทิศตะวันออกประมาณ
100 เมตร ทิศเหนือจดปุาสงวนเขาทาเพชรและถนนซอยทาโรงชาง ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุ
ราษฎรแธานี ทิศใตจดตําบลทุงเตา อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรแธานี ทิศตะวันออกจดคลองบางปลิง
เขตอําเภอกาญจนดิษฐแ และคลองคต เขตตําบลทุงเตา อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรแธานี และทิศ
ตะวันตกจดบึงขุนทะเล และคลองทากรวด ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรแธานี รวมพื้นที่
38,070 ไร

ภาพประกอบที่ 2 สํานักงานของนิคมสรางตนเองขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรแธานี เมื่อ
พ.ศ.2496 แหลงที่มา หอจดหมายเหตุแหงชาติ
ประวัติศาสตรแ การจัดตั้งนิคมสรางตนเองขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรแธานี ไดจัดตั้งและ
ดําเนินการเมื่อวันที่ 28 มกราคม ค.ศ.1917 (พ.ศ.2460) ตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินเพื่อการครอง
ชีพ ค.ศ.1942 (พ.ศ.2485) เพื่อจัดสรรที่ดินใหผูที่ไมมีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีแตไมเพียงพอแกการ
ประกอบอาชีพใหมีที่ดินเป็นของตนเองสามารถประกอบอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวไดทั้งนี้
เป็นการปูองกันไมใหราษฎรบุกรุกทําลายปุา ตนไม ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งเป็นการแกไข
ปใญหาการวางงาน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกใหมีรายไดและมีระดับการเป็นอยูตลอดจน
สุขอนามัยในครอบครัวใหสูงตามเกณฑแมาตรฐานของประเทศชาติ เพื่อสนับสนุนสิ่งสาธารณูปโภคในเขต
นิค มฯ ใหสามารถใชประโยชนแใ นการดํ ารงชีพของสมาชิกนิคมสร า งตนเอง ไดแก แหลงน้ํา เส น ทาง
คมนาคม ไฟฟูา เขื่ อน ฝาย บอ น้ํา ตื้ น และสะพาน และเพื่อ ให เ อกสารสิ ทธิ์ ที่ดิ น แกสมาชิ กนิ ค มฯ ผู
ครอบครองที่ดินที่ปฏิบัติถูกตองตามขั้นตอนของทางราชการตามระเบียบพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อครอง
ชี พ ค.ศ.1968 (พ.ศ.2511) เมื่ อ สมาชิ ก นิ ค มฯ ได รั บ เอกสารสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น และการดํ า เนิ น งานบรรลุ
วัตถุประสงคแแลวก็จะประกาศสิ้นสุดนิคม

ภาพประกอบที่ 3 แผนที่จัดตั้งนิคมสรางตนเองขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรแธานี
แหลงที่มา เอกสารของนิคมสรางตนเองขุนทะเล
นอกเหนือจากนั้น นิคมสรางตนเองขุนทะเล ยังรับภารกิจตามนโยบายของรัฐ ในสมัยจอมพล ป.
พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ไดมีนโยบายใชพื้นที่นิคมเป็นสถานที่กักกันคนตางดาวที่หลบหนีเขา
ประเทศไทย โดยมีคนตางดาวกลุมแรกสวนใหญเป็นชาวจีนและชาวเวียดนาม ขณะนั้นมีจอมพล ป. พิบูล
สงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีโดยใชพื้นที่นิคมเป็นสถานที่กักกันคนตางดาวที่หลบหนีเขาประเทศไทยที่ผิด
กฎหมายกอนที่จะเนรเทศไปประเทศอื่น โดยคนตางดาวกลุมแรกสวนใหญเป็นชาวจีนและญวนเชนใน ปี
พ.ศ. ๒๕๓๙ รัฐบาลไดจัดสงพวกญวนอพยพจํานวน ๑๖๐ คน ไปกักกันเพื่อรอการประสานและสงกลับ
ประเทศเดิม อีกพวกหนึ่ง สําหรับเสนทางการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดสุราษฎรแธานี (บานดอน) ไปถึงที่
ทําการนิคมฯ ไดดําเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยใชแรงงานคนดําเนินการทั้งสิ้น ในปีถัดมาจึงไดรับ
เครื่องทุนแรงไปดําเนิน การกอสรางถนนเป็นบางสวน ในระยะนั้นยังไมมียานพาหนะสําหรับใชในทาง
ราชการเดินทาง สวนมากจะใชวิธีเดินดวยเทา สวนการขนสัมภาระก็จะใชเกวียนเทียมวัวซึ่งนิคมฯ มีวัวอยู
๑ คู สมาชิ ก นิ ค มส ว นใหญ เ ป็ น ราษฎรที่ ย ากจนไม มี ที่ ดิ น เป็ น ของตนเองในจั ง หวั ด สุ ร าษฎรแ ธ านี ซึ่ ง

ภูมิลํา เนาอยูใ นทองที่อํา เภอเมื องและเกาะสมุย นอกจากนั้นก็มีบางครอบครั วไดอพยพมาจากจังหวัด
ใกลเคียง ไดแก จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา
ในชวงแรกขณะที่นิคมฯอยูระหวางการดํา เนินงานตามขั้น ตอนตา งๆ อยูนั้น ยังไมมีกฎหมาย
รับรองเกี่ยวกับอาณาเขตของนิคมฯ จนกระทั่งเมื่อมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
พ.ศ. ๒๕๑๑ จึงไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสรางตนเองขุนทะเล ในเขตทองที่อําเภอเมือง
จั ง หวั ด สุ ร าษฎรแ ธ านี ประเภทนิ ค มสร า งตนเองในลั ก ษณะช ว ยเหลื อ ราษฎรโดยทั่ ว ไป เมื่ อ วั น ที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๑๘โดยมีเนื้อที่รวมประมาณ ๓๘,๐๗๐ ไร

ภาพประกอบที่ 4 พ.ศ.2489 แรงงานชาวเวียดนามและชาวจีน ทําถนนจากนิคมสรางตนเองขุน
ทะเลไปบานดอน แหลงที่มา หอจดหมายเหตุแหงชาติ
4.4 นิคมสรางตนเองขุนทะเล: สถานกักขังชาวเวียดนามอพยพในจังหวัดสุราษฎรแธานี
ใน ค.ศ.1951 รัฐบาลไทยจึงไดจับกุมชายฉจรรจแจากจังหวัดริมแมน้ําโขงแลวสงไปกุมขังทีจังหวัด
สุราษฎรแธานี พัทลุง และมีแผนจะสงไปที่เกาะตรุเตา จังหวัดสตูลดวย เมื่อชาวเวียดนามทราบเรื่องก็ได
โกนหัวประทวงรัฐบาลไทยทั้งผูใหญและเด็ก นอกเหนือจากนั้นขาราชการยังกลาวหาวาชาวเวี ยดนามเป็น
คอมมิ ว นิ ส ตแ ส ว นชาวเวี ย ดนามที่ ถู ก จั บ กุ ม แล ว นั้ น ทุ ก คนทราบเพี ย งว า จะถู ก ส ง ไปกั ก ขั ง ที่ ปใ ก ษแ ใ ต
(สัมภาษณแกลุมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม, 2560) ปี ค.ศ.1951 (พ.ศ. 2494) คุณพอของนายกวี พานวัน
(2560) ก็ไดถูกจับมาอยูที่นิคมสรางตนเอง ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรแธานี(สัมภาษณแเชิง
ลึกนายกวี พานวัน,2560) นายอุทัย โตง฿อก เลาวา เนื่องจากคุณพอและคุณแมของนางละมัย ถูกเกณฑแ
ใหมาอยูที่สถานกักขังนิคมสรางตนเองขุนทะเลดวยกันและไดมีความสัมพันธแที่ดีตอกันในสถานกักขังแหงนี้
และหมอโหยก็เป็นคนหนึ่งในนั้นที่ถูกจับใหมาอยูที่นิคมสรางตนเอง จังหวัดสุราษฎรแธานี (สัมภาษณแเชิงลึก
นายพายอน เลวัน,2560) นายกวี พานวัน (2560) เลาวา สถานการณแในยุคนั้น ทางรัฐบาลก็ไมไดใช
อํา นาจในการกัก ขังพื้น ที่ ไ มใ หออกไปนอกบริ เ วณ" เพราะในยุค นั้น นายกวี ไ ดบอกว า เป็น ยุค ที่ยังไม มี

ระเบียบ แตสิ่งที่เขาตองการก็คือการแยกคนเวียดนามออกจากกันไมใหอยูกันเป็นกลุม รัฐบาลไทยปูองกัน
ไมใหคนเวียดนามไปฝใกใฝุลัทธิคอมมิวนิสตแและนําลัทธิคอมมิวนิสตแเขามาเผยแพรในเมืองไทย
นางเอี่ยน เหงี่ยนถิ (2560) เลาวาในชวงประมาณปี พ.ศ.2495 ซึ่งในขณะนั้นคุณเอี่ยนมีอายุได
16 ปี “หลวงหม”เป็นขาราชการชั้นผูใหญของไทย ไดจับพอของคุณเอี่ยนและผูชายชาวเวียดนามมายัง
จังหวัดสุราษฎรแธานี โดยกลาววาเป็นคอมมิวนิสตแ ซึ่งในเหตุการณแนี้ชาวเวียดนามจํานวนหนึ่งไดรวมตัวกัน
โกนหัวนอนบนถนนเพื่อประทวงตอสิ่งที่เกิดขึ้น แตครอบครัวของคุณเอี่ยนไมไดทําการประทวงเนื่องจาก
กําลังอยูในชวงเสียใจและกําลังเตรียมตัวเดินทางมาตามคุณพอจึงไมไดทําการประทวง นอกจากนั้นใน
เหตุการณแจับชาวเวียดนามนี้พอของคุณเหวียนหวั่น เท ซึ่งตอมาเป็นสามีคุณเอี่ยน ก็ไดถูกจับมายังจังหวัด
สุราษฎรแดวยเชนกัน เมื่อคุณพอของคุณเอี่ยนไดถูกจับมายังจังหวัดสุราษฎรแธานี ทางครอบครัวจึงไดยาย
ตามมาที่จังหวัดสุราษฎรแธานี โดยเดินทางดวยรถยนตแมายังสถานีรถไฟนครพนม และนั่งรถไฟตอมาถึง
จังหวัดสุราษฎรแธานี ซึ่งทําใหพบกับครอบครัวของคุณเหวียนหวั่น เทหแ ซึ่งคุณพอของเขาไดถูกจับ และ
ครอบครัวไดอพยพตามมาเชนกัน จึงทําใหทั้งสองครอบครัวไดพบปะคุยกัน “เป็นวัวเป็นความเขายังเอา
เชือกมาผูกลาก เราเป็นคนไมรูเขาจะลากเราไปไหน” เมื่อชาวเวียดนามไดถูกจับมายังจังหวัดสุราษฎรแธานี
นั้นทางการไดคุมขังไวที่นิคมสรางตนเอง (สัมภาษณแเชิงลึกคุณเอี่ยน เหงี่ยนถิ,2560) วิถีชีวิตของชาว
เวียดนามในชวงที่อยูในสถานกักขังนั้น ก็อยูอาศัยตามกฎกติกาของหนวยงาน ในอีกสวนหนึ่งของชาว
เวียดนามก็ถูกสงไปยังสถานกักขังชาวเวียดนามอพยพในจังหวัดพัทลุง โดยชาวเวียดนามในพัทลุงและสุ
ราษฎรแธานีก็มีไดการติดตอกันตลอดจนบางคนก็มีการแตงงานดวยกัน นางขนิษฐา เจนกําจร (2560) เลา
วา คุณแมอยูที่พัทลุงจากนั้นคุณพอก็ไปขอแลวก็ยายมาอยูที่สุราษฎรแดวยกัน (สัมภาษณแเชิงลึกนางขนิษฐา
เจนกําจร, 2560) และในแตละเดือนก็จะมีการเลี้ยงทําบุญนิมนตแพระสงฆแจากวัดธรรมบูชามาทุกเดือน
“ในชวงประมาณ 2 ปีแรกที่ราชการเขมงวดและหามชาวเวียดนามออกจากนิคม ดังนั้นทางวัดไดรับการ
ประสานจากหนวยงานความมั่นคงเพื่อใหไปอบรมเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีรองผูกํากับมารับพระสงฆแไปดวย
และทุกครั้งที่ไปนิคมฯ ก็จะอดทนฉันเพล เพราะวาการเดินทางไปกลับลําบากและไกลดวย” (สัมภาษณแเชิง
ลึกพระครูวิสุทธิธาดา, 2561) “นอกเหนือจากชาวเวียดนามที่นับถือพุทธศาสนาแลวก็ยังมีชาวเวียดนาม
ที่นับถือคริสตแศาสนาและศาสนาอิสลาม” (สัมภาษณแเชิงลึกพระครูวิสุทธิธาดา, 2561) พอจะสรุปไดวา
ชาวเวียดนามในที่ถูกรัฐจับกุมมากักขังไวที่นิคมสรางตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎรแธานีกับชาวเวียดนาม
ในจังหวัดพัทลุงมีการติดตอสื่อสารกันได ภายใตการยินยอมของระบบราชการ และหนวยงานราชการก็ได
ใหเสรีภาพในการนับถือศาสนา และไดสนับสนุนใหชาวเวียดนามไดรับการขัดเกลาดวยการนิมนตแพระสงฆแ
จากวัดธรรมบูชาไปเทศนแใหฟใงทุกเดือนในชวงปี ค.ศ.1951-1952 เพราะเป็นชวงแรกที่ชาวเวียดนามถูก
กักขังในชวงแรกนั้นเอง

ภาพประกอบที่ 5 สภาพไฟไหมตลาดบาน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2496
ภาพนี้ถายเมื่อ 19 มิถุนายน พ.ศ.2496 แหลงที่มา หอจอหมายเหตุแหงชาติ.
เหตุการณแสําคัญของบานดอนที่สงผลตอสภาพทางสังคมโดยรวมก็คือ เหตุการณแเพลิงไหมตลาด
บาน ดอน ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2496 โดยเพลิงไดเผาผลาญบานเรือนของผูคนบานดอนประมาณ
1,000 ครัวเรือน ตนเพลิงเกิดขึ้นที่รานยูเสง ตรงสามแยกสะพานนริศ ซึ่งเป็นโกดังเก็บสินค าของนายมั่ง
แซ เพลิงไหมลุกลามพื้นที่ประมาณ 60 ไร ใชเวลาในการไหมประมาณ 7 ชั่วโมง สงผลใหวัดกลางถูกไฟ
ไหมทั้งหมด วัดไทร และวัดพระโยก ถูกไฟไหมแหงละครึ่งวัด มีคนเสียชีวิตทั้งหมด 7 คน มูลคาความ
เสียหายจากทรัพยแสินประมาณ 30 ลานบาท (กระทรวงมหาดไทย 0201.2.1.43/124 เรื่องที่ 530 เรื่อง
เพลิงไหมบานดอน จังหวัดสุราษฎรแธานี พ.ศ.2496) อยางไรก็ตามชุมชนของชาวเวียดนามที่มาตั้งหลัก
แหลงรอบวัดธรรมบูชารอดพนจากเพลิงไหม และสงผลใหชาวเวียดนามในบานดอนไดรับผลจากการ
สูญเสียของหางรานกวาซึ่งสวนใหญเป็นของชาวจีนไหหลํา นั้นเอง เมื่อตลาดบานดอนถูกเพลิงเผาไหมลง
แลว บานดอนในชวง พ.ศ.2496 จึงสูญเสียสภาพการเป็นศูนยแกลางการแลกเปลี่ยนสินคาลง สงผลใหการ
แลกเปลี่ยนสินคากลับไปขยายในพื้นที่ชนบทที่อยูรอบตัวเมืองสุราษฎรแธานี ชาวเวียดนามที่อพยพออกไป
พํานักในอําเภอทาชนะ กาญจนดิษฐแ ทาฉาง ไชยา บานนาเดิมและบานนาสาร จึงไดมีโอกาสเขาไปรวมใน
การแลกเปลี่ยนสินคาในพื้นที่ตางอําเภอเหลานี้ (สัมภาษณแกลุม,2560) นางเอี่ยน เหงี่ยนถิ (2560) เลาวา
ไดทําอาชีพขายซาลาเปาโดยรับซื้อซาลาเปาจากในเมืองสุราษฎรแ ไปขายที่อําเภอนาสาร ในขณะนั้นได
กํา ไรเฉลี่ ยวัน ละ 105 บาท ซึ่งสู งมากในขณะนั้น เมื่ อสงมาไดร ะยะหนึ่ง ทางครอบครั วก็มีฐานะดีขึ้ น
ประจวบกับแมคาที่อําเภอนาสารไดมารับซาลาเปาจากในเมืองไปขายเองจึงไดลมเลิกกิจการไป (สัมภาษณแ
เชิงลึกนางเอี่ยน เหงี่ยนถิ,2560)

ภาพประกอบที่ 6
จอมพล ป.พิ บู ล สงคราม
นายกรั ฐ มนตรี พ ร อ มคณะ ท า มกลางประชาชนชาว
ตลาดบานดอน มาตรวจบริเวณไฟไหมตลาดบานดอน
และเยี่ยมราษฎรผูประสบอัคคีภัย ในวันที่ 19 มิถุนายน
พ.ศ.2496 แหลงที่มา หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
4.5 ยุคผอนปลนชาวเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานี ค.ศ.1952-1957
เมื่อรั ฐบาลไทยมีการผอนปลนการควบคุมชาวเวียดนามอพยพ ในสวนของชาวเวียดนามใน
จังหวัดสุราษฎรแธ านีก็ไ ดมีการเดิ นทางกลับไปที่จังหวัดริมแมน้ํา โขง บางคนก็เ ดิน ทางกลับไปประเทศ
เวียดนาม และบางสวนก็ยายออกไปอยูตางอําเภอของจังหวัดสุราษฎรแธานี คือ ตลาดบานดอน อําเภอ
เมือง อําเภอทาชนะ อําเภอกาญจนดิษฐแ อําเภอทาฉาง อําเภอไชยา อําเภอบานนาเดิม และอําเภอบานนา
สาร (สนทนากลุมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม, 2560) นายกวี พานวัน (2560) เลาวาเมื่อรัฐบาลเริ่มผอน
ปรนใหค นเวียดนามที่ถูกจั บมาออกนอกพื้น ที่ บางคนก็กลับไปอยูกับครอบครั วที่ภาคอีสาน บางคนก็
กลับไปที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งในชวงเวลาที่รัฐบาลผอนปรนก็ไดตรงกับเหตุการณแสงครามเริ่มผอนปลนกับ
รัฐบาลใครอยากกลับบาน รัฐบาลไทยก็ไดจัดเรืออยูที่คลองเตยมารับกลับบาน (สัมภาษณแเชิงลึกนายกวี
พานวั น ,2560) ชาวเวี ย ดนามบางส ว นจากศู น ยแ นิ ค มสร า งตนเอง ตํ า บลขุ น ทะเล ก็ ย า ยออกไปเช น
ครอบครัวของนายอุทัย โตง฿อก ไดยายไปตั้งถิ่นฐานอยูที่ชุมชนหนองหวาย อําเภอทาชนะ (สัมภาษณแเชิง
ลึกคุณอุทัยและคุณละมัย โตง฿อก , 2560) คุณติ่งไดเดินทางมายังจังหวัดสุราษฎรแธานี เมื่อประมาณอายุ
30 ปี โดยตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่บริเวณปากกระแดะ อําเภอกาญจนดิษฐแ และตอมาไดยายเขามาอยูที่ตลาด
บา นดอน อํา เภอเมือง จั งหวัด สุร าษฎรแ ธานี (สัมภาษณแ เชิงลึกนายติ่ง ดั้งกวง และคุณ แสงจัน ทรแ เลถิ
,2560)

ภาพประกอบที่ 7 ชาวเวียดนามอพยพในอําเภอทาชนะเลนกีฬาเทนนิสรวมกับพอคาและขาราชการ
แหลงที่มา นายอุทัย โตง฿อก

4.6 ชาวเวียดนามเดินทางกลับมาตุภูมิ
ภายหลังจากที่รัฐบาลไทยประกาศใหความรวมมือกับประเทศเวียดนามในการสงชาวเวียดนาม
ประเทศ สงผลใหชาวเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานีสวนใหญไดมาลงชื่อผานผูแทนชาวเวียดนามเพื่อ
เดินทางกลับประเทศทางเรือ ดังนั้นในปี ค.ศ. 1962 ชาวเวียดนามจังหวัดสุราษฎรแธานีจึงไดรวมเงิน รวม
แรง สรางซุมประตูและถนนทางเขาใหแกวัดธรรมบูชา เพราะชาวเวียดนามในตลาดบาน จังหวัดสุราษฎรแ
ธานี สวนใหญนับถือพุทธศาสนา และดวยวัดตั้งอยูในตัวเมือง ชาวเวียดนามจึงไดมารวมประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา เชน การาปนกิจ ศพ เป็น ตน สวนชาวเวียดนามทีนับถือศาสนาคริสตแก็ไ ดไปรวมประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนากับโบสถแ โดยในตลาดบานดอนมีโบสถแ 2 แหงที่ชาวเวียดนามไปรวมประกอบพิธีกรรม

ภาพประกอบที่ 8 ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามรวมสรางถนนและซุมประตูถวายวัดธรรมบูชา
แหลงที่มา นายพายอน เลวัน

ภาพประกอบที่ 9 ขาราชการ พระสงฆแ และชาวเวียดนาม ถายรูปพรอมกันในวัดธรรมบูชา
แหลงที่มา นายพายอน เลวัน

ภาพประกอบที่ 10 นายโหย เลวัน ผูแทนชาวเวียดนามจังหวัดสุราษฎรแธานี และภรรยาคนที่สอง ถายรูป
รวมกับปูายอนุสรณแกอนกลับมาตุภูมิ แหลงที่มา นายพายอน เลวัน

ภาพประกอบ 11 คริสตจักรบานดอน ถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 1 พฤกษาคม พ.ศ.2560

เหตุการณแเวียดนามโหยเฮือง ปี ค.ศ.1962 คุณพายอน อายุประมาณ 5 ขวบ มีชาวเวียดนามกลับ
ประเทศจํ า นวนมาก โดยขึ้ น รถไฟที่ อํา เภอพุน พิ น และไปขึ้ น เรื อต อที่ท า เรื อคลองเตย ไปยัง ประเทศ
เวียดนาม ซึ่งบรรยากาศไทยการกลับประเทศนั้นก็จะมีญาติพี่นองและเพื่อนๆ รวมกันไปอําลากันที่สถานี
รถไฟ กิจกรรมทางสังคมของคนเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานีนั้นคอนขางหางเหิน สวนใหญจะเป็นรุน
ลูกหลาน ไมคอนสนิทสนมเหมือนอยางเชนคนรุนพอแม แตหากมีกิจกรรมเชนงานแตง หรือพิธีศพ ก็จะมี
การพบปะกัน ซึ่งที่พบปะก็จะเป็นวัดธรรมบูชา หรือที่ โบสถแคริสตแ การดูถูกเหยียดหยามชาวเวียดนามใน
สังคมสุราษฎรแธานีนั้นจะไมมีเหมือนที่จังหวัดทางภาคอีสาน เนื่องจากชาวเวียดนามที่มาอยูมีจํานวนน อย
(สัมภาษณแเชิงลึกคุณพายอน เลวัน, 2560)

4.7 ชาวเวียดนามกลับมาอยูตลาดบานดอน
อําเภอเมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแ ธานีเป็น เมืองเกาแกเมืองหนึ่ง ของภาคใตตอนบน เมื่อครั้ ง
พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวประพาสเมืองไชยา และพระราชทานสุราษฎรแธานี แปลวาเมือง
คนดี พรอมกับทรงเปลี่ยนชื่อแมน้ํา หลวงที่เกิดจากภูเขาหลวง เทือกเขานครศรีธรรมราชเป็น แมน้ํา ตาปี
ชื่อเมืองและชื่อแมน้ําดังกลาวนี้สอดคลองกับเมืองสุหรัดซึ่งตั้งอยูริมแมน้ําตาปีที่มีตนน้ําจากภูเขาสัตตปุระ
ไหลลงสูมหาสมุทรอินเดียทางอาวแคมเบยแ (ประพนธแ เรืองณรงคแ ,2555) เมื่อครั้งมีการปกครองแบบ
เทศาภิบาล เมืองไชยาหรือสุราษฎรแธานีในยุคนั้นขึ้นกับมณฑลชุมพร โดยรวมเมืองไชยา เมืองกาญจนดิษฐแ
เมืองหลังสวนเป็นเขตเดียวกัน ตอมาทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหยายที่วาการมณฑลไปตั้งที่ตํา บล
บานดอน บริเวณเดี ยวกับศาลากลางเมืองไชยา และเปลี่ยนชื่อมณฑลชุมพรเป็น มณฑลสุร าษฎรแธานี
พรอมกับเปลี่ยนชื่อเมืองไชยาที่บานดอนเป็นเมืองสุราษฎรแธานี (ประพนธแ เรืองณรงคแ, 2555) ดวยพื้นที่
ของตําบลบานดอน มีลักษณะกายภาพเป็นดินดอน น้ําไมทวมเหมาะแกการตั้งถิ่นฐานจึงมีชาวประมง
ชาวนา และชาวสวนตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตสมัยรัตนโกสินทรแ (ประพนธแ เรืองณรงคแ,2555) ซึ่งสงผลใหพื้นที่
อําเภอเมืองสุราษฎรแธานีถูกชาวพื้นเมืองเรียกขานวา “บานดอน” เรื่อยมา
ในชวงทศวรรษ 1980 ตลาดบานดอนมีตลาดสําหรับแลกเปลี่ยนสินคาที่ถือวาเป็นศูนยแกลาง
การคาของจังหวัดสุราษฎรแธานี (สัมภาษณแเชิงลึกนายกวี พานวัน,2560) ในปี ค.ศ.1973 (พ.ศ.2516)
ทางหนวยงานราชการใหคนเวียดนามตางอําเภอ คือ อําเภอทาชนะ อําเภอกาญจนดิษฐแ อําเภอทาฉาง
อําเภอไชยา อําเภอบานนาเดิม และอําเภอบานนาสาร ยายเขามาอยูในตลาดบานดอน เพื่อใหอยูภายใต
การควบคุมของทางการ โดยมีหมอโหยหรือนายโหย เลวัน ทําหนาที่ผูแทนชาวเวียดนามจังหวัดสุราษฎรแ
ธานี ก็จะเป็นผูประสานงานกับชาวเวียดนามและทางการ จากการที่ทางการใหชาวเวียดนามเขามาอยูใน
เมืองนั้น ถือวาสงผลใหชาวเวียดนามในระยะยาว เนื่องจากชาวเวียดนามไดอยูในจุดศูนยแกลางของเมือง
ทําใหมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ (สัมภาษณแเชิงลึกนายพายอน เลวัน,2560) นางเอี่ยนและเพื่อนๆ
กลาววา สภาพตลาดในตอนนั้นไมมีหางสรรพสินคาใดๆ มีแตรานคาของคนจีนเป็นรานคา ที่มีสินคาขาย
ทุกอยางไมวาตองการสินคาใดมารานคาแหลงนี้ก็จะไดกลับไปทุกอยาง ซึ่งสินคาที่คนจีนไดนํามาขายก็จะ
ไปรับมาจากทาเรือสะพานนริศโดยมีพอคาคนกลางนําสินคามาขายให และหลังจากที่มีศูนยแการคารานคา
เหลานั้นก็ขายไมได เพราะผูคนจะไปซื้อสินคาบนห างกันเป็นสวนใหญ (สัมภาษณแกลุม,2560) นายกวี
พานวัน (2560) เลาวา บานหลังเกาอยูแยกเทศบาล เป็นบานของนายเลื่อนไดแบงใหแมของนายกวีเชา
และคนเวียดนามเชา และในขณะนั้น พอของนายกวีก็ไ ดประกอบอาชีพทํา น้ํา แข็งโดยมีค นไทยที่เ กิด
ความรูสึกสงสารคนเวียดนามเป็นคนอพยพก็เลยสอนทําน้ําแข็งให โดยนายกวีไดบอกวา ตนยอมรับวาคน
ไทยใตมีความเป็นมนุษยแเยอะ และคนไทยใตเขาก็ไมไดกลัวเราในฐานะที่เราเป็นคนเวียดนามถูกเกณฑแมา
มีปใญหาทางการเมืองเลยลี้ภัยมาอยูทางใต ซึ่งคนไทยใตเขาไมไดรูในสวนของตรงนั้น เขากลับสงสารเรา

มากกวา เขาจะชวยเหลือ เราไมมีกินเขาก็จะใหกิน (สัมภาษณแเชิงลึกนายกวี พานวัน,2560) นายติ่ง ดั้งก
วง และนางแสงจันทรแ เลถิ ( 2560) เลาวาเมื่อยายเขามาอยูที่ในตลาดบาน ไดนําความรูของตนเองที่เรียน
มานั้นไปสอนหนังสือใหแกเด็กๆและผูใหญ โดยไมคิดคาใชจายใดๆทั้งสิ้ น ตอมาเมื่อปี ค.ศ.1960 (พ.ศ.
2503) คุณติ่งและคุณแสงจันทรแไดแตงงานกัน ซึ่งพอแมของคุณแสงจันทรแเห็นวาคุณติ่งนั้นเป็นคนที่มี
จิตใจดี และมีความเมตาในการชวยเหลือผูอื่น หลังจากนั้นไดหันมาประกอบอาชีพซอมรองเทา จนถึง ค.ศ.
1989 (พ.ศ.2532) ในขณะนั้นครอบครัวค อนขางลําบาก ซึ่งคุณแสงจันทรแตองเป็นเสาหลักในการหา
รายไดจุนเจือครอบครัวโดยการคาขายอาหาร (สัมภาษณแเชิงลึกนายติ่ง ดั้งกวง และคุณแสงจันทรแ เลถิ
,2560) นอกจากนั้นก็มีชาวเวียดนามประกอบอาชีพเปิดรานจําหนาย ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตัดเย็บ
เสื้อผา ผามาน (สัมภาษณแกลุม,2560) อีกดวย เพราะทศวรรษ 1980 หนวยงานราชการมีการขยายตัว
ออกสูพื้นที่ภูมิภาค ซึ่งจังหวัดสุราษฎรแธานีไดรับการสถาปนาใหเป็นศูนยแกลางของปใกษแใตตอนบน นับแต
ทศวรรษ ค.ศ.1980–1988 ตอมาจนถึง ทศวรรษ 1990 สงครามยุติลงสงผลใหความขัดแยงในภูมิภาค
ลดลง บรรยายการคาจึงเริ่มเกิดขึ้นประเทศตางๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเริ่มประกาศนโยบายพัฒนา
เศรษฐกิจ เชน สาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศนโยบายแมวจับหนู สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประกาศนโยบายปฏิรปใหม (โดยเมย) ประเทศลาวประกาศนโยบายจินตนาการใหม และประเทศไทยก็
ประกาศนโยบายแปรสนามรบเป็นสนามการคา นโยบายดังกลาวในภูมิภาคสงผลใหเมืองใหญในประเทศ
ตางๆ เติบโตขึ้นมา เศรษฐกิจเติบโตจนสงใหความเป็นเมืองขยายออกไปจากเมืองสูชนบท ดังนั้นชาว
เวียดนามอพยพในจังหวัดสุราษฎรแธานี หรือ พัทลุง จึงมีพื้นที่การคาขายที่เพิ่มขึ้น เพาะความเป็นเมือ งมา
พรอมกับกระแสของการคาขายดวยนั้นเอง อาชีพที่ชาวเวียดนามเริ่มหันมาประกอบในทศวรรษ 19801990 คือ การนําสินคาจากตลาดไปจําหนายในชนบท หรือชนบทที่เริ่มไดรับผลของความเปลี่ยนแปลงมา
สูความเป็นเมือง (Urbanization)
อยา งไรก็ต ามถึ งแมบรรยากาศของความขัดแยงในภูมิ ภ าคเริ่ มยุติลง หนวยงานราชการของ
สังคมไทยก็ยังคงใชกฎหมายควบคุมชาวเวียดนามอยูเหมือนเดิม คือ จํากัดอาชีพ ไมสามารถเดินทางไปใน
พื้นที่อื่นได ทั้งตางอําเภอ และตางจังหวัด “ไปไหนไมได แมแตจะไปทาขามก็ตองขออนุญาต” ทุกเดือน
ตองไปรายงานตัวที่โรงพัก นอกจากนั้น ชาวเวียดนามยังเปรียบเสมือนแรงงานที่ทางราชการไทยใชในการ
กอสรางสิ่งตางๆ เชน สนามบินสุราษฎรแธานี ที่ชาวเวียดนามอพยพไดรับคําสั่งใหไปเป็นแรงงานในสราง
ครั้งนั้นคือในชวง ค.ศ.1978-1981 ตอมาในวันที่ 15 เมษายน ค.ศ.1981 ทาอากาศยานสุราษฎรแธานี ได
เปิดทําการและเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษแ (ประวัติความเป็นมาทาอากาศยานสุราษฎรแธานี สืบคนเมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน 2560) ซึ่งสงผลใหเมืองสุราษฎรแธานีมีการเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจมากขึ้น ตอมาใน
ค.ศ.1982-1987 (พ.ศ.2525-2530) ก็มีการกอสรางเขื่อนรัชชประภาจนแลวเสร็จ (วิกีพิเดีย, 2560)

4.8 การเรียกคืนสัญชาติไทยสําหรับชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่เกิดในเมืองไทย
ตอมาในชวง พ.ศ.2508 ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่ไดรับสัญชาติไทยดวยการเกิดในแผนดินไทย
ถูกคณะปฏิวัติประกาศคําสั่งใหถอนสัญชาติออกใน พ.ศ.2508 สงผลทันใหชาวเวียดนามที่เปลี่ยนสัญชาติ
ไทยแลวตองเปลี่ยนกันไปใชสัญชาติเวียดนามจนมาอายุ 30 ปีหรือใน พ.ศ.2539 จึงไดสัญชาติไทยกลับมา
(สัมภาษณแเชิงลึกนายสมเกียรติ เวียนวัน, 2560) โดยการไปศึกษาใน พระราชบัญญัติสัญชาติ มาตรา 7
ทวิ วรรค 2 โดยทางการทําหนังสือมาวาใครตั้งการแสดงตัวรับสัญชาติไทยตามเงื่อนไขของเขา เชน อยู
ในประเทศไทย พูดภาษาไทย มีการศึกษาไทย เขาใจความเป็นไทย ขนบธรรมเนียมความเป็นไทย โดยการ
ไปเรียนหนังสือใชวิธีการเก็บหนวยกิจ เพราไมสามารถไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอื่นได จึงเรียนผานการเก็บ
หนวยกิจของมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยมีอาจารยแเขามาตรวจสอบความเป็นไทยและมีขอแมวาตองมี
จิตอาสาจึงเขาไปชวยเหลือไมวาจะเป็นการบริจาค หรือชวยงานในพิธีตางๆ (สัมภาษณแเชิงลึกนาย
สมเกียรติ เวียนวัน, 2560) ใน พ.ศ.2508 ไดมีการเปิดตลาดกอบกาญจนแนฤมิต เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ ยน
สินคาของผูคนในตลาดบานดอนขึ้นมาทําหนาที่เป็นศูนยแกลางการคาของพื้นที่อีกแหงขึ้นมา และในชวง
เวลาเดียวกันนี้คือ พ.ศ.2507-2516 ชวงที่ชาวเวียดนามตางอําเภอบางสวนกลับมาพํานักในบานดอน
สวนใหญก็มาเชาอาคารบริเวณรอบๆวัดธรรมบูชา เพื่อประกอบกิจการ เชน ธุรกิ จการกลึง รานตัดเย็บ
เสื้อผา และรานถายภาพ เป็นตน (สัมภาษณแกลุม, 2560) หนวยงานราชการไดทําการสํารวจชาว
เวียดนามในสุราษฎรแธานี เมื่อปี พ.ศ.2508 พบวามีจํานวน 155 คน (ธัญญาทิพยแ ศรีพนา และ Trinh
Dieu Thin, 2548) พอสรุปไดวา นับแต พ.ศ.2504 ที่ประเทศไทยไดมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติมา
พัฒนาประเทศสงผลใหเศรษฐกิจตามหัวเมืองอยางสุราษฎรแธานีที่มีฐานะเป็นหัวเมืองปใกษแใตตอนบน เกิด
การเจริญเติบโตขึ้น บานดอนเกิดการขยายตัวของเมืองจากพื้นที่ริมแมน้ําตาปีจากพื้นที่เศรษฐกิจไปตาม
หนวยงานราชการที่สถาปนาลงในเมืองสุราษฎรแธานี คือ ศาลากลางจังหวัดสุร าษฎรแธ านี และออกไป
บริเวณตําบลขุนทะเล คือการสถาปนาวิทยาลัยครูสุราษฎรแธานี พ.ศ.2516 ดังนั้นกระบวนการกลายเป็น
เมืองบานดอนจึงขยายตัวออกโอบลอมชุมชนวัดธรรมบูชาที่ชาวเวียดนามประกอบการอยู ชาวเวียดนาม
จึงไดมีโอกาสสะสมทุนทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกลายเป็นเมืองที่ครอบครองบานดอนเป็นพื้นที่ทาง
เศรษฐกิจ
สําหรับในเรื่องของการไดสัญชาติ กอนที่จะไดสัญชาติคนเวียดนามจะตองไปรายงานตัวทั้ง
ครอบครัวจะตองถายรูปตนเองและครอบครัวใหติดรูปบานและแจกใหกับทุกบาน (สัมภาษณแกลุม,2560)
ความรูสึกของชาวเวียดนามที่ยังไมไดสัญชาติไทย นางเอี่ยนบอกวาเราทนทุกขแมานาน เราเฉยชาแลว
เพราะเรารูสาเหตุและเหตุผลที่เป็นแบบนี้มาตลอด(สัมภาษณแกลุม,2560) ตั้งแตปีสมัยของนายกชาติชาย
รัฐบาลไทยไดปรับเปลี่ยนนโยบายตางประเทศ ไดมีความรวมมือกับคอมมิวนิสตแ และสงผลดีกับประเทศ
เวียดนามรัฐบาลก็เลยผอนปลน แตมีการแบงชั้นชนในการใหไดรับสัญชาติไทย โดยจะมีเกณฑแนับปี ค.ศ.

1945 (พ.ศ.2488) ถาจะขอสัญชาติตองทําความดีซึ่งบรรทัดฐานของการทําความดีในความคิดหรือความ
เขาใจของนายกวีก็ไมรูคืออะไร เพราะรัฐบาลไมไดมีการวางเกณฑแอะไรใหกับเราที่ชัดเจน แตสิ่งที่รัฐบาล
ไทยใชกับพวกเราชาวเวียดนามคือเกณฑแการกดขี่ขมเหงของขาราชการไทย นั้นก็หมายความวา รัฐบาลจะ
ใหสัญชาติกับพวกเขาก็ไดไมใหก็ได (สัมภาษณแเชิงลึกนายกวี พานวัน,2560) นายพายอน เลวัน (2560)
ไดสัญชาติไทยในสมัยของรัฐบาลนายบรรหาร ซึ่งในการใหสัญชาตินั้นทางการจะดูที่การมีจิตอาสา ซึ่งคุณ
พายอนก็จะชวยบริจาคและจะเขาไปชวยเหลือในงานตางๆ (สัมภาษณแเชิงลึกนายพายอน เลวัน,2560)
ตอนเกิดในแผนดินไทยไดสัญชาติไดแลวมีประกาศจากคณะปฏิวัติจึงมีคําสั่งในถอนสัญชาติออกใน ค.ศ.
1965 (พ.ศ.2508) คนที่เวียดนามที่เปลี่ยนสัญชาติไทยแลวตองเปลี่ยนกันไปใชสัญชาติเวียดนามจนมา
อายุ 30 ปี จึงไดสัญชาติไทยกลับมา โดยการไปศึกษาใน พ.ร.บ สัญชาติ มาตรา 7 ทวิ วรรค 2 โดย
ทางการทําหนังสือมาวาใครตั้งการแสดงตัวรับสัญชาติไทยตามเงื่อนไขของเขา เชน อยูในประเทศไทย พูด
ภาษาไทย มีการศึกษาไทย เขาใจความเป็นไทย ขนบธรรมเนียมความเป็นไทย โดยการไปเรียนหนังสือใช
วิธี การเก็บหนวยกิจ เพราไมสามารถไปเรี ยนที่มหาวิทยาลัยอื่น ได จึงเรียนผา นการเก็บหนวยกิจของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยมีอาจารยแเขามาตรวจสอบความเป็นไทย ตอนอายุ 20 กวาปี และมีขอแมวา
ตองมีจิตรอาสาจึงเขาไปชวยเหลือไมวาจะเป็นการบริจาค หรือชวยงานในพิธีตางๆ รัฐบาลของนายกพล
เอกชาติชาย ชุณหะวัณ และนายกบรรหาร ศิลปะอาชามีผลเพราะมีนโยบายใหสัญชาติแกคนไรสัญชาติ
สวนในแงลบคือ พลเอกเปรม ติสุลานนทแ เพราะทําใหอยูยาก ควบคุม แตก็อยูสบายกวาหลายประเทศใน
ปใจจุบัน (สัมภาษณแเชิงลึกนายสมเกียรติ เวียนวัน,2560)
อี ก เหตุ ก ารณแ สํ า คั ญ ของชาวเวี ย ดนามในสุ ร าษฎรแ ธ านี คื อ การได รั บ สั ญ ชาติ ไ ทย ภายมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2535 โดยมีใน พ.ศ.2536 ชาวเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานี
ไดรับสัญชาติจํานวน 15 คน ซึ่งการใหสัญชาติแกชาวเวียดนามสุราษฎรแธานีรวมอนุมัติ 8 ครั้งซึ่งครั้ง
ลาสุดคือ พ.ศ.2547 รวมชาวเวียดนามจังหวัดสุราษฎรแธานีไดรับสัญชาติรวม 123 คน (ธัญญาทิพยแ ศรี
พนา และ Trinh Dieu Thin, 2548) อยางไรก็ตามการสัญชาติไทยนั้นรัฐบาลอนุมัติใหสําหรับชาว
เวียดนามชั้นหลานและบุตรเทานั้น สําหรับชาวเวียดนามรุนอพยพก็ยังคงถือครองใบแทนใบสําคัญถิ่นที่อยู
ใบสํา คัญประจํ า ตัวคนต า งด า ว และหนังสือเดิน ทางสาธารณรั ฐสังคมนิยมเวีย ดนาม (สัมภาษณแ กลุม ,
2560) แมจะพํานักอยูในบานดอนนับตั้งแต พ.ศ.2496 ก็ตาม อยางไรก็ตามบุตรหลานของชาวเวียดนาม
อพยพก็ไดรับสัญชาติไทยและสงผลใหครอบครัวของชาวเวียดนามและชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพทางกฎหมายที่มีผลตอสถานภาพทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม ตามมา

ภาพประกอบที่ 12 ใบแทนใบสําคัญถิ่นที่อยูหนังสือเดินทางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและใบสําคัญประจําตัวคน
ตางดาวของชาวเวียดนามรุน อพยพที่พํานักอยูในบานดอนในปใจจุบัน แหลงที่มานางเอี่ยน เหงียนถิ
4.9 การศึกษาของชาวเวียดนามในตลาดบานดอน
ในอดีตจะมีการสอนภาษาเวียดนาม แตนายกวีบอกวาตองแอบเรียนโดยมีคนแกมาสอนเรียนกันที่
บาน ไมไดมีวิทยุหรือโทรทัศนแอะไร ชวงที่เรียนนั้นก็เรียนเฉพาะ สระ พยัญชนะ และการผสมคํา แตนายกวี
เองก็ไมไดเรียนอะไรมากเพราะกลัวตํารวจจับ และชวงเวลาที่เรียนก็เวลาค่ําประมาณ3-4 คน ซึ่งที่จังหวัด
สุราษฎรแธานีแตกตางกับที่จังหวัดภูเก็ตเพราะที่จังหวัดภูเก็ตมีเปิดโรงเรียนสอนภาษาเวียดนาม แตถาเรา
จะเอามาตรฐานที่จังหวัดสุราษฎรแธานี จังหวัดพัทลุงไปเทียบกับจังหวัดหนองคาย สกลนคร มุกดาหาร
นครพนม จะคนละมาตรฐานกัน "แมแตตัวผมเองจะไปพูดสื่อสารภาษาเวียดนามกับคนเวียดนามที่อยูใน
ประเทศเวียดนามนั้น ผมจะสื่อสารไมไดเลย ผมรูแตเฉพาะคําศัพทแบางคํา แตจะใหผมพูดเป็นประโยค
ยาวๆ ใชไมได " (สัมภาษณแเชิงลึกนายกวี พานวัน,2560) ชาวเวียดนามในเมืองตลาดบานดอนสวนใหญ
จะสงบุตรหลานเขาเรียนที่โรงเรียนธิดาแมพระเป็นโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอยูในสังฆมณฑลสุราษฎรแธานี
ตั้งอยูบานเลขที่ 317/19 ถนนหนาเมือง ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรแธานี
สําหรับสัญชาติกับการศึกษานายแจบอกวา ลูกของนางแจยังไมไดสัญชาติรับรองวาเป็นคนไทย
ปใจจุ บันก็ตองขายแบตเตอรแรี่จ ะไปทํา อาชีพอื่น ก็ไมได แตถาลูกของตนไดสัญชาติก็ค งจะไดทํางานดีๆ
เพราะลูกของนางแจเป็นคนชอบเรียนหนังสือ หลังจากที่ลูกไดสัญชาติลูกก็เรียนรามคําแหงใชเวลาชวง
กลางวันขายแบตเตอรแรี่พอกลางคืนก็จะอานหนังสือแลววันเสารแ -วันอาทิตยแจะไปสอบ จนปใจจุบันก็ไดรับ
ปริญญาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง สําหรับนางเอี่ยนนั้นบอกวาลูกของตน 5 คนไมมีใบปริญญาสักคน
เพราะสามีของตนเป็นคนตรง แตลูกสะใภนางเอี่ยนก็ไดบอกกับแมวา ถาตนไดรับปริญญาตอนนี้ก็คงเป็น
ลูกจางพนังงานบริษัทคงไมไดเป็นเจาของรานคฤหภัณฑแ และถาสมัยกอนนั้นถาลูกของคนเวียดนามบ านใด
จะเรี ย นหนั ง สื อ จะมี ก ารนํ า ลู ก ของตนเองไปฝากไว ใ ห เ ป็ น ลู ก คนอื่ น ที่ มี สั ญ ชาติ ไ ทย เรี ย กง า ยๆก็ คื อ

ลูกบุญธรรมเพื่อที่จะไดสิทธิ์ในการเรียนหนังสือ ทํางาน ทําธุรกิจ เหมือนกันที่จังหวัดสกลนคร นครพนม
อุดรธานี ขอนแกนก็ทําเชนเดียวกัน และลูกของคนเวียดนามสวนใหญที่อยู ทางภาคอีสานจะไดเป็นหมอ
เป็นอาจารยแในมหาวิทยาลัยมาก (สัมภาษณแกลุม,2560) แตอยางไรก็ตามชาวคนเวียดนามที่อยูในสถานะ
พี่ๆ มักถูกเสียสละใหนองๆไดเรียนหนังสือ เพราะความไมพรอมของครอบครัวนั้นเอง (สัมภาษณแเชิงลึก
นางดวงดี ถนอมศักศิ์,2560)
ตอนแรกก็มีปใญหาเพราะวาไมมีบัตรประจําตัวประชาชนมามีตอนอายุ20แลวกวาๆแลวทั้งในเรื่อง
การเรียนที่พอจะเขาโรงเรียนก็จะตองมีมารับรองวาเราเป็นคนไทย และการไดรับสิทธิตางๆก็คอนขางยาก
ในตอนเด็กๆพอเราจบ ม.3 เราก็ไปเรียนตัดผา ผูหญิงเวียดนามก็จะไปเรียนตัดผากันเยอะเพราะเราทํางาน
อื่นไมไดก็อยากที่จะใหเราเรียนวิชาชีพ จบมาก็จะไดใบประกาศณียบัตรแตตอนนี้ก็เลิกตัดผามาเป็นสิบปีได
แลว ตอนเรียนก็เรียนแคปีเดียวก็ออกมาเปิดรานไดเลย (สัมภาษณแเชิงลึกคุณขนิษฐา เจนกําจร, 2560) ใน
อดีตคุณพายอนเคยมีโอกาสเรียนภาษาเวียดนาม ในชวงประมาณปี ค.ศ.1973-1974 ( พ.ศ.2516-2517)
แตเป็นการเรียนแบบแอบเรียน เนื่องจากในชวงนั้นทางการจะไมใชชาวเวียดนามเรียนภาษาเวียดนาม ซึ่ง
เรียนกับผูสูงอายุที่มีความรู โดยเนื้อหาในการเรียนจะเป็นการ ฟใง พูด อาน เขียน ใหรูจักวัฒนธรรม ไมได
เรียนดานการฝใกใฝุลัทธิใด (สัมภาษณแเชิงลึกคุณพายอน เลวัน, 2560) คุณเอี่ยนไมไดเขาศึกษาในโรงเรียน
ไทย ตองอาศัยการแอบซุมเรียนกับครูชาวเวียดนามในสมัยที่อยูจังหวัดนครพนม โดยแอบเอาหนังสือเรียน
ใสในเสื้อเวลาจะไปเรียนหนังสือ เมื่อไดยายมาอยูที่จังหวัดสุราษฎรแฐานีไดเขาเรียนเย็บตัดเสื้อผาที่โรงเรียน
ที่จังหวัดกรุงเทพ จนไดรับประกาศนียบัตร (สัมภาษณแเชิงลึกคุณเอี่ยน เหงียนถิ, 2560)
4.10 วิถีชีวิตการทํามาหากิน
คนเวียดนามตอนนั้นก็จะเป็นลูกจางของคนจีน สําหรับนางเอี่ยนเองนั้น ตนไดเคยเป็นลูกจางของ
คนไทย ชื่อรานแมประนอม เป็นรานขายผาและเย็บตัดเสื้อผา สําหรับนางแจตนนั้นเป็นแมบานและนาง
แสงจันทรแประกอบอาชีพคาขาย โดยทั้งสามคนกลาววาตนไมเคยไปรับสินคาจากคนจีนแลวนํามาขายตอ
คนเวียดนามกันเอง ซึ่งสินคาที่ซื้อใชก็เป็นสินคาทั่วไปไมไดมีเอกลักษณแเฉพาะที่ตองมีไวติดบานแตสิ่งเดียว
ที่ไดรับมาจากพอแมคือ ทุกคนในบานตองกินผัก โดยเฉพาะมะเขือเทศทุกคนในบานกินเป็นทุกคน ลูกหรือ
หลานที่ไดสามี ภรรยา เป็นคนจีนคนไทย นางเอี่ยนบอกวาลูกที่ออกมาก็ชอบกินมะเขือเทศเชนกัน เหมือน
ภาคอีสานมีการนํามะเขือเทศมาแกง เรี ยกวา แกงกะจั๋ว ซึ่งอาหารที่รั บประทานนางแจบอกวาก็ไมไ ด
แตกตางไปจากเมื่อกอนเราก็ยังรับประทานเหมือนเดิม ไมวาจะเป็นหมูตมเค็ม ปลาทูทอด น้ําพริก แตสิ่งที่
เนนรั บประทานมากขึ้น คือ ผักชนิด ตา งๆ แตรุ นลูกจะนิยมไปรับประทานอาหารที่ร านอาหารตามสั่ง
(สัมภาษณแกลุม,2560) ในชวงแรกได ไปเชาบานอยูที่บริเ วณสี่แ ยกการุณ ราษฎรแ อาชีพที่ไ ดประกอบ
หลังจากการอพยพ คือ คาขายเสื้อผา ไหมพรม ขายในบริเวณตลาดโดยการหามไปขายโดยรับมาจาก
พอคาคนกลาง ตอมาในภายหลังเมื่อลูกๆ เริ่มหัดถักไหมพรมได จึงถักแนะนําไปขายกันเอง โดยเดินขาย

ตามบาน ศาลากลาง (สัมภาษณแเชิงลึกนางดวงดี ถนอมศักศิ์,2560)ชวงนั้น รัฐบาลไดหา มไมใหค น
เวียดนามประกอบอาชีพ ตัดผม ถายรูป ทํานา ลูกจาง ซึ่งมันเป็นความคิดปใญญาออนของรัฐบาลไทยใน
ยุคนั้น ถาใหเรามองตามหลักความจริง อาชีพเหลานั้นที่ไดกลาวมามันเป็นอาชีพรับจางมันลําบากแลว
พวกเราจะไปทําทําไม โดยคําสั่ งที่หามใหคนเวียดนามประกอบอาชีพเหลานั้นก็ไมไดถูกยกเลิกจนมาถึง
ปใจจุบันก็ยังคงใหคําสั่งเหลานั้น แตนายกวีไมจําเป็นตองใชหรือฟใงคําสั่งเหลานั้นอีกตอไป(สัมภาษณแเชิงลึก
นายกวี พานวัน,2560) ในชวงแรกประกอบอาชีพเย็บเสื้อผาของผูชาย โดยยึดอาชีพเย็บผามาประมาณ
10 ปี ตั้งแตชวงอายุ 20 ปีถึง 35 ปี และไดเปลี่ยนมายึดอาชีพคาขาย ทําธุรกิจขายอาหาร ในตลาดสุ
ราษฎรแ ธ านี แต ไ ม ใ ช อ าหารเวี ย ดนามแต เ ป็ น อาหารไทยทั่ว ไป ประมาณ 30 ปี มี บุ ต รด ว ยกั น 4
คน ปใจจุบันไดเสียชีวิตไปหนึ่งคน ซึ่งทั้ง 3 คนไดอาศัยอยูภายในจังหวัดสุราษฎรแทั้งหมด ซึ่งในชวงแรกไม
คอยไดชวยเหลือสังคม เพราะยึดปากทองของครอบครัวเป็นหลัก แตถามีงานบุญหรืองานประปาเขาจะ
เขารวมเสมอ หรือมีงานบุญตางๆ (สัมภาษณแเชิงลึกคุณธรรม เลเวียด , 2560) ซึ่งในขณะนั้นสุราษฎรแธานี
ยังไมมีความเจริญ โดยคุณอุทัย และภรรยา เชาบานอยูในตลาดบานดอน ประกอบอาชีพคาขายของชํา
เนื่องจากไมสามารถประกอบอาชีพอื่นๆได จากความรูดานการแพทยแของคุณอุทัยที่เคยร่ําเรียนมาก็ไม
สามารถมาประกอบอาชีพแพทยแในเมืองไทยไดเนื่องจากทางราชการยึดใบประกอบวิชาชีพไปทั้งสิ้น “เรามี
ใบจบแพทยแ ท หารเขาก็ ม ายึ ด หมด เหมื อ นเราเป็ น หมอเถื่ อ น ไม มี ห ลั ก ฐาน ต อ งอดทนอย า งเดี ย ว ”
(สัมภาษณแเชิงลึกคุณอุทัยและคุณละมัย โตง฿อก , 2560) เปิดรานตัดมามาเป็นเวลา20กวาปีได เริ่มตนตัด
ผาประมาณอายุ21ปี ตอนแรกเปิดรานที่ตลาดเกษตร2ในจังหวัดสุราษฎรแธานี เป็นการเซ งรานตอจากแม
เป็นเวลา 10 กวาปี พอหมดสัญญาจากนั้นก็เชามาตลอด พอเราทํางานอยูที่นี่ซื้อบานชื้อชองอยูไปนานๆ
เราก็กลายเป็นคนเมืองนี้ไปแลวเพราะใหสิทธิเราซื้อบาน ใหสิทธิทําอะไรไดหลายอยางที่ดีกวาในหลายๆ
ประเทศ ซึ่งก็ตองขอขอบคุณทานพลเอกชวลิตที่ในสมัยนั้ นทานไดใหโอกาสเราที่เขาเรียกรองใหเราจนได
สัญชาติ หลังจากนั้น คุณ ขนิษฐาก็เ ลิกการตัดเย็บผา ไปตอนอายุประมาณ 39 ปี เพราะมาแตงงาน
(สัมภาษณแเชิงลึกคุณขนิษฐา เจนกําจร, 2560) ในขณะที่หมอโหยมาอยูที่จังหวัดสุราษฎรแธานี ไดประกอบ
อาชีพเปิดคลินิกผดุงครรภแ และรักษาโรคทั่วไป เนื่องจากหมอโหยมีความรูทางดานการแพทยแจากการเคย
เป็นหมอทหารที่เป็นเทศเวียดนามและประเทศนามมากอน ประกอบกับในอดีตหากมีความรูทางการแพทยแ
ก็ ส ามารถเปิ ด คลิ นิ ก รั ก ษาคนไข ไ ด โดยไม มี ก ระบวนการที่ ยุ ง ยาก แตกต า งจากปใ จ จุ บั น ที่ มี ขั้ น ตอน
กระบวนการซับซอนโดยจะเป็นคลินิกจํานวน 2 แหงอยูที่ ที่แรกคือที่ตลาดบานดอน ตอมาไดไปเปิดอีกที่
หนึ่งที่อําเภอพุนพิน ซึ่งหากมีชาวบานที่เดือดรอนหรือยากจนมารักษา หมอโหยก็จะไมคิดคาใชจายใดใด
ทั้งสิ้น เนื่องจากหมอโหยมี 2 บานและผานเสนทางบานดอน-พุนพินในทุกวัน หากมีใครจะรักษา แลว
ไมสามารถเดินทางมารักษาที่คลินิกไดหมอโหยจะใหชาวบานปใกธงแดง หรือธงเขียวไวหนาบาน เพื่อเป็น
สัญลักษณแวาบานนี้มีคนปุวย แลวเมื่อหมอโหยขับรถมอเตอรแไซคแผาน(มอเตอรแไซคแไทอัม)แลวเห็นก็จะทํา

การรักษาพยาบาลให (สัมภาษณแเชิงลึกคุณพายอน เลวัน, 2560) โดยในชวงแรกคุณเอี่ยนไดทําอาชีพขาย
ซาลาเปาโดยรับซื้อซาลาเปาจากในเมืองสุราษฎรแ ไปขายที่อําเภอนาสาร ในขณะนั้นไดกําไรเฉลี่ยวันละ
105 บาท ซึ่งสูงมากในขณะนั้น เมื่อสงมาไดระยะหนึ่งทางครอบครัวก็มีฐานะดีขึ้น ประจวบกับแมคาที่
อําเภอนาสารไดมารั บซาลาเปาจากในเมืองไปขายเองจึงไดลมเลิกกิจการไป ตอมาไดเ ขาทํางานเป็น
ลูกจางในรานเย็บผาชื่อวา รานแมประนอม เป็นรานของคนไทยที่มีชื่อเสียงรานหนึ่งของจังหวัดสุราษฎรแ
ธานี ในขณะนั้นรับจางเย็บผาไดตัวละ 3 บาท วันหนึ่งไดประมาณ 9 บาทตอวัน ซึ่งรายไดแตกตางจากการ
ขายซาลาเปามาก ตอมาคุณเอี่ยนและคุณเหวียนหวั่น เท แตงงานเมื่อ ค.ศ.1960 (พ.ศ.2503) ในขณะนั้น
คุณเอี่ยนมีอายุได 24 ปี โดยแตงงานกันที่จังหวัดสุราษฎรแธานี ซึ่งคุณเหวียนหวั่น เท ก็มีอาชีพเย็บผา
เชนกันตอมาทั้งสองคนจึงไดออกมาเปิดรานเย็บผาเป็นของตัวเองในปี ค.ศ.1961 (พ.ศ.2504) ตอมาอีก23 ปี ไดไปเรียนเพิ่มเติมที่โรงเรียน ที่จังหวัดกรุงเทพเพื่อตองการรับไปประกาศนียบัตร เมื่อไดใบประกาศ
นัยบัตรมาแลว คนในจังหวัดสุราษฎรแธานีจํานวนมากไดเขามา ซึ่งมีทั้งคนเวียดนามและคนไทยที่เขามา
เรียนเย็บผากับคุณเอี่ยน หากเป็นชาวเวียดนามมาเรียนคุณเอี่ยนจะใหเรียนฟรี ไมเสียคาใชจายเนื่องจากมี
ความสงสาร และชวยเหลือคนชาติเดียวกัน โดยคุณเอี่ยนและสามีไดเชาอาคารพาณิชยแสามชั้น โดยชั้น
แรกเปิดเป็นรานขายผาหลา ชั้นที่สองเปิดเป็นโรงเรียนสอนเย็บผา และชั้นที่สามเปิดเป็นรานตัดเย็บเสื้อผา
ซึ่งลูกคาสวนใหญจะเป็นคนมีฐานะทั้งขาราชการ และชาวบานทั่วไปทั้งคนจีน และคนไทย ตอมาสามีของ
คุณเอี่ยนไดคิดเปิดรานขายผามานขึ้น เมื่อลูกชายโตขึ้นไดคิดเปิดรานขายเครื่องปรับอากาศ ตอมาไดยาย
รานขายเครื่องปรับอากาศไปตั้งบริเวณโรงพยาบาลสุราษฎรแธานี ชื่อวารานคฤหภั ณฑแ ตอมาในปี ค.ศ.
1987 (พ.ศ.2530) เนื่องจากเป็นคนชอบทําอาหารและพื้นที่บริเวณบานวางอยูจึงไดเปิดรานขายอาหาร
เวียดนามชื่อวา “มาดามเอี่ยน” โดยจางลูกจางจํานวนหนึ่งประจําอยูที่ราน ซึ่งอาหารเวียดนามถือวาเป็น
อาหารสุขภาพลูกคาในขณะนั้นจะเป็นคนชนชั้นกลางที่อยู ในตลาดบานดอน ซึ่งในขณะนั้น ขายไดดีมาก ซึ่ง
ฝีมือการทําอาหารไดศึกษามาจากแมของสามี และศึกษาเรียนรูดวยตนเอง ตอมาไดขยายกิจการทําสงขาย
กับโลตัสสุราษฎรแ เมื่อเริ่มมีปใญหาเกี่ยวกับพนังงาน จึงไดคิดเลิกกิจการไปโดย มีคนไทยมาซื้อสูตรอาหาร
เวียดนาม ในราคา 150,000 บาท ตอมาเมื่อเริ่มมีลูกคาถามถึงจํานวนมากจึงไดกลับมาเปิดอีกครั้ง และได
เลิกกิจการไปเมื่อปี ค.ศ.2010 (พ.ศ.2553) เนื่องจากมีอายุมากขึ้น (สัมภาษณแเชิงลึกคุณเอี่ยน เหงียนถิ
,2560)
4.11 วิถีชีวิตในมิติสังคมของชาวเวียดนามในสุราษฎรแธานี
วิถีชีวิตในมิติทางสังคมของชาวเวียดนามเพราะพวกเราเปรียบเสมือนแพแตกแลว หลังจากที่หมอ
โหยเสียก็ไมมีใครขึ้นมาทําหนาที่แทน แตผูวาราชการจังหวัดไดขอใหนายเถซึ่งเป็นสามีของนางเอี่ยนขึ้น
เป็นผูแทนคนเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานีแตนายเถบอกวาไมรับ เพราะวาในการทํางานแบบนี้ทุกคนมี
การอิจฉาและการที่นายเถไดรับเลือกมาจากคําสั่งของผูวาแตบุคคลอื่นที่รวมงานเขาอาจจะไมชอบเรา

หรือไมเห็นดวยที่ใหเราเขามาทําหนาที่ผูแทนคนเวียดนามนายเถเลยตัดปใญหาไมรับตําแหนงผูแทนคน
เวียดนาม ก็เ ลยไม มีผูแ ทนคนเวียดนามมาจนถึง ปใจจุบัน นี้ แมแ ตลูก หลานที่ใ ช ใ ห ทํา หนา ที่ผูแ ทนคน
เวียดนามก็ไมทํา เพราะคนรุนใหมจะไมสนใจในเรื่องแบบนี้ ไมใชเพราะเขากลัว แตตัวตนของเขาคิดวา
เป็นคนไทยไปแลว แตสําหรับจังหวัดพัทลุงยังคงมีผูแทนอยู (สัมภาษณแกลุม,2560) เนื่องจากชาว
เวียดนามมีลักษณะนิสัยที่ไมคอยที่จะกลาติดตอประสานงานกับภาครัฐมากนัก ดังนั้นจึงจําเป็นตองมีผูที่มี
ความกลาหาร และมีทรัพยแสิน รวมถึงตองเป็นผูที่มีบทบาททางสังคมที่คอนขางสูงที่จะเป็นสื่อกลางในการ
ติดตอประสานงาน หมอโหยจึงไดรับตําแหนงเป็นผูแทนชาวเวียดนามจังหวัดสุราษฎรแธานี ในการติดตอ
ประสานงานระหวางภาครัฐกับชาวเวียดนามที่อาศัยอยูในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรแธานี ซึ่งตําแหนงนี้หมอโหย
ไดรับมาตั้งแตในชวงแรกที่มาอยูที่จังหวัดสุราษฎรแธานี โดยทําหนาที่ชวยเหลืองานตางๆ เชน เป็นหัวหนา
ในการประสานงานตางๆ หรือการบริจาค งานการกุศลตางๆ ซึ่งจะชวยเหลือทั้งในพื้นที่ต ลาดบานดอน
และตําบลทาขามอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรแธานี ซึ่งผูแทนชาวเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานี มี 1
คน นอกจากนั้นก็จะเป็นผูชวย คือนายเหงีย นายเถ เป็นตน ซึ่งหมอโหยจะเป็นคนที่มีคนรูจักจํานวนมาก
เนื่องจากคอยดูแลเรื่องสารทุกขแสุกดิบตาง ๆ ในลักษณะ พอบานดูแลลูกบาน รวมถึงใหความชวยเหลือแก
คนเวียดนามในดานตางๆ (สัมภาษณแเชิงลึกคุณพายอน เลวัน,2560) ชมรมชาวเวียดนามในจังหวัดสุ
ราษฎรแธานีในปใจจุบันนั้นไมมี แตในอดีตนั้นเคยมีหัวหนาชาวเวียดนามในการติดตอกับหัวงานราชการหรื
ผูแ ทนชาวเวียดนาม ชื่อวา “หมอโหย” หรื อ องโหย ปใจจุบัน ไดเ สียชีวิตไปแลว หลังจากหมอโหยได
เสียชีวิตไปชาวเวียดนามก็ไมไดมีตัวแทนในการติดตอราชการอีกเลย(สัมภาษณแเชิงลึกคุณเอี่ยน เหงียนถิ
,2560) ความสัมพันธแภายในสังคม ชาวเวียดนามที่สุราษฎรแธานีจะเป็นสวนของคนที่ชวยเหลือเวียดนาม
บางคนชวยเหลืออเมริกาซึ่งคนประเภทนี้เรียกวาเวียดหยาน ซึ่งแปลวา เวียดคือคนเวียดนาม หยานคือไม
จริงใจ สรุปแลวเวียดหยานก็คือคนขายชาติ สําหรับเวียดหยานที่สุราษฏรแธานีก็มี2 คน ชื่อปาดึ๋กกับองคแนํา
แตไดเสียชีวิตแลว ตอนนั้นเขาจะหามไมใหคนเวียดนามออกจากพื้นที่ แตพ อเขารูวาเราออกไปที่อื่น เชน
ไปทาขาม ก็จะไปฟูองตํารวจ(สัมภาษณแกลุม,2560) ตอนแรกก็เกิดความนอยใจเหมือนกันเพราะไปไหนมา
ไหนก็จะตองถือสมุดรับรอสัญชาติเลมใหญๆไปซึ่งเราเป็นผูหญิงบางทีก็จะรูสึกอาย สมมุติจะขึ้นรถไฟบางที
ก็ ต อ งแอบตั๋ ว เพราะว า เวลาจะไปไหนเราต อ งขออนุ ญ าตที่ ศ าลากลางว า จะไป เช น ไปต า งอํ า เภอ
ตา งจั งหวัด เป็น ตน บางทีก็โ มโหวาทําไมอยูประเทศนี้แ ลวมันมากเรื่ องจังแตแมก็จะสอนวาเรามาอยู
ประเทศเขาเราก็ตองรักประเทศเขา เวลาสามลมขับผานแลวเรียกเราวาคนยวญเราก็ไมชอบเราก็เกลียด
เพื่อนในหองก็เลยลอวาคนยวญเราก็จะวากลับไปทุกครั้งเพราะเราไมใชคนยวญเราคือคนเวียดนาม เรา
รูสึกเกลียดประเทศนี้มากในตอนแรกเพราะถูกลอถูกวาตางๆ เราอยากกลับไปอยูที่ประเทศลาวแตแมก็จะ
คอยบอกใหเราอดทนเพราะยังไงเขาก็ใหเราอยูเรากินก็ตองสํานึกบุญคุณ แตตอมาพอเราอยูมาเรื่อยๆ ก็
เป็นเวลา46ปี ก็รูสึกวานี่คือเมืองของเราใหกลับไปเวียดนามตอนนี้ก็ไมอยากไปแลว (สัมภาษณแเชิงลึกคุณ

ขนิษฐา เจนกําจร, 2560) ซึ่งในปใจจุบันก็ตางกับเมื่อกอนในตอนที่ยังไมมีบัตรเมื่อกอนไมกลาที่จะบอกใคร
วาตนเองเป็นเวียดนามแตตอนนี้มีบัตรแลวเราก็กลาบอกมากขึ้นไมกลัวที่จะบอกวาเราเป็นใครมาจากไหน
อาจจะดวยการยอมรับของสังคมที่เปลี่ยนไป ตอนนั้นใครถามก็จะบอกไปวาเป็นคนจีนแตเลี่ยงไดก็จะไมพูด
ใครถามก็เงียบไว แตถาเจอกันเวียดนามมาทักบางครั้งก็หลบไปเลยพยายามจะไมคุยดวย เมื่อกอนอยู
กรุงเทพก็จะหลบเจอคนสุราษฎรแนี่หลบไปเลยรุนของเราจะเป็นแบบนี้แตของแมนี่เขาจะรักกันจะกลม
เกลียวกันมาก รุนเราใครชวนเขาสมาคมก็จะไมเขาไมเอา พูดดวยความจริงใจคือไมมีใครอยากไป เพราไป
ทีมันไมคุมจะเดินทางทีตองขออนุญาตที่ศาลากลางจังหวัดเหมือนจะขอไปงานศพพอที่พัทลุงถาไปแบบไม
ขอเราก็จะโดนจับไป ไมรูคนเมื่อกอนเขาจะเลาใหฟใงไหมเพราะเราไมใชคนเมืองเขาการที่จะกดเหงอันนี้ก็
เขาใจไดเหมือนญาติที่พัทลุงก็จะอยูในเมืองกัน อยางที่วัดคูหาก็จะมีอนุสาวรียแที่ประดิฐอนุศรสถานของ
ชาวเวียดนามอยูที่นั้น (สัมภาษณแเชิงลึกคุณขนิษฐา เจนกําจร, 2560)
4.12 การสรางประโยชนแใหสังคมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
ใน ปี ค.ศ. 1962 ไดสรางซุมประตูและถนนทางเขาใหแกวัด มีจุดประสงคแเพื่อสรางเป็นอนุสรณแ
ใหกับคนเวียดนามทุกคนที่อยูในสุราษฎรแธานี แตก็ตองถูกทุบทิ้งและถูกสรางใหมโดยหลวง ซึ่งสาเหตุของ
การถูกทุบทิ้งก็เพราะวา สมัยนั้นคนเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานีมี 29 ครอบครัว แลวการจะสราง
ประตูซุมตองใชเ งินมากพอสมควร เราก็ไ มรู จะไปหามาจากไหน นอกจากจะลงแรงลงขัน เงิน จากคน
เวียดนามกัน ตอใหมีหลายครอบครัวแตเงินที่ไดมาก็ไมพอที่จะสรางใหใหญพอเหมือนที่ภาคอีสานที่คน
เวียดนามชวยกันสรางหอนาฬิกา ดังนั้นประตูซุมที่สรางขึ้นเล็ก หลวงก็เลยทุบทิ้งและสรางประตูใหใหญ
(สัมภาษณแกลุม,2560) การสรางซุมประตู และถนนที่วัดธรรม เนื่องจากชาวเวียดนามคิดวา เมื่อมาอยูที่
จังหวัดสุราษฎรแธานี ควรสรางสิ่งดีๆเพื่อใหชาวบานยอมรับ ซึ่งเมื่ อจะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ
ชาวเวียดนามจะไปประกอบพิธีกรรมที่วัดธรรมบูชา แตหากเป็นคนที่นับถือศาสนาคริสตแจะไปประกอบ
พิธีกรรมที่ศาสนจักร จังหวัดสุราษฎรแธานี (สัมภาษณแเชิงลึกนายติ่ง ดั้งกวง และคุณแสงจันทรแ เลถิ ,2560)
สามีของคุณ เอี่ย นเสียชีวิ ต เมื่อ ปี พ.ศ.2546 โดยในขณะนั้น ไดเ ลือกทํา บุญที่ วัดธรรมบูชา เนื่องจาก
ครอบครัวของคุณเอี่ยนนับถือพุทธ สาเหตุที่ชาวเวียดนามนิยมไปประกอบพิธีกรรมที่วัดธรรมบูชาเนื่องจาก
เป็นวัดที่อยูใจกลางตลาด ประกอบกับปีที่ชาวเวียดนามโหยเฮือง (เหตุการณแคนเวียดนามกลับประเทศ) ได
ทําการสรางซุมประตูวัด และสรางถนนเขาวัด จึงทําใหชาวเวียดนามสวนใหญนิยมไปประกอบพิธีกรรมที่
วัดธรรมบูชา แตในปใจจุบันซุมประตูวัดที่ชาวเวียดนามไดรวมทําไวไดถูกทางการรื้อถอนและสรางขึ้นใหม
แลว เนื่องจากซุมประตูเดิมมีขนาดเล็ก ตั้งแตอดีตที่ผานมาครอบครัวของคุณอุทัยและภรรยาไดชวยเหลือ
สังคมตลอด โดยคุณละมัยไดรับรางวัลผูบําเพ็ญประโยชนแตอสังคมดีเดน จากหมอมเจาพันศวลีกิติยากร
ซึ่งผลจากการรับรางวันนี้มาจากการชวยเหลือสังคมในดานตางๆ เชน งานกาชาด และการบริจาคทรัพยแ

เป็นต น โดยในแต ละปีมีการบริจ าคทรัพยแประมาณ 30,000-50,000 บาท “ใหเ งิน ใหแ รงมาตลอด”
(สัมภาษณแเชิงลึกคุณอุทัย โตง฿อก,2560)
ครอบครัวก็ชวยเหลือตลอดเอาอาหารไปให เสื้อหา ของใชที่จําเป็นตางๆ อยางบานศรีสุราษฎรแก็
ไปกันบอย ใหหมาใหแมวแตการสงเงินไปเวียดนามก็ไมทําไมใหเพราะเรามาอยูเมืองไทยแลว มาอยูบน
แผนดินของเขาก็อยากที่จะตอบแทนบุญคุณในประเทศที่เราอยูมากกวา (สัมภาษณแเชิงลึกคุณขนิษฐา เจน
กําจร, 2560) คุณติ่งไดทํางานจิตอาสาตางๆที่ชวยเหลือสังคม โดยมีอุดมการณแคิดอยากชวยเหลือคนอื่น ที่
เห็นวาความสามารถของตนเองนั้นนําไปชวยเหลือคนอื่นได อยางเชน การสอนหนังสือใหกับเด็ก และ
ผูใหญที่ไมไดเ รียนหนังสือใหอานใหรูความหมาย สอนเขียน สอนพูด ทั้งในภาษาเวียดนาม ภาษาจีน
ภาษาฝรั่งเศส และรวมถึงไดสั่งสอนปรัชญาชีวิตใหแกผูคนที่ประสบความลมเหลวในชีวิตซึ่งในขณะนั้น
ตองพยามแอบสอน เนื่องจากทางการไมใหมีการเรียนการสอนภาษาเวียดนาม โดยมีความตั้งใจอยากให
เด็กๆ อานออกเขียนได ในการที่ไดสอนนั้นคุณตาไมเคยถูกจับ เนื่องจากในการสอนนั้นคุณติ่งสอนเพียงให
อานออกเขียนไดโดยเลือกสอนในสิ่งที่ดีๆที่ใชในการดําเนินชีวิตไมไดสอนสิ่งที่ไมมีใหแกลูกศิษยแซึ่งคุณติ่งมี
หนังสือที่คุณติ่งไดเ ขียนขึ้นเองเป็นหลักฐานในการแสดงความบริสุทธิ์ โดยสิ่งที่คุณติ่งไดทํานั้นไมเคยหวัง
ผลตอบแทนเพราะตนเองคิดวาสิ่งเหลานี้คือความสุข “เขาดีขึ้นเราก็ดีใจ เขาทําตัวไมดีเราก็เสียใจ” ซึ่งที่ที่
คุณติ่งไดทํานั้นถือไดวาเป็นที่ยอมรับของคนในจังหวัดสุราษฎรแธานี ซึ่งในขณะที่สอนหนังสือคุณติ่งไมมี
รายได เลี้ยงชีพดวยการกินขาวของบานคนที่ไปสอนหนังสือ โดยคุณติ่งไดหยุดสอน เมื่อประมาณพ.ศ.
2506 หลังจากแตงานกับคุณแสงจันทรแได2 -3ปี จากความสามารถดานอักษรศาสตรแ นอกจากเขียน
หนังสือเองแลวคุณติ่ งยังคงมีค วามสามารถดานการประพันธแ บ อกลอน และกวีตา งๆ โดยเขียนสงไปที่
สถานที่ตางๆ และสถานที่เหลานั้นไดสงของกํานัลมาใหบอยครั้ง รวมถึงเคยมีโอกาสไปพูดสุนทรพจนแที่
สรางความซาบซึ้งใหแกผูฟใง ซึ่งนอกจากคุณติ่งแลว นองชายของคุณติ่งก็มีความสามารถทางดานการ
เขียน ไดเขียนหนังสือจนไดรับรางวัลอยูหลายรางวัล นอกจากนั้นคุณแสงจันทรแไดเขาในชมรมผูสูงอายุ
และเมื่อมีโครงการจิตอาสาไดเขารวมในโครงการจิตอาสาที่โรงพยาบาล ในการวัดคามดัน และดูแลคนที่
เขามาใชบริการในโรงพยาบาล(สัมภาษณแเชิงลึกนายติ่ง ดั้งกวง และคุณแสงจันทรแ เลถิ ,2560) การ
ชวยเหลือสังคมคุณเอี่ยนไดเขาอยูในชมรมแมบานของจังหวัดสุราษฎรแธานี และไดเขารวมชมรมผูสูงอายุ
เทศบาลสุราษฎรแธานี หากในแตละชมรมขอความรวมมือในดานใดคุณเอี่ยนก็จะบริจาคเงินชวยเหลืออยู
เสมอ นอกจากนั้นไดเขารวมชมรมไทเก฿กโดยจะเขารวมกิจกรรมรําไทยเก็กในชวงเชารวมกับคนไทยและ
คนจีน ในจังหวัดสุราษฎรแธานี รวมถึงในชมรมไทเก็กมีการกินเลี้ยงชมรมในทุกๆเดือน โดยเก็บเกินสมาชิก
คนละ 100 บาท ซึ่งภายในงานคุณเอี่ยนจะมีการทําผักดอง (เยอหมอน) ไปแจกคนที่มารวมงานเสมอ
กิจกรรมที่คุณเอี่ยนมักทําคือการทําอาหารและขนม ไปแจกกับคนที่รูจัก โดยใหม อเตอรแไซคแรับจางไปสง
เฉลี่ยประมาณเดือนละ 2 ครั้ง นอกจากนั้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชใน

พระบรมโกศสวรรคต คุณเอี่ยนไดทําขาวกลองแจกกับคนที่สันจรไปมา เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีความตั้งใจ
จะทํา ใหค รบ 12 เดื อน คุณ เอี่ยนได บริ จ าคในโอกาสตา งๆ เชน บริจาคเงินใหสถานทูตเวียดนามใน
ประเทศไทยนําเงินไปใหคนที่ประเทศเวียดนามกินตรุษเต฿ด หรือตรุษจีน นอกจากนั้นก็ไดบริจาคเงินให
หนวยงานตางๆ อยางสม่ําเสมอ เชน บริจาคคาเครื่องมือแพทยแใหแกโรงพยาบาล (สัมภาษณแเชิงลึกคุณ
เอี่ยน เหงียนถิ,2560) ปี ค.ศ.1962 เวียดนามโหยเฮือง ปีที่สรางถนนวัดธรรม นางแจมาไมทันแตสามีอยู
ทันตอนที่สรางถนน และทําประตูวัดธรรม โดยครอบครัวไดชวยหลายดาน ทั้งดานแรงงาน ดานเงิน แต
ลูกชายจําไดวาชวงที่มีการสรางซุมประตู และถนนวัดธรรม ลูกชายไดบอกวาเขามาทันตอนเชางานพอดี
โดยในสมัยกอนเดือนนึงคนเวียดนามปีนึงตองทําบุญ 3 ครั้ง ทําบุญเลี้ยงพระ ในวันเกิดบักโห วันชาติ
เวียดนาม และวันกุด เตศ (วันตรุตจี น) แตใ นปใจจุบันไมมีการทํา แลวตั้งแตหัวหนาเสียชีวิตลงไป และ
ในชวงที่พลเอกเปรม ติณสุลานนทแ ก็ไดมีการสั่งหามไมใหชุมนุมกันของชาวเวียดนาม ในปใจจุบันจะมีนาง
เอี่ยนที่ยังทํากับขาวเลี้ยงวันชาติ หรือวันสําคัญตางๆ เชน นางเอี่ยนจะมาถามวาจําไดไหมวันนี้วันอะไร
วันที่ 19 พ.ค. เป็นวันอะไร ก็คือวันเกิดของทานโฮจิมินหแ สวนวันที่ 2 กันยายน เป็นชาติที่ชนะสงคราม
วางจะก็จะไปทําบุญตามบานตางๆ (สัมภาษณแเชิงลึกนางแจ เวียนวัน,2560)

ภาพประกอบที่ 13 ถนนในวัดที่ชาวเวียดนามมาชวยเทคอนกรีตใหใน ปี 1962
ถายโดย ผูวิจัยเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2560
ในการทําความดีของนางแจ ตั้งแตมาอยูสุราษฏรแธานีก็ทําแตความดี เชน ตอนน้ําทวมเราก็มีสวน
เขาไปบริจาคในนามกลุมทั้งชาวเวียดนาม และสวนตัว ตั้งแตยกเลิกงานชุมนมก็ไมมีใครไดทําบุญเลย และ
ยังไปทําจิตอาสาที่โรงพยาบาลสุราษฏรแธานีกับกลุมผูสูงอายุ เขาไปเดือนละ 1 ครั้งโดยทําเองชวนกันไป
เลี้ยงน้ําเตาหูหนาโรงพยาบาลไปแจกน้ําเตาหูในคนที่ผานไปผานมา โดยการออกตังรวมกันคนละ 200 –

300 บาท ตามเทาที่มี สมาชิกทั้งหมด 7 คน ประกอบไปดวย นางเอี่ยน นางมาย นายธรรม นางงา นาง
หาว นางแจ และยังมีอีกหนึ่งคนแตปใจจุบันไมสามารถเดิน ไดแลวคือ นางเหววะ เพราะเสนเลือดในสมอง
แตก โดยคิดวาของคําสอนโฮจิมินหแยังยึดไดในการดําเนินชีวิตจริงๆ สอนใหเราเป็นคนดี อยูบานเขาอยูใน
กรอบ เหมือนกับในหลวง ร.9 ที่สอนใหประหยัด อยูอยางพอเพียง ตอนที่ในหลวง ร.9 สวรรคต ก็ไดไว
ทุกขแหลายเดือน เวลาทําจิ ต อาสาก็มีความสุขและมีการรวมกลุมที่บานของมาดามเอี่ยน ทุกอาทิตยแ
เพราะที่บานมาดามเอี่ยนมีทุน มีพื้นที่ใหไปรวมตัวกันได ในชีวิตของนางแจ เวียนวัน ไดใหความเครารพ
นับถือ โฮจินมินสแและในหลวง ร.9 เพราะทําใหเรามีที่อยู (สัมภาษณแเชิงลึกนางแจ เวียนวัน,2560) ในดาน
การชวยเหลือสังคม พอกับแมจะมีความคิดวามาอาศัยอยูที่ประเทศไทย หากชวยเหลือสิ่งใดไดก็จะเขาไป
ใหความชวยเหลือเสมอ “หนีรอนมาพึ่งเย็น ถาชวยไดก็จะชวย” ในสวนตัวของคุณสิริ ก็จะมีการเขาไป
ชวยเหลือสังคมอยูเสมอเชนการบริจาค โดยใชวิจารณญาณ ดูความเหมาะสม (สัมภาษณแเชิงลึกคุณสิริ ลี
รังสรรคแ,2560) จําไดวาในตอนเด็กๆ ครอบครัวเขาและชาวเวียดนามไปมีสวนรวมในการสรางถนน และ
ซุมประตูวัดธรรม ตั้งแตยังเด็กๆ เห็นผูหญิงจะทํากิจกรรมอยูในครัวทําอาหารเลี้ยงพระ และพวกผูชายก็
จะทําอยูอีกขางหนึ่งชวยกันลงแรงทํางานสรางซุมประตู และถนน (สัมภาษณแเชิงลึกนายสมเกียรติ เวียน
วัน,2560)
4.13 การสรางครอบครัวของชาวเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานี
สําหรับการสรางครอบครัวของคนเวียดนาม ครอบครัวของนางเอี่ยน นางแจ นางแสงจันทรแ ไมมี
เกณฑแหรือขอกําหนดที่จะตองไดลูกเขย ลูกสะใภเป็น คนเวียดนามเทานั้น แตขอใหเป็นคนดี ขยันทํามาหา
กินเทานั้น เหมือนครอบครัวของนางเอี่ยนไดลูกเขยเป็นคนจีนหนึ่งคน ลูกสะใภไทยหนึ่งคน และลูกสะใภ
เวียดนามสองคน แตลูกชายก็ไดเลิกกับลูกสะใภเวียดนามไปหนึ่งคน เพราะอยูดวยกันแลวอยูไมได ดังนั้น
ตอใหเป็นสัญชาติใดแตถาอยูดวยกันแลวไมสบายใจนางเอี่ยนก็บอกวาตองเลิกกัน เราจึงตองเลือกคนที่เขา
กับเราได สําหรับของนางแสงจันทรแก็ไดลูกสะใภเป็นคนไทยสองคน ซึ่งสมัยนี้การมีครอบครัวเราจะไป
บังคับลูกหลานไมไดเราตองปลอยใหเขาเป็นคนเลือกเอง เวลาผิดถูกเขาจะไดไมตองมาตํา หนิหรือโทษเราที่
เลือกคูครองผิดๆ ใหกับเขา (สัมภาษณแกลุม,2560) สามีเป็นคนจีนตอนที่เพิ่งแตงงานก็ยังเชาบานเขาอยู
กอนประมาณปี51 แลวก็เรียนทําชุดวิวาหแในตอนที่ตัดผาไปดวยพออยูตัวก็เลิกตัดผาแลวมาเอาดีในการทํา
ชุดวิวาหแแทน แฟนนั้นมีเชื้อสายมาจากจีนแคระเป็นคนหาดใหญ ซึ่งก็คิดวาจะไมแตงงานกับคนเวียดนาม
ดวยกันเพราะกลัวลูกในการรับสัญชาติพอมาอยูเมืองไทยก็ไดกลายสัญชาติไปในตัว ทําใหลูกไดเป็นคนไทย
ใหเขาไดกลืนไปกับคนไทยเพราะยังไงเขาก็ไมกลับเมืองเวียดนามอยูแลว ซึ่งเขาไมอยากใหลูกไดไปแบบ
ครึ่งๆ เราอยูเมืองไทยก็อยากเป็นคนไทยไปเลย ซึ่งไมใชวาตองการที่จะตัดขาดกับเวียดนามหรือเพราะวา
ไมรั กชาติ แต อ ยา งแรกเลยข อหนึ่ง ก็เ พราะอยู เ มื องไทยก็ เ ลยอยากใหลู กเป็น คนไทยไปเลยเพราะว า
ไมอยางนั้นจอจํากัดมันเยอะ เชน ในดานการประกอบอาชีพ ตํารวจ ทหาร ขาราชการตางๆ เขาก็จะไม

สามารถเป็นไดเหมือนหลายชายตอนนี้ที่ไมสามารถที่จะสอบตํารวจไดเพราะขอจํากัดในดานเชื้อชาติเพราะ
มันยังเป็นเพราะพอแมยายายเป็นตางดาว รากฐานมันทําใหเขาที่อยากจะศึกษาอยากที่จะเป็นอยางนั้น
อยางนี้ก็ไมไดเหมือนเขาตอนนั้นอยากจะเรียนหนังสือตอแทบตาย อยากสอบเอนทรานตแก็สอบไมไดเหมือน
คนอื่นเพราะวาเรื่องขอจํากัดในสวนนี้ เหมือนนองสาวที่เรียนหนังสือเกงมากก็เลือกที่จะเรียนตออาชีวะ
เพราะไมอยากไปเจอคําถามที่วาทําไมไมสอบเอนทรานตแซึ่งถือวามันเป็นเรื่องที่เป็นขอจํากัดและทําใหเรารู
อึดอัดเป็นอยางมากที่ถูกจํากัดขอบเขตในการศึกษา(สัมภาษณแเชิงลึกคุณขนิษฐา เจนกําจร, 2560) หมอ
โหย เลวัน (มีภรรยา 2 คน คนแรกชื่อคุณยุม แตงงานกันที่จังหวัดสกลนคร เมื่อหมอโหยยายมายังจังหวัด
สุราษฎรแธานี ก็ไดภรรยาคนที่สองชื่อ คุณเรียน ภรรยาคนแรกมีลูกดวยกัน 7 คน ซึ่งเกิดที่จังหวัดสกลนคร
2 คน และอี ก 5 คน เกิด ที่จั งหวัด สุ ร าษฎรแ ธ านี ต อมา ประมาณปี พ.ศ.2505 เกิ ดเหตุ การณแ สง ชาว
เวียดนามกลับประเทศ (เวียดนามโหยเฮือง) แมจึงไดสงลูกชายคนที่1 -5 กลับประเทศเวียดนาม สวนคนที่
6 และ 7 ใหอยูที่จังหวัดสุราษฎรแธานีกอน เมื่อเกิดสงครามอเมริกา ลูกชายคนที่6 และ 7 จึงไมไดกลับ
ประเทศเวียดนามจึงตองอยูที่ประเทศไทยตอไป ซึ่งคุณพายอนเป็นบุตรชายคนที่ 6 และมีนองชายคน
สุดทองชื่อทินเล เลวัน ปใจจุบันทํารานตัดเย็บเสื้อผาอยูที่จังหวัดสุราษฎรแธานี พี่ชาย ชื่อ อูลี่ 1 ใน 5 คน ที่
กลับประเทศเวียดนาม ไปเป็นทหารที่เวียดนามเหนือและโดยจับที่เวียดนามใต และไดสอบสวนแลวทราบ
วาเป็นชาวเวียดนามที่เคยอยูที่ประเทศไทย ทางเวียดนามใตจึงใหเป็นลาม ในการสื่อสารกับทหารไทย
ตอมาในชวงสงครามอเมริกา อเมริกาบุกเขาไซงอน เมื่อเกิดเหตุการณแดังกลาวไดแสดงความรักชาติโดย
การใส ชุ ด เวี ยดนาม เหนื อถื อ ธง โบกอยูที่ ส ถานทูต นอกจากนั้น พี่ ช ายทั้ ง 5 คนที่ไ ด ไ ปอยูที่ ป ระเทศ
เวียดนามไมมีใครเสียชีวิตดวยเหตุการณแทางสงคราม คุณพายอนเชื่อวาเกิดจากการที่แมไหวพระ สวด
มนตแ ขอพรอยูเ สมอ ในสวนของภรรยาคนที่สอง มีบุตรอยูที่จังหวัดสุร าษฎรแธ านี แตคุณพายอนและ
บุตรชายของภรรยาคนที่สองของหมอโหย ไมไดมีความสัมพันธแสนิทสนมกันมากนัก เนื่องจากเป็นพี่นอง
ตางมารดา ซึ่งหมอโหยจะไปมาทั้ง 2 บาน คางคืน บานละ 1 คืน สลับกันไป ซึ่งภรรยาคนแรกอยูที่ตําบล
ทาขามอําเภอพุนพิน สวนภรรยาคนที่สองอยูที่ตลาดบานดอน ซึ่งภรรยาทั้งสองคนก็ไม ไดมีปใญหาใดๆตอ
กัน (สัมภาษณแเชิงลึกคุณพายอน เลวัน , 2560) คุณเอี่ยนจะสอนลูกใหทําบุญกับพอแมโดยตนเองก็ได
ปฏิบัติกับพอแมอยางนี้เชนกัน โดยแนวคิดนี้คุณเอี่ยนไดรับมาจากคําพูดของพระที่วัดทาทอง จังหวัดสุ
ราษฎรแธานี โดยทานกวาวา “เอาขาวมาใหพระที่วัด เอาขาวใหพระที่บานแลวหรือยัง” (สัมภาษณแเชิงลึก
คุณเอี่ยน เงียนถิ, 2560)
4.14 ความรักชาติและการนับถือโฮจิมินหแของชาวเวียดนามในสังคมสุราษฎรแธานี
การถา ยทอดความรั กชาติ รั กโฮจิมิน หแใ หลูกหลาน นางเอี่ยน นางเจ นางแสงจัน ทรแ บอกว า
ลูกหลานเดี๋ยวนี้จะคิดวาตนเป็นคนไทย ไมเคยรูสึกลําบากไมรูถึงความลําบากเป็นอยางไร ตัวของเขาเป็น
ลูกครึ่งเวียดนามไทย ไมไดเป็นเวียดนามรอยเปอรแเซ็นตแ ไมรูจักโฮจิมินหแ รูจักแตในหลวงประวัติศาสตรแไทย

รูทุกอยางแตประวัติศาสตรแเวียดนามไมรู แตจิตใตสํานึกเขาก็คงจะรูวาตนเป็นคนเวียดนาม ในการที่เรา
เป็นคนสามชาติเป็นคนเวียดนามเกิดที่ลาวอาศัยอยูที่ไทย นางเอี่ยน นางเจ นางแสงจันทรแบอกวาเรารัก
ประเทศไทย เพราะเราเห็นทุกสิ่งทุกอยาง แตสําหรับเวียงจันทรแและเวียดนามนั้น เวียงจันทรแเราอยู1 -2
เดือนเทานั้น ดังนั้นเรารักเวียดนามมากกวาเวียงจันทรแ แผนดิน เกิดไมสําคัญเทาแผนดินอยู แตสําหรับ
เวียดนามเป็นแผนดินเกา เราไดเป็นหนี้บุญคุณในหลวงเป็นอยางมาก(สัมภาษณแกลุม,2560) ความรูสึก
ของนางเอี่ยน นางเจ นางแสงจันทรแที่ไดกลับไปเวียดนามครั้งแรกที่เทาเหยียบแผนดินเกา ทั้งสามคนบอก
วาตนรูสึกตื่นเตนเป็นอยางมาก ซึ้งจนน้ําตาไหล พี่นองกอดกันดวยความคิดถึงสุดใจ(สัมภาษณแกลุม,2560)
อยางคนเวียดนามก็จะดีอยางหนึ่งอะไรที่เขาพอจะตอบแทนแผนดินที่เขาอยูไดเขาก็จะทํา ไมลืมบุญคุณ
แผนดินที่ใหที่อยูที่กินกับเรา (สัมภาษณแเชิงลึกคุณขนิษฐา เจนกําจร, 2560) หิ้งบูชาแผนดิน ที่บานในอดีต
หมอโหยเคยตั้งหิ้งไวที่บาน แมเมื่อเกิดเหตุการณแความวุนวายทางดานการเมืองในสมัยจอมพลถนอม จึงได
เอาหิ้งบูชาออก เนื่องจากคนไทยสวนใหญคิดวาจะเป็นพวกฝใกใฝุคอมมิวนิสตแ ซึ่งคนเวียดนามที่จังหวัดสุ
ราษฎรแธ านี จะไมไมฝใด ใฝุเ รื่ องการเมือง ซึ่งหมอโหยเคยกลา วอบรมสั่งสอนลูกอยูเ สมอวา “ประเทศ
เวียดนามคือประเทศแม ประเทศไทยคือประเทศพอ” (สัมภาษณแเชิงลึกนายพายอน เลวัน, 2560)
สําหรับคนเวียดนามในชวงอายุของนางเอี่ยน นางแจ นางแสงจันทรแ เมื่อไดยินชื่อโฮจิมินหแ นาง
เอี่ยนบอกวาจะรูสึกเจ็บ เพราะตนไดฟใงเรื่องราวของโฮจิมินหแมาตั้งแตเริ่มตน ซึ่งโฮจิมินหแสอนใหเราตอง
เป็นเอกราช อยาใหเป็นเมืองขึ้นของใคร อยาไปเป็นเชลย ซึ่งโฮจิมินหแไดถวายชีวิตของตนใหประเทศ
เวียดนาม ทั้งสามคนนี้รูสึกยอมรับและรักโฮจิมินหแอยางมาก ซึ่งในสมัยนั้นนางเอี่ยนบอกวาในสมัยของ
ทานฮเม ไดสั่งคนเวียดนามทุกบานเอารูปโฮจิมินหแที่บูชาไวบนหิ๋งลง นางแสงจันทรแไดเลาใหฟใงวา "บาน
ของตนที่อยูนครพนม เป็นรานขายกาแฟและมีรูปโฮจิมินหแอยูบนหิ๋ง บานของตนไดถูกสั่งใหเอารูปลงแต
พอแมของนางแสงจันทรแไมยอมเอาลงเขาไดจับตัวพอของตนไป ในชวงที่พอถูกจับ นั้นเป็นชวงเวลาที่ของ
ตื่นขึ้นมาเตรียมของเปิดรานกาแฟในตอนเชา ซึ่งไดถูกจับมาที่นิคมสรางตนเอง" ซึ่งในปใจจุบันบานของ
นางเอี่ยนยังคงมีหิ๋งอยู แตบานนางแจนั้นไมมีตั้งแตพอแมถูกจับมาอยูที่นิคม และในชวงนั้นคนเวียดนามจะ
ทําบุญเลี้ยงพระปีละหนึ่งครั้งที่วัด ธรรมเนื่องในวันชาติโฮจิมินหแ และวันตรุษจีน แตก็ไดถูกสั่งหามไมให
ชุมนุมในสมัยของชาติชาย แตถาจะทําบุญใหในวันชาติโฮจิมินหแก็ตองไปที่สถานทูตเวียดนามเทานั้น โดย
จะมีตัวแทนไปรวมพิธีแตสําหรับในสุราษฎรแธานีนั้น นางเอี่ยนบอกวาไมมีผูนํา (สัมภาษณแกลุม,2560) การ
ไดไปเขาเฝูาศพโฮจิมินหแตอนนั้นน้ําตาไหล แตเขาไมใหเดินดูนาน และในความรูสึกตอโฮจิมินหแทั้งสามคน
นับถือโฮจิมินหแมาก เขาเป็นคนเสียสละ ชวยเหลือประชาชน เป็นคนไมถือตัว เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่รัก
ชาติ(สัมภาษณแกลุม,2560) การนับถือโฮจิมิน เนื่องจากทางการมี การควบคุมและเขมงวดหลายอยา ง
ในชวงกิจกรรมวันชาติ หรือวันโฮจิมินทรแ ที่บานจะไมมีการจัดพิธีกรรมใดๆ เพราะหมอโหยบอกเสมอวา
“เรานับถือไวในใจ ไมจําเป็นตองเอารูปขึ้น ” นอกจากนั้นก็สั่งสอนลูกใหมีความภูมิใจในชาติที่ไดเกิดเป็น

คนมีเชื้อสายเวียดนาม และภูมิใจที่ไ ดเกิดในแผนดินไทย (สัมภาษณแเชิงลึกนายพายอน เลวัน , 2560)คุณ
เอี่ยนมีความเคารพนับถือโฮจิมินเป็นอยางมากโดยยึดคําสอนหลายอยางของโฮจิมินมาใชในการดําเนิน
ชีวิต โดยเคยไปกราบไหวโฮจิมิน ที่บาวตั่ง ประเทศเวียดนามอยูหลายครั้งคุณเอี่ยนกลาววา “โฮจิมินทําให
เราเป็นเอกราช แตประเทศไทยเป็นเมืองที่ใหเราอยูอาศัย ”โดยบานของคุณเอี่ยนยังคงมีรูปของโฮจิมินไวอ
ยูในบาน (สัมภาษณแเชิงลึกเอี่ยน เหงียนถิ , 2560) คําสอนของโฮจิมินหแ ชาวเวียดนามหลายคนในยุค
เดียวกับนายสมเกียรติ เวียนวัน บางคนก็ชอบแนวทางของบักโห บางคนก็ไมชอบแนวทางเพราะ เขาบอก
วาถาหากอเมริกาชนะเวียดนามเหนือ ชาวไทยเชื่อสายเวียดนามอาจจะไมลําบากแบบนี้ กอนที่จะมีสง
ครามมหาเอเชียบูรพา ไทยกับเวียดนามไดจับมือกันตอตานลัทธิลาอานานิคมกัน ที่ฝรั่งเศสไดถือแผนดินฝใ่ง
ขวาของเวียดนาม อังกฤษยึดดินแดนฝใ่งซายไทยกับเวียดนามจึงจับมื อกันไลออกไป และวันหนึ่งอเมริกา
เขามาสนับสนุนเวียดนามใต ประเทศไทยจึงใหสนามบินอูตะเภาเป็นฐานของอเมริกา จนเวียดนามชนะ
และใชคอมมิวนิสปกครอง ประเทศเป็นตนมา (สัมภาษณแเชิงลึกนายสมเกีรติ เวียนวัน,2560)
4.15 คานิยมการปฏิบัติตัวของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
ความขยัน โดยธรรมชาติของคนเวียดนามซึ่งเป็นคนขยันอยูแลว ก็จะมีการนําคําสอนเหลานี้เพื่อ
มาปลูกฝใงหรือสั่งสอนไวตั้งแตเด็กๆ เป็นแมของนางดวงดี เป็นคนขยันมาก สามารถหาเลี้ยงลูกทั้ง 10 คน
ได เพราะเมื่อกอนลําบากมาก เนื่องจากมีลูกเยอะ(สัมภาษณแเชิงลึกนางดวงดี ถนอมศั กศิ์,2560) เรื่องขยัน
คุณแมของนายกวีจะทําเป็นแบบอยางใหลูกทุกคนดู เพราะ "แมเป็นคนมีความรู เป็นคนมีจิตวิทยา เหมือน
อยางถาขาราชการทุกคนที่มาบานนายกวีจะเรียกแมนายกวี วา แม ทุกคน ไมวาจะเป็นทานธานี ทวิชศรี
ทานโกวิท สิทธิบุตร บุคคลเหลานี้ที่มาบานก็จะมากินขาวที่บานผม" ซึ่งการที่แมหุงขาวใหกับทหาร
ตํารวจ ขาราการตางๆ กินนั้น ก็เพราะแมมีมนุษยแสัมพันธแที่ดี อยากคบปะสมาคม และนอกจากนี้แมยังเปิด
เครดิตใหผอนกับขาราชการที่มาตัดผาที่รานโดยมีเจาหนาที่การเงินดูแลให อยางเชน ขาราชการที่อยู
อําเภอพุนพิน อําเภอไชยา มาตัดผาทางรานก็จะมีกระดาษสัญญาใหเซ็นตแในการผอนจายซึ่งการทําแบบนี้
จะไมถูกตองในทางกฎหมายสมัยนั้นแตถูกตองดวยความสมยอม (สัมภาษณแเชิงลึกนายกวี พานวัน,2560)
ในดานของความขยันคนเวียดนามทุกคนจะสอนใหลูกหลานยึดหลักของทานโฮจีมินมาใชขนาดวาเราเกิดที่
เมืองไทยเราก็รูจักโฮจีมิน ถาอยากกลับก็อยากไปดูคําสอนของทานเพราะตอนนี้เราก็นําหลักคําสอนหลัก
แหงการดําเนินชีวิตของทานมาใชอยูตลอดเวลา (สัมภาษณแเชิงลึกคุณขนิษฐา เจนกําจร, 2560) ความ
ขยัน เนื่องจากสังคมบังคับ จากความเป็นอยูที่ยากลําบากเป็นสิ่งที่บังคบคนใหมีความขยัน (สัมภาษณแเชิง
ลึกนายติ่ง ดั้งกวง และคุณแสงจันทรแ เลถิ,2560) ความขยัน ในสมัยที่คุณพายอนเรียนหนังสือนั้นครูมักชม
เรื่องความขยันของชาวเวียดนามอยูเสมอ “คนจีนวาขยันแลว คนเวียดนามนี้ขยันกวา3 เทา ” “คนจีนวา
ขยันที่สุด แตแพคนเวียดนาม” นอกจากนั้นหมอโหยก็เป็นคนที่มีความขยันทํางานอยูทุกวัน (สัมภาษณแเชิง
ลึกคุณพายอน เลวัน , 2560) ความขยัน ครอบครัวของคุณเอี่ยนมีความขยันเป็นอยางมากเนื่องจาก

ประกอบอาชีพหลายอยา งทั้งขายผา หลา เปิดโรงเรี ยนสอนเย็บผา และตัดเย็บเสื้อผา รวมถึงคา ขาย
อุปกรณแในการเย็บผา โดยทํางานในทุกๆวัน โดยเปิดรานตั้งแตเชา “07.00 เปิดรานรับลูกคาแลว” โดย
คุณเอี่ยนกลาววา “คนเวียดนามสวนใหญมีความขยัน “ตองขยัน ถาไมขยันก็ไมมีจะกิน ” (สัมภาษณแเชิง
ลึกคุณเอี่ยน เงียนถิ, 2560) สิ่งที่ไดรับจากการถายทอดจากครอบครัวมานั้นเกิดจาการเห็นครอบครัวมี
ความขยันดานการทํางานมาตั้งแตเด็กๆ “พอกับแมทํางานเยอะ เรานอนไปแลวเขาก็ยังทํา เราตื่นมาแลว
เขาก็ทํากันอยู” (สัมภาษณแเชิงลึกคุณสิริ ลีรังสรรคแ, 2560) ความขยัน คําวาขยันของคนเวียดนามคือขยัน
จริงๆ ตั้งแตออกมาจากเวียดนามคนทุกคนก็ทํางานทุกอยาง เชน รับจางทํางานหมดทุกอยางรุนพอแมของ
เรา เพื่อใหลูกไดเรียน (สัมภาษณแเชิงลึกนางแจ เวียนวัน, 2560)
ความประหยัด โดยภาพรวมถือวาเป็นคนประหยัด แตก็ไมไดประหยัดอะไรมากมายถึงกลับที่ตอง
อด อะไรที่สมควรใช อะไรที่ไมสมควรก็ไม อยางเชนถาหาเงินมาได 100 บาท บาทก็จะครึ่ง 60-70 บาท
เก็บไวเป็นเงินฉุกเฉินในอนาคต หรือเก็บไวเพื่อใหนองเรียนหนังสือบาง ซื้อของหรือซื้อกับขาวสําหรับ
อาหารการกินในครอบครัว หรือเงินลืม ไวสําหรับสิ่งของที่อยากไดอาจจะเป็นบานหรือรถ จึงสามารถเก็บ
เงินซื้อบานไดตั้งแตยังเล็ก จึงซื้อไว ใหพี่พี่นองนองไดอยู ถาหากไปเชาบานอยูก็จะสิ้นเปลืองไปกับคาเชา
บานคาน้ําและคาไฟ (สัมภาษณแเชิงลึกนางดวงดี ถนอมศักศิ์,2560) เรื่องความประหยัด นายกวีบอกวาไม
มีใครสอน แตสภาพแวดลอมบังคับ "เรารูจักที่ประหยัดเอง เพราะวาเราลําบาก" สําหรับความประหยัด
นายกวีก็จะมีเกณฑแคือเก็บเงินใหลูกเรียน แตเกณฑแที่ไดเงินมาหนึ่งรอยบาทเก็บไวหกสิบ นํามาใชสามสิบ
นั้น นายกวีไมมี เพราะครอบครัวเราลําบาก ไมไดมีระเบียบในเรื่องของการเก็บเงิน แตเรารูวาเรามีเทาไร
เราก็จะเก็บอยางเดียว สําหรับในชวงที่ครอบครัวลําบาก เงินที่ไ ดมาในแตละวันเราก็ไมไดเอาไปใชจาย
ฟุุมเฟือย เราก็ใชชีวิตปกติหุงหาอาหารกินประทังชีวิตไปในแตละวัน นอกจากดูแบบอยางจากคุณแมแลว
ในสวนของประธานาธิบดีโฮจิมินหแ ทําใหเราสํานึกถึงเป็นชาวชาติเวียดนามที่ตองรักโฮจิมินหแก็เหมือนที่คน
ไทยรักพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นอกจากนี้การที่จะใหครอบครัวเรามาทํากิจกรรมรวมกันในตอนนั้น
ก็ไมมี เพราะครอบครัวเราจน นายกวีตองตื่นตั้งแตตีหาไปขึ้นรถไฟที่อําเภอพุนพินไปขายขนมที่อําเภอทา
ฉาง อําเภอไชยา กลับบานมาก็ประมาณสองทุมแลว การที่จะใหมาทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัวนั้นไมมี
เลย (สัมภาษณแเชิงลึกนางดวงดี ถนอมศักศิ์,2560)
ดวยความที่เราไมมีพอ พอไมไดเลี้ยงมามีแมที่เลี้ยงเราคนเดียวทําใหเรารูวาเราจะตองประหยัด
เพราะไมอยางนั้นแมจะเลี้ยงพวกเราไมไหว แตถาจะใหเห็นความประหยัดของคนเวียดนามแบบชัด ก็
อยางเชน รานนิวสไตลแ ในการรับประมานอาหารสมมุติมีกุงเขาก็จะแจกลูกหลานเลยคนละตัวจบ จะไดไม
แยงกันและไมตองเปลืองอาหารแบบไมจําเป็น ลูกหลานเขาจะไมเคยมาหยิบของกินกินเองเพราะเขาจะ
แจกจายใหเองทุกอยาง ใหคนเทากันๆ รุนเรามีนอยมากที่มีสายเลือดรักชาติรุนแรง แมแตคนที่จะใหขอมู ล
ก็นอยมากเชนกันที่จะมาพูดคุยในเรื่องของเวียดนามสมัยกอน (สัมภาษณแเชิงลึกคุณขนิษฐา เจนกําจร,

2560) ความประหยัด หมอโหยจะอบรมสั่งสอนลูกเรื่องความประหยัดอยูเสมอ เชนอะไรที่ไมจําเป็นก็ไม
ควรซื้อ นอกจากนั้นหมอโหยจะเป็นคนที่ทานขาวไมตกลงพื้นเลยสักเม็ดหนึ่ง ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทําใหลูกเห็น
อยูเสมอ(สัมภาษณแเชิงลึกคุณพายอน เลวัน, 2560)
ความประหยัด คุณเอี่ยนกลาววาการใชจายนั้น คนเวียดนามกลาววา “มี9 บาท หาอยางไรให
ได 10 บาท”” ซึ่งครอบครั วของคุณเอี่ยนนั้นประกอบอาชีพหลายอยางทําใหมีรายไดจํานวนมากเขา
ครอบครัว ทําใหเรื่องความประหยัดนั้นไมไดใหความสําคัญมากนัก แตยังคงยึดถือวา “จะใชอยางไรก็ตอง
เหลือไวกอน” เนื่องจากไมอยากใหเป็นหนี้ใคร(สัมภาษณแเชิงลึกคุณเอี่ยน เงียนถิ , 2560) การประหยัดอด
ออม “ทําไปเก็บไป” ซึ่งคุณพอจะมีคําขวัญประจําตัวคือ “ไมกูใคร ไมเป็นหนี้” ซึ่งพอจะปลูกฝใงไมใหใช
เงินสุรุยสุราย ไมใชซื้อของที่ไมจําเป็นตองเป็นเงินที่เหลือใชจริงๆถึงจะซื้อของที่ไมจําเป็น ซึ่งตนเองก็ได
เป็นแบบอยางมาจากพอแมและไดปฏิบัติตาม เมื่อมีลูกก็ทําเป็นแบบอบางใหลูกเห็นเพื่อนําไปปฏิบัติตอไป
(สัมภาษณแเชิงลึกคุณสิริ ลี รังสรรคแ, 2560) ความประหยัด เก็บออมเงิน ทํามากกินนอย เชน มีเงิน 100
บาท กิน 30 บาท เก็บ 70 บาท แตของนางแจ เก็บไดนอยเพราะคนเยอะจึงเก็บครึ่งหนึ่งกินครึ่งหนึ่ง แตใน
สมัยก็หาไดไมมากเพราะคนลาวยังใชการเกี่ยวขาวดวยมือทําใหขาวหลน จึงเคยเดินตามพี่สาวเก็บเมล็ด
ขาวที่หลน มากินที่บาน (สัมภาษณแเชิงลึกนางแจ เวียนวัน, 2560)
ความซื่อสัตยแ โดยมีการสั่งสอนภายในครอบครัวคือไมวาจะเป็นลูกหรือคนในครอบครัว ไมวาจะ
ทําอะไรก็ตองซื่อสัตยแ และไดสั่งสอนลูกลูกใหมีความซื่อสัตยแเพราะถาจะไปทํางานที่ไหนถามีความซื่อสัตยแก็
จะทําไดดี อยางเชนตัวของดิฉันไดเปิดรานเสื้อผาก็ไดใชความซื่อสัตยแกับลูกคาที่เขามาใชบริการ เพราะถา
งานไมสวยหรืองานออกมาไมดีก็จะไมไหไปกับลูกคา จะไมบอกลูกคาวาใสไดเอาไปไดเป็นการเอาเปรียบ
ลูกคา เพราะมีความรูสึกวาเมื่อลูกคาไดจายเงินมาแลวก็ตองทําใหสวยทําใหดีที่สุด ถางั้นไมสวยหรือไมดีก็
จะไมปลอยใหกับลูกคาไป เสียงไดบอกลูกวาเวลาไปทํางานที่ไหนก็ตองมีความซื่อสัตยแ ตองอดทนอยูกับ
เขานานๆ เขาจะไดรักเรา (สัมภาษณแเชิงลึกนางดวงดี ถนอมศักศิ์,2560) แมไมเคยคางเงินใครแมแตบาท
เดียว แตพอปใจจุบันมีขาววาคนเวียดนามมาโกงกันเยอะเราก็ถามแมนะ ถามคนแถวบานทุกคนเขาก็จะมี
คําสอนที่คลายๆกันหมดวาถาเรายืมอะไรของใครมาเราตองคืนเขา อยางการขายของแมก็สอนวาไมใหขี้
โกงเด็ดขาดเราเคยไปเห็นแมคาตัดปอเปี๊ยเอาไปแอบไวเราก็มองวาทํา ไมถึงทําแบบนั้น แมบอกวาความ
ซื่อสัตยแกินไดตลอดถาหากวาเรามีความซื่อสัตยแไมวาจะทําอะไรก็ดีทั้งนั้นอยูไดสบายๆ เวลาจะทําอะไรคนก็
จะมาอุดหนุนเพราะเชื่อใจเราวาเราไมลักไกแนนอนทําใหเรามีลูกคาประจําเยอะตั้งแตไหนแตไรเขาจางให
ทําอะไรเราก็ทําหมดเพราะแมสอนไววาเงินถาเราไมไปหามันก็จะไมมาหาเรา (สัมภาษณแเชิงลึกคุณขนิษฐา
เจนกําจร, 2560) ความซื่อสัตยแ ในการดําเนินชีวิตคุณแสงจันทรแดําเนินชีวิตดวยความซื้อสัตยแ เนื่องจาก
คิดวา การโกงกินคนอื่นนั้นเป็นบาป จึงไดนํามาใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ นอกจากนั้น
ในการสั่งสอนลูกนั้นคุณแสงจันทรแจะสอนเรื่องความซื่อสัตยแ ใหลูกเป็นคนซื้อสัตวแไมโกงกินผูอื่น “ซื่อกินไม

หมด คดกินไมนาน” (สัมภาษณแเชิงลึกนายติ่ง ดั้งกวง และคุณแสงจันทรแ เลถิ,2560) ความซื่อสัตยแ คุณพอ
จะสอนเรื่องความซื่อสัตยแ ปลูกฝใงใหมีความรักชาติทั้งประเทศเวี ยดนามและประเทศไทย ใหคิดวาเป็น
แผนดินพอ แผนดินแม (สัมภาษณแเชิงลึกคุณพายอน เลวัน , 2560) ความซื่อสัตยแ เนื่องจากสามีคุณเอี่ยน
คุณเหวียนหวัน เทหแ เป็นคนที่ซื่อสัตยแเป็นอยางมาก เนื่องจากรัฐบาลไมใหชาวเวียดนามออกนอกพื้นที่ ทํา
ใหสามีคุณเอี่ยนไมสงลูกออกไปเรียนตางพื้นที่ ทําใหลูกไมไดเรียนตอในระดับปริญญาตรี นอกจากนั้นใน
การประกอบธุรกิจคุณเอี่ยนคัดสรรของดีๆ และมีรสนิยม มาขายใหลูกคา (สัมภาษณแเชิงลึกคุณเอี่ยน
เงียนถิ, 2560) การประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ คุณสิริจะยึดความซื่อสัตยแในการประกอบ
อาชีพ โดยซื่ อสัต ยแต อลูกคา “อะไรดีก็บอกดี อะไรไมดีก็บอกไมดี ” “ถา พูดความจริง พูด10 ครั้งก็ยัง
เหมือนเดิม แตถาจะพูดใหดูดีตองคิดคําพูดใหมอยูเสมอ เดี๋ยวมันจะไมเหมือนเดิม ” (สัมภาษณแเชิงลึกคุณ
สิริ ลีรังสรรคแ, 2560) ความซื่อสัตยแ บักโห เคยสอนวา “ดีจ็งจะเงิอ” แปลวาไปอยูที่ไหนใหเขาสงสาร เมื่อ
เรามาอยูที่เมืองไทยอยูใหเป็นคนดี เมื่อเราจากไปความดีเรายังอยู คนไทยเขายังรัก แตถาเราเกเรก็ไมมีใคร
รัก ความดีของเราเขาจะคิดถึง จึงรักษาความดีไวเราจึงยึดหมั่นความดีเพราะที่อยูปใจจุบันก็มีความรักอยู
เพราะความดี (สัมภาษณแเชิงลึกนางแจ เวียนวัน, 2560)
ความอดทน ในสมัยกอนลําบาก ตอนเด็กๆตองอดทนเยอะ เวลาเราไปเรียนหนังสือแลวก็มีเพื่อน
เยอะ แลวสวนกลางก็มีค วามเขมงวด อยา งในสมัยกอนไมไดจะออกนอกพื้นที่ก็ตองขออนุญาต เวลา
เพื่ อ นๆเรี ย นหนั ง สื อ จบก็ ไ ด ไ ปเรี ย นต อ ที่ ก รุ ง เทพ แต ตั ว เองไปไม ไ ด เ พราะติ ด ความเข ม งวดของ
สวนกลาง มันลําบากเมื่อตองไปขออนุญาตจึงตองอดทน และอีกอยางคือไมไดสัญชาติไทยเวลาไปไหนก็
ต อ งขออนุ ญ าตและยั ง มี ค นที่ ช อบล อ ว า ญวน ซึ่ ง เราก็ ไ ม ช อบจึ ง ต อ มี ค วามอดทนเป็ น อย า งมาก
(สัมภาษณแเชิงลึกนางดวงดี ถนอมศักศิ์,2560เรื่ องความอดทน เชน ยกตัวอยางถาเพื่อนบานดาหรือตอดา
เราก็จะไมสนใจ เขาก็กําลังดาเทาไรก็ใหเขาดาไปเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็จะหยุดดาเอง สําหรับเรื่องที่ตนเอง
อดทนแลวเกิดความภาคภูมิใจ คือ เรื่องระบบขาราชการไทย เพราะ "ถาเราไมอดทนปุานนั้นเราก็โดน
รัฐบาลไทยฆาตาย" เพราะมีเหตุการณแที่วาฝุายขาราชการ114 ฝุายสันติบาล บอกวานายกวีเป็นหัวหนา
คอมมิวนิสตแฝุายประชาสัมพันธแ ซึ่งนายกวีเองตองอดทนตอคําพูดของขาราชการเหลานั้นมาก แมแตตอน
ที่ตนตองการขอขึ้นทะเบียนสัญชาติไทยก็มีการมาบอกวาตนเป็นหัวหนาคอมมิวนิสตแ (สัมภาษณแ เชิงลึก
นายกวี พานวัน,2560) อดทนทั้งในและนอกครอบครัว อยางเชนในเรื่องของการแตงงานที่คนเวียดนาม
เขาจะเชื่อวาถาดาผัวแลวจะไมเจริญ ในดานกฎเกณฑแตางๆที่บานก็จะไมมีกฎเกณฑแอะไรเพราะเมื่อกอน
เราจะขอไปเที่ยวไปนอนบานเพื่อนพอจะไมใหไปเลยเพราะทานบอกวาเรามี บานเราแลวจะไปนอนบาน
เพื่อนทําไม แตพอทานเสียเราก็ไปนอนไมเที่ยวเลนได แลวก็เหตุการณแที่จําไดก็คือเรานั่งคุยนั่งเมาทแกับ
เพื่อนขางบานพอก็เอารองเทามาตบทําไมเราจําแลวติดมาถึงตอนโตวาไมควรพูดเรื่องคนอื่น ถาพออยูที่

บานคงมีวินัยมากกวานี้แมจะเป็นการลางถวยอยางจานก็เปฺะมาก (สัมภาษณแเชิงลึกคุณขนิษฐา เจนกําจร,
2560)
ความมีวินัย ไมไดสั่งสอนความมีวินัยใหกับลูกๆ สอนวาทําอะไรจะตองมีวินัยใหกับลูกตั้งแตเด็กๆ
ดูไดบอกวาตื่นเชามาตองอาบน้ําไปโรงเรียน ก็ตองไปเรียนพิเศษ เวลาไหนอะไรทุกอยางจะตอ งมีวินัย ไม
ฉะนั้นเวลาโตขึ้นก็จะลําบาก ดูไดความมีวินัยมาจากคุณพอเพราะคุณพอมีความมีวินัย มีระเบียบทุกอยาง
ตองทานขาวพรอมกันเวลามีปใญหาจะไดปรึกษากันได ไดสั่งสอนกันได โดยที่บานก็จะกินขาวพรอมกัน
เวลามีอะไรก็จะไดคุยกันและอีกสวนหนึ่งก็คือไดประหยั ด ไมตองวาคนไหนไมมากินก็จะไมตองเหมือน
กับขาวไว เพราะคนที่กินกอนก็ไมกลากินเพราะเกรงใจ (สัมภาษณแเชิงลึกนางดวงดี ถนอมศักศิ์,2560)
วิถีชีวิตในมิติทางสังคมเหมือนที่จังหวัดสุราษฎรแเขาตั้งชมรมคนเวียดนามเราก็ไมไปเพราะเราคิด
วาเราเป็นคนไทยแลว สวนตัวคิดวาการที่เราจะตั้งชมรมหรือแสดงใหเห็นถึงการรักชาติในประเทศไทยคิด
วามันไมถูกตอง นึกถึงวาคนไทยเขาจะมองเราอยางไร ในสวนของญาติพี่นองก็ยังมีการรวมญาติกัน
อยางเชน วันเชงเมง วันตรุษจีน ก็จะนัดรวมพี่นองใหมาทํากิจกรรมรวมกันสานสัมพันธแกันอยูตลอดไมเคย
ขาด (สัมภาษณแเชิงลึกคุณขนิษฐา เจนกําจร, 2560) เราเป็นคนปลายแถวไมไดเป็นคนรวยอะไรมากอน
การที่จะใหคนอื่นยอมรับเราจะตองสรางมันขึ้นมา การปฏิสัมพันธแก็ไมไดมากเพราะที่บานไมคอยชอบ
ออกไปไหน หรือออกงานสังคมพบปะพูดคุยก็ไมคอยเยอะ คานิยมก็จะคอนขางไปทางจีนเพราะไหวเจาก็ไม
เคยขาด กับจีนเขาก็จะไมชอบเราเหมือนไปบานแฟนที่หาดใหญเขาก็จะถามวาเราเป็นคนญวนหรอ ก็จะ
บอกไปวาไมใชเราเป็นคนเวียดนามสวนใหญจีนกับเวียดนามก็จะไมคอยถูกกัน (สัมภาษณแเชิงลึกคุณ
ขนิษฐา เจนกําจร, 2560) ปใจจุบันชาวเวียดนามก็ดําเนินชีวิตตามปกติเหมือนอยางเชนคนไทยทั่วไป โดยมี
ความสัมพันธแรูจักกันทั้งคนไทย คนจีน นอกจากนั้นมีชาวเวียดนามจากพัทลุงที่ยายมาอยูที่จังหวัดสุราษฎรแ
ธานีที่ไดรูจักและติดตอกัน ดานความเป็นอยูของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานีนั้นมี
ความเป็นอยูที่ดีขึ้นจากในอดีต ทั้งในระดับปานกลางจนถึงระดับที่มีฐานะสูง (สัมภาษณแเชิงลึกนายติ่ง ดั้งก
วง และคุณแสงจันทรแ เลถิ,2560) การรวมกลุมของชาวเวียดนามในอดีตที่หมอโหยยังมีมีชีวิตอยูนั้นหากมี
นโยบายของรัฐบาลใดๆมาหมอโหยจะเป็นผูติดตอประสานงานและนํามารวมกลุมพูดคุยใหชาวเวียดนาม
รับรูขาวสารตางๆ แตหลังจากที่หมอโหยเสียชีวิตก็ไมไดมีการรวมกลุมพูดคุยกัน มีเพียงพบปะกับในงาน
พิธีกรรมตางๆ (สัมภาษณแเชิงลึกนายติ่ง ดั้งกวง และคุณแสงจันทรแ เลถิ,2560)
วิถีชีวิตในมิติทางวัฒนธรรม ตรุษเต฿ด ในอดีตในวันตรุษเต฿ดหรือตรุษจีนนั้นญาติพี่นองจะมาทํา
กิจกรรมรวมกัน แตเมื่อรุนผูสูงอายุเสียชีวิตไปจํานวนมากทําใหลูกหลานรุนหลังๆไมคอยไดทํากิจกรรมใน
วันสําคัญรวมกัน “ตรุษจีนเดี๋ยวนี้เหงามาก” (สัมภาษณแเชิงลึกนายติ่ง ดั้งกวง และคุณแสงจันทรแ เลถิ
,2560) ในชวงวันชาติ ตรุษเตด หรือวันเกิดโฮจิมิน ชาวเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานีจะไปทําบุญที่วัด
ธรรม แตในขณะนั้นคุณพายอนอายุยังนอยจึงไมรูรายละเอียดมากนัก (สัมภาษณแเชิงลึกคุณพายอน เลวัน,

2560) ในสมัยกอนงานเลี้ยง 3 อยางของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ประกอบไปดวยวัน ในวันเกิดบักโห
วัน ชาติเ วียดนาม และวัน กุด เตศ (วันตรุตจีน ) โดยวันเตศเปรียบเสมียนวัน รวมญาติ เพื่อใหพี่นองมา
รวมกัน แตหลังจากที่พอเสียก็เริ่มตางคนตางทําไมมีการรวมญาติอีก สงงานเลี้ยงวันเกิดของโฮจีมินก็ไมได
มีการจัดตั้งแตการสั่งหามชุมนุมการในสมัยพลเอกเปรม ติณสุลานนทแ ตางคนตางแยกกันไป (สัมภาษณแ
เชิงลึกนายสมเกียรติ เวียนวัน,2560)
วิถีชีวิตในมิติทางเศรษฐกิจ หลังจากสุราษฎรแมีการขยายการคา เมืองมีขนาดใหญขึ้นก็ ทําใหเรามี
ชองทางในการคาขายมากขึ้นจากเมื่อกอนที่ไมมีอะไรเลยตอนนี้ก็มีมากขึ้น ทั้งบาน รถ ทรัพยแสินที่เราหามา
ไดจากน้ําพักน้ําแรง ซึ่งถนนหนทางมีทางใหหาเงินทุกยอมหญา คนเวียดนามไมมีคนจนเพราะทุกคนขยัน
หาเงิน อะไรที่หาเงิน ได เ ราทํา แต ก็ยังคงความเป็น เพื่อน แต ถา เป็น เพื่อนก็จะยกเวน เพราะยังคงคํา วา
มิตรภาพเอาไว คนเวียดนามจะเกงคณิตศาสตรแซึ่งทําใหมันเป็นการเปิดโอกาสในการคาการประกอบอาชีพ
ตางๆ ถูกสั่งสอนในเรื่องการคิดเลขมาตั้งแตเด็กซึ่งคิดวามันมีประโยชนแในการเอามาใชเพราะมันทําใหเรามี
เหตุผลในการคา คิดวิเคราะหแในเชิงคาขายไดเป็นอยางดี อะไรที่ทําเงินไดสรางผลกําไรไดก็จะทําเพราะเรา
มาแบบไมมีอะไรทําใหตองสรางขึ้นมาดวยตัวเองทุกอยาง (สัมภาษณแเชิงลึกคุณขนิษฐา เจนกําจร, 2560)
สําหรับธุรกิจใหญๆของคนเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานี จะมีรานแอรแ รานผา โรงแรม รานเอเวอกรี น
เป็นรานเสริมความงาม(สัมภาษณแกลุม,2560) การประกอบอาชีพคาขายที่คุณแสงจันทรแไดทํานั้นคาขายดี
มาก แตปใจจุบันคาขายไดนอย เพราะปใจจุบันคนสวนใหญเขารานสะดวกซื้อหรือหางเป็นสวนใหญ “ตั้งแต
มีหางนี้ขายของยาก” (สัมภาษณแเชิงลึกนายติ่ง ดั้งกวง และคุณแสงจัน ทรแ เลถิ,2560) ในอดีตการคาขาย
นั้น สรางรายไดใหเป็นจํานวนมาก แตปใจจุบัน ผูซื้อมีตัวเลือกจํานวนมากในการเลือกซื้อสินคาทําใหรายได
ในการคา ขายลดลง ผนวกกับปใจ จุบันมีหางสรรพสินคาจํานวนมาก จึงทํา ใหคนสวนใหญนิยมไปหา ง
มากกวาตลาด เพราะในตลาดไมมีที่จอดรถ และไม มีอากาศรอน รวมถึงรานขายของอยูหางกัน การไปซื้อ
สินคาที่หางจึงสะดวกกวา (สัมภาษณแเชิงลึกนายพายอน เลวัน , 2560) เศรษฐกิจที่ขยายตัวในตลาดสุ
ราษฎรแนั้นมีสวนในการสรางเนื้อสรางตัวของครอบครัวเนื่องจากเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทําใหมีชองทางในการ
ประกอบอาชีพ (สัมภาษณแเชิงลึกคุณเอี่ยน เหงียนถิ, 2560)
วิถีชีวิตในมิติทางการเมือง ชาวเวียดนามในจังหวัดสุร าษฎรแ ธ านีใ หขอมูล วา ชอบคนใตชอบ
จังหวัดสุราษฎรแ เราสามารถอยูในจังหวัดสุราษฎรแไดอยางสบาย สวนทางการเมืองมองวาคนใตหัวแข็งไป
หรือเป็นอนุรักษแนิยมเกินไปหรือเปลา อยางเชนชอบพรรคการเมืองไหนก็ยังชอบอยูแตอยางนั้นทั้งที่เขาก็
ไมไดดีเหมือนเดิมแลวแตเราก็พูดกับใครไมไดเพราะเรามีอาชีพคาขาย อยางเชนอยูกรุงเทพแถวรามเขาก็
จะไมชอบคนใต เ พราะเขาคิ ด วา คนใต หั วหมอเจ า เล หแ เด็ก รุ น ใหมอ าจจะเปลี่ย นไปแลว ก็ไ ด แ ตก็ ยัง มี
บางส ว นที่ ถู ก ปลู ก ฝใ ง มาอย า งนั้ น นิ สั ย คนใต ที่ เ อามาใช ส อนลู ก ก็ คื อ การรั ก พวกพ อ ง ความจริ ง ใจ
(สัมภาษณแเชิงลึกคุณขนิษฐา เจนกําจร, 2560) การเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองของชาวเวียดนามนั้นใน

จังหวัดสุราษฎรแธานีนั้นไมมี เนื่องจากคนในอดีตนั้นมีความรูนอย เนื่องจากครอบครัวมีความยากลําบาก
แตหากเป็นรุนลูกหลานตอไปในอนาคตอาจจะมีบางสวนเขาไปมีสวนรวม (สัมภาษณแเชิงลึกนายติ่ง ดั้งกวง
และคุ ณ แสงจั น ทรแ เลถิ ,2560) การมี สว นร ว มทางการเมื อง ชาวเวี ยดนามคิด ว า ไม ค วรไปยุง วุ น วาย
เกี่ยวกับการเมือง มุงเนนที่การทํามาหากินมากกวาการฝใก ใฝุการเมือง “อยูบานเมืองเขาควรเจียมเนื้อ
เจียมตัว” เมื่อมีรัฐบาลใดเขามารับตําแหนงก็ยอมรับ (สัมภาษณแเชิงลึกคุณพายอน เลวัน , 2560) นโยบาย
รัฐบาลนั้นไมมีสวนในการดําเนินชีวิต เนื่องจากครอบครัวยอมรับกับการเลือกตั้งของชาวไทย “เรามาอยู
ประเทศเขา เราเจียมเนื้อเจยมตัว” โดยคิดวาการสร างเนื้อสรา งตัวอยูที่ความขยันของตนเอง ดังนั้น
นโยบายที่นายกรัฐมนตรีไมมีผลในการประกอบธุรกิจ นอกจากนั้นชาวไทยเชื้อสายเวียดนามไมไดเขาไปมี
สวนรวมทางการเมือง เนื่องจากใหความสําคัญกับการทําธุรกิจและประกอบอาชีพอื่นๆ (สัมภาษณแเชิงลึก
คุณเอี่ยน เงียนถิ, 2560)
สรุปพัฒนาการของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานี

ภาพประกอบที่ 14 ชวงเวลาของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานี

บทที่ 5
รูปแบบ กระบวนการ เงื่อนไขในการสะสมอํานาจชอบธรรม
โครงการวิจัยเรื่อง “การสะสมอํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม”เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ที่นํารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมาใชในการวิจัย มี
วัตถุประสงคแ (1) เพื่อศึกษากระบวนการสะสมอํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม (2) เพื่อ
ศึกษารูปแบบการสะสมอํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม (3) เพื่อวิเคราะหแเงื่อนไขที่นําไปสู
การสะสมอํา นาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ผูวิจัยนํ า วิธี การศึ กษาเฉพาะกรณี ( Case
Study Approach) โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก การสังเกตการณแ (Observation) การบันทึก
ประวัติชีวิตบุคคล (Life History) การสัมภาษณแเชิงลึก (In-depth Interview) และการการสัมภาษณแ
กลุม (Group Interview)
5.1 การสะสมสิทธิอํานาจบุญบารมีของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม สิทธิอํานาจบุญบารมีที่ชาวไทย
เชื้อสายเวียดนามสะสมมาดวยตัวเอง ไดแก ความขยัน ประหยัด อดทน และบางครั้งก็ไดมาจากการรับ
การยอมรับของผูที่มีบารมีเหนือกวา โดยมีขอมูลดังตอไปนี้
นางแจ เวียนวัน (2560) เลาวา เกิดที่เวียงจันทรแ ประเทศลาว เมื่อ ค.ศ. 1938 (พ.ศ. 2481)
พอชื่อนายเกา แมชื่อ เกี๋ยด เป็นคนฮานอย ประเทศเวียดนาม มีพี่นอง 6 คน ปใจจุบันเหลือ 3 คน โดยได
ยายเขามาในประเทศไทยเมื่อตอน อายุ 6 ขวบ ที่ทาบอ จังหวัดหนองคาย มีงานอะไรทําทุกอยาง ปลูกผัก
รับจางเกี่ยวขาว หาบน้ํา เด็ดพริก นางแจเป็นลูกคนสุดทอง ไดมีโอกาสเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดสวาง
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย แตอยางไรก็ตามนางแจก็เรียนไมจบ ครั้นอายุ 25 ปี ไดแตงงานกับสามีซึ่ง
เป็นชาวเวียดนามที่ถูกหนวยงานราชการจับกุมมาไวที่จังหวัดสุราษฏรแธานี นางแจเลาวาตนอาศัยอยูที่บาน
ดอนกวา 50 ปีแลว โดยลูกชายคนโต อายุ 53 ปีแลวเมื่อ พ.ศ. 2507 คนที่ 2 เกิดเมื่อ พ.ศ. 2509 คนที่ 3
เกิดเมื่อ พ.ศ. 2511 คนสุดทายเมื่อ พ.ศ. 2513 ทั้งหมดอาศัยอยูสุราษฏรแธานี อาชีพแรกที่เขามาใน
สุราษฏรแธานี เปิดรานขายยา เพราะสามีเรียนหมอมาตั้งแตที่อยูในประเทศลาว โดยขายยาแผนปใจจุบัน
เปิดรานชวงเวลาใกลกันกับรานหมออุทัย โตง฿อก เปิดอยูหลาย 10 ปี ตอมาไดหันมาขายแบตเตอรี่จนถึง
ปใจจุบัน (สัมภาษณแเชิงลึกนางแจ เวียนวัน, 2560) นางแจ (2560) เลาวา สมัยที่อาศัยอยูที่อําเภอทาบอ
จังหวัดหนองคาย ครอบครัวของชาวเวียดนามทุกคนก็จะมีหิ้งบูชาแผนดิน ที่สอนถึงความขยัน คําวาขยัน
ของคนเวียดนามคือขยันจริงๆ ตั้ง แตออกมาจากเวียดนามคนทุกคนก็ทํางานทุกอยาง เชน รับจางทํางาน
หมดทุกอยางรุนพอแมของเรา (สัมภาษณแเชิงลึกนางแจ เวียนวัน , 2560) และมีเก็บสะสมเงินคือ ครึ่งหนึ่ง
ของเงินที่หามาได สวนความซื่อสัตยแนั้นนางแจยึดมั่นตามคําสอนของโฮจิมินหแที่เคยกลาวา “เมื่อเรามาอยู
ที่เมืองไทยอยูใหเป็นคนดี เมื่อเราจากไปความดีเรายังอยู คนไทยเขายังรัก แตถาเราเกเรก็ไมมีใครรัก ความ

ดีของเราเขาจะคิดถึง จึงรักษาความดีไวเราจึงยึดหมั่นความดีเพราะที่อยูปใจจุบันก็มีความรักอยูเพราะ
ความดี” (สัมภาษณแเชิงลึกนางแจ เวียนวัน, 2560) สรุปไดวา ครอบครัวของนางแจ (2560) กระทําการ
สะสมอํานาจบุญบารมีมาจากคําสอนของหิ้งบูชาแผนดิน โดยใหความสําคัญกับคําสอนของประธานโฮจิ
มินหแดวย
นางขนิฎฐา เจนกําจร (2560) เลาวาเกิดใน พ.ศ. 2514 ที่สุราษฎรแธานี คุณแมมีชื่อวานางหาว
เหียนถิ คุณพอชื่อนายเหยอ เหียนวัน ซึ่ งคุณพอเสียชีวิตแลว มีพี่นองทั้งหมด 4 คน ในเรื่องของความ
ประหยัด ดวยความที่เราไมมีพอ พอไมไดเลี้ยงมามีแมที่เลี้ยงเราคนเดียวทําใหเรารูวาเราจะตองประหยัด
เพราะไมอยางนั้นแมจะเลี้ยงพวกเราไมไหว แตถาจะใหเห็นความประหยัดของคนเวียดนามแบบชัด ก็
อยางเชน รานนิวสไตลแ ในการรับประทานอาหารสมมุติมีกุงเขาก็จะแจกลูกหลานเลยคนละหนึ่งตัว จะได
ไมแยงกันและไมตองเปลืองอาหารแบบไมจําเป็น ลูกหลานเขาจะไมเคยมาหยิบของกินกินเองเพราะเขาจะ
แจกจายใหเองทุกอยาง ใหคนเทากันๆ (สัมภาษณแเชิงลึกนางขนิฎฐา เจนกําจร, 2560) สวนความซื่อสัตยแ
ก็สําคัญเพราะแมไมเคยคางเงินใครแมแตบาทเดียว แตพอปใจจุบันมีขาววาคนเวียดนามมาโกงกันเยอะเรา
ก็ถามแมนะ ถามคนแถวบานทุกคนเขาก็จะมีคําสอนที่คลายๆกันหมดวาถาเรายืมอะไรของใครมาเราตอง
คืนเขา อยางการขายของแมก็สอนวาไมใหขี้โกงเด็ดขาดเราเคยไปเห็นแมคาตัดปอเปี๊ยเอาไปแอบไวเราก็
มองวาทําไมถึงทําแบบนั้น แมบอกวาความซื่อสัตยแกินไดตลอดถาหากวาเรามีความซื่อสัตยแไมวาจะทําอะไร
ก็ดีทั้งนั้นอยูไดสบายๆ เวลาจะทําอะไรคนก็จะมาอุดหนุนเพราะเชื่อใจเราวาเราไมลักไกแนนอนทําใหเรามี
ลูกคาประจําเยอะตั้งแตไหนแตไรเขาจางใหทําอะไรเราก็ทําหมดเพราะแมสอนไววาเงินถาเราไมไปหามันก็
จะไมมาหาเรา และเรื่ องความความอดทน อดทนทั้งในและนอกครอบครั ว อยางเชนในเรื่องของการ
แต ง งานที่ ค นเวี ย ดนามเขาจะเชื่ อ ว า ถ า ด า ผั ว แล ว จะไม เ จริ ญ ในด า นกฎเกณฑแต า งๆที่ บ า นก็ จ ะไม มี
กฎเกณฑแอะไรเพราะเมื่อกอนเราจะขอไปเที่ยวไปนอนบานเพื่อนพอจะไมใหไปเลยเพราะทานบอกวาเรามี
บานเราแลวจะไปนอนบานเพื่อนทําไม แตพอทานเสียเราก็ไปนอนไมเที่ยวเลนได แลวก็เหตุการณแที่จําไดก็
คือเรานั่งคุยกับเพื่อนขางบานพอก็เอารองเทามาตบทําใหเราจําแลวติดมาถึงตอนโตวา ไมควรพูดเรื่องคน
อื่น ถาพออยูที่บานคงมีวินัยมากกวานี้ แมจะเป็นการลางถวยอยางจานก็เปฺะมาก (สัมภาษณแเชิงลึกนาง
ขนิฎฐา เจนกําจร, 2560) สรุปไดวาการสะสมบุญบารมีของครอบครัวนางขนิฎฐา เจนกําจร (2560) นั้น
มาจากการปฎิบัติ อบรบสั่งสอนจากครอบครัว และเรียนรูจากครอบครัวของชาวเวียดนามในบานดอน
ดวย
นางดวงดี ถนอมศักศิ์ (2560) เกิดเมื่อ 2501 เกิดที่จังหวัดสุราษฎรแ โดยบิดาชื่อนายบา เหงียน
วัน เกิดที่ฮานอย ประเทศเวียดนาม มารดาชื่อนางเทอม เรถิ เกิดที่เวียงจันทนแ ประเทศลาว ซึ่งเป็นคน
เวียดนามแตไปเกิดที่ประเทศลาว นางดวงดีมีพี่นอง 10 คน ทั้งหมดเกิดที่จังหวัดสุราษฎรแธานี ดวยหลัก
คําสอนจากที่บรรพบุรุษที่วา ขยัน ซื่อสัตยแ ประหยัด อดทน โดยธรรมชาติของคนเวียดนามซึ่งเป็นคนขยัน

อยูแลว ก็จะมีการนําคําสอนเหลานี้เพื่อมาปลูกฝใงหรือสั่งสอนไวตั้งแตเด็กๆ เป็นแมของนางดวงดี เป็น คน
ขยันมาก สามารถหาเลี้ยงลูกทั้ง 10 คนได เพราะเมื่อกอนลําบากมาก เพราะไดความที่มีลูกเยอะ แมก็ตอง
ไปขายของเวลาไปเรียนก็เลยรูสึกไมดี และอีกอยางดวยความที่ตนเป็นคนเวียดนามจึงมีคนมองดวยสาย
ตามที่ไมดี โดยการนําคําสอนที่นํามาปฏิบัติใช คือ ประหยัด แตก็ไมไดประหยัดอะไรมากมายถึงกลับที่ตอง
อด อะไรที่สมควรใช อะไรที่ไมสมควรก็ไม อยางเชนถาหาเงินมาได 100 บาท ใชจายในครอบครัว
ประมาณ 30 บาท เหลือ 60-70 บาท เก็บไวเป็นเงินฉุกเฉินในอนาคต หรือเก็บไวเพื่อใหนองเรียนหนังสือ
บาง ซื้อของหรือซื้อกับขาวสําหรับอาหารการกินในครอบครัว หรือสะสมไวสําหรับสิ่งของที่อยากได
อาจจะเป็นบานหรือรถ นางดวงดี ถนอมศักดิ์จึงสามารถเก็บเงินซื้อบานไดตั้งแตยังเล็ก จึงซื้อไวใหพี่พี่นอง
นองไดอยู ถาหากไปเชาบานอยูก็จะสิ้นเปลืองไปกับคาเชาบานคาน้ําและคาไฟ (สัมภาษณแเชิงลึกนางดวงดี
ถนอมศักศิ์, 2560) ความซื่อสัตยแ มีการสั่งสอนภายในครอบครัวคือ พอแมจะสอนวาไมวาจะทําอะไรก็ตอง
ซื่อสัตยแ และไดสั่งสอนลูกใหมีค วามซื่อสัตยแ เพราะถาจะไปทํา งานที่ไ หนถา มีความซื่อสัตยแก็จะทําไดดี
อยางเชนตัวของดิฉันไดเปิดรานเสื้อผาก็ไดใชความซื่อสัตยแกับลูกคาที่เขามาใชบริการ เพราะถางานไมสวย
หรืองานออกมาไมดีก็จะไมไหไปกับลูกคา เพราะมีความรูสึกวาเมื่อลูกคาไดจายเงินมาแลวก็ตองทําใหสวย
ทําใหดีที่สุด ถาไมสวยหรือไมดีก็จะไมปลอยใหกับลูกคาไป (สัมภาษณแเชิงลึกนางดวงดี ถนอมศักศิ์, 2560)
วินัย พอแมจะสั่งสอนวาทําอะไรจะตองมีวินัยใหกับลูกตั้งแตเด็กๆ ดูไดบอกวาตื่นเชามาตองอาบน้ําไป
โรงเรียน ก็ตองไปเรียนพิเศษ เวลาไหนอะไรทุกอยางจะตองมีวินัย ไมฉะนั้นเวลาโตขึ้นก็จะลําบาก ดูได
ความมีวินัยมาจากคุณพอเพราะคุณพอมีความมีวินัย มีระเบียบทุกอยาง ตองทานข าวพรอมกันเวลามี
ปใญหาจะไดปรึกษากันได ไดสั่งสอนกันได โดยที่บานก็จะกินขาวพรอมกัน เวลามีอะไรก็จะไดคุยกันและอีก
สวนหนึ่งก็คือไดประหยัด ไมตองวาคนไหนไมมากินก็จะไมตองเหมือนกับขาวไว เพราะคนที่กินกอนก็ไม
กลากินเพราะเกรงใจ (สัมภาษณแเชิงลึกนางดวงดี ถนอมศักศิ์, 2560) ความอดทน ในสมัยกอนลําบาก
ตอนเด็กๆตองอดทนเยอะ เวลาเราไปเรียนหนังสือแลวก็มีเพื่อนเยอะ แลวสวนกลางก็มีความเขมงวด
อยางในสมัยกอนไมไดจะออกนอกพื้นที่ก็ตองขออนุญาต เวลาเพื่อนๆเรียนหนังสือจบก็ไดไปเรียนตอที่
กรุงเทพ แตตัวเองไปไมไดเพราะติดขอบังคับของกฎหมาย เมื่อตองไปขออนุญาตจึงตองอดทน และอีก
อยางคือไมไดสัญชาติไทยเวลาไปไหนก็ตองขออนุญาตและยังมีคนที่ชอบลอวา “ญวน” ซึ่งเราก็ไมชอบแต
ในปใจจุบันก็ไดรับสัญชาติเป็นคนไทยแลว ซึ่งสิ่งตางๆ รอบตัวเหลานี้สงผลใหเราตองมีความอดทนเรื่อยมา
(สัมภาษณแเชิงลึกนางดวงดี ถนอมศักศิ์, 2560) สรุปไดวา การสะสมบุญบารมีของครอบครัวนางดวงดี
ถนอมศักดิ์ เกิด จากการปฏิบัติ ตัวของพอแม และการใหคําสั่งสอนที่พอแมหมั่นสอนใหลูกปฏิบัติอยา ง
เครงครัด
นายธรรม เลเวียด (2560) เกิดเมื่อ พ.ศ. 2482 เกิดที่เมืองทาแขก ประเทศลาว บิดาชื่อนายเตี๋ยว
เรวัน ภูมิลําเนาเดิมจังหวัดฮานาม ประเทศเวียดนาม มีพี่นอง 5 คน ปใจจุบันเหลือแค 3 คน คนอาศัยอยู

ในจังหวัดสุราษฎรแธานี ไดเดินทางมาที่จังหวัดสุราษฎรแเมื่อปีพ.ศ. 2495 ตามบิดามาในภายหลังนางมาย
พานธิ แตงงานเมื่อปี พ.ศ. 2506 แตงงานที่จังหวัดนครพนม นายธรรม เลเวียด (2560) ใหขอมูลวาให
ความสําคัญกับหิ้งบูชาแผนดิน เพราะมีทั้งหิ้งพระและหิ้งบรรพบุรุษอยูดวยกัน โดยมีรูปถายของโฮจิมินหแ
วางอยูตลอดเวลา โดยใหความหมายวา ความขยันนั้นครอบครัวสอนใหลูกๆ ทุกคนตองขยันหมั่นเพียร
ดวยความขยันหมั่นเพียรในครอบครัวก็คือเมื่อกอนตองทําของขาย ตั้งแตเชาชวงประมาณ 5.00 นาฬิกา
เพื่อเตรียมขายขาวตางๆ และในชวงสายก็จะออกไปซื้อของเอาไวเตรียมในวันตอไป ความประหยัด ใช
จายอยางไปฟุุมเฟื อย อยางเชนเมื่อไดเงินมา 10 บาท ใชไป 8 บาทและเก็บไว 2 บาท สาเหตุที่ตองทํา
แบบนี้เพราะตองประหยัดเพราะฉะนั้นอาจจะไมมีบานอยู ความซื่อสัตยแ คือการไมคดโกงผูอื่น โดยในฐานะ
ที่เคยเป็นแมคาความซื่อสัตยแคือไมเอาเปรียบลูกคาจนเกินไป พอเหมาะพองาม อยางเวลาที่มีลูกคาเขามา
ในรานและพาเด็กมาดวยวาสงขาวใหเด็กก็จะทําใหจากราคาปกติ 20 บาท จะทําใหสําหรับเด็กอาจจะใส
ขาวและหมูในราคา 10 บาท แตกตางหากเด็กไมอิ่มก็จะเพิ่มใหอีก ความอดทน คือ เมื่อมีปใญหาจะตองมี
ความหนักแนน เชน เวลาเจอลูกคาที่หลากหลายรูปแบบ บางคนอาจจะพูดไมดีบาง ทํากิริยาทาทางไมมี
บางแตก็ตองอดทน เราก็ตองนิ่งตองทน และเหตุการณแที่สําคัญที่สรางความอดทนก็คือการสูญเสียลูกสาว
ทําใหตองเกิดความเสียใจนั่งรองไหอยูประมาณ 2 ปีพอกลับมาที่บานเห็นรูปถายก็น้ําตาไหล ตอมาไดที่พึ่ง
ทางศาสนาคือศาสนาคริสตแ นิกายคาทอลิก และทําใหอดทนผานเรื่องราวรายรายมาได ซึ่งก็ไ ปหาพระ
คริสตแบอยๆ พระศาสนาสอนใหวาถาหากมีใครมาทําไมดีกับเราเราตองยกโทษให ก็เหมือนกับพระยกโทษ
ใหเรา และถาหากเขาไปสารภาพบาปกับพระก็ตองไปสารภาพกับบุคคลที่เราทําไวดวยเพื่อปราบจะหาย
หมดและอาจจะตองสวดมนตแเพิ่มขึ้น (สัมภาษณแเชิงลึกนายธรรม เลเวียด, 2560) สรุปไดวาครอบครัวของ
นายธรรม เลเวียด เป็นครอบครัวของชาวเวียดนามที่ยึดธรรมเนียมคําสอนและปฏิบัติตามหิ้งบูชาแผนดิน
นายอุทัย โตง฿อก (2560) เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2476 (1933) เกิดที่เวียงจันทรแ สปป.ลาว มีชื่อภาษา
เวียดนามคือ โตง฿อก ซิง มีพี่นองทั้งหมด 11 คน พอชื่อนายเอิญ โตง฿อก มีภูมิลําเนาอยูที่เมืองฮานอย คุณ
แมชื่อนางลือ โตง฿อก มีภูมิลําเนาอยูที่เมืองไซงอนหรือโฮจิมินทรแ ซึ่งครอบครัวนี้นับถือคริสตแศาสนา ภายใน
ครอบครัวของคุณอุทัย โตง฿อก โดยคุณอุทัยไดเขาศึกษาเป็นแพทยและไดเขาทํางานเป็นนายแพทยแทหาร
ในกองทัพของประเทศลาว หลังจากนั้นไดอพยพยายขามเรือผานแมนําโขงเขามายังประเทศไทยและไดตั้ง
ถิ่นฐานอยูที่จังหวัดหนองคาย โดยนายอุทัยเลาความครอบครัวของเขาสอนใหทุกคนในบานอยูกับความ
อดทน ซึ่งวิถีชีวิตในอดีตนั้นมีความลําบากและพบเจอกับอุปสรรคตางๆ แตในครอบครัวของคุณอุทัยก็
อดทนและผานปใญหาตางๆมา โดยชวยเหลือสังคมมาโดยตลอด “อดทนจนน้ําตาไหล แคอดทนอยูประเทศ
ไหนก็ได” นอกจากนั้นยังคงใชชีวิตดวยความประหยัด โดยเก็บเงินจากการทํางานในทุกๆวัน เพื่อใชใน
ยามฉุกเฉิน ซึ่งการดําเนินวิถีชีวิตนั้นไดเรียนรูมาจากคําสอนของพอแม และเรียนรูจากความยากลําบากที่
ตนเองได เผชิญมา (สัมภาษณแ เ ชิงลึกนายอุทัย โตง฿อก,2560) สรุ ปไดวา ครอบครัวของนายอุทัย ให

ความสําคัญกับหลักคําสอนของคนเวียดนามคือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตยแ อดทน ที่พอแมทําหนาที่สืบทอด
กันมา โดยไมไดสอนเรื่องหิ้งบูชาแผนดิน ซึ่งอาจจะเป็นเพราะครอบครัวนับถือคริสตแศาสนาก็ไดนั้นเอง
นางเอี่ยน เหงี่ยนถิ (2560) เกิด เมื่อปี พ.ศ.2479 (ค.ศ.1936) ที่ประเทศลาว บิดาดํารงยศ
นายทหารระดับนายพล ขึ้นตรงกับประเทศฝรั่งเศส ชื่อนายเหงียน ซง จิ๋ง (องจิ๋ง) แมชื่อ ถัง (บาถัง) ซึ่งทั้ง
สองคนเกิดที่ประเทศเวียดนามครอบครัวของมีพี่นองทั้งหมด 5 คน คุณเอี่ยน เป็นคนที่3 (สัมภาษณแเชิงลึก
นางเอี่ยน เหงี่ยนถิ, 2560) บานนางเอี่ยนมีหิ้งบูชาแผนดิน ซึ่งนางเอี่ยนก็ใหความเคารพประธานโฮจิมิ
นหแอยางสูง ซึ่งนางเอี่ยนอธิบายถึงหลักคําสอนของหิ้งบูชาแผนดิน ความประหยัด คุณเอี่ยนกลาววาการใช
จา ยนั้น คนเวียดนามกลา ววา “มี9 บาท หาอยา งไรใหได 10 บาท”” ซึ่งครอบครั วของคุณ เอี่ยนนั้น
ประกอบอาชีพหลายอยางทําใหมีรายไดจํานวนมากเขาครอบครั ว ทําใหเรื่องความประหยัดนั้นไมไดให
ความสําคัญมากนัก แตยังคงยึดถือวา “จะใชอยางไรก็ตองเหลือไวกอน” เนื่องจากไมอยากใหเป็นหนี้ใคร
ความขยันครอบครัวของคุณเอี่ยนมีความขยันเป็นอยางมากเนื่องจากประกอบอาชีพหลายอยางทั้งขายผา
หลา เปิดโรงเรียนสอนเย็บผา และตั ดเย็บเสื้อผา รวมถึงคาขายอุปกรณแในการเย็บผา โดยทํางานในทุกๆ
วัน โดยเปิดรานตั้งแตเชา “07.00 เปิดรานรับลูกคาแลว” โดยคุณเอี่ยนกลาววา “คนเวียดนามสวนใหญมี
ความขยัน “ตองขยัน ถาไมขยันก็ไมมีจะกิน ”และความซื่อสัตยแ เนื่องจากสามีคุณเอี่ยน คุณเหวียนหวัน
เทหแ เป็นคนที่ซื่อสัตยแเป็นอยางมาก เนื่องจากรัฐบาลไมใหชาวเวียดนามออกนอกพื้นที่ ทําใหสามีคุณเอี่ยน
ไมสงลูกออกไปเรียนตางพื้นที่ ทําใหลูกไมไดเรียนตอในระดับปริญญาตรี นอกจากนั้นในการประกอบธุรกิจ
คุณเอี่ยนคัดสรรของดีๆ และมีรสนิยม มาขายใหลูกคา (สัมภาษณแ เชิงลึกนางเอี่ยน เหงี่ยนถิ, 2560) สรุป
ได วา ครอบครั วของนางเอี่ยนไดรั บคํา สั่งสอนจากครอบครั วที่ยึดมั่น ตามคําสอนในหิ้งบูชาแผน ดิน ที่มี
รูปภาพของโฮจิมินหแวางอยู และมีการนําคําสอนมาสั่งสอนในครอบครัวเรื่อยมาตราบปใจจุบันก็ยังคงมีหิ้ง
บูชาอยูดวย
นายติ่ง ดั้งกวง (2560) เกิดเมื่อปีพ.ศ.2473 เกิดที่ เมืองเวียงจันทรแ ประเทศ สปป.ลาว พอและแม
เป็นคนเวียดนาม แตพอไดมาทํางานที่ประเทศลาว ปใจจุบันนายติ่งมีอายุได 87 ปี โดยผานสงครามทั้งหมด
มาแลว 3 สงคราม คือ สงครามโลกครั้งที่สอง สงครามปลดแอกกูชาติ และสงครามรวมชาติ ในระหวาง
สงครามเหลานี้พอและแมของคุณติ่งไดเสียชีวิตลงตั้งแตอายุยังนอย พอเสียเมื่ออายุ 40 ปี แมเสียเมื่ออายุ
42 ปี โดยนายติ่งมีพี่นองทั้งหมด 8 คน โดยเสียชีวิตไปแลว 4 คน สวนคนที่ยังมีชีวิตอยูไดอยูที่ประเทศ
เวียดนาม 1 คน อยูที่จังหวัดสกลนคร 1 คน อยูที่จัง หวัดสมุทรปราการ 1 คน และนายติ่งอยูที่จังหวัดสุ
ราษฎรแธานี นายติ่งเลาวา ความขยันจากสังคมบังคับ จากความเป็นอยูที่ยากลําบากเป็นสิ่งที่บังคบคนใหมี
ความขยัน ความซื่อสัตยแ ในการดําเนินชีวิตคุณแสงจันทรแดําเนินชีวิตดวยความซื่อสัตยแ เนื่องจากคิดวา
การโกงกินคนอื่นนั้นเป็นบาป จึงไดนํามาใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ นอกจากนั้นในการ
สั่งสอนลูกนั้นคุณแสงจันทรแจะสอนเรื่องความซื่อสัตยแ ใหลูกเป็นคนซื้อสัตวแไมโกงกินผูอื่น “ซื่อกินไมหมด

คดกินไมนาน” (สัมภาษณแเชิงลึกนายติง ดั้งกวง, 2560) สรุปครอบครัวนายดิ่ง ดั้งกวง ใหความสําคัญกับ
ประสบการณแของผูคนในประเด็นขยัน ประหยัด และซื่อสัตยแ โดยไดอธิบายสื่อออนไลนแ
นางแสงจันทรแ เลถิ (2560) เกิดเมื่อปี พ.ศ.2487 ที่เมืองทาแขก ประเทศลาว โดยคุณพอชื่อ
เตี๋ยว เลวัน และแมชื่อนางเงียนถิ เหมือย มีพี่นองทั้งหมด 5 คน ปใจจุบันเสียชีวิตไปแลว 2 คน นางแสง
จันทรแ เลถิ (2560) อธิบายวา ความขยัน เนื่องจากสังคมบังคับ จากความเป็นอยูที่ยากลําบากเป็นสิ่งที่บัง
คบคนให มี ค วามขยั น ความซื่ อ สั ต ยแ ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต คุ ณ แสงจั น ทรแ ดํ า เนิ น ชี วิ ต ด ว ยความซื้ อ สั ต ยแ
เนื่องจากคิดวา การโกงกินคนอื่นนั้นเป็นบาป จึงไดนํามาใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
นอกจากนั้นในการสั่งสอนลูกนั้นคุณแสงจันทรแจะสอนเรื่องความซื่อสัตยแ ใหลูกเป็นคนซื้อสัตวแไมโกงกิน
ผูอื่น “ซื่อกินไมหมด คดกินไมนาน” (สัมภาษณแเชิงลึกนางแสงจันทรแ เลถิ,2560) ครอบครัวนางแสงจันทรแ
เลถิ ได ป ระยุ กตแ คํ า สอนจากหิ้ง บู ช าแผ น ดิ น ที่ไ ม มี ใ นบา นเรื อนมาสอนลู ก ตามวิ ถี วั ฒนธรรมของชาว
เวียดนาม
นายพายอน เลวัน (2560) เกิดเมื่อปี 2501 ที่ตลาดบานดอน จังหวัดสุราษฎรแธานี หลังจากนั้น 1 ปี
ไดยายไปอยูตําบลทาขาม อําเภอพุนพิน จังหวัด สุราษฎรแธานี ตอมาไดเขารับการศึกษาที่โรงเรียนธิดาแม
พระ ซึ่งเป็นศิษยแรุนแรกของโรงเรียนธิดาแมพระ หลังจากนั้นไดเขารับการศึกษาที่โรงเรียนเทพมิตร จนจบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และไดศึกษาตอจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ที่โรงเรียนสุราษฎรแธานี ตอมาไป
เรียนมหาวิทยาลัยราคําแหงได 1 ปี ประมาณปี 2520 ก็กลับมาชวยแมดูแลกิจการรานยาที่บาน ตอมา
คุณพายอนสนใจเกี่ยวกับพระเครื่องจึงไดเปิดรานทํากรอบพระเครื่องรวมกับรานขายยาดวย ปใจจุบันราน
ขายยาใชเป็นชื่อของหลาน รานยาของคุณพายอนเป็นประเภท ข คือขายยาทั่วไปเป็นยาที่ไ มมีอันตราย
หิ้งบูชา ที่บานในอดีตหมอโหยเคยตั้งหิ้งไวที่บาน แมเมื่อเกิดเหตุการณแความวุนวายทางดานการเมืองใน
สมัยจอมพลถนอม จึงไดเอาหิ้งบูชาออก เนื่องจากคนไทยสวนใหญคิดวาจะเป็นพวกฝใกใฝุคอมมิวนิสตแ ซึ่ง
คนเวียดนามที่จังหวัดสุราษฎรแธานี จะไมไมฝใดใฝุเรื่ องการเมือง ซึ่งหมอโหยเคยกลาวอบรมสั่งสอนลูกอยู
เสมอวา “ประเทศเวียดนามคือประเทศแม ประเทศไทยคือประเทศพอ ” การนับถือโฮจิมินหแ เนื่องจาก
ทางการมีการควบคุมและเขมงวดหลายอยาง ในชวงกิจกรรมวันชาติ หรือวันโฮจิมินหแ ที่บานจะไมมีการ
จัดพิธีกรรมใดๆ เพราะหมอโหยบอกเสมอวา “เรานับถือไวในใจ ไมจําเป็นตองเอารูปขึ้น ” นอกจากนั้นก็
สั่งสอนลูกใหมีความภูมิใจในชาติที่ไดเกิดเป็นคนมีเชื้อสายเวียดนาม และภูมิใจที่ไดเกิดในแผนดินไทย
(สัมภาษณแเชิงลึกนายพายอน เลวัน, 2560) สรุปไดวาครอบครัวของนายพายอน เลวัน (2560) ไดนําคํา
สอนจากหิ้งบูชาแผนดินมาอธิบายสั่งสอนลูกหลานในครอบครัวเรื่อยมา
นายกวี พานวัน (2560) เกิดเมื่อ พ.ศ. 2495 ที่ อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม เป็นบุตรคนที่ 5
โดยพอและแมของนายกวีไดลี้ภัยมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพราะสวนใหญแลว
ชาวนาแกที่ลี้ภัยเขามายังประเทศไทยถิ่นฐานจะมาจากทาแขก โดยแมของนายกวีเป็น ชาวเมืองเว ชื่อนาง

เอียน พานถิ และพอเป็นคนฮาติ๋ง ชื่อนายฮง พานวัน คุณพอเป็นผูรับราชการตําแหนงกรมทาง ซึ่งใน
ขณะนั้นที่พอของนายกวีไดทําอาชีพขาราชการกรมทางไดขึ้นกับประเทศเวียดนามโดยการกอสรางเสนทาง
จากเวียดนามมายังประชาธิปไตยประชาชนลาว กรมทางในภาษาเวียดนามจะเรียกวาลูโกเ สวนแม ของ
นายกวีมีอาชีพเป็นขาราชการเชนกัน คือ นางพยาบาล โดยครอบครัวของนายกวีมีพี่นองทั้งหมด 10 คน
ซึ่ง 10 คนนี้ บางคนก็ไดเสียชีวิตลงไปบางในขณะที่มาอาศัยอยูในภาคใตของประเทศไทย แตในจํานวนพี่
น อ ง 10 คนนี้ นายกวี พานวั น เป็ น คนเดี ย วเกิ ด ที่ อํ า เภอนาแก และอี ก 4 คน เกิ ด ที่ ส าธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และเกิดที่จังหวัดสุราษฎรแอีก 5 คน ซึ่งนามสกุล พานวัน นั้นมีความหมายใน
ตัว คือ คําวาพาน ก็คือแซพาน แตคําวา วัน เป็นการบอกเพศ ซึ่งในนามสกุลของนายกวี คําวา วัน บง
บอกถึงเพศชาย และถาเป็นเพศหญิงจะใชคําวา ถิ (สัมภาษณแเชิงลึกนายกวี พานวัน,2560)
การสะสมอํานาจบารมี (ขยัน ประหยัด ซื่อสัตยแ อดทน) สําหรับนายกวีนั้น คุณพอของเขาจะปลูก
ฝใ่งในเรื่องของความรักชาติ เชน การพูดถึงประธานาธิบดีโฮจิมินหแ เป็นคนเกง เป็นคนอดทน แตถึงอยางไร
คุณพอก็ไมเคยสอนใหเราลืมรักชาติไทย ที่เราอยูไดมาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 9 ใหค วามสุข ใหที่อยูทํา มาหากิน สําหรั บคนเวียดนามคํา สี่คําที่วา ขยัน ประหยัด ซื่อสัตยแ
อดทน นั้นเขาก็จะมีวิธีการสอนในรูปแบบของเขา เชน ขยัน คุณแมของนายกวีจะทําเป็นแบบอยางใหลูก
ทุกคนดู เพราะ "แมเป็นคนมีความรู เป็นคนมีจิตวิทยา เหมือนอยางถาขาราชการทุกคนที่มาบานนายกวี
จะเรียกแมนายกวี วา แม ทุกคน ไมวาจะเป็นทานธานี ทวิชศรี ทานโกวิท สิทธิบุตร บุคคลเหลานี้ที่มาบาน
ก็จะมากินขาวที่บานผม" ซึ่งการที่แมหุงขาวใหกับทหาร ตํารวจ ขาราการตางๆ กินนั้น ก็เพราะแมมี
มนุษยแสัมพันธแที่ดี อยากคบปะสมาคม และนอกจากนี้แมยังเปิดเครดิตใหผอนกับขาราชการที่มาตัดผาที่
รานโดยมีเจาหนาที่การเงินดูแลให อยางเชน ขาราชการที่อยูอําเภอพุนพิน อําเภอไชยา มาตัดผาทางรานก็
จะมีกระดาษสัญญาใหลงชื่อในการผอนจายซึ่งการทําแบบนี้จะไมถูกตองในทางกฎหมายสมัยนั้นแตถูกตอง
ดวยความสมยอม (สัมภาษณแเชิงลึกนายกวี พานวัน,2560) ประหยัด นายกวีบอกวาไมมีใครสอน แต
สภาพแวดลอมบังคับ "เรารูจักที่ประหยัดเอง เพราะวาเราลําบาก" สําหรับความประหยัดนายกวีก็จะมี
เกณฑแคือเก็บเงินใหลูกเรียน แตเกณฑแที่ไดเงินมาหนึ่งรอยบาทเก็บไวหกสิบ นํามาใชสามสิบนั้น กวีไมมี
เพราะครอบครัวเราลําบาก ไมไดมีระเบียบในเรื่องของการเก็บเงิน แตเรารูวาเรามีเทาไรเราก็จ ะเก็บอยาง
เดียว สําหรับในชวงที่ครอบครัวลําบาก เงินที่ไดมาในแตละวันเราก็ไมไดเอาไปใชจายฟุุมเฟือย เราก็ใช
ชีวิต ปกติ หุงหาอาหารกิน ประทังชีวิต ไปในแตละวัน นอกจากดูแ บบอยา งจากคุณ แมแ ลวในสวนของ
ประธานาธิบดีโฮจิมินหแ ทําใหเราสํานึกถึงเป็นชาวชาติเวียดนามที่ตองรักโฮจิมินหแก็เหมือนที่คนไทยรัก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นอกจากนี้การที่จะใหครอบครัวเรามาทํากิจกรรมรวมกันในตอนนั้นก็ไมมี
เพราะครอบครัวเราจน นายกวีตองตื่นตั้งแตตีหาไปขึ้นรถไฟที่อําเภอพุนพินไปขายขนมที่อําเภอทาฉาง
อําเภอไชยา กลับบานมาก็ประมาณสองทุมแลว การที่จะใหมาทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัวนั้นไมมีเลย
(สัมภาษณแเชิงลึกนายกวี พานวัน,2560) อดทน เชน ยกตัวอยางถาเพื่อนบานดาหรือตอดา เราก็จะไม
สนใจ เขาก็กําลังดาเทาไรก็ใหเขาดาไปเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็จะหยุดดาเอง สําหรับเรื่องที่ตนเองอดทนแลว

เกิดความภาคภูมิใจ คือ เรื่องระบบขาราชการไทย เพราะ "ถาเราไมอดทนปุานนั้นเราก็โดนรัฐบาลไทยฆา
ตาย" เพราะมีเหตุการณแที่วาฝุายขาราชการ114 ฝุายสันติบาล บอกวานายกวีเป็นหัวหนาคอมมิวนิสตแฝุาย
ประชาสัมพันธแ ซึ่งนายกวีเองตองอดทนตอคําพูดของขาราชการเหลานั้นมาก แมแตตอนที่ ตนตองการขอ
ขึ้นทะเบียนสัญชาติไทยก็มีการมาบอกวาตนเป็นหัวหนาคอมมิวนิสตแ (สัมภาษณแเชิงลึกนายกวี พานวัน
,2560) สรุปไดวาการสะสมอสิทธิอํานาจบุญบารมีของครอบครัวนายกวี พานวัน มาจากการสั่งสอนของ
คุณพอและคุณแมของนายกวี พานวัน ที่ใหความสําคัญอยางเครงครัด และที่ สําคัญคือ การปฏิบัติตนเป็น
ตัวอยางแกลูก ตอมานายกวีกับภรรยาก็ไดรับเอาแนวคิดและการปฏิบัติเขามาใหสั่งสอนลูกอยางเครงครัด
ดวยเชนกันจนกลายเป็นคานิยมของครอบครัว
5.1.1 รูปแบบการสะสมสิทธิอํานาจบุญบารมีของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
จากขอมูลพบวาชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานีไดมีการสะสมสิทธิอํานาจบุญ
บารมี 2 รูปแบบ คือ 1) การนําคําสอนจากหิ้งบูชาแผนดินมาสั่งสอน อบรม ลูกหลานในครอบครัว คือการ
ใหความสําคัญกับคําสอนของโฮจิมินหแอยางสูงที่สอนใหชาวเวียดนามรูจักบุญคุณของแผนดินไทย และสั่ง
สอนให ช าวเวี ย ดนามมี ค วามขยั น ประหยั ด ซื่ อ สั ต ยแ อดทน ต อ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย า งที่ เ ข า มาในชี วิ ต และ
ครอบครัว เชน ครอบครัวของนางแจ (2560) กระทําการสะสมอํานาจบุญบารมีมาจากคําสอนของหิ้งบูชา
แผน ดิ น โดยให ค วามสํา คัญ กับ คํา สอนของประธานโฮจิมิ น หแ ครอบครั ว ของนายธรรม เลเวีย ด เป็ น
ครอบครัวของชาวเวียดนามที่ยึดธรรมเนียมคําสอนและปฎิบัติตามหิ้งบูชาแผนดิน ครอบครัวของนางเอี่ยน
ไดรับคําสั่งสอนจากครอบครัวที่ยึดมั่นตามคําสอนในหิ้งบูชาแผนดินที่มีรูปภาพของโฮจิมินหแวางอยู และมี
การนําคําสอนมาสั่งสอนในครอบครัวเรื่อยมาตราบปใจจุบันก็ยังคงมีหิ้ง บูชา ครอบครัวนางแสงจันทรแ เลถิ
ไดประยุกตแคําสอนจากหิ้งบูชาแผนดินที่ไมมีในบานเรือนมาสอนลูกตามวิถีวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม
และครอบครัวของนายพายอน เลวัน (2560) ไดนําคําสอนจากหิ้งบูชาแผนดินมาอธิบายสั่งสอนลูกหลาน
ในครอบครัวเรื่อยมา 2) การอบรมสั่ง ปฏิบัติตนเป็นตั วอยางและการเรียนรูจากครอบครัว คือ การให
ความสําคัญกับปฎิบัติตนเป็นตัวอยางของผูนําครอบครัวที่นําเอาผลจากการปฏิบัติมาสั่งสอนใหเกิดการ
เรียนรูกันภายในครอบครัวและเรียนรูจากครอบครัวของชาวเวียดนามในสุราษฎรแธานีดวย เพราะชาว
เวียดนามบางสวนที่อพยพมาอยูในจังหวั ดสุราษฎรแธานีนับถือคริสตแศาสนา แตอยางไรก็ตามสวนใหญก็
ยังคงนับถือพุทธศาสนา เชน ครอบครัวนางขนิฎฐา เจนกําจร (2560) นั้นมาจากการปฎิบัติ อบรบสั่งสอน
จากครอบครัว และเรียนรูจากครอบครัวของชาวเวียดนามในบานดอนดวย ครอบครัวนางดวงดี ถนอม
ศักดิ์ (2560) เกิดจากการปฏิ บัติตัวของพอแม และการใหคําสั่งสอนที่พอแมหมั่นสอนใหลูกปฏิบัติอยาง
เครงครัด ครอบครัวของนายอุทัย โตง฿อก (2560) ใหความสําคัญกับหลักคําสอนของคนเวียดนามคือ ขยัน
ประหยัด ซื่อสัตยแ อดทน ที่พอแมทําหนาที่สืบทอดกันมา โดยไมไดสอนเรื่องหิ้งบูชาแผนดิน ซึ่งอาจจะเป็น
เพราะครอบครั วนับถือคริ สตแ ศ าสนาก็ไ ดนั้น เอง ครอบครั วนายดิ่ง ดั้งกวง (2560) ใหค วามสํา คัญกับ
ประสบการณแของผูคนในประเด็นขยัน ประหยัด และซื่อสัตยแ โดยไดอธิบายสื่อออนไลนแ และครอบครัว

นายกวี พานวัน มาจากการสั่งสอนของคุณพอและคุณแมของนายกวี พานวัน ที่ใหค วามสําคัญอยา ง
เครงครัด และที่สําคัญคือ การปฏิบัติตนเป็นตัวอยางแกลูก ตอมานายกวีกับภรรยาก็ไดรับเอาแนวคิดและ
การปฏิบัติเขามาใหสั่งสอนลูกอยางเครงครัดดวยเชนกันจนกลายเป็นคานิยมของครอบครัว
5.1.2 กระบวนการสะสมสิทธิอํานาจบุญบารมีของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
5.1.2.1 กระบวนการเรียนรูจากความเป็นเหตุเป็นผล
หิ้งบูชาแผนดิน (Ban tho to Quoc) อานวา บาน โถ โตเ กั๋ว หรือหิ้งบูชาปิตุภูมิของชาว
เวียดนาม ปรากฏขึน้ ใน ค.ศ. 1948 เมื่อหวาง วัน ฮวาน (Hoang Van Hoan: 1905-1991) ลูกศิษยแของ
โฮจิมหแไดรื้อฟื้นความรักชาติเวียดนามขึ้นในสังคมไทย หิ้งบูชาแผนดินนี้พัฒนาการมาจากหิ้งบูชาบรรพ
บุรุษที่ชาวเวียดนามบูชามาแตครั้งโบราณกาลแลว ซึ่งหิ้งบูชาแผนดินไดรวบรวมเอาคําสอนของโฮจิมินสแ
ระหวางเขามาสรางเครือขายกูเอกราชในชวง ค.ศ.1928-1929 ซึ่งมีคําสอนคือ ดานบนของหิ้ง To quoc
tren het (โตเ ก฿วก เตน เอด) มีความหมายวา “ชาติตองเหนือสิ่งอื่นใด” ดานซายของหิ้งบูชาแผนดิน
(Can kiem liem chinh (เกิ่น เกียด เลียม จินห)แ แปลวา“ขยัน ประหยัด ซื่อสัตยแ มีคุณธรรม” ดานขวา
ของหิ้ง Viet Thai than thien muon nam (เหวียด ทาย แทน เถียน มวน นัม) มีความหมายวา
“ความสัมพันธแระหวางประชาชน ชาวไทยและชาวเวียดนามสถิตสถาพร” และดานลางของหิ้ง (Ho Chu
tich muon nam) อานวา โฮ จุ ติง มวน นัม แปลวา “ประธาน โฮ จงเจริญ” และตรงกลางของหิ้งนั้น
จะมีธงชาติเวียดนาม และรูปของโฮจิมินหแ (กฤษณะ ทองแกว และคณะ, 2557) 1.ใหความสําคัญกับ
ความคิดเชิงเหตุเชิงผล ชาวเวียดนามความสําคัญกับความคิดเชิงเหตุผล Rationality ไดคอนขางดี
เพราะระบบการศึกษาของเวียดนามใหความสําคัญกับวิชาคณิตศาสตรแและภาษาเวียดนาม เพราะชาว
เวียดนามเชื่อวา ถา หากพูด ภาษาเวียดนามไดจะมีความรู เกี่ยวกับประวัติศ าสตรแ ประเพณี วัฒนธรรม
(สัมภาษณแเชิงลึกนายพายอน เลวัน, 2560) ถามีความรูเกี่ยวกับคณิตศาสตรแก็ จะมีความรูเกี่ยวความเป็น
เหตุเป็นผล ระบบคิดที่เชื่อมโยง คาขายไดรูจักตนทุนและกําไรไดดี (สัมภาษณแเชิงลึกนางแสงจันทรแ เลถิ,
2560) 2.ไดรับการอบรมจากครอบครัวที่มีการบูชาหิ้งบูชา ผูนําครอบครัวจะใหสมาชิกจุดธูปบูชาหิ้งบูชา
แผนดิ น ทุกวัน และใหรํ าลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษ โฮจิมิน หแ และราชวงศแของประเทศไทย รวมถึง
ทองจําคําสั่งสอนที่มีอยูในหิ้งบูชาแผนดินดวยอยูเป็นประจํา (สัมภาษณแเชิงลึกนางแสงจันทรแ เลถิ , 2560)
3. มีสวนรวมในการบูชาหิ้งบูชาแผนดิน ทุกครั้งที่บานจะพิธีบูชาหิ้งแผนดินสมาชิกทุกคนจักอยูอยางพรอม
เพรียงกันและตองใหความสําคัญ เพราะหิ้งบูชาแผนดินพัฒนามาจากหิ้งบูชาบรรพบุรุษนั้นเอง ทําใหชาว
เวียดนามรําลึกถึงประเทศเวียดนามที่อพยพจากมา (สัมภาษณแเชิงลึกนายพายอม เลวัน, 2560) 4. ใช
รู ป แบบการอธิ บ ายทุ กอยา งให เ กี่ ยวโยงกับ คํา สอนของโฮจิมิ น หแ เมื่ อมี โ อกาสได ป รึ ก ษาหารื อ หรื อ มี
เรื่องราว ปรากฏการณแของครอบครัว ผูนําครอบครัวก็จะอธิบายทุกอยางภายใตคําสั่งสอนของโฮจิมินหแ
เรื่อยมา (สัมภาษณแเชิงลึกนายพายอน เลวัน, 2560) และ 5. กระทําการทุกอยางตามหลักคําสอนจากหิ้ง

บูชาที่อธิบายใหเชื่อมโยงได ทุกการกระทําของครอบครัวมาจากแนวคิดที่อยูภายในหิ้งบูชาแผนดิน ซึ่งถือ
วาถูกตองและจะหนุนเสริมใหครอบครัวเจริญหนาได
5.1.2.2 กระบวนการเรียนรูจากประสบการณแนิยม
ประสบการณแนิยม คือความรูที่เกิดจากประสบการณแ (experience) คือ ความรูที่ไดผานประสาท
สัมผัสโดยตรง เป็นจริงและเชื่อถือได คือเรารับรูสิ่งใดๆ ผานประสบการณแทางประสาทสัมผัส และสิ่งที่เรา
ไดเห็น ไดฟใง ไดสูดดมกลิ่น ไดลิ้มชิมรส และไดถูกตองกายสัมผัส เป็นสิ่งที่ไดเห็น ฟใง สูดดมกลิ่น ลิ้มชิมรส
และถูกตองกายสัมผัสจริง ๆ เป็นจริง ๆ มิไดเป็นมายาภาพ จึงเป็นสิ่งหรือเป็นเรื่องนาเชื่อถือได
1.ใหความสําคัญกับประสบการณแนิยมของผูคน ชาวเวียดนามอพยพในจังหวัดสุราษฎรแ
ธานีที่ถูกรัฐบาลไทยสั่งใหจับกุมและยายไปกักขังที่นิคมสรางตนเอง ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุ
ราษฎรแธานี และบานควนกุฎ จังหวัดพัทลุง ตางตองเผชิ ญกับพื้นที่ใหมที่แตกตางจากจังหวัดริมโขงที่อยู
รวมวัฒนธรรมกับสังคมของเวียดนาม ดังนั้นการใหความสําคัญกับประสบการณแใหมในพื้นที่ใหมจึงเป็น
ความจําเป็นที่ตองเรียนรูนั้นเอง (สัมภาษณแเชิงลึกนางเอี่ยน เหงียนถิ, 2560)
2. เรียนรูจากครอบครัว ดวยครอบครัวของชาวเวียดนามจะอยูรวมกันเป็นครอบครัวใหญ
มีลูกหลายคน ดังนั้นทุกวันจะมีการทานอาหารรวมกัน และจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณแรวมกันทุกวัน
พอแมก็จะอบรมสั่งสอนลูกๆพรอมกันไปดวย (สัมภาษณแเชิงลึกนางเอี่ยน เหงียนถิ, 2560)
3. เรียนรูจากครอบครัวของชาวเวียดนาม มีหลายครั้งๆที่ชาวเวียดนามก็เรียนรูจาก
ครอบครัวของชาวเวียดนามดวยกัน เชน เมื่อทุกครั้งที่ผูแทนชาวเวียดนามคือ นายโหย เลวัน นัดแนะไป
ประชุมที่วัดธรรมบูชา ก็จะมีการสอบถามแลกเปลี่ยนกันและกัน แตเรื่องที่แลกเปลี่ยนกันสวนใหญเป็น
เรื่ องการทํามาหากิ น และเรื่ องที่เ ป็น กิจ กรรมของสวนร วม เชน ร วมจัดงานวัน ชาติเ วียดนาม วันเกิด
ประธานโฮจิมินหแ นั้นเอง
4. กระทําการ เมื่อชาวเวียดนามไดรับความรูเชิงประสบการณแทั้งจากตนเองและผูอื่นแลว
จะลงมือกระทําการ ถาหากดีก็ทําตอ และถาหากผิดพลาดก็แกไขและปรับปรุงใหเขากับวิถีชีวิตของสังคม
โดยจะเนนสังคมของชาวเวียดนามเป็นหลัก (สัมภาษณแเชิงลึกนางขนิฎฐา เจนกําจร,2560) แตภายหลัง
การไดสัญชาติไทยแลวนั้น ก็มีการผสมผสานเขากับสังคมไทยมากขึ้น แตอยางไรก็ตามแนวคิดที่ไดรับจาก
ประสบการณแนิยมถือวามีคามากในการใชชีวิตอยูในสังคมปใจจุบัน (สัมภาษณแเชิงนายอุทัย โตง฿อก, 2560)
สรุปไดวากระบวนการสะสมสิทธิอํานาจของบุญบารมีของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดสุ
ราษฎรแธานี มีสองกระบวนการ คือ กระบวนเรียนรูจากความเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งยึดมั่นกับคําสอนจากหิ้ ง
บูชาแผนดินที่มีปรัชญาการใชชีวิตแบบชาวเวียดนามที่มีโฮจิมินหแเป็นผูถายทอดไวใหเรียนรูแลวนํามาสู
การปฏิบัติ สวนที่สองคือ กระบวนการเรียนรูจากประสบการณแนิยม ดวยสุราษฎรแธานีเป็นพื้นที่ทางสังคม
ใหมที่หางไกลจากพื้นที่ทางวัฒนธรรมของชาวเวียดนามดังนั้นการเรียนรูจากการปฏิบัติของสมาชิกใน

ครอบครัว และชาวเวียดนามในสุราษฎรแธานีจึงเป็นสิ่งที่มีคา ตราบจนชาวเวียดนามไดรับสัญชาติใน พ.ศ.
2536 เป็นตนมา จึงหันมาเรียนรูจากประสบการณแนิยมจากสังคมไทยเพิ่มขึ้น
5.1.3 เงื่อนไขการสะสมสิทธิ อํานาจบุญบารมี คือ เงื่อนไขภายในในการสะสมอํา นาจบุญบารมี คือ
องคแประกอบภายในครอบครั วหรื อภายในตัวบุคคลที่สงผลใหเ กิดการสะสมอํานาจบุญบารมีของชาว
เวียดนามและชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานี คือ 1) บทบาทของผูนําครอบครัวทีนําเอา
คําสอนจากหิ้งบูชาแผนดินมาสั่งสอนและการปฏิบัติต นเป็นตัวอยางใหกับครอบครัว 2) การสื่อสาร คือ
การปฏิสัมพันธแกันและกันของชาวเวียดนามภายในครอบครัว ซึ่งงานสวนใหญจะเป็นงานที่รวมกันทํา เชน
คาขาย ตัดเย็บเสื้อผา เครื่องเย็น ผามาน ที่มีฐานคือทํางานในบานดังนั้นการสื่อสารของชาวเวียดนามกับ
ครอบครั ว จึ ง มี สื่ อ สารทุ ก วั น ภายในครอบครั ว และบางครั้ ง ภายในกลุ ม ชาติ พั น ธุแ 3) อํ า นาจ คื อ
ความสามารถควบคุมสมาชิกในครอบครั วของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามผา นความเป็น ผูอาวุโ ส ที่มี
ประสบการณแ ความรูชุดหนึ่งที่สําคัญ 4) คานิยม คือ การนิยมและใหคุณคาตอสิ่งที่ชาวไทยเชื้อสาย
เวียดนามมีคลายๆกันคือ คําสั่งสอนจากหิ้งบูชาแผนดินที่มีคําสอนวา ขยันประหยัดซื่อสัตยแอดทน 5) การ
สรางเครือขายของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามภายในสุราษฎรแธานีมีสองรูปแบบคือ ชาวเวียดนามสราง
กันเองภายใตความหวั่นกลัวและการตองการความมั่นคงดวยการแตงงานและคบคาสมาคมกัน สองคือ
หนวยงานราชการสรางใหเป็นคนตางดาวที่ตองมารายงานตัวทุกเดือนจนกลายเป็นการตีตราและการ
ประกอบสรางขึ้นมา เงื่อนไขภายนอกในการสะสมอํานาจบุญบารมี องคแประกอบภายในสังคมที่สงผลให
เกิดการสะสมอํานาจบุญบารมีของชาวเวียดนามและชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานี คื อ
1) การพัฒนาอุตสาหกรรมมีผลคอนขางนอยชาวเวียดนาม 2) คานิยมทางสังคม มีผลตอชาวเวียดนาม
กอนไดรับสัญชาติ แตครั้นไดรับสัญชาติก็ดีขึ้น 3) การขยายตัวของตลาด การขยายตัวของตลาดนับแตไฟ
ไหมตลาดบานดอนใน พ.ศ.2496 สงผลใหตลาดการคาของเมืองสุราษฎรแธานีกระจัดกระจายไปตามพื้นที่
รอบนอกตางอําเภอ ซึ่งชาวเวียดนามไดแทรกเขาไปเป็นผูมีสวนไดสวนเสียในตลาดใหมนี้ สวนในตลาด
บานดอนชาวเวียดนามเขามาในชวงที่ชาวจีนไหหลํากําลังประสบผลเสียหายจากไฟไหมตลาดบานดอน
ครั้งใหญ ชาวเวียดนามจึงเขามาเป็นสวนหนึ่งของผูที่มีสวนไดสวนเสียกับการขยายตลาดของสุราษฎรแธานี
นับแตปี 2500 เป็นตนมาจวบปใจจุบัน 4) ระบบราชการ ชาวเวียดนามในสุราษฎรแธานีมีความสัมพันธแกับ
หนวยงานราชการที่ทําหนาที่กํากับและติดตามในฐานะขาราชการ สวนทางสังคมตลาดขาราชการเหลานี้
คือลูกคารานตัดผาที่สามารถผอนสินคาได ซึ่ งสงผลใหเกิดความสมดุลยแระหวางอํานาจของขาราชการกับ
อํานาจของพอคาอยางชาวเวียดนามขึ้น 5) นโยบาย คือ สิ่งที่สงผลตอชาวเวียดนามมากที่สุด ซึ่งทุกคน
เห็นชอบเหมือนกันวานโยบายของรัฐบาลชุดตางๆ ของไทยสอดคลองกับนโยบายของสหรัฐอเมริกาที่มีตอ
ประเทศเวียดนาม และตอมานับแต ค.ศ.2004 นโยบายของรัฐบาลไทยก็มีความเกี่ยวโยงกับรัฐบาล

เวียดนามมากขึ้น ภายหลังการเกิดขึ้นของอาเซียน 6) ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม สงผลไมดีตอชาว
เวียดนามในสุราษฎรแธานี เชน หางสรรพสินคา และ7) การขยายตัวของเสรีภาพทางการเมือง การพัฒนา
เมืองสงผลใหทรัพยแสินของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในเมืองสุราษฎรแธานีกลายเป็นทุนทางเศรษฐกิจที่ดี
ของชาวเวียดนาม
5.2 การสะสมอํานาจตามประเพณีของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
สิทธิอํานาจตามประเพณี คือการมีบทบาทและไดรับการยอมรับใหเป็นผูประกอบพิธีกรรม ความ
เชื่อเฉพาะของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม เชน การรับตําแหนงพอจ้ําและมีบทบาทตางๆ ที่เกี่ยวกับศาล
เจาของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม และมีการปฏิบัติตนที่ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามใหกับยอมรับ จากขอมูล
มี 2 คนคือ นายติ่ง ดั้งกวง และนางเอี่ยน เหงียนถิ
นายติ่ง ดั้งกวง (2560) เกิดเมื่อปีพ.ศ.2473 เกิดที่ เมืองเวียงจันทรแ ประเทศ สปป.ลาว พอและแม
เป็นคนเวียดนาม แตพอไดมาทํางานที่ประเทศลาว ปใจจุบันนายติ่งมีอายุได 87 ปี โดยผานสงครามทั้งหมด
มาแลว 3 สงคราม คือ สงครามโลกครั้งที่สอง สงครามปลดแอกกูชาติ และสงครามรวมชาติ ในระหวาง
สงครามเหลานี้พอและแมของคุณติ่งไดเสียชีวิตลงตั้งแตอายุยังนอย พอเสียเมื่ออายุ 40 ปี แมเสียเมื่ออายุ
42 ปี โดยนายติ่งมีพี่นองทั้งหมด 8 คน โดยเสียชีวิตไปแลว 4 คน สวนคนที่ยังมีชีวิตอยูไดอยูที่ประเทศ
เวียดนาม 1 คน อยูที่จังหวัดสกลนคร 1 คน อยูที่จังหวัดสมุทรปราการ 1 คน และนายติ่งอยูที่จังหวัดสุ
ราษฎรแธานี (สัมภาษณแเชิงลึกนายติ่ง ดั้งกวง, 2560) นายติ่งเคยเรียนหนังสืออยูที่โรงเรียนของฝรั่งเศส
เรียกวาโกแลนปาวี เมืองเวียงจันทรแ ตอมาเมื่ออายุ 15 ปี ไดอพยพยายมาที่ประเทศไทย โดยมาจากเวียง
จันทรแ ไปที่ทาแขก ลงที่สุวรรณเขต ขามแมน้ําโขงมายังประเทศไทย และไดตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่มุกดาหาร
ตอมายายไปอยูที่นครพนม สกลนคร และอุดรธานี กอนที่จะยายมายังจังหวัดสุราษฎรแธานี ในขณะที่ตั้งถิ่น
ฐานอยูที่ภาคอีสานไดประกอบอาชีพคาขายอยูกับแม และพี่นอง ซึ่งในขณะนั้นครอบครั วมีความเป็นอยูที่
ลําบากมาก นอกจากนั้นในขณะที่อยูที่จังหวัดสกลนคร คุณติ่งไดมีกลุมเพื่อนสนิท ปใจจุบันเหลือคนที่ยังมี
ชีวิตอยู 2 คน ซึ่งกลุมของคุณติ่งนี้จะเป็นกลุมที่ไปชวยเลนดนตรีปลอบใจชวยเหลือชาวบานที่มีความโสก
เศราเสียใจจากการที่สูญเสียคนในครอบครั ว (สัมภาษณแเชิงลึกนายติ่ง ดั้งกวง, 2560) นายติ่งไดเดินทาง
มายังจังหวัดสุราษฎรแธานี เมื่อ พ.ศ.2503 เมื่อประมาณอายุ 30 ปี โดยตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่บริเวณปาก
กระแดะ อํ า เภอกาญจนดิ ษ ฐแ ซึ่ ง ในช ว งนั้ น ติ่ ง ได เ ป็ น เหมื อ นหมอที่ ค อยรั ก ษาคนไข เนื่ อ งจากมี พื้ น
ฐานความรูในเรื่องการแพทยแอยูบาง รวมถึงไดคอยสอนหนังสือใหกับชาวบาน ตอมาเมื่อยายเขามาอยูที่ใน
เมื อ งสุ ร าษฎรแ ได นํ า ความรู ข องตนเองที่ เ รี ย นมานั้ น ไปสอนหนั ง สือ ใหแ ก เ ด็ ก ๆและผู ใ หญ โดยไม คิ ด
คาใชจายใดๆทั้งสิ้น ตอมาเมื่อปีพ.ศ.2503 คุณติ่งและคุณแสงจันทรแไดแตงงานกั น ซึ่งพอแมของคุณแสง
จันทรแเห็นวาคุณติ่งนั้นเป็นคนที่มีจิตใจดี และมีความเมตาในการชวยเหลือผูอื่น หลังจากนั้นเมื่ออายุ 33 ปี
คุณติ่งไดหันมาประกอบอาชีพซอมรองเทา จนถึง พ.ศ.2532 ในขณะนั้นครอบครัวคอนขางลําบาก ซึ่งคุณ

แสงจันทรแตองเป็นเสาหลักในการหารายไดจุ นเจือครอบครัวโดยการคาขายอาหาร (สัมภาษณแเชิงลึกนาย
ติ่ง ดั้งกวง, 2560)

ภาพประกอบที่ 15 นายติ่ง ดั้งกวง กับตัวแทนรัฐบาลเวียดนาม แหลงที่มา นายติ่ง ดั้งกวง
นายติ่งเคยรับการผาตัดสมอง ซึ่งเกิดจากการที่คุณติ่งเคยถูกรถตุ฿กๆ ที่จังหวัดสุราษฎรแธานีชน หัว
ฟาดพื้น และไดนอนรักษาตัวอยูที่โรงพยาบาลอยู 4 วัน แลวจึงไดกลับมาพักผอนที่บาน ตอมาไมนาน คุณ
ติ่งไดรับบัตรเชิญจากรัฐบาลเวียดนามใหไปเป็นแขกของรัฐบาลเวียดนามภายใน 7 วัน ในวโรกาสงาน
ตรุษจีนปีใหม ของประเทศเวียดนาม ในปี พ.ศ.2551 (ค.ศ.2008) ซึ่งสาเหตุที่รัฐบาลเวียดนามไดเชิ ญไป
เป็นแขกคือ ในอดีตคุณติ่งเคยสอนหนังสือใหกับเด็กๆ ชาวเวียดนาม ตั้งแตในภาคอีสาน และจังหวัดสุ
ราษฎรแธานี (สัมภาษณแเชิงลึกนายติ่ง ดั้งกวง, 2560) ตอมาปี ค.ศ.2009 กระทรวงการตางประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ไดมอบเหรียญสดุดีชั้นหนึ่ง ใหแกนายติ่ง ดั้งกวง (สัมภาษณแเชิงลึกนายติ่ง
ดั้งกวง, 2560) และในปี ค.ศ.2010 ประธานาธิบดีของประเทศเวียดนาม ไดมอบเครื่องราชอิสริยาภรณแ
ซึ่งเป็นเครื่องราษฎรแชั้นสูง ใหในวโรกาส 66 ปี แหงการสรางชาติสําเร็จ ซึ่งมี 3 คน ในประเทศไทยที่ไดรับ
ในขณะนั้นอีก 2 คน ที่ไดรับคือ นายปรีดี พนมยง และพลออากาศเอกสมบูรณแ ระหงสแ หลังจากนั้น อีก 1
ปี อีกคนที่ไดรับคือนายพิชัย รัตตกุล (สัมภาษณแเชิงลึกนายติ่ง ดั้งกวง, 2560) ซึ่งสาเหตุที่นายติ่งไดรับ
เชิญไปเป็นแขกของรัฐบาลเวียดนามและไดรับเหรียญรางวั ลตางๆนั้นเกิดจากการทํางานจิตอาสาตางๆที่
ชวยเหลือสังคม โดยมีอุดมการณแคิดอยากชวยเหลือคนอื่น ที่เห็นวาความสามารถของตนเองนั้นนําไป
ชว ยเหลื อ คนอื่ น ได อยา งเช น การสอนหนั งสื อ ให กั บ เด็ก และผู ใ หญ ที่ ไ ม ไ ด เ รี ย นหนั ง สื อให อ า นให รู
ความหมาย สอนเขียน สอนพูด ทั้งในภาษาเวียดนาม ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส และรวมถึงไดสั่งสอน
ปรัชญาชีวิตใหแกผูคนที่ประสบความลมเหลวในชีวิตซึ่งในขณะนั้นตองพยามแอบสอน เนื่องจากทางการ
ไมใหมีการเรียนการสอนภาษาเวียดนาม โดยมีความตั้งใจอยากใหเด็กๆ อานออกเขียนได ในการที่ไดสอน
นั้นไมเคยถูกจับ เนื่องจากในการสอนนั้นมุงสอนเพียงใหอานออกเขียนไดโดยเลือกสอนในสิ่งที่ดีๆที่ใชใน
การดําเนินชีวิตไมไดสอนสิ่งที่ไมมีใหแกลูกศิษยแ นายติ่งไดเขียนขึ้นเองเป็นหลักฐานในการแสดงความ

บริสุทธิ์ โดยสิ่งที่คุณติ่งไดทํานั้นไมเคยหวังผลตอบแทนเพราะตนเองคิดวาสิ่งเหลา นี้คือความสุข “เขาดีขึ้น
เราก็ดีใจ เขาทําตัวไมดีเราก็เสียใจ” (สัมภาษณแเชิงลึกนายติ่ง ดั้งกวง, 2560) ซึ่งสิ่งไดทํานั้นถือไดวาเป็นที่
ยอมรับของคนในจังหวัดสุราษฎรแธานี ซึ่งในขณะที่สอนหนังสือคุณติ่งไมมีรายได เลี้ยงชีพดวยการกินขาว
ของบานคนที่ไปสอนหนังสือ โดยคุณติ่งไดหยุดสอน เมื่อประมาณพ.ศ.2506 (สัมภาษณแเชิงลึกนายติ่ง ดั้งก
วง, 2560)

ภาพประกอบที่ 16 ประกาศจากรัฐบาลเวียดนามใหนายติ่ง ดั้งกวง

ภาพประกอบที่ 17 นายติ่ง ดั้งกวง แสดงความภาคภูมิใจตอราษฎรแชั้นสูงจากรัฐบาลเวียดนาม

สรุปไดวานายติ่ง ดั้งกวง (2560) คือบุคคลที่ไดสะสมอํานาจตามประเพณีดวยการสอนภาษา
เวียดนามใหเยาวชนชาวเวียดนามอานออกเขียนได ดวยมีเปูาหมายวาคือการอนุรักษแวัฒนธรรมที่เป็น
รากฐานของชีวิตผูคน โดยนายติ่งไดใชชีวิตวัยหนุมชวงตั้งแตอายุ 15 – 33 รวม 18 ปีในการสอนหนังสือ
ใหกับเยาวชนเวียดนามในภาคอีสานเป็นสวนใหญ เมื่ออายุ 33 ปีก็ไดยายมาอยูที่บานปากกระแดะ อําเภอ
กาญจนดิษฐแ จังหวัดสุราษฎรแธานี แลวก็แตงงานตอมาในวัย 36 ปี และใชชีวิตทํามาหากินทั่วไปตราบจน
ปใจจุบันคือวัย 88 ปี (พ.ศ.2473-2561) และปใจจุบันก็อาศัยอยูกับภรรยาที่จังหวัดสุราษฎรแธานี
นางเอี่ ย น เหงี ย นถิ (2560) นางเอี่ ย น เหงี่ ย นถิ เกิ ด เมื่ อ ค.ศ.1936 ที่ ป ระเทศลาว พ อ มี ย ศ
ตําแหนงนายพลที่ขึ้นกับประเทศฝรั่งเศส ชื่อนายเหงียน ซง จิ๋ง แมชื่อ ถัง ซึ่งทั้งสองคนเกิดที่ประเทศ
เวียดนาม มีพี่นองทั้งหมด 5 คน นางเอี่ยนเป็นคนที่ 3 ใน ค.ศ.1951 คุณพอของนางเอี่ยนถูกจับมายัง
จังหวัดสุราษฎรแธานี ทางครอบครัวจึงไดยายตามมาที่จังหวัดสุราษฎรแธานี โดยเดินทางดวยรถยนตแและนั่ง
รถไฟตอมาถึงจังหวัดสุราษฎรแธานี ซึ่งทําใหพบกับครอบครัวของคุณเหวียนหวั่น เทหแ ซึ่งคุณพอของเขาได
ถูกจับและครอบครัวไดอพยพตามมาเชนกัน จึงทําใหทั้งสองครอบครัวไดพบปะคุยกัน “เป็นวัวเป็นควาย
เขายังเอาเชือกมาผูกลาก เราเป็นคนไมรูเขาจะลากเราไปไหน” (สัมภาษณแเชิงลึกนางเอี่ยน เหงียนถิ,
2560) เมื่ อชาวเวีย ดนามได ถู กจั บมายังจั งหวั ดสุร าษฎรแ นั้น ทางการไดคุ มขัง ไวที่นิ ค มสร า งตนเอง
ครอบครัวของเราที่ตามคุณพอมาไดเชาบานในตลาดบานดอนบริเวณโรงเรียนสุราษฎรแพิทยาในปใจจุบัน
โดยในชวงแรกคุณเอี่ยนไดทําอาชีพขายซาลาเปาโดยรับซื้อซาลาเปาจากในเมืองไปขายที่อําเภอบานนา
สาร ในขณะนั้นไดกําไรเฉลี่ยวันละ 105 บาท ซึ่งสูงมากในขณะนั้น เมื่อสงมาไดระยะหนึ่งทางครอบครัวก็มี
ฐานะดีขึ้น ประจวบกับแมคาที่อําเภอบานนาสารไดมารับซาลาเปาจากในเมืองไปขายเอง จึงไดลมเลิก
กิจการไป ตอมาไดเขาทํางานเป็นลูกจางในรานเย็บผาชื่อวา รานแมประนอม เป็นรานของคนไทยที่มี
ชื่อเสียงรานหนึ่งของจังหวัดสุราษฎรแธานี ในขณะนั้นรับจางเย็บผาไดตัวละ 3 บาท วันหนึ่งไดประมาณ 9
บาทตอวัน ซึ่งรายไดแตกตางจากการขายซาลาเปามาก หลังจากแตงงานก็ไดเปิดรานเย็บผาและทํา
ผามาน จนถึง ค.ศ.1987 ไดเปิดรานขายอาหารเวียดนามชื่อวา “มาดามเอี่ยน” โดยจางลูกจางจํานวน
หนึ่งประจําอยูที่ราน ซึ่งอาหารเวียดนามถือวาเป็นอาหารสุขภาพลูกคาในขณะนั้นจะเป็นคนชนชั้นกลางที่
อยูในตลาดบานดอน ซึ่งในขณะนั้นขายไดดีมาก ซึ่งฝีมือการทําอาหารไดศึกษามาจากแมของสามี และ
ศึกษาเรียนรูดวยตนเอง ตอมาไดขยายกิจการทําสงขายกับโลตัสสุราษฎรแธานี เมื่อเริ่มมีปใญหาเกี่ย วกับ
พนักงานจึงไดคิดเลิกกิจการไปโดย มีคนไทยมาซื้อสูตรอาหารเวียดนาม ในราคา 150,000 บาท ตอมาเมื่อ
เริ่มมีลูกคาถามถึงจํานวนมากจึงไดกลับมาเปิดอีกครั้ง และไดเลิกกิจการไปเมื่อปี ค.ศ.2010 เนื่องจากมี
อายุมาก ปใจจุบันรานอาหารเวียดนามที่คนไทยซื้อสูตรไปก็ยังคงเปิ ดรานจําหนาย และทุกวันอาทิตยแจะมี
การทําอาหารเวียดนามมารับประทานกันที่บานของนางเอี่ยน เหงี่ยนถิ จนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามใหกับ
ยอมรับวาเป็นผูที่มีความรูเรื่องอาหารเวียดนามที่นับวาเป็นวัฒนธรรมที่สําคัญอยางหนึ่ง (สัมภาษณแเชิงลึก

นางเอี่ยน เหงียนถิ, 2560) ปใจจุบันแมนางเอี่ยน เหงี่ยนถิ จะยังไมไดรับสัญชาติไทยซึ่งมีใบสําคัญถิ่นที่อยู
แตลูก 5 คนไดรับสัญชาติไทยหมดแลว ซึ่งนางเอี่ยน เหงี่ยนถิ ไดมีสํานึกในความเป็นคนไทยสูงมาก เพราะ
เมืองสุราษฎรแธานีใหชีวิตใหมของเขาและครอบครัว

ภาพประกอบที่ 18 รานอาหารมาดามเอี่ยน ถายโดย ดร.กฤษณะ ทองแกว
5.2.1 รูปแบบการสะสมอํานาจตามประเพณีของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
จากขอมูลพบวา ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดสุร าษฎรแธ านีไ ดมีการสะสมอํานาจตาม
ประเพณี 2 รูปแบบ คือ การสะสมอํานาจตามประเพณีดวยการเป็นครูสอนภาษาเวียดนามใหเยาวชนและ
การสะสมอํานาจตามประเพณีดวยการเปิดรานจําหนายขายสูตรอาหารเวียดนาม รูปแบบแรก คือการ
สะสมอํานาจตามประเพณีดวยการเป็นครูสอนภาษาเวียดนามใหเยาวชน คือสิ่งที่ชาวเวียดนามไดกระทํา
ตามคําชี้นําของพรรคคอมมิวนิ สตแเวียดนามที่มุงสั่งสอนใหชาวเวียดนามที่มาอยูเมืองไทยไดเรียนรูภาษา
เวียดนาม และเตรียมตัวอพยพกลับประเทศเวียดนามภายหลังสงครามสหรัฐอเมริกาจะแลวเสร็จโดยนาย
ติ่ง ดั้งกวง ไดใชชีวิตรวม 18 ปีเดินทางอบรมสั่งสอนภาษาเวียดนามใหกับเยาวชนในภาคอีสาน และ
ภายหลังจากนั้นตอนอายุ 33 ก็เดินทางมาเป็นหมอรักษาผูคนที่อําเภอกาญจนดิษฐแ และแตงงานในวัย 36
เปลี่ยนอาชีพมาซอมรองเทา คาขาย ดวยความไมถนัดมากนัก เพราะนายติ่ง ดั้งกวง มาจากครอบครัวที่มี
พี่ชายเป็น นักเขียนมีชื่อเสียงประเทศเวียดนาม และนายติ่ง ก็ยังคงมีค วามเป็น ศิลปิน นัก เขียนอยู แต
อยางไรก็ตามในปี ค.ศ.2010 ประธานาธิบดีของประเทศเวียดนาม ไดมอบเครื่องราชอิสริยาภรณแ ซึ่งเป็น
เครื่องราษฎรแชั้นสูง ใหในวโรกาส 66 ปี แหงการสรางชาติสําเร็จ ซึ่งนับเป็นการสะสมอํานาจตามประเพณี
ของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานี รูปแบบที่สอง คือ การสะสมอํานาจตามประเพณี
ดวยการเปิดรานจําหนายขายสูตรอาหารเวียดนาม คือการเปิดรานจําหนายอาหารเวียดนามของนางเอี๋ยน
เหงียนถิ ในเทศบาลเมืองสุราษฎรแธานี ใหชาวเมืองสุราษฎรแธานีไดมีโอกาสรับประทานอาหารเวียดนาม

ตอมานางเอี่ยน เหงียนถิ ไดขายสูตรอาหารเวียดนามไปใหกับผูสนใจไปเปิดรานอาหารเวียดนาม ปใจจุบัน
รานอาหารเวียดนามนี้ก็ยังคงเปิดจําหนายอาหารเวียดนามอยูในเมืองสุราษฎรแธานี ซึ่งบทบาทของนาง
เอี่ยนในการสะสมอํานาจตามประเพณีเป็นการสะสมไวในสังคมของเมืองสุราษฎรแธานี
5.2.2 กระบวนการสะสมสิทธิอํานาจตามประเพณี ของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
5.2.2.1 การสะสมสิทธิอํานาจตามประเพณีดวยการเป็นครูสอนภาษาเวียดนามใหเยาวชน
1.มีความรูจากระบบการศึกษา นายติ่ง ดั้งกวง เคยเรียนหนังสืออยูที่โรงเรียนของฝรั่งเศส
เรียกวาโกแลนปาวี เมืองเวียงจันทรแ ประเทศลาว ภายใตอาณานิคมของฝรั่งเศส และไดเรียนรูจากผูรูจน
ไดรับการยอมรับจากชาวเวียดนามในภาคอีสาน (สัมภาษณแเชิงลึกนายติ่ง ดั้งกวง, 2560)
2. ครูสอนภาษาเวียดนาม ตอมาเมื่ออายุ 15 ปี ไดอพยพยายมาที่ประเทศไทย โดยมา
จากเวียงจันทรแ ไปที่ทาแขก ลงที่สุวรรณเขต ขามแมน้ําโขงมายังประเทศไทย และไดตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่
มุกดาหาร ตอมายายไปอยูที่นครพนม สกลนคร และอุดรธานี ซึ่งเป็นชวงที่ไดสอนภาษาเวียดนามใหกับ
เยาวชนชาวเวียดนามในพื้นที่ขางตน เป็นครูแอบสอนภาษาเวียดนามอยูประมาณ 18 ปี จนอพยพมาสุ
ราษฎรแธานีเมื่ออายุ 33 ปี และแตงงานในวัย 36 ปี และยึดอาชีพคาขายกับภรรยา ตอมาปี ค.ศ.2009
กระทรวงการตางประเทศไดมอบเหรียญสดุดีชั้นหนึ่ง ใหแกคุณติ่ง และในปี ค.ศ.2010 ประธานาธิบดีของ
ประเทศเวียดนาม ไดมอบเครื่องราชอิสริยาภรณแ ซึ่งเป็นเครื่องราษฎรแชั้นสูง ใหแกคุณติ่งในวโรกาส 66 ปี
แหงการสรางชาติสําเร็จ ซึ่งมี 3 คน ในประเทศไทยที่ไดรับ ในขณะนั้นอีก 2 คน ที่ไดรับคือ นายปรีดี พนม
ยง และพลอากาศเอกสมบู ร ณแ ระหงสแ หลั ง จากนั้ น อี ก 1 ปี อี ก คนที่ ไ ด รั บ คื อ นายพิ ชั ย รั ต ตกุ ล
(สัมภาษณแเชิงลึกนายติ่ง ดั้งกวง, 2560)
5.2.2.2 การสะสมอํานาจตามประเพณีดวยการเปิดรานจําหนายขายสูตรอาหารเวียดนาม
1.เรียนรูอาหารเวียดนามจากครอบครัว นางเอี่ยน เหงียนถิ เรียนรูการทํา อาหารจาก
ครอบครัว เพราะในครอบครัวของชาวเวียดนามผูหญิงถือวาเรื่องการเรือนการครัว เป็นสิ่งที่สําคัญ ดังนั้น
ผูหญิงเวียดนามจึงไดเรียนทุกคน แตดวยสถานภาพทางเศรษฐกิจที่มีผูนําครอบครัวเป็นนายทหารตําแหนง
นายพล สงผลใหสถานภาพทางเศรษฐกิจจึงดีดวย ดังนั้นเมื่อมาอยูที่สุราษฎรแธานีจึงมีทุนและไดลงทุนทํา
หลายอยาง เชน รานตัดเย็บเสื้อผา ที่นับวามีรายไดดีมาก (สัมภาษณแเชิงลึกนางเอี่ยน เหงียนถิ, 2560)
2. เปิดรานอาหารเวียดนาม ตอมาในปี พ.ศ.2530 เนื่องจากเป็นคนชอบทําอาหารและ
พื้นที่บริเวณบานวางอยูจึงไดเปิดรานขายอาหารเวียดนามชื่อวา “มาดามเอี่ยน” โดยจางลูกจางจํานวน
หนึ่งประจําอยูที่ราน ซึ่งอาหารเวียดนามถือวาเป็นอาหารสุขภาพลูกคาในขณะนั้นจะเป็นคนชนชั้นกลางที่
อยูในตลาดบานดอน ซึ่งในขณะนั้นขายไดดีมาก ซึ่งฝีมือการทําอาหารไดศึกษามาจากแมของสามี และ
ศึกษาเรียนรูดวยตนเอง ตอมาไดขยายกิจการทําสงขายกับโลตัสสุราษฎรแ เมื่อเริ่มมีปใญหาเกี่ยวกับพนังงาน
จึงไดคิดเลิกกิจการไปโดย มีคนไทยมาซื้อสูต รอาหารเวียดนาม ในราคา 150,000 บาท ตอมาเมื่อเริ่มมี

ลูกคาถามถึงจํานวนมากจึงไดกลับมาเปิดอีกครั้ง และไดเลิกกิจการไปเมื่อปี พ.ศ.2553 เนื่องจากมีอายุมาก
ขึ้น (สัมภาษณแเชิงลึกนางเอี่ยน เหงียนถิ, 2560)
สรุปไดวาการสะสมอํานาจตามประเพณีของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามนั้ นมีจุดเริ่มตนเหมือนกัน
คื อ ต อ งเรี ย นรู จ ากผู รู ไ ม ว า จะจากโรงเรี ย นหรื อ ครอบครั ว ก็ ต ามก็ ต อ งใช เ วลาในการเรี ย นรู เพราะ
วัฒนธรรม ประเพณี ถือเป็นสิ่งดีงามที่ตองการเวลาในการเพาะบม และทดสอบจนไดรับการยอมรับจึงจะ
มาเป็นครูสอนภาษาเวียดนาม และเปิดรานอาหารเวียดนามจนไดรับการรับได
5.2.3 วิเคราะหแเงื่อนไขที่นําไปสูการสะสมสิทธิอํานาจตามประเพณีของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
คือ 1) เงื่อนไขภายในในการสะสมอํานาจตามประเพณี ที่ประกอบดวย 1)บทบาท ของผูชายและ
ผูหญิงที่แตกตางกัน ในขณะที่นายติ่ง ดั้งกวง เป็นผูชายจึงไดมีโอกาสในการเดินทางไปถายทอดความรู
ใหกับเยาวชนชาวเวียดนามไดทั่วประเทศ ในขณะที่นางเอี่ยน เหงียนถิ เป็นผูหญิงที่มีครอบครัวตองเลี้ยงดู
จึงไดเปิดรานอาหารเวียดนามในเมืองสุราษฎรแธานี 2) การสื่อสาร คือการสื่อสารในภาวะสงครามในภาค
อีสานและการสื่อสารในภาวะปกติในสังคมปใกษแใต 3)อํานาจ คือ การสอนหนังสือเป็นการสําแดงอํานาจ
ของการให แตการคาขายเป็นการแสดงอํานาจของการแลกเปลี่ยน 4) คานิยม การเรียนภาษาเวียดนามใน
ภาคอีสานเป็นคานิยมที่ชาวเวียดนามทุกคนใหความสําคัญ อยางไรก็ตามเมื่อมีการใหสัญชาติไทยก็มีชาว
ไทยเชื้อสายเวียดนามใหความสําคัญนอยลงมาก แตสํา หรั บอาหารเวียดนามเป็น คา นิยมของผูค นใน
ศตวรรษที่ 21 ที่นิยมในอาหารที่มีความตางจากวัฒนธรรมในสังคมที่หลากหลายมากขึ้น 5) การสราง
เครือขา ย การสอนภาษาเวียดนามได เ ครื อขา ยทางสังคมของกลุมชาติพันธุแ แตการเปิดรา นอาหารได
เครือขายของผูบริโภคในมิติเศรษฐกิจมากกวา และสองคือเงื่อนไขภายนอกในการสะสมอํานาจตาม
ประเพณี ที่มีผลคือ 1) คานิยมทางสังคม ที่นิยมกันตามยุคสมัยในอดีตการเรียนภาษาเวียดนามของชาว
เวียดนามในสังคมถือเป็นคานิยม ปใจจุบันการรับประทานอาหารเวียดนามก็เป็นคานิยมของผูคนดวย
5.3 การสะสมสิทธิอํานาจตามกฎหมายของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
สิทธิอํานาจตามกฎหมายคืออะไร สิทธิอํานาจตามกฎหมาย คือ การไดรับการแตงตั้งจากองคแกร
ตางๆ ที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย ดังนั้นตําแหนงตางๆที่ขึ้นอยูกับกลุมและองคแกรจึงตองมีการ
แตงตั้งและไดรับความเห็นชอบจากระบบราชการ เชน ผูแทนชาวเวียดนามจังหวัดสุราษฎรแธานี และ
อาสาสมัครคุมประพฤติ
นายโหย เลวัน (ค.ศ.1915-2001) อดีตผูแทนชาวเวียดนามจังหวัดสุราษฎรแธานี ที่ทําหนาที่
คณะอนุกรรมการกาชาดไทยและเวียดนามอพยพจังหวัดสุร าษฎรแธ านี นายโหย เลวัน เกิดที่ประเทศ
เวียดนาม ยายมาอยูประเทศลาวในสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองอินโดจีน อพยพมาเมืองไทยใน ค.ศ.1945 มาอยู
ที่จังหวัดนครพนม เมื่อเกิดเหตุการณแจับกุมชาวเวียดนามจากริมแมน้ําโขงลงมากักขังที่ภาคใตใน ค.ศ.
1951 นายโหยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกจับใหมาอยูที่นิคมสรางตนเอง จังหวัดสุราษฎรแธานี ในขณะที่นายโหย

มาอยูที่จังหวัดสุราษฎรแธานี ไดเปิดคลินิกผดุงครรภแและรักษาโรคทั่วไป เนื่องจากเคยเป็นหมอทหารที่
ประเทศเวียดนามและประเทศลาวมากอน ในอดีตเมื่อมีความรูทางการแพทยแก็สามารถเปิดคลินิกรักษา
คนไขได จนผูคนในบานดอนขนานนามวา “หมอญวน” หรือ “หมอโหย” ตอมาหมอโหยไดเปิดคลินิก 2
คลินิก คือในตลาดบานดอน และที่ทาขาม อําเภอพุน พิน เพราะหมอโหยมีภรรยา 2 คน ภรรยาคนแรก
แตงงานกันที่จังหวัดสกลนคร มีลูกดวยกัน 7 คน ซึ่งเกิดที่จังหวัดสกลนคร 2 คน และอีก 5 คน เกิดที่
จังหวัดสุราษฎรแธานี เมื่อหมอโหยยายมายังจังหวัดสุราษฎรแธานี ก็ไดภรรยาคนที่สองโดยมีบุตรอยูที่จังหวัด
สุราษฎรแธานี (สัมภาษณแเชิงลึกนายพายอน เลวัน, 2560)

ภาพประกอบที่ 19 นายโหย เลวัน ดานซายของภาพ ถายรูปกับขาราชการของไทย แหลงที่นายพายอน
เลวัน
ทุกครั้ งที่มีชาวบา นที่เ ดื อดร อนหรื อยากจนมารั กษา หมอโหยก็จะไมคิดคา ใชจ า ยใดใดทั้งสิ้ น
เนื่องจากหมอโหยมี 2 บานและผานเสนทางบานดอน-พุนพินในทุกวัน หากมีใครจะรักษาแลวไมสามารถ
เดินทางมารักษาที่คลินิกไดหมอโหยจะใหชาวบานปใกธงแดง หรือธงเขียวไวหนาบาน เพื่อเป็นสัญลักษณแ
วาบานนี้มีคนปุวย แลวเมื่อหมอโหยขับรถมอเตอรแไซคแหรือบางครั้งก็รถยนตแที่ซื้อตอมาจากนายเชวงหนึ่ง
ในหาเสือของจังหวัดสุราษฎรแธานีที่เป็นรถยนตแคันใหญ ผานมองเห็นก็จะเขาไปรักษาพยาบาล (สัมภาษณแ
เชิงลึกนายพายอน เลวัน, 2560) ดวยบุคลิกสวนตัว อาชีพที่ไดรักษาความปุวยไขใหกับชาวไทยและชาว
เวียดนาม จนผูคนในสังคมและหนวยงานราชการของไทยใหการยอมรับใน ค.ศ.1959 ครั้นรัฐบาลไทยและ
รัฐบาลเวียดนามได รวมมือกัน จัดสงชาวเวียดนามกลับประเทศ นายโหย เลวัน จึงไดรับเลือกใหดํารง
ตําแหนงผูแทนชาวเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานีซึ่งไดรับการเลือกตั้งจากชาวเวียดนามและไดรับการ
แตงตั้งจากหนวยงานราชการไทยดวยนั้นเอง หมอโหยถือวาเป็นคนที่มีฐานะคนหนึ่งในตลาดบานดอน

เป็นชาวเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานีคนแรกที่ซื้อมอเตอรแไซคแ นอกจากนั้นยังคงไดซื้อรถยนตแคันหรู
เป็นรถยนตแคันใหญ ที่มีราคาสูง (สัมภาษณแเชิงลึกนายพายอน เลวัน , 2560) เนื่องจากชาวเวียดนามมี
ลักษณะนิสัยที่ไมคอยที่จะกลาติดต อประสานงานกับภาครัฐมากนัก ดังนั้นจึงจําเป็นตองมีผูที่มีความกลา
หาร และมีทรัพยแสิน รวมถึงตองเป็นผูที่มีบทบาททางสังคมที่คอนขางสูงที่จะเป็นสื่อกลางในการติดตอ
ประสานงาน หมอโหยจึ ง ได รั บ ตํ า แหน ง เป็ น ผู แ ทนชาวเวี ย ดนามจั ง หวั ดสุ ร าษฎรแ ธ านี ในการติ ด ต อ
ประสานงานระหวางภาครัฐกับชาวเวียดนามที่อาศัยอยูในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรแธานี ซึ่งตําแหนงนี้หมอโหย
ไดรับมาตั้งแตในชวงแรกที่มาอยูที่จังหวัดสุราษฎรแธานี โดยทําหนาที่ชวยเหลืองานตางๆ เชน เป็นหัวหนา
ในการประสานงานตางๆ หรือการบริจาค งานการกุศลตางๆ ซึ่งจะชวยเหลือทั้ งในพื้นที่ตลาดบานดอน
และตําบลทาขามอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรแธานี ซึ่งผูแทนชาวเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานี มี 1
คน นอกจากนั้นก็จะเป็นผูชวย คือนายเหงีย นายเถ เป็นตน (สัมภาษณแเชิงลึกนายพายอน เลวัน, 2560)
สรุปไดวาการสะสมสิทธิอํานาจตามกฎหมายของหมอโหย เลวัน คือการมีความรูทางการแพทยแที่ติดตัวมา
ตั้งแต อพยพออกมาจากอาณานิค มอินโดจีน ของฝรั่งเศส เมื่อมาอยูที่ภ าคใตก็ไ ดนํา องคแความรู มาเปิด
สถานพยาบาลขึ้น ซึ่งในชวงทศวรรษ 2500 บริบททางสังคมของวงการแพทยแพยาบาลในสุราษฎรแธานียัง
ไมมีความกาวหนา หมอโหยคือผูนําเอาวิ ธีการรักษาที่มีความกาวหนาจากฝใ่งตะวันตกจากฝรั่งเศส สงผล
ใหหมอโหย เลวัน ไดรับการนับหนาถือตาในฐานะของหมอรักษาคน และผูที่มีรายไดดีมากคนหนึ่งในเมือง
สุราษฎรแธานี และยังสามารถแบงปใ่นรายไดใ หกับภรรยาสองคนอีกดวย ประกอบกับนายโหย เลวัน มี
บุคลิกภาพของความเป็นผูนําดวย เขาจึงไดรับการคัดเลือกจากชาวเวียดนามใหทําหนาที่ในฐานะผูแทน
ชาวเวียดนามจังหวัดสุราษฎรแธานี

ภาพประกอบที่ 20 ชาวเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานีรวมสรางถนนและซุมประตูถวายใหวัด
ธรรมบูชา ในวาระกลับประเทศเวียดนาม พ.ศ.2503 แหลงที่มา นายพายอน เลวัน

ภาพประกอบที่ 21 นายโหย เลวันกับขาราชการของไทย แหลงที่มา นายพายอน เลวัน
นายกวี พานวัน (2560) (ค.ศ.1952–ปใจจุบัน) อายุ 66 ปี นายกวี พานวัน เกิดเมื่อ พ.ศ. 2495 ที่
อํา เภอนาแก จั งหวัด นครพนม เป็น บุต รคนที่ 5 โดยพอและแมของนายกวีไ ดลี้ภัยมาจากสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเพราะสวนใหญแลวชาวนาแกที่ลี้ภัยเขามายังประเทศไทยถิ่นฐานจะมาจาก
ทาแขก โดยแมของนายกวีเป็นคนแวเ ชื่อนางเอียน พานถิ และพอเป็นคนฮาติ๋ง ชื่อนายฮง พานวัน คุณพอ
เป็นผูรับราชการ ตําแหนงกรมทาง ซึ่งในขณะนั้นที่พอของนายกวีไดทําอาชีพขาราชการกรมทางไดขึ้นกับ
ประเทศเวียดนามโดยการกอสรางเสนทางจากเวียดนามมายังประชาธิปไตยประชาชนลาว กรมทางใน
ภาษาเวียดนามจะเรียกวาลูโกเ สวนแม ของนายกวีมีอาชีพเป็นขาราชการเชนกัน คือ นางพยาบาล โดย
ครอบครัวของนายกวีมีพี่นองทั้งหมด 10 คน ซึ่ง 10 คนนี้ บางคนก็ไดเสียชีวิตลงไปบ างในขณะที่มาอาศัย
อยูในภาคใตของประเทศไทย แตในจํานวนพี่นอง 10 คนนี้ นายกวี พานวันเป็นคนเดียวเกิดที่อําเภอนาแก
และอีก 4 คน เกิดที่สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว และเกิดที่จังหวัดสุร าษฎรแ อีก 5 คน ซึ่ง
นามสกุล พานวัน นั้นมีความหมายในตัว คือ คําวาพาน ก็คือแซพาน แตคําวา วัน เป็นการบอกเพศ ซึ่งใน
นามสกุลของนายกวี คําวา วัน บงบอกถึงเพศชาย และถาเป็นเพศหญิงจะใชคําวา ถิ (สัมภาษณแเชิงลึก
นายกวี พานวัน,2560)
สาเหตุการเดินทางลี้ภัยของนายกวีมาอาศัยอยูที่จังหวัดสุราษฎรแธานี ก็เพราะวา ไดโดยจับมา แต
กอนชวงที่จะเดินทางมายังจังหวัดสุราษฎรแธานี นายกวีบอกวา "ในยุคนั้นคุณพอของนายกวีไดเลาใหฟใงวา
ในยุคที่เราลี้ภัยมาอยูในเมืองไทย เราจะมาอยูแถวนครพนม มุกดาหาร การที่เราเขามายังเมืองไทย เขาได
มองเราเป็นนักตอตาน ในยุค 2488 มองเราเป็นพวกตอตานฝรั่งเศส และในชวงนั้นจะมีสหรัฐอเมริกาเขา
มาเกี่ยวของ เขาก็เลยจับหัวหนาครอบครัวแยกมาอยูทางภาคใต ซึ่งภาคใตไดแบงออกเป็นสองพื้นที่ คือ
จังหวัดสุราษฎรแธานีและจังหวัดพัทลุง ซึ่ง ปี พ.ศ. 2494 คุณพอของนายกวีก็ไดถูกจับมาอยู ที่นิคมสราง
ตนเอง จังหวัดสุราษฎรแธานี ซึ่งในยุคนั้นที่ถูกจับตัวมา ทางรัฐบาลก็ไมไดใชอํานาจในการกักขังพื้นที่ไมให
ออกไปนอกบริเวณ" เพราะในยุคนั้นนายกวีไดบอกวาเป็นยุคที่ยังไมมีระเบียบ แตสิ่งที่เขาตองการก็คือการ

แยกคนเวียดนามออกจากกันไมใหอยูกันเป็นกลุม กลัวคนเวียดนามไปฝใกใฝุลัทธิคอมมิวนิสตแและนําลัทธิ
คอมมิวนิสตแเขามาเผยแพรที่เมืองไทย และในปีตอมา พ.ศ. 2495-2500 รัฐบาลเริ่มผอนปลนใหคน
เวียดนามที่ถูกจับมาออกนอกพื้นที่จะไปไหมก็ได บางคนก็กลับไปอยูกับครอบครัวที่ ภาคอีสาน บางคนก็
กลับไปที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งในชวงเวลาที่รัฐบาลผอนปลนก็ไดตรงกับเหตุการณแสงครามเริ่มผอนปลนกับ
รัฐบาลใครอยากกลับบาน รัฐบาลไทยก็ไดจัดเรืออยูที่คลองเตยมารับกลับบาน โดยปใจจุบันคนที่มีเชื้อสาย
เวียดนามแทๆ มีอยูประมาณ 10 ครัวเรือนและคนเวี ยดนามที่มีเลือดผสมประมาณ 30-40 ครัวเรือน ซึ่ง
ครอบครัวของนายกวีนั้นเลือกที่จะอยูที่จังหวัดสุราษฎรแธานีเหมือนเดิม ไดเขามาตั้งหลั กแหลงอยูที่ตัวเมือง
สุราษฎรแธานี กอนเดิมที่จะสรางบานอยูที่ซอยถนนราชประชาอุทิศในปใจจุบัน บานของนายกวีหลังเกาอยู
แยกเทศบาล เป็นบานของตาเลื่อนไดแบงใหแมของนายกวีเ ชาและคนเวียดนามเชาซึ่งเป็นบานหลังเล็กๆ
และในขณะนั้ น พ อ ของนายกวี ก็ ไ ด ป ระกอบอาชี พ ทํ า น้ํ า แข็ ง โดยมี ค นไทยที่ เ กิ ด ความรู สึ ก สงสารคน
เวียดนามเป็นคนพลัดถิ่นก็เลยสอนทําน้ําแข็งให โดยนายกวีไดบอกวา ตนยอมรับวา คนไทยใตมีความเป็น
มนุษยแเ ยอะ และคนไทยใต เขาก็ไมได กลัวเราในฐานะที่เ ราเป็นคนเวียดนามถูกเกณฑแมา มีปใญหาทาง
การเมืองเลยลี้ภัยมาอยูทางใต ซึ่งคนไทยใตเขาไมไดรูในสวนของตรงนั้น เขากลับสงสารเรามากกวา เขา
จะชวยเหลือ เราไมมีกินเขาก็จะใหกิน (สัมภาษณแเชิงลึกนายกวี พานวัน,2560) ในชวงที่คนเวียดนามไดลี้
ภัยมาอยูในภาคใต นายกวีไดบอกวา ในยุคชวงแรกนั้นเราไมสามารถที่จะทําอะไรใหกับสังคมเพราะเราถูก
รัฐบาลจองมองอยูตลอดเวลาวาเป็นคอมมิวนิสตแแน สวนผูที่จับตามองเรานั้นจะเป็นตํารวจ ทหาร ฝุาย
ปกครอง ซึ่งในขณะนั้นพวกเราก็จะไมมีกิน เปรียบไดเหมือนคนที่กําลังจะตาย แตการถูกจับตามองนั้นมัน
ไมไดทําใหเราอยูลํา บากเทาไร เราจะอยูลํา บากมากในชวงสมัยนายสฤษดิ์ ธนะรัชตแ เพราะไดจับมือกับ
อเมริกาเป็นการสงทหารเขาไปรวมรบกับสงครามเอเชียบูรพา ในความอยูยากนั้นก็ก็คือ เขาจะเริ่มจับให
เรามาขึ้นทะเบียนคนเวียดนาม จนถึงสมัยของ ธานินทรแ กรัยวิเชียร เขาก็ไดบังคับไมใหคนเวียดนามออก
นอกเขต ถ า จะไปไหนต อ งขออนุ ญ าต ถึ ง แม ว า เราจะขออนุ ญ าตเราก็ ยั ง โดนเจ า หน า เรี ย กเก็ บ เงิ น
(สัมภาษณแเชิงลึกนายกวี พานวัน,2560)
นายกวี พานวัน (2560) เคยประกอบอาชีพเครื่องทําความเย็นมาแลวเป็นเวลา 40 ปี และไดยุติ
ไปใน ค.ศ.2015 ตอนอายุ 63 ปี นายกวี (2560) เลาวาเขาไดเขาไปแบงเบาและชวยเหลือหนวยงาน
ราชการเรื่อยมา โดยมีสิ่งที่ตนยึดเหนี่ยวมาตลอดของการทํางานและใชชีวิตก็คือ ความขยัน ประหยัด
ซื่อสัตยแ และอดทน ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่สงผลใหไดรับการยอมรับในสังคมไทย ผลจากการมุงมั่นทํางานจน
ไดรับความไววางใจจากหนวยงานราชการใหเขาไปชวยเหลือแบงเบาภาระของหนวยงานราชการ เริ่ม
ตั้งแต ค.ศ.1989 ไดเขารวมเป็นสมาชิกสโมสรไลออนสแ จังหวัดสุราษฎรแธานี เพื่อชวยเหลือสังคม ชวย
แกไขปใญหาในทุกพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎรแธานี (สัมภาษณแเชิงลึกนายกวี พานวัน,2560) ตอมาใน ค.ศ.
1997 ตอนอายุ 45 ปี ไดรับเลือกเป็นหัวหนาสโมสรไลออนสแ จังหวัดสุราษฎรแธานี ในปี ค.ศ.2007 อายุ 50
ปี ไดรับเชิญใหเป็นประธานสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล โดยทําหนาที่คัดเลือกเด็กนักเรียนที่ทางบานมี
ฐานะยากจนจริง ผลการเรียนต่ํา นายกวีมีแนวทางใหกับทางโรงเรียนวาจัดหาครูมาสอนพิเศษใหกับเด็ก

เหลานั้นวัน1-2 ชั่วโมง โดยนายกวีจะเป็นผูจายเงินเดือนครูสอนพิเศษ (สัมภาษณแเชิงลึกนายกวี พานวัน,
2560) ใน ค.ศ.2001 นายกวี พานวัน ไดเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติภาค เพราะหัวหนาอาสาสมัครคุม
ประพฤติเป็นคนมาเชิญใหไปรวมทํางาน โดยยังไมไดสัญชาติไทย แตในการทํางานก็ไมไดมีผลหรือวาขัด
ตอสัญชาติเวียดนามแตอยางใดเพราะเป็นงานอาสาสมัครชวยเหลือสังคม นอกเหนือจากนั้น นายกวี พาน
วัน ยังคงเป็นรองประธาน 3 ส. จังหวัดสุราษฎรแธานี คือ สังสรรคแ สามัคคี สุราษฎรแธานี เป็นระยะเวลารวม
30 ปี อีกดวยนั้นเอง
สรุปไดวาชาวเวียดนามในสังคมไทยรุนแรกสวนใหญยังคงไมไดรับสัญชาติไทย เพราะกฎหมายได
ใชเกณฑแพ.ศ.2488 เป็นเกณฑแในการใหสัญชาติกับผูอพยพ ดั งนั้นนายกวี พานวัน จึงเป็นชาวเวียดนาม
คนหนึ่งที่เขาไปมีบทบาทในแวดวงราชการเรื่อยมา อยางไรก็ตามบุตรของนายกวี พานวันทั้ง 3 คนก็ไดรับ
สัญชาติไทยและไดประกอบอาชีพอาจารยแทั้ง 3 คน ดวยนายกวี พานวัน เป็นผูประสบความสําเร็จและมี
สถานภาพทางเศรษฐกิจดีคนหนึ่ง และกลายเป็นผูที่ไดรวมสรางสรรคแสังคมในสุราษฎรแธานีเรื่อยมานั้นเอง

ภาพประกอบที่ 22 บัตรประจําตัวของนายกวี พานวัน สังกัดสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎรแธานี
แหลงที่มานายกวี พานวัน
สรุ ป ได ว า ชาวไทยเชื้ อ สายเวี ย ดนามที่ไ ด รั บ สิ ท ธิ อํ า นาจตามกฎหมาย คือ คนที่ อ อกมาสร า ง
ประโยชนแใหกับสังคมในรูปแบบตางๆ คนแรก คือนายโหย เลวัน ในฐานะผูแทนชาวเวียดนามที่ทําหนาที่
เป็นผูประสานงานหนวยงานราชการกับชาวเวียดนามในเมืองสุราษฎรแธานี และเป็นผูนําชาวเวียดนามทํา
กิจกรรมตางๆ เชน ประชุม งานวันชาติเวียดนาม วันเกิดโฮจิมินหแ สรางถนน ซุมประตูวัดธรรมบูชา เป็น
สวนนายกวี พานวัน ไดเขาไปรวมงานกับสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎรแธานี ที่ถือวามีความเป็น
ทางการสูงที่สุดและมีบทบาททางสังคม ดังนั้นการไดรับสิทธิตามกฎหมายของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามใน
เมืองสุราษฎรแธานี ถือเป็นสิ่งจําเป็นสํา หรับชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม เพราะสิทธิอํานาจเหลานี้จะนําไปสู
การมีอํานาจชอบธรรมตามมานั้นเอง
5.3.1.รูปแบบการสะสมอํานาจตามกฎหมาย

5.3.1.1 การไดรับฉันทามติจากชาวเวียดนามและหนวยงานราชการ คือ การสะสม
อํานาจตามกฎหมายของ นายโหย เลวัน มาจากการเปลี่ยนผานจากการมีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ดี คือ
มีการศึกษาดีมีความรูเกี่ยวกับการแพทยแจากเจาอาณานิคมฝรั่งเศสซึ่งถือวามีความกาวหนา และการมี
อาชีพแพทยแที่ทําการรักษาผูคนนั้นในสังคมไทยถือวาเป็นอาชีพที่ไดรับการยอมรับจากผูคนโดยทั่วไป ครั้น
เมื่อหนวยงานราชการไทยตองการตัวแทนชาวเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานี นายโหย เลวัน จึงไดรับ
การการยอมรับจากชาวเวียดนาม ขาราชการ และสังคมไทยดวย ดังนั้นนายโหย เลวัน มาจากการไดรับ
การยอมรับจากสังคมนั้นเอง (สัมภาษณแกลุมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม, 2560)
5.3.1.2 การเขาไปมีปฏิสัมพันธแกับขาราชการระดับสูง นายกวี พานวัน คือชาวเวียดนาม
ที่มาจากการประสบความสําเร็จจากการประกอบธุรกิจรานตัดเสื้อผาของครอบครัว ตอมาเมื่อแตงงาน
เปลี่ยนมาทําธุรกิจเกี่ยวกับความเย็นก็นับวาไดรับการยอมรับทางสังคมเรื่อยมา ดวยธุรกิจของนายกวี พาน
วัน เกี่ยวโยงกับหนวยงานราชการ ดังนั้นการมีความสัมพันธแอันดีกับหนวยงานบางหนวยงานจึงสามารถไป
ถ ว งดุ ล อํ า นาจกั บ บางหน ว ยงานที่ ค รอบครั ว นายกวี พานวั น ไม พึ่ ง ประสงคแ อย า งไรก็ ต ามการมี
ความสัมพันธแอันดีประกอบกับความพรอมของสถานภาพทางการเงิน และจิตใจที่อยากทดแทนบุญคุณ
ของแผนดิน จึงไดบริจาคคาจางใหครุครูมาสอนที่โรงเรียนเทศบาล การบริจาคเงินใหโรงพยาบาล การ
บริจาคเงินโดยเสด็จของราชวงศแ เป็นตน ปใจจุบันนายกวี พานวัน ไดเขามาเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ
จังหวัดสุราษฎรแธานี ที่ไดรับการยินยอมจากหนวยงานราชการอยางเรียบรอยดี (สัมภาษณแเชิงลึกนายกวี
พานวัน, 2560)
5.3.2.กระบวนการสะสมอํานาจตามกฎหมาย
5.3.2.1 กระบวนการไดรับฉันทามติจากชาวเวียดนามและหนวยงานราชการ
1.มีอุดมการณแรักชาติเวียดนาม นายโหย เลวัน เป็นบุคคลที่เปิดเผยสถานะความ
เป็นชาวเวียดนามตอสังคมในสุราษฎรแธานี และเคยทําหนาที่รวบรวมเงินสงไปใหกองทัพเวียดนามทํา
สงครามหลายๆ ครั้ง และเป็นผูที่สงเงินกลับไปจํานวนคอนขางมากในยุคนั้น (สัมภาษณแเชิงลึกนายพายอน
เลวัน,2560)
2.ไดรับการยอมรับจากชาวเวียดนาม นายโหย เลวัน เป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพดี
มีการศึกษา และมีอาชีพที่สังคมยอมรับ ดังนั้นในยุคที่ชาวเวียดนามกําลังอยูในสถานะของคนตางดาว
นับวานายโหย เลวัน คือบุคคลที่โดดเดนของชาวเวียดนามนั้นเอง (สัมภาษณแกลุมชาวเวียดนาม, 2560)
3.ไดรับการยอมรับจากหนวยงานราชการ เมื่อนายโหย เลวัน ไดรับการแตงตั้งให
ทําหนาที่ผูแทนชาวเวียดนามจังหวัดสุราษฎรแธานี เพื่อเตรียมการสงชาวเวียดนามกลับประเทศเวียดนาม
แลว นายโหย เลวัน ก็ไดรวมทํางานกับขาราชการตามหนวยงานตางๆ และสิ่งที่สําคัญก็คือ การที่ชาว
เวียดนามได รวมแรงใจ แรงกาย และแรงเงิน ลงไปในการสร า งซุมประตูแ ละถนนในวัดธรรมบูชานั้น

ภาพพจนแโดยรวมของขาราชการที่มีตอชาวเวียดนามดีมากขึ้น ดังนั้นการรวมทําบุญใหพุทธศาสนาใน
สังคมไทยของกลุมชาติพันธุแถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะนําการยอมรับกลับมานั้นเอง
4. ไดรับการยอมรับจากสังคมไทย นายโหย เลวัน มีภรรยาสองคน โดยแตละคน
ดูแลสถานพยาบาลคนละแหง บานดอน 1 แหง ที่พุนพิน 1 แหง โดยนายโหย เลวัน จะไปพักผอนแหงละ
วัน ดังนั้นระหวางทางจากพุนพินไปบานดอน ถามีคนปุวยก็จะปใกธงขาวไวหนาบาน เมื่อนายโหย เลวัน
ขับรถมอเตอรแไซดแ หรือรถยนตแผานก็จะแวะรักษา และคารักษาพยาบาลของนายโหย เลวัน นั้นจะมีราคา
ถูก (สัมภาษณแเชิงลึกนายพายอน เลวัน,2560) แตกตางจากหมอชาวเวียดนามที่ไปรักษาผูคนที่อําเภอ
บานนาสารที่คอนขางมีราคาสูง (สัมภาษณแเชิงลึกนายเขี้ยง เกิดนาสาร, 2561) ซึ่งทั้งดวยอาชีพและ
พฤติกรรมที่เห็นอกเห็นใจผูอื่น นายโหย เลวัน จึงไดรับการยอมรับจากสังคมไทยอยางดีดวย
5.3.2.2 กระบวนการเขาไปมีปฏิสัมพันธแกับขาราชการระดับสูง
1.สมาชิ กสโมสรไลออนสแ พ.ศ.2532 ได เ ข า ร ว มเป็ น สมาชิก สโมสรไลออนสแ
จังหวัดสุราษฎรแธานี และในปใจจุบันสโมสรไลออนสแไดมีมากขึ้นเป็น 6 หนวยงานในจังหวัดสุราษฎรแธานี
จากการที่คนตองการรวมทําบุญมากขึ้น บทบาทของสโมสรไลออนสแสวนใหญจะชวยเหลือสังคม เชน แจก
ของใหคนยากไร และน้ําทวมใหญในสุราษฎรแธานี รวมสมทบทุนทํา หนังสือสารานุกรมฉบับพระราชทาน
ใหแกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ปใจจุบันอยูเลมที่ 40 (สัมภาษณแเชิงลึกนายกวี พานวัน,
2560)
2. การสมทบทุน นายกวี พานวัน ไดบริจาคเงินสบทบทุนใหกับโรงพยาบาลสุ
ราษฎรแธานี จํานวนเงิน 500,000 บาท กับนองสาว ถวายเงินจํานวน 50,000 บาท ใหกับสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในขณะเขาเฝูา และสรางถนนทางเขา สรางซุมประตูใหกับวัดธรรมบูชา
ที่จังหวัดสุราษฎรแธานี
3. การยอมรับจากหนวยงานราชการ ปี พ.ศ. 2544 อายุ 49 ปี ไดเป็น
อาสาสมัครคุมประพฤติภาค จุดเริ่มตนที่ไดเขาไปอยูในสวนนั้น เริ่มแรกหัวหนาอาสาสมัครคุมประพฤติเป็น
คนมาเชิญใหไ ปรวมทํา งานการที่หัวหนา อาสาสมัครคุมประพฤติมาเชิญนั้น ก็มาจากที่ตนเองเคยเป็น
หัวหนาสโมสรไลออนสแ ซึ่งตอนที่ตนเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติภาคนายกวียังเป็น บุคคลที่ไ มมีบัตรที่
รองรับวา เป็น คนสัญชาติ ไ ทย แต ใ นการทํางานก็ ไ มไดมีผลหรื อวา ขัดตอสัญชาติเ วียดนามแตอยา งใด
เพราะเป็นงานอาสามสมัครชวยเหลือสังคม (สัมภาษณแเชิงลึกนายกวี พานวัน, 2560)
กระบวนการสะสมอํ า นาจตามกฎหมายของชาวไทยเชื้ อ สายเวี ย ดนาม ประกอบด ว ย 1)
กระบวนการไดรับฉันทามติจากชาวเวียดนามและหนวยงานราชการ มีกระบวนคือ การมีอุดมการณแความ
รักชาติเวียดนาม การไดรับการขอมรับจากชาวเวียดนาม การไดรับความรับจากหนวยงานราชการ และ
การไดรับการยอมรับจากสังคมไทย 2) กระบวนการเขาไปมีปฏิสัมพันธแกับขาราชการระดับสูง มี

กระบวนการคือ สมาชิกสโมสรไลออนสแ การสบทบทุน และการยอมรับจากหนวยงานราช ซึ่งถือเป็นสิ่ง
สําคัญในการกอใหเกิดการสะสมอํานาจตามกฎหมายของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานี
5.3.3 เงื่อนไขการสะสมอํานาจตามกฎหมาย
เงื่อนไขภายในในการสะสมอํานาจตามกฎหมายของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามประกอบดวย1)
บทบาท คือ กิจกรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่มีความพรอมแลวอาสาสมัครเขาไปทําประโยชนแ
ใหกับองคแกรของรัฐ หนวยงานราช เชน นายโหย เลวัน ที่เขาไปทําหนาที่ผูแทนชาวเวียดนามสุราษฎรแธานี
หรื อนายกวี พานวัน ที่เ ขา ไปทํา งานในสโมสรไลออนแสุร าษฎรแ ธ านี หรื อปใจจุบัน ไดผัน มาชวยงา นคุ ม
ประพฤตินั้นเอง 2) การสรางเครือขาย คือ การเขาไปพบปะกับขาราชการภายหลังจากที่ไดเขาไปทํา
อาสาสมัครแลว เมื่อไดทํางานอาสาสมัคร การปฏิสัมพันธแกับขาราชการในหนวยงานราชการจึงเกิดขึ้น
สงผลใหชาวเวียดนามไดเขาอยูในเครือขายที่มีขาราชการสังกัดอยูเป็นสว นใหญ 3) ความสัมพันธแของ
เครื อขา ย ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเหลานี้ไ ดเขาไปมีค วามสัมพันธแ ดวยการบริจาคเงินทองใหกับ
หนวยงานราชการ บางครั้งก็มาจากการเรี่ยไรของหนวยงานราชการ บางครั้งก็จากความตองการของกลุม
ขาราชการ เงื่อนไขภายนอกในการสะสมอํานาจตามกฎหมายของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ประกอบดวย
1) คานิยมทางสังคม เพราะสังคมไทยถูกพัฒนาขึ้นมาจากรัฐใหความสําคัญกับหนวยงานราชการ ดังนั้น
ทองถิ่นจึงถูกทอดทิ้งเรื่อยมา ดังนั้นการไดเขาไปมีหนาที่การงานในแวดวงขาราชการมันคือการปกปใก
รั ก ษาทรั พ ยากรหรื อ ประโยชนแ ข องครอบครั ว ชาวเวี ย ดนามด ว ย 2) การขยายตั ว ของตลาด คื อ
ปรากฏการณแ ที่สงผลใหชาวเวียดนามได ปรับตัวเขา กับหนวยงานราชการและใชค วามสัมพัน ธแ เขา ไป
แลกเปลี่ยนประโยชนแกันและกัน 3) ระบบราชการ ที่ขาดงบประมาณในการพัฒนาหนวยงานสงผลใหชาว
เวียดนามแทรกตัวเขาไปมีสวนรวมในระบบราชการไดเ รื่อยมา เชน การบริจาคคาจางคุณครูใหมาสอน
นักเรียน เป็นตน 4) นโยบาย คือ เงื่อนไขภายนอกที่สําคัญที่สุดชาวไทยเชื้อสายเวียดนามใหความสําคัญ
เรื่อยมา เชน การจับกุมการไวที่นิคมสรางตนเองขุนทะเล การใหสัญชาติ การเรียกคืนสัญชาติ และการ
สนับสนุนใหมีสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามขึ้น ณ กระทรวงการตางประเทศของไทยดวย 5) ระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม เป็นสิ่งที่สงผลใหชาวไทยเชื้อสายเวียดนามไมตองนําเงินตัวเองออกมาลงทุน แต
ลงทุนดวยเงินของธนาคารดวย
5.4 การสะสมอํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
การสะสมอํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานี มีการสะสมสิทธิ
อํานาจบุญบารมี การสะสมอํานาจตามประเพณี และการสะสมอํานาจสิทธิอํานาจตามกฎหมาย โดยแบง
ไดดังนี้ 1) การสะสมสิทธิอํานาจบุญบารมีของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม มี 2 รูปแบบ รูปแบบแรกคือ
การนําคําสอนจากหิ้งบูชาแผนดินมาสั่งสอน อบรม ลูกหลานในครอบครัว และรูปแบบที่สองคือ การอบรม
สั่ง ปฏิบัติตนเป็นตัวอยางและการเรียนรูจากครอบครัว 2) การสะสมอํานาจตามประเพณีของชาวไทยเชื้อ

สายเวียดนามในสุราษฎรแธานีมี 2 รูปแบบ รูปแบบแรกคือ การสะสมอํานาจตามประเพณีดวยการเป็นครู
สอนภาษาเวียดนามใหเยาวชน รูปแบบที่สองคือการสะสมอํานาจตามประเพณีดวยการเปิดรานจําหนาย
ขายสูตรอาหารเวียดนาม และ 3) การสะสมอํานาจตามกฎหมายของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในสุราษฎรแ
ธานี มี 2 รูปแบบๆ แรกคือ การไดรับฉันทามติจากชาวเวียดนามและหนวยงานราชการ คือ นายโหย เล
วัน ตัวแทนของชาวเวียดนามในฐานะผูแทนชาวเวียดนามที่ทําหนาที่เป็นผูประสานงานหนวยงานราชการ
กับชาวเวียดนามในเมืองสุราษฎรแธานี รูปแบบที่สอง การเขาไปมีปฏิสัมพันธแกับขาราชการระดับสูง นายก
วี พานวัน ที่เขาไปมีปฏิสัมพันธแกับขาราชการระดับสูงและนํามาสูการรวมงานคุมพระพฤติ รวมชาวไทย
เชื้อสายเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานีมีรูปแบบของการสะสมอํานาจชอบธรรม 6 รูปแบบ ซึ่งแตละ
รูปแบบก็มีกระบวนการที่แตกตางกัน แตอยางไรก็ตามก็จะมีการประสานกันจนนํามาสูการมีอํานาจชอบ
ธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานี

บทที่ 6
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
โครงการวิจัยเรื่อง “การสะสมอํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม”เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ที่นํารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมาใชในการวิจัย มี
วัตถุประสงคแ (1) เพื่อศึกษากระบวนการสะสมอํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม (2) เพื่อ
ศึกษารูปแบบการสะสมอํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม (3) เพื่อวิเคราะหแเงื่อนไขที่นําไปสู
การสะสมอํา นาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ผูวิจัยนํ า วิธี การศึ กษาเฉพาะกรณี ( Case
Study Approach) โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก การสังเกตการณแ (Observation) การบันทึก
ประวัติชีวิตบุคคล (Life History) การสัมภาษณแเชิงลึก (In-depth Interview) และการการสัมภาษณแ
กลุม (Group Interview)
6.1 สรุป
ผลการวิจัยพบวาชาวไทยเสื้อสายเวียดนามมีการสะสมอํานาจชอบธรรม ประกอบดวย การสะสม
สิทธิอํานาจบุญบารมี การสะสมสิทธิอํานาจตามประเพณี และการสะสมสิทธิอํานาจตามกฎหมายดังนี้ ชาว
ไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานีมีรูปแบบการสะสมสิทธิอํานาจบุญบารมีสองรูปแบบ คือ 1)
การนําคําสอนจากหิ้งบูชาแผนดินมาสั่งสอนอบรมลูกหลานในครอบครัว คื อการใหความสําคัญกับคําสอน
ของโฮจิมินหแอยางสูงที่สอนใหชาวเวียดนามรูจักบุญคุณของแผนดินไทย และสั่งสอนใหชาวเวียดนามมี
ความขยัน ประหยัด ซื่อสัต ยแ อดทน ต อทุก สิ่งทุกอยา งที่เ ขา มาในชีวิตและครอบครั ว โดยมีกระบวน
กระบวนการเรียนรูจากความเป็นเหตุเป็นผล คือ ใหความสําคัญกับความคิดเชิงเหตุเชิงผล ไดรับการอบรม
จากครอบครัวที่มีการบูชาหิ้งบูชา มีสวนรวมในการบูชาหิ้งบูชาแผนดิน ใชรูปแบบการอธิบายทุกอยางให
เกี่ยวโยงกับคําสอนของโฮจิมินหแ และกระทําการทุกอยางตามหลักคําสอนจากหิ้งบูชาที่อธิบายใหเชื่อมโยง
ได 2)การอบรมสั่ง สอนปฏิบัติตนเป็นตัวอยางและการเรียนรูจากครอบครัว คือ การใหความสําคัญกับ
ปฏิบัติตนเป็นตัวอยางของผูนําครอบครัวที่นําเอาผลจากการปฏิบัติมาสั่งสอนใหเกิดการเรียนรูกันภายใน
ครอบครัวและเรียนรูจากครอบครัวของชาวเวียดนามในสุราษฎรแธานีดวย โดยมีกระบวนการเรียนรูจาก
ประสบการณแนิยม คือ ใหความสําคัญกับประสบการณแนิยมของผูคน เรียนรูจากครอบครัว เรียนรูจาก
ครอบครัวของชาวเวียดนาม และกระทําการ โดยมีเงื่อนไขภายในครอบครัวคือ บทบาทของผูนําครอบครัว
การสื่อสาร อํานาจ คานิยม การสรางเครือขาย เงื่อนไขภายนอกครอบครัว ประกอบดวย การพัฒนา
อุตสาหกรรม คานิยมทางสังคม การขยายตัวของตลาด ระบบราชการ นโยบาย ระบบเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม และการขยายตัวของเสรีภาพทางการเมือง

ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานีมีรูปแบบการสะสมสิทธิอํานาจตามประเพณีสอง
รู ปแบบ คื อ 1) การสะสมอํา นาจตามประเพณี ดว ยการเป็ น ครู ส อนภาษาเวีย ดนามให เ ยาวชน มี
กระบวนการสะสมสิทธิ อํา นาจตามประเพณี คือ มีค วามรู จากระบบการศึกษาและเป็น ครู สอนภาษา
เวียดนาม 2) การสะสมอํานาจตามประเพณีดวยการเปิดรานจําหนายขายสูตรอาหารเวียดนาม มี
กระบวนการสะสมอํา นาจตามประเพณี คือ เรียนรูอาหารเวียดนามจากครอบครั วและเปิ ดรานอาหาร
เวียดนาม โดยมี เงื่อนไขภายใน คือ บทบาท การสื่อสาร อํา นาจ คา นิยม การสรา งเครื อขาย เงื่อนไข
ภายนอกคือคานิยมทางสังคม
ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานีมีรูปแบบการสะสมสิทธิอํานาจตามกฎหมายสอง
รูปแบบ คือ 1) การไดรับฉันทามติจากชาวเวียดนามและหนว ยงานราชการ ซึ่งมีกระบวนการไดรับฉันทา
มติจากชาวเวียดนามและหนวยงานราชการ คือ มีอุดมการณแรักชาติเวียดนาม ไดรับการยอมรับจากชาว
เวียดนาม ไดรับการยอมรับจากหนวยงานราชการ และไดรับการยอมรับจากสังคมไทย 2) การเขาไปมี
ปฏิสัมพันธแกับขาราชการระดับสูง มีกระบวนการเขาไปมีปฏิสัมพันธแกับขาราชการระดับสูง คือการเขาเป็น
สมาชิกสโมสร ไลออนสแ การสมทบทุน และการยอมรับจากหนวยงานราชการ เงื่อนไขภายในในการ
สะสมอํานาจตามกฎหมายของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามประกอบดวย บทบาท การสรางเครือขาย และ
ความสัมพันธแของเครือขา ย เงื่อนไขภายนอกประกอบดวย คานิยมทางสังคม การขยายตัวของตลาด
ระบบราชการ นโยบาย และระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
การสะสมอํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานี มีการสะสมสิทธิ
อํานาจบุญบารมี การสะสมอํานาจตามประเพณี และการสะสมอํานาจสิทธิอํานาจตามกฎหมาย โดยแบง
ไดดังนี้ 1) การสะสมสิทธิอํานาจบุญบารมีของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม มี 2 รูปแบบ รูปแบบแรกคือ
การนําคําสอนจากหิ้งบูชาแผนดินมาสั่งสอน อบรม ลูกหลานในครอบครัว และรูปแบบที่สองคือ การอบรม
สัง่ สอน ปฏิบัติตนเป็นตัวอยางและการเรียนรูจากครอบครัว 2) การสะสมอํานาจตามประเพณีของชาวไทย
เชื้อสายเวียดนามในสุราษฎรแธานีมี 2 รูปแบบ รูปแบบแรกคือ การสะสมอํานาจตามประเพณีดวยการเป็น
ครู สอนภาษาเวียดนามใหเ ยาวชน รู ปแบบที่สองคือการสะสมอํา นาจตามประเพณี ดวยการเปิดร า น
จําหนายขายสูตรอาหารเวียดนาม และ 3) การสะสมอํานาจตามกฎหมายของชาวไทยเชื้อ สายเวียดนาม
ในสุราษฎรแธานี มี 2 รูปแบบๆ แรกคือ การไดรับฉันทามติจากชาวเวียดนามและหนวยงานราชการ คือ
นายโหย เลวัน ตั วแทนของชาวเวียดนามในฐานะผูแ ทนชาวเวียดนามที่ทํา หนา ที่เ ป็น ผูประสานงาน
หน ว ยงานราชการกับ ชาวเวี ย ดนามในเมื อ งสุร าษฎรแ ธ านี รู ป แบบที่ ส อง การเข า ไปมี ป ฏิ สั มพั น ธแ กั บ
ขาราชการระดับสูง นายกวี พานวัน ที่เขาไปมีปฏิสัมพันธแกับขาราชการระดับสูงและนํามาสูการรวมงาน
คุมพระพฤติ รวมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานีมีรูปแบบของการสะสมอํานาจชอบ

ธรรม 6 รูปแบบ ซึ่งมีกระบวนการที่แ ตกตางกัน แตอยางไรก็ตามก็มีการประสานกัน จนนํามาสูการมี
อํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานี
6.2 อภิปรายผล
การสะสมอํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามทั้ง 3 รูปแบบ คือ การสะสมสิทธิอํานาจ
บุญบารมี สิทธิอํานาจตามประเพณี และสิทธิอํานาจตามกฎหมาย มีกระบวนการที่สอดคลองกับแนวคิด
การบําเพ็ญเพียร (Asceticism) ของเวเบอรแที่ใหความสําคัญกับกระบวนของการบําเพ็ญเพียรที่ใหมีการ
ปฏิบัติในทุกขั้นตอนและสอดคลองกับกระบวนการสะสมอํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่
มีการปฏิบัติเป็นตัวอยางในการสอน และมีการปฏิบัติตามของสมาชิกในครอบครัว
ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดสุราษฎรแธานีไดนําเอาอํานาจ (Power) จากการสะสมไปใชใน
มิติทางเศรษฐกิจเพียงมิติเดียว คือ เพื่อการลงทุนและเพื่อการปกปใกรักษาธุรกิจ โดยไมปรากฏในมิติทาง
การเมือง สังคม และวัฒนธรรม เพราะในมิติทางวัฒนธรรมและสัง คมอยูในชีวิตทางสังคม (Life World)
ที่เป็นปรกติธรรมดาตามแนวคิดของอารแเบอมาสที่เชื่อวาผูกระทําการ (Actor) จะมีการสื่อสารในพื้นที่ทาง
สังคมดวยวัฒนธรรมของตน ดังนั้นอํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามคือ การลงทุนทาง
เศรษฐกิจดวยจํานวนเงินตราที่สามารถใชหนี้ไดตามกฎหมายเพียงอยางเดียว และเป็นการใชอํานาจที่ทรง
พลังทามกลางกระแสโลกาภิวัฒนแ
ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเป็นปใจเจกบุคคลที่มีวินัยในตัวเองสูงมาก ระเบียบวินัยเหลานี้มาจาก
การสั่งสอนดวยความเป็นเหตุเป็นผลและประสบการณแนิยม และพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงเปูาหมายอยาง
รวดเร็วเพราะชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจะมีการเรียนรูในชีวิตตลอดเวลา ดวยการเป็นนักอาน นักคิด และ
นักปฏิบัติ ดังนั้นเมื่อเกิดปรากฏการณแทางสังคมขึ้นมาใหม ชาวไทยเชื้ อสายเวียดนามเหลานี้จึงสามารถ
ถอนตัวและปรับเปลี่ยนเปูาหมายของชีวิตไดอยางรวดเร็วเสมอ อยางเชน การเปลี่ยนแปลงอาชีพของปูา
เอี่ยน จากการจําหนายซาลาเปาในตลาดบานนาสาร เพราะมีแมคาเพิ่มขึ้น ปูาเอี่ยนเลยเปลี่ยนมาเปิดราน
ตัดเย็บเสื้อผาและสอนตัดเย็บเสื้อผาพรอมอุปกรณแใหกับผูคนในตลาดบานดอนแทน
6.3 ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในเชิงวิชาการ จากการวิจัยไดองคแความรูเกี่ยวกับรูปแบบการสะสมอํานาจ
ชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม 3 รูปแบบ คือ การสะสมสิทธิอํานาจบุญบารมี การสะสมสิทธิ
อํานาจตามประเพณี และการสะสมสิทธิอํานาจตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการสะสมอํานาจชอบธรรมของชาว
ไทยเชื้อสายเวียดนามไวในความเป็นปใจเจกบุคคล ซึ่งมีความแตกตางกันการหลอหลอมจากความเป็นเหตุ
เป็นผล หรือจากประสบการณแนิยม แตพบวาทั้งสองอยางมาจากรากทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุแ ที่
พบวาทามชีวิตทางวัฒนธรรมของสังคมไทย ความเป็นปใจเจกบุคคลของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามก็ยังคง
ประกอบสรางความเป็นปใจเจกบุคคลจากทุนทางวัฒนธรรมเรื่อยมา

ขอเสนอแนะในเชิงทฤษฎี ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิ ดอํานาจ มาศึกษาชาวไทย
เชื้อสายเวียดนาม ผานมุมมองของแนวคิดอํานาจชอบธรรม ซึ่งอํานาจเหลานี้นําไปสูการมีตัวตนของผู คน
ในสัง คม ดั งนั้ น ควรจะเปิด มุม มองเชิง พื้น ที่ ทางสั งคมด วยแนวคิ ด พื้น ที่ท างสัง คม เชน Mode of
Production , Life world เป็นตน
ข อ เสนอแนะในเชิ ง วิ ธี วิ ท ยา การวิ จั ย ครั้ ง ผู วิ จั ย ได อ อกแบบการเก็ บ ข อ มู ล ด ว ยการ
สัมภาษณแเชิงลึก และการสนทนากลุม อยางไรก็ตามผูวิจัยสามารถใชเครื่องมือการสัมภาษณแเชิงลึก และ
ประยุกตแเหลือมาเป็นเพียงการสัมภาษณแกลุมซึ่งทําไดเพียงครั้งเดียว ดังนั้นในการเก็บขอมูลกับกลุมชาติ
พันธุแเวียดนาม ควรออกแบบเป็น เก็บขอมูลเอกสาร การสัมภาษณแเชิงลึก สังเกตการณแ และควรหลีกเลี่ยง
การสนทนากลุม เพราะชาวไทยเชื้อสายเวียดนามใชเวลาในชีวิตประจําวันไปกับการทํางานตลอดเวลา
นั้นเอง
ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย จากการวิจัยพบวา การสะสมอํานาจชอบธรรม นั้นมีอยู 3
แบบ คือ สิทธิอํานาจบุญบารมีที่จําตองสะสมดวยตนเอง สิทธิอํานาจเชิงประเพณีที่ตองใหสังคมยอมรับ
และสิทธิอํานาจตามกฎหมายที่รัฐบาลยอมรับอยูแลว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กระทรวงวัฒนธรรม ควรสนับสนุนใหเกิดการรื้อฟื้นหิ้งบูชาของกลุมชาติพันธุแในสังคมไทย
และสนับสนุนใหมีการประยุกตแหลักคําสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 เขาไวในหิ้งบูชาดวย
2. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแ ควรสนับสนุนใหผูหญิงในสังคมไทยไดทํา
หนาที่แมบานแมเรือนที่มีรายได ดวยการทํา งานอยูกับบานหรือทํางานเป็นชั่วโมง เพื่อให
ผูหญิงไดทําหนาที่พี่สาว น องสาว ลูก แม ยาย เพราะผูหญิงคือกลุมคนที่เป็นรากฐานของ
ความมั่นของครอบครัวและสังคม
3. กระทวงศึกษาธิการ ควรมีนโยบายใหนักเรียนในระดับประถมมีทักษะการคิดในเชิงเหตุผล
เพื่อสามารถประกอบอาชีพการคา ได เพราะคนที่มีทักษะความคิดเชิงเหตุผลจะสามารถ
เชื่อมโยงกับมิติตางๆทางสังคมได
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โดย ดร.กฤษณะ ทองแกว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561.
สัมภาษณแเชิงลึกนายเขี้ยง เกิดนาสาร. โดย ดร.กฤษณะ ทองแกว ณ เทศบาลเมืองนาสาร
อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรแธานี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561

สื่อออนไลนแ
ประวัติการสรางทาอากาศยานสุราษฎรแธานี สืบคนเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
https://minisite.airports.go.th/suratthani/content1794.html?Action=view&DataID=193

ประวัตินักวิจัย
อาจารยแ ก ฤษณะ ทองแก ว ภู มิ ลํ า เนาเดิ ม บ า นห ว ยแหยง หมู 4
ตํา บลเขาพระทอง อํา เภอชะอวด จั ง หวั ดนครศรีธรรมราช สํา เร็จ ปริญ ญาตรี
สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปริญญาโทสาขาประวัติศาสตรแเอเชีย
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสําเร็จปริญญาเอก สาขาสังคมวิทยา จาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปใ จ จุ บั น เ ป็ น อ า จ า ร ยแ ป ร ะ จํ า หลั ก สู ต ร ส า ข า วิ ช า สั ง คม ศึก ษ า
คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรแธานี และมีงานวิจัยเกี่ยวกับกลุมชาติ
พันธุแในสังคมปใกษแใต เชน ชาวไทยทรงดํา ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
ชาวไทยเชื้อสายมอญ เป็นตน

อาจารย์ ธิ ติ พานวั น อาจารย์ ป ระจ าคณะมนุ ษ ย์ ศ าสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

นายกวี พานวั น ชาวไทยเชื้ อสายเวี ยดนาม เทศบาลเมื องสุ ราษฎร์ ธานี
อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายบุญ ธรรม เล ธิ้ น ชาวไทยเชื้ อสายเวี ยดนาม เทศบาลเมื อ ง
สุราษฎร์ธานี อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

