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บทคัดย่อ

บทความเสนอประเด็นการเมืองชาติพันธุ์ของกลุ่มไทในเมืองแถง หรือ เดียน-

เบียนฟู ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กลุ่มชาติพันธุ์ไทต้อง 

ปรับตัวในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างอำนาจรัฐแบบจารีตและรัฐประชาชาติสมัยใหม่ ไม่ว่า 

จะเป็นการเผชิญหน้าระหว่าง สยาม ฝรั่งเศส และ เวียดนาม ในพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่ 

ปลายคริสตศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา จนในที่สุดถูกผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ข้อมูลจากภาคสนามได้ชี้ให้เห็นว่า แม้ลักษณะสังคม 

ของกลุ่มชาติพันธุ์ไท จะสูญเสียอำนาจทางการปกครองในระบบจารีตของตนอย่างที่เคย 

เป็นมา แต่การธำรงอยู่ของอัตลักษณ์วัฒนธรรมได้เป็นเครื่องมือต่อรองฐานะการธำรง 

อยู่ของสังคมไทในเวียดนามได้อย่างมีพลัง ทั้งในการอยู่ร่วมกันในกรอบสังคมรัฐ 

ประชาชาติเวียดนาม และการอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขนานใหญ่ที่มากับ 

กระแสโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบัน

abstract

This paper analyzes the ethno-politics in “Muang Thaeng/Dien Bien 

Phu of Vietnam, beginning from the end of 18th century onwards. The study 

details the socio-political transformations of the traditional local “Sip Song 

Chu Tai” state to becoming a part of the modern socialist state of Vietnam. The 

paper discusses a variety of social practices of the Tai ethnic group in Muang 

Thaeng including negotiation, manipulation, resistance, and assimilation to 

different powerful external  forces of Siam, France and Vietnam. Based on 

field data analysis, the author argues that within the process of the modern 

nation-state building of Vietnam socialism, the local Tai ethnic group has lost 

its traditional local governing authorities. Nonetheless, through the use of 

cultural practices to retain local Tai ethnic identity within the existing order 

of the nation and the contemporary globalizing world, they are able to 

negotiate and maintain their status quo significantly. 
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บทความน้ีกลาวถึงการเปลี่ยนผานทางสังคมของกลุมคนไทในเวียดนาม      
คนกลุมน้ีอาศัยอยูบริเวณที่คนทองถิ่นรูจักกันในช่ือ “เมืองแถง” (ดูใน Cầm 
Trọng 1978; เจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี 2504, เลม 3) ตามที่ปรากฏใน
เอกสารจารีต “ความโทเมือง” ของกลุมไทดํา เมืองแถงมีฐานะเปนเมือง
ศูนยกลางสํ าคัญของกลุ ม ไทดํามายาวนานในบริบทของพรมแดนทาง        
การปกครองจารีตทองถิ่นอยางหลวมๆ ที่เรียกกันวา “สิบหกเจิวไต” บาง   
“สิบสองจุไท” บาง ในขณะที่ทางราชสํานักเวียดนามเรียกพื้นที่บริเวณน้ีวา    
“ฝูเดี่ยนเบียน” (Phủ Điện Biên) ซึ่งเปนที่มาของช่ือ “เดียนเบียนฟู” เมื่อ  
รอยกวาปที่ผานมาน้ีเอง พื้นที่แหงน้ีมีช่ือเสียงจาก “ยุทธภูมิเดียนเบียนฟู”    
ในฐานะเปนสมรภูมิรบสําคัญที่ฝร่ังเศสพายแพตอกลุมเวียดมินหในป พ.ศ. 
2497 (ค.ศ. 1954) จนเปนเหตุใหฝร่ังเศสตองถอนตัวออกจากเวียดนาม 
พรอมกับสิ้นสุดยุคสมัยแหงอาณานิคมฝร่ังเศสในอินโดจีน  

นับแตน้ันมาบริเวณ “เมืองแถง” ตามช่ือเรียกในทองถิ่น หรือ “เดียน-
เบียนฟู” ตามการรับรูของเวียดนาม ไดกลายเปนพื้นที่ที่สําคัญตอประวัติศาสตร
การสรางชาติ เวียดนามสมัยใหมและการสรางสํานึกชาติ นิยมเวียดนาม   
ปจจุบันพื้นที่เมืองแถง-เดียนเบียนฟูไดรับการยกฐานะใหเปนเขตเทศบาลเมือง 
จังหวัดเดียนเบียน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

1
 

การเปลี่ยนผานเมืองแถง-เดียนเบียนฟูมีผลตอคนทองถิ่นโดยเฉพาะ
กลุมไทที่เคยมีบทบาทสําคัญทั้งทางการเมืองและวัฒนธรรมในบริเวณน้ีมากอน 
ในขณะเดียวกันก็มีผลตอการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมของคนกลุมใหม 
ที่เคลื่อนเขาสูพื้นที่น้ีภายในชวงเวลาดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ  

ผู เขียนจะอธิบายลักษณะการเปลี่ยนผานทางสังคมดวยแนวคิด
การเมืองชาติพันธุ แนวคิดน้ีไดช้ีใหเห็นถึงการโตตอบ ผสาน จัดการ ตอรอง 
ระหวางกลุมชาติพันธุในทองถิ่นกับคนกลุมใหมที่มีอํานาจทางการเมืองใหม    
ซึ่งเขามามีบทบาทตอการเปลี่ยนแปลงทองถิ่นดวยสาเหตุของการเมืองระดับ
ภูมิภาค ไปจนถึงการเมืองระดับนโยบายรัฐสังคมนิยม พรอมกับเสนอขอมูลจาก
การศึกษาภาคสนาม ซึ่งช้ีใหเห็นวาลักษณะทางชาติพันธุเปนพื้นฐานที่สําคัญตอ
การธํารงอยูของหนวยทางสังคมที่มีอัตลักษณเปนของตนเอง แมกลุมชาติพันธุ    
จะสูญเสียอํานาจการปกครองในทองถิ่น แตก็ยังคงมีพลังทางวัฒนธรรมในการ
ตอรอง โตตอบ จัดการ ตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตลอดมา  ลักษณะทาง

                                                
1
 เรียกชื่อจังหวัดวา จังหวัดเดียนเบียน (tỉnh Điện Biên) และเรียกชื่อเขต

เทศบาลเมืองวา เทศบาลเมืองเดียนเบียนฟู (thành phố Điện Biên Phủ)  
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ชาติพันธุไดกลายเปนทุนทางวัฒนธรรมที่สําคัญของกลุมชาติพันธุ ซึ่งถูกเลือก  
มาใชเพื่อธํารงความหมายของความเปนชาติพันธุ  ตลอดจนทําใหเกิด
กระบวนการแสดงและสรางอัตลักษณของกลุมอยางไมมีที่สิ้นสุดทามกลางสังคม
ใหญที่เคลื่อนไหวแวดลอมอยูอยางสลับซับซอนในโลกปจจุบัน 

 

ไทดําเมืองแถงในความรับรูของสยาม 

 ชาวสยามบันทึกช่ือ “ลาวทรงดํา” ไวเมื่อ พ.ศ. 2322 (1779) สมัย
กรุงธนบุรี คราวที่กองทัพ “สมเด็จเจาพระยามหากระษัตรศึกตีเมืองลานชาง  
ไดแลว แลวใหเมืองหลวงพระบางไปตีเมืองทันต ญวนเรียกวาเมืองหงี เมืองมวย 
สองเมืองน้ีเปนเมืองลาวทรงดํา ตั้งอยูริมเขตแดนเมืองญวน ไดครอบครัวลาว
ทรงดํามาเปนอันมาก พาครอบครัวลาวเวียงลาวทรงดําลงมาถึงกรุงในเดือนยี่  
ปกุญเอกศกน้ัน ลาวทรงดําโปรดใหตั้งเรือนบานอยูเมืองเพชบูรี” (เจาพระยา
ทิพากรวงศ 2538, 21)  

บันทึกไดกลาวถึงกลุมคนที่ เคลื่อนยายมาจากบริเวณเมืองตางๆ    
และเรียกเมืองเหลาน้ีวา “เมืองทันต” “เมืองหงี” “เมืองมวย”  นับเปนเวลากวา 
200 ปแลวที่คนกลุม “ลาวทรงดํา” จากบริเวณเมืองริมเขตแดนญวนไดเคลื่อน 
ยายกลุมขามพื้นที่พรมแดนทางการเมืองของตนที่รวมตัวกันเองอยางหลวมๆ  
ในบริเวณตอนเหนือของแดนญวน ขามเขตพื้นที่ปกครองของหลวงพระบาง   
เขาสูพื้นที่ตอนในของสยาม แลวตั้งถิ่นฐานอยูในสยามตั้งแตน้ัน สืบทอดเปน
บรรพบุรุษของกลุม “ไทดํา” เมืองเพชรบุรีในปจจุบัน 

 เปนที่นาสังเกตวาในเวลาน้ันชาวสยามไมไดบันทึกวาคนกลุมน้ีเปน  
“ไทดํา” หากแตจําแนกวาอยูในกลุมของชาว “ลาว” คือใชคําวา “ลาวทรงดํา”  
จวบจนลวงมาถึงคร้ังสมัยรัชกาลที่ 5 สยามไดมีโอกาสเขาไปเก่ียวของกับพื้นที่
และกลุมคนบริเวณดังกลาวอีกคร้ังเมื่อตองยกทัพขึ้นไปปราบฮอที่เขามารุกราน 
คราวน้ันกองทัพของเจาพระยาสุรศักดิ์มนตรีไดเดินทางไปจนถึงเมืองแถงและ  
ตั้งทัพอยูที่เชียงแล

2
 เมื่อป พ.ศ. 2429 (1886)

 
(เจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี 

                                                
2
 เชียงแลเปนชุมชนสําคัญแหงหนึ่งในเขตเมืองแถง ตั้งอยูริมแมน้ํายมแถบทุง 

เมืองแถงตอนใต เคยเปนคายท่ีม่ันของกลุมตอตานอํานาจราชสํานักเวียดนามราชวงศเล   
เม่ือ พ.ศ. 2293 (1750) เชียงแลมีรองรอยคายคูและอยูในชัยภูมิท่ีดี กองทัพเจาพระยา  
สุรศักดิ์มนตรีจึงเลือกใชท่ีนี่เปนท่ีตั้งทัพเม่ือมาถึงบริเวณเมืองแถง  ตามลักษณะการปกครอง
จารีตไทดํา ชุมชนท่ีมีฐานะเปนศูนยปกครองจะเรียกวา “เชียง” 
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2504, 3:1, 7) บันทึกน้ันเรียกคนเมืองแถงวาเปน “ผูไทยดํา” รวมกับคําวา 
“ลาวทรงดํา” ที่ชาวสยามคุนเคยกันมากอนหนาน้ี  คําวา “ผูไทยดํา” ที่ปรากฏ
ขึ้นในคราน้ีแสดงใหเห็นถึงความพยายามจําแนกออกจากกลุม “ผูไทยขาว” หรือ 
“ไทยไล”

3
 เน่ืองดวยผูบันทึกในสมัยน้ันมองเห็นความแตกตางเชิงอัตลักษณ

ระหวางกลุม “ผูไทยดํา” กับกลุม “ผูไทยขาว” อีกทั้งคําใหการของคําสาม    
ลูกเจาเมืองไลซึ่งเปน “ผูไทยขาว” ก็แยกแยะชาวเมืองแถงออกจากกลุมตน 
เรียกชาวเมืองแถงวาเปนพวก “ไทยดํา” (เจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี 2505, 
4:26) เอกสารฉบับน้ันไดกลาวอีกคร้ังถึงกลุมลาวทรงดําที่อพยพเขามาอยู
เพชรบุรีตั้งแตคร้ังสมัยกรุงธนบุรี ก็ปรากฏช่ือเรียกอื่นอีกวา “ลาวสีไม” หรือ 
“ลาวโซง” (เจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี 2504, 3:88) อยางไรก็ตาม ไมวากลุมคน
ที่เคลื่อนยายมาจากบริเวณเมืองแถงจะถูกชาวไทยสยามพิจารณาลักษณะทาง
ชาติพันธุเปนแบบใดก็ตาม แตก็ยังถูกจัดใหเปนสวนหน่ึงของคนกลุมใหญที่ชาว
สยามมองวาเปนกลุมวัฒนธรรมลาว  

 เหตุการณปราบฮอจากเอกสารฝายสยามไดแสดงใหเห็นวา การที่ฮอ
เขาคุกคามบานเมืองแถบน้ันนับสิบปตั้งแต พ.ศ. 2417-2429 (1874-
1886) ทําใหผูคนเคลื่อนยายออกไปอยูที่อื่นเปนจํานวนมาก นับวาเปน
เหตุการณความไมสงบคร้ังใหญอีกคร้ังหน่ึงที่มีผลกระทบทางสังคมเปนพื้นที่
กวางตั้งแตทางตอนเหนือของลาวจรดเขตแดนญวนจนขึ้นไปถึงเขตแดนจีน  
กอนหนาน้ันในป พ.ศ. 2293 (1750) เมืองแถงเคยเกิดความไมสงบภายใต
การนําของ “ฮวางกงเจิ้ด” (Hoàng Công Chất)4 ฮวางกงเจิ้ดใชเมืองแถง    
อันเปนเมืองกันชนชายแดนระหวางรัฐเปนฐานที่มั่นเพื่อตอตานราชสํานัก
เวียดนาม จนกระทั่งเมื่อถึงป พ.ศ. 2322 (1779) กองทัพจากกรุงธนบุรี    
ไดเคลื่อนยายคนพื้นเมืองเดิมที่เอกสารสมัยน้ันเรียกวา “ลาวทรงดํา” เขามาอยู
ในพระราชอาณาเขตของสยามและลาว เหตุการณดังกลาวแสดงใหเห็นวา  
สภาพสังคมบริเวณน้ันขาดเสถียรภาพตอเน่ืองยาวนานกวารอยปตั้งแตปลาย 

                                                
3
 บันทึกของเจาพระยาสุรศักดิ์มนตรีเลมท่ีสามกลาวถึงกลุมชาวเมืองไลและ

ลักษณะวัฒนธรรมท่ีแตกตางออกไปไววา “อันเมืองไลนี้ เรียกกันวา ไทยขาว หรือ ไทยไล    
ก็เรียก พูดภาษายังเปนลาวอยู แตใชขนบธรรมเนียมอยางแบบจีน เมืองไทยไลนี้ขึ้นกับเมือง
หนองแสและเมืองนครหลวงพระบาง จึงเรียกวา 2 ฝายฟา” (2504, 3:3)  

4
 ฮวางกงเจิ้ด เปนผูนํากบฏทองถ่ินท่ีเคล่ือนไหวอยูแถบจังหวัดแทนหฮวา  

(Thanh Hóa) และเคล่ือนเขายึดเมืองแถงเพ่ือตอตานราชสํานักเวียดนาม ฮวางกงเจิ้ดเปน 
สวนหนึ่งของกลุมกบฏชาวนาท่ีเคล่ือนไหวตามหัวเมืองตางๆ เม่ือปลายราชวงศเล (Lê) 
กอนท่ีราชวงศนี้จะส้ินสุดอํานาจ ดูใน Đặng Nghiêm Vạn (2001) 
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กรุงศรีอยุธยาถึงสมัยรัชกาลที่ 5  หนวยอํานาจทางการเมืองขนาดใหญคือรัฐ
จารีตสยามและรัฐจารีตเวียดนามตางผลัดเปลี่ยนกันเขาไปมีบทบาทเหนือบริเวณ
รอยตอของอํานาจรัฐดังกลาว ขณะเดียวกันพื้นที่ลักษณะเชนน้ีก็เหมาะสมตอการ
หลบหนี สะสมกําลัง และตอตานอํานาจที่มาจากศูนยกลางตางๆ ที่พยายาม 
เขามาควบคุม

5
  

หลังจากเจาพระยาสุรศักดิ์มนตรีไดยกทัพขึ้นไปปราบฮอจนสําเร็จ ผูคน  
ที่เหลืออยูและผูคนที่หลบหนีไปอยูตามบานเมืองอื่นแถบรายรอบไดคอยๆ 
อพยพกลับเขามาอยูบริเวณเมืองแถงตามเดิม ขณะเดียวกันชาวไทพื้นเมือง  
จากเมืองรอบขาง อาทิ เมืองอาง เมืองควาย เมืองหมวย ก็เขามาอยูในเขต
เมืองแถง คนเหลาน้ีตางเรียกตัวเองวาไทดํา ดังตัวอยางเชน บานหินดํา      
ซึ่งปจจุบันตั้งอยูในเขตพื้นที่ทุงเมืองแถงทางตะวันออกเฉียงเหนือ ก็มีประชากร   
ที่เคลื่อนยายมาจากเมืองดังกลาวในชวงเวลารอยปที่ผานมา เมื่อคนในหมูบาน
เสียชีวิตลง บานหินดําจะมีพิธีศพสวดสงขวัญผูตายกลับไปหาบรรพบุรุษยังเมือง
ตางๆ ตามเสนทางที่กลาวถึงขางตน 

 เง่ือนไขสําคัญทางการเมืองที่กระทบถึงเมืองแถงและทําใหกลุมไท    
ในทองถิ่นตองเคลื่อนยายขามรัฐในชวงสมัยกรุงธนบุรีตอเน่ืองมาถึงรัชกาลที่ 5 
คือดุลอํานาจระหวางสยาม เวียดนาม และฝร่ังเศส 

 ในสมัยกรุงธนบุรี สยามจําเปนตองแสดงอํานาจควบคุมหัวเมืองตางๆ 
ในพระราชอาณาเขต ชายแดนที่สําคัญดานหน่ึงคือชายแดนฝงเหนือซึ่งมี   
หลวงพระบางเปนผูดูแลอีกทอดหน่ึง เมืองแถงเองก็ถือเปนเมืองชายแดนที่มี
ความออนไหวทางการเมืองเน่ืองจากตั้งอยูระหวางหลวงพระบางกับเวียดนาม 
อีกทั้งเมืองแถงก็เปนพันธมิตรกับราชสํานักหลวงพระบางและราชสํานัก
เวียดนามมาแตอดีต หากแตพระเจากรุงธนบุรีสามารถเขามาควบคุมให    
หลวงพระบางตกอยูใตอํานาจสยามได ในขณะเดียวกันราชสํานักเวียดนาม     
ก็ประสบปญหาความออนแอและการผลัดเปลี่ยนราชวงศภายใน เมืองแถงจึงตก
อยูใตอิทธิพลของรัฐสยามที่มีอํานาจเขมแข็งกวาในเวลาน้ัน สยามควบคุม  
เมืองแถงผานทางหลวงพระบาง การกวาดตอนชาว “ลาวทรงดํา” ในชวงเวลา
น้ันเกิดจากทัพหลวงพระบางภายใตกองทัพใหญของเจาพระยามหากษัตริยศึก
แหงสยาม 

                                                
5
 เจมส ซี. สกอต (James C. Scott) เสนอแนวคิดเพ่ืออธิบายภูมิศาสตร    

เขตภูเขาทางตอนบนของเอเชียตะวันออกเฉียงใตวาโดดเดนดานกายภาพและตั้งอยูบนเง่ือนไข
อํานาจ “ระหวางรัฐ” เขาเรียกชื่ออาณาบริเวณเหลานี้วา “zomia” ดูใน Scott (2009)  
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 แมวาเวียดนามจะควบคุมอํานาจทางการเมืองภายในรัฐไดดวยการ
สถาปนาราชวงศใหมช่ือวาราชวงศเหงวียนโดยมีราชสํานักตั้งอยูที่เมืองเวเมื่อป 
พ.ศ. 2345 (1802) แตเวียดนามก็จําตองเผชิญกับปญหาการลาอาณานิคม
จากชาวฝร่ังเศสในชวงเวลาเดียวกับรัชกาลที่ 5 แหงสยามประเทศ จึงไม
สามารถควบคุมพื้นที่ชายแดนไดอยางทั่วถึงโดยเฉพาะภาคเหนือของเวียดนาม  
ในเวลาน้ัน ทําใหเกิดชองวางทางการเมืองในเขตพื้นที่สิบสองจุไทและเกิดการ
คุกคามจากกลุมฮอที่มาจากชายแดนจีนตอนใต ชองวางของอํานาจทางการเมือง
น้ีเองที่ทําใหสยามเขามามีอิทธิพลบริเวณน้ีอีกคร้ัง สยามสงกองทัพที่นําโดย
เจาพระยาสุรศักดิ์มนตรีขึ้นมาจนถึงบริเวณเมืองแถงและตั้งคาย ณ คายเชียงแล 
หากแตสยามยังคงใชแนวคิดและยุทธวิธีสงครามจารีต คือการยึดผูคนมากกวา
การยึดดินแดน (People rather than Land) ดังน้ันจึงมีการกวาดตอนผูคน
กลับเขาไปสูสยามอีกเปนจํานวนมาก แตในขณะเดียวกันประเพณีปฏิบัติทาง
ดุลอํานาจระหวางสยามกับเวียดนามในบริเวณรอยตออํานาจรัฐแหงน้ีก็ไดสงผล
ใหฝร่ังเศสมีบทบาททางการเมืองมากขึ้นในพื้นที่สิบสองจุไท ฝร่ังเศสใชแนวคิด
การยึดครองดินแดนแลวจึงควบคุมคนในดินแดนน้ัน (Land rather than 
People) จนกระทั่งฝร่ังเศสสามารถตั้งคายถาวรขึ้นไดที่เมืองไลและเมืองแถง  
ในเวลาตอมาฝร่ังเศสก็ไดใชเร่ืองน้ีเปนขออางแบงเขตแดนสิบสองจุไทออกจาก
อํานาจของสยาม เมืองแถงจึงกลายเปนสวนหน่ึงของเวียดนามในฐานะที่เปน
เมืองขึ้นฝร่ังเศสนับแตน้ันมา 

 ในยุคสมัยของการตกอยูใตอํานาจฝร่ังเศส เมืองแถงไดรับผลกระทบ
จากการเปนสมรภูมิรบที่สําคัญระหวางฝร่ังเศสกับกลุมแนวรวมสหพันธ
เวียดนามเพื่อเอกราช (เวียดมินห) ในป พ.ศ. 2496 (1953) ฝร่ังเศสไดยาย
ชาวไทดําซึ่งเปนชนพื้นเมืองหลักของเมืองแถงออกจากบริเวณทุงเมืองแถง   
เพื่อสรางคายทหารและสนามบิน ในปน้ันทุงนากลายเปนสนามรบ ชาวไทดํา  
ถูกเคลื่อนยายขนานใหญออกไปอยูหมูบานรอบนอก เชน บานแตน บานโสม 
บานนาแกง บานหนองบัว แถบเชิงภูเขาที่ลอมรอบ หรือไปเมืองอื่นที่อยูไกล
ออกไป รวมถึงหนีเขาไปในเขตลาว 

 

ยุทธภูมิเดียนเบียนฟู:  

จุดเปล่ียนระบบการเมืองการปกครองแบบจารีตของไทดําเมืองแถง 

 นับเปนเวลาหลายรอยปมาแลวที่กลุม “ไท” ปกครองเมืองแถงและ
เรียกช่ือเมืองวาเมืองแถงกอนที่ตอมาจะรูจักกันในนามของ “ฝูเดี่ยนเบียน”    
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ซึ่งเปนช่ือที่ตั้งใหมเมื่อป พ.ศ. 2384 (1841) ในรัชสมัยจักรพรรดิเถี่ยวจิแหง
เวียดนามซึ่งตรงกับรัชกาลที ่3 แหงกรุงรัตนโกสินทร ช่ือใหมคือความพยายาม
กําหนดพระราชอาณาเขตไปจนถึงเขตแดนลาว หากแตพื้นที่เมืองแถงน้ันเปนเขต
ภูมิศาสตรวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง กลุมคนสวนใหญมีวัฒนธรรมที่ ใกลชิดกับ
วัฒนธรรมลานชาง รวมทั้งภูมิศาสตรเมืองแถงก็ตั้งบนแมนํ้ายมซึ่งเปนตนนํ้า
สาขาหน่ึงที่ ไหลผานทุงเมืองแถงไปรวมกับแมนํ้าอูแลวลงแมนํ้าโขงที่ เมือง  
หลวงพระบาง นอกจากน้ี กลุมคนที่เรียกตัวเองวาเปน “ไท” ไดเขาปกครอง   
มีอํานาจทั้งทางการเมืองและทางวัฒนธรรมบริเวณเมืองแถงมายาวนานกวา
หลายรอยปแลว กลุมไทไดสรางระบบความสัมพันธของหนวยการปกครองเปน
แบบ “บาน-เมือง” (ดูรายละเอียดใน ฉัตรทิพย และพิเชฐ 2553)  กลุมที่สืบ
เช้ือสายมาจากตระกูล “คํา” เปนผูปกครอง ตระกูลน้ีภายหลังแบงออกเปน    
2 สาย คือสายสกุล “ลอคํา” และสายสกุล “บากคํา”  คนในตระกูลคําเช่ือวา
บรรพบุรุษตนตระกูลของทั้งสองสายคือ “ทาวลอ” ลูกชายคนหน่ึงของทาวลอช่ือ     
“ลานเจือง” เปนผูนําคนแรกที่นําพากลุมคนไทเขามาตั้งบานเรือนและปกครอง
เมืองแถง

6
  

 บรรดา “ทาว” และ “เพี้ย-ทาว” (ดูใน Đặng Nghiêm Vạn 1979; 
Cậm Trọng 1978) ที่แตกสายออกมาจากตระกูลคําไดกลายมาเปนกลุมชนช้ัน
ปกครองในระบบการปกครองจารีตของเมืองแถงจนกระทั่งถึงชวงยุทธภูมิ   
เดียนเบียนฟู  “เจาเมือง” หรือเรียกอีกช่ือวา “อานญาเมือง” ที่เปนไทดํา    
คนสุดทายของเมืองแถงกอนที่ฝร่ังเศสจะเขาครอบครอง คือลอวันฮัก ผูปกครอง
เมืองแถงระหวางป พ.ศ. 2484-2488 (1941-1945) ลอวันฮักสืบทอด
อํานาจและประเพณีการปกครองดวยความชอบธรรมทางสายเลือดจาก     
สายสกุลลอคํา แตในระหวางป พ.ศ. 2488-2497 (1945-1954) เมืองแถง
ถูกฝร่ังเศสแทรกแซง ฝร่ังเศสสนับสนุนใหคนในตระกูล “แดว” ซึ่งเปน “ไทขาว”       
จากเมืองไลมาปกครองเมืองแถง ดังน้ันจึงปรากฏตอมาวาผูนําชาวไทขาวมักจะ
อยูฝายฝร่ังเศส ในขณะที่ผูนําชาวไทดําจะหันไปรวมมือกับกลุมเวียดมินห    
เพื่อชวยกันตอตานฝร่ังเศส 

 กลุมผูนําชาวไทดํายังคงมีบารมีและอํานาจในทองถิ่นมาโดยตลอด
รวมกับกลุมเวียดมินหและมีบทบาทสําคัญจนถึงเหตุการณชัยชนะแหง     

                                                
6
 Chamberlain (1998, 1-12) และ Đặng Nghiêm Vạn và Đinh Xuân Lâm 

(1977) นอกจากนี้สามารถดูไดจากเอกสารจารีตการบันทึกประวัติศาสตรไทดําในกลุม 
“ความโทเมือง” หรือสามารถดูความโทเมืองสํานวนแปลเปนภาษาไทยโดยแชมเบอรเลน 
(Chamberlain 2529) 
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เดียนเบียนฟูในป พ.ศ. 2497 (1954) แมวาชวงเวลาน้ันฝร่ังเศสไดใหการ
สนับสนุนผูนําไทขาวก็ตาม กลาวไดอยางชัดเจนวาชวงเวลาที่ฝร่ังเศสพยายามจะ
เขายึดดินแดนของพวกไทดําเพื่อทําเปนสมรภูมิเดียนเบียนฟูน้ัน พี่นองชาวไทดํา
ในทองถิ่นยังคงเคารพและยอมรับสิทธิธรรมทางการปกครองที่สืบทอดมาเปน
เวลานานของบรรดาผูนําและชนช้ันปกครองซึ่งประกอบดวยสายสกุลลอคํา  
เปนหลัก ความเช่ือและจารีตทางการเมืองชุดน้ีเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง
ทั่วบริเวณภาคเหนือของลาวมาจนถึงภาคเหนือของเวียดนาม ทําใหคนในตระกูล
คําทั้งหมด ไมวาจะเปนสายลอคําหรือสายบากคํามีฐานะเปนชนช้ันนําทั้งทาง
สังคมและทางการเมือง ฝร่ังเศสจึงตองเผชิญกับอิทธิพลของตระกูลคําตลอดมา
แมวาจะพยายามตัดตอนการสืบทอดอํานาจในตําแหน งเจาเมืองก็ตาม 
(McAlister Jr. 1967, 772, 779) 

เมื่อบรรดาผูนําไทดําในตระกูลคําไดเขารวมกับกลุมเวียดมินห ก็ไดผัน
สถานภาพผูนําทางสังคมและการเมืองของตนจากชนช้ัน “เพี้ย-ทาว” มาสู
สถานภาพคอมมิวนิสตตามแนวอุดมการณของกลุมเวียดมินห รวมไปจนถึงอดีต
เจาเมืองแถง ลอวันฮัก ผูมีบทบาทสําคัญตอกลุมการเมืองรูปแบบใหมที่จะมีผล
ตอชีวิตชาวไทดําในเวลาตอมา 

“ลอวันฮักมาจากตระกูลของพวกทาวหรือผูปกครองช้ันสูง    

แหงเชียงจันซึ่งมีฐานะเปนศูนยการปกครองของเมืองแถง     

แตภายใตอํานาจปกครองของฝรั่งเศส ลอวันฮักมีสิทธิปกครอง

เฉพาะบริเวณท่ีเปนทุงเมืองแถงซึ่งมีหมูบานรอบๆ เพียง 2-3 

หมูบานใหดูแลเทาน้ัน ตําแหน งท่ีถูกกํากับจากฝรั่ง เศสน้ี      

ลอวันฮักไดคาตอบแทนเดือนละ 12 เปยซต ขาว 600 กิโลกรัม 

ท่ีนาประมาณ 6 เหมา (ราว 42,000 ตารางเมตร) และ

ชาวบานกลุม ‘ยก’ (ครัวเรือนรับใช) จํานวน 12 ครัวเรือน 

ชาวบานโดยท่ัวไปยังคงนับถือลอวันฮักตามแบบประเพณี    

เรียกเขาวา ‘อานญาพอ’ และยังแสดงความเคารพนอบนอม 

เชน ถอยออกหางเม่ือตอง สวนทางกันบนทองถนน” (Vu Can 

1975) 

กลาวไดวาลอวันฮักเปนผูนําไทดําตระกูลลอคําคนสุดทายที่ปกครอง
เมืองแถงจนถึงป พ.ศ. 2488 (1945) หลังจากน้ันฝร่ังเศสไดสนับสนุนกลุม  
ไทขาวตระกูลแดวซึ่งม ี“แดววันลอง” เปนเจาเมืองอยูที่เมืองไล แดววันลองสง
ลูกชายของตนคือ “แดววันอุน” เขามาเปนผูปกครองเมืองแถงแทนลอวันฮัก  
ทําใหลอวันฮักตองหันเขารวมมือกับฝายเวียดมินหและไดรับตําแหนงผูนําการ
เคลื่อนไหวในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม  
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 เมืองแถงหลัง พ.ศ. 2488 (1945) จึงเปลี่ยนถายอํานาจผูปกครอง
จากไทดําตระกูลลอคํามาสูไทขาวตระกูลแดว หากจะกลาวในอีกดานหน่ึงยอม
หมายถึงกลุมไทขาวซึ่งเดิมเคยมีศูนยกลางอยูที่เมืองไลไดขยายอํานาจลงมา
ปกครองถึงเมืองแถง อิทธิพลไทขาวเขมแข็งขึ้นเร่ือยๆ และเห็นไดชัดอีกคร้ังในป 
พ.ศ. 2491 (1948) เมื่อฝร่ังเศสไดกอตั้งหนวยการปกครองสหพันธรัฐไทและ
ยกฐานะแดววันลองใหเปน “เจาแผนดินไท”

7
 

  กลาวไดวาสหพันธรัฐไทที่เกิดขึ้นเวลาน้ีเปนพัฒนาการสูงสุดของระบบ
การเมืองการปกครองจากจารีตของกลุมชาติพันธุไทในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ของเวียดนาม มีผูนําเปนศูนยกลางการปกครองคือแดววันลองและเครือขาย
ตระกูลแดว มีเมืองศูนยกลางการปกครองคือเมืองไล มีการทําแผนที่ดินแดน
สหพันธรัฐไทเปนคร้ังแรกครอบคลุมอาณาบริเวณอยางชัดเจน มีช่ือเรียกเปนช่ือ
ภาษาไททองถิ่นในเวลาน้ันวา “สิบหกเจาไท” และมีผู นํากลุมไทขาวเปน
ผูปกครองดินแดนพรอมกับการสนับสนุนจากฝร่ังเศส 

 การสนับสนุนจากฝร่ังเศสน้ีเองที่ทําใหตระกูลแดวไดรับอภิสิทธ์ิและ
ผลประโยชนมากขึ้น ดังเชนในป พ.ศ. 2496 (1953) ผลผลิตขาวของบรรดา
เมืองตางๆ ภายใตการควบคุมของแดววันลองสูงถึง 4,000 ตัน ซึ่งนับเปน  
รอยละ 30 ของผลผลิตในดินแดนสหพันธรัฐไททั้งหมด (McAlister Jr. 
1967, 825) อันที่จริงแลวเมืองแถงถือวาเปนดินแดนที่ ใหผลผลิตทาง
การเกษตรที่สูงที่สุดของสหพันธรัฐไทซึ่งรวมทั้งผลผลิตที่ ไดจากขาวและ      
ฝน ยิ่งกวาน้ัน กําไรจากการคาฝนไดตกมาสูมือฝร่ังเศสและกลุมไทขาวของ   
แดววันลองเน่ืองจากบรรดาพอคาคนกลางที่คอยรับซื้อฝนจากผูผลิตที่อยูขางใน
ก็คือกลุมคนไทที่อยูตามหุบเขาตางๆ น่ันเอง (Michaud 2000) รายไดของ
สหพันธรัฐไทที่มาจากฝนชวยหลอเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของอินโดจีนแหงฝร่ังเศส
อยางสูง จนทําใหฝร่ังเศสหวงแหนดินแดนน้ีมากและพยายามรักษาไวจนถึง  
การตอสูคร้ังสุดทายที่ทุงเมืองแถงหรือเดียนเบียนฟู กลาวกันวายุทธภูมิที่เปนที่
รูจักกันทั่วโลกน้ีในอีกแงหน่ึงก็คือรูปแบบของการรักษาผลประโยชนเศรษฐกิจ  
ในสงครามฝนและเปนการเมืองเร่ืองเฮโรอีนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต

8
    

เลยทีเดียว 

                                                
7
 โปรดดู “ธรรมนูญสหพันธรัฐไท” ใน ภัทธิยา (2544, 199-204) 

8
 ดูใน McCoy (1972) และขอเสนอเพ่ือยืนยันประเด็นนี้อีกคร้ังโดย Salemink 

(2008)  
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 ประวัติศาสตรของขบวนการตอสูเพื่อเอกราชเวียดนามไมไดกลาวไว
ชัดเจนถึงการแยกตัวออกจากกันระหวางกลุมไทขาวกับไทดําซึ่งเกิดขึ้นในชวง
ฝร่ังเศสเขามาเปนตัวแปรทางการเมืองที่สําคัญ หากแตไดเขียนไวอยางมี
สาระสําคัญวาชาติเวียดนามเปนหน่ึงเดียวจากการรวมตัวของเหลาชนชาติตางๆ 
ทุกกลุมรวมกับชาวกินห (Kinh) ในการตอสูเพื่อเอกราช

9
 ประธานโฮจิมินหผูนํา

ขบวนการเคลื่อนไหวไดมีสาสนไปยังชนชาติตางๆ ทุกกลุมในวันประกาศเอกราช
ป พ.ศ. 2488 (1945) วา “บัดน้ี ชนชาติทั้งหลายผูไดรวมตัวกันเปนหน่ึงเดียว
จะตองผนึกกําลังเพื่อความสามัคคีปรองดองยิ่งขึ้น ผูที่ไดพยายามอยางถึงที่สุด
มาแลว ก็จงไดพยายามตอไปในอันที่จะรักษาเอกราชของชาติ สรางความมั่นคง 
และสรางประเทศเวียดนาม”

10
 

 นโยบายการรวมกลุมคนตางๆ เพื่อการสรางชาติเวียดนามมีผลตอ
งานเขียนทางวิชาการของนักชาติพันธุวิทยาที่ทํางานใหแกรัฐในชวงเวลาน้ัน
ภายใตกรอบความรับรูของการสรางความเปนชาติเวียดนามสมัยใหม พรมแดน
ทางชาติพันธุระหวางไทขาวกับไทดําจึงถูกทําใหไมชัดเจน เวียดนามจําแนก    
ให กลุ ม ไ ท ดํ า แ ล ะ ไท ข าว ใ น เ วี ย ด นามอ ยู ใ น กลุ ม ที่ เ รี ย ก รว ม กัน ว า 
“ไท” (Thái) โดยพยายามนําเสนอภาพความเปนกลุมไทหน่ึงเดียว (Cầm 
Trọng 1978, 566) และยังไดกลาวเพิ่มอีกวาทั้งกลุมไทขาวและไทดําซึ่งใน
ที่สุดก็คือกลุม “ไท” ตางก็ไดเขารวมกับกลุมเวียดมินหและชนชาติสวนนอย 
กลุมตางๆ ในอันที่จะสรางประวัติศาสตรและชาติเวียดนามสมัยใหม (Đặng 
Nghiêm Vạn và Đinh Xuân Lâm 1979, 22) 

  ผลที่ตามมาหลังการปลดปลอยประเทศเวียดนามก็คือ พื้นที่แถบ   
สิบสองจุไทถูกจัดระบบขึ้นใหมเมื่อรัฐบาลเวียดนามไดตั้ง “เขตปกครองตนเอง
ไท-แมว” ในป พ.ศ. 2498 (1955) หน่ึงปหลังจากไดรับชัยชนะในสมรภูมิ
เดียนเบียนฟู นับเปนจุดสิ้นสุดอํานาจฝร่ังเศสในดินแดนเวียดนาม และเปน

                                                
9
 กินห (Kinh) เปนชื่อเรียกทางชาติพันธุของชาวเวียดนามท่ีถือเปนชนชาติ   

สวนใหญของประเทศ 

   
10
 อนึ่ง คําประกาศเอกราชเม่ือป พ.ศ. 2488 (1945) ยังไมบรรลุผลสําเร็จ

เนื่องจากไมสามารถขับไลฝร่ังเศสออกไปได โฮจิมินหตองนําพาขบวนการเคล่ือนไหวตอสูตอไป
จนไดรับชัยชนะในสมรภูมิเดียนเบียนฟูอีก 9 ปตอมา ซึ่งเปนเง่ือนไขสําคัญใหฝร่ังเศสยอม
เจรจาถอนตัวออกจากเวียดนามในสนธิสัญญาเจนีวาเม่ือป พ.ศ. 2497 (1954), “Letter 
of President Ho Chi Minh to All Nationalities,” December 3, 1945, Ho Chi Minh 
Museum, Hanoi. 
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จุดสิ้นสุดอํานาจการเมืองและระบบการปกครองแบบจารีตของบรรดากลุม   
ชาติพันธุไทที่กระจายตัวอยูตามภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม 

 “เขตปกครองตนเองไท-แมว” ซึ่งตอมาเปลี่ยนช่ือเปน “เขตปกครอง
ตนเองตะวันตกเฉียงเหนือ” เปนหนวยการปกครองใหมที่รัฐบาลกลุมเวียดมินห
สถาปนาขึ้นเหนือดินแดนสิบสองจุไท เขตปกครองน้ีไดกลายเปนจุดเปลี่ยนสําคัญ
ที่ทําใหระบบการปกครองจารีตของกลุมชาติพันธุไทเหนือดินแดนภาคตะวันตก
เฉียงเหนือของเวียดนามสิ้นสุดลง ซึ่งหมายรวมถึงกลุมไทขาวที่เคยมีศูนยกลาง
อยูที่เมืองไล กลุมไทดําที่เมืองแถง รวมทั้งเมืองอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดเคยรวมตัวกัน
อยางหลวมๆ ในช่ือที่คุนเคยกันวา สิบสองจุไท

11
  

ดังน้ันนักวิชาการบางทานจึงเรียกดินแดนสิบสองจุไทในยุคสมัย    
การปกครองของกลุมเวียดมินหตั้งแต พ.ศ. 2498 (1955) เปนตนมาวา   
“สิบสองจุไทเวอรช่ันคอมมิวนิสต” (A communist version of Sip Song 
Chau Thai) (McAlister Jr. 1967, 833) โครงสรางทางการเมืองและสังคม
ของกลุมชาติพันธุไทจึงคอยๆ ถูกกลืนกลายเขาสูระบบของเวียดนามยิ่งกวายุค
สมัยใดในประวัติศาสตร ที่สําคัญคือเปนการกลายเปนเวียดนาม (Vietnami- 
zation) ภายใตนโยบายของคอมมิวนิสตกลุมเวียดมินห 

 กลาวกันวาหลังจากที่ลอวันฮักเจาเมืองแถงที่เปนไทดําคนสุดทาย    
ไดเขารวมกับกลุมเวียดมินห เขามีบทบาทสําคัญทางการเมืองและการทหาร   
ลอวันฮักไดรับแตงตั้งใหเปนหัวหนาคณะกรรมการฝายบริหารของเขตปกครอง
ตนเองตะวันตกเฉียงเหนือ และเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ แนนอนวา      
การกลับมาคร้ังหลังของลอวันฮักไมไดยืนอยูบนระบบการเมืองแบบจารีตของ
กลุมไทดํา แตเปนการกลับมาในฐานะผูนําในกลุมคอมมิวนิสต ลักษณะเชนน้ี  
ไมเพียงเกิดขึ้นกับกลุมชนช้ันสูงเชนลอวันฮักเทาน้ัน บรรดาชาวไทดําทั่วๆ ไป
จากเมืองเซินลา หรือแมแตชาวไทขาว ชาวมง เยา ขมุ ในบริเวณสิบสองจุไท  
ก็ไดเปลี่ยนสถานภาพตนเองมาเปนคอมมิวนิสตเชนเดียวกัน (Michaud 2000) 

                                                
11
 สิบสองจุไทเปนชื่อท่ีสยามคุนเคยดี โดยเฉพาะชวงสมัยรัชกาลท่ี 5 สวนเอกสาร

ฝายเวียดนามเรียกพ้ืนท่ีนี้เปนสองสวนคือ “เกาเจิวไทดํา” (chín châu Thái Đen) และ 
“บรรดาเจิวไทขาว” (các châu Thái Trắng) ในขณะท่ีเอกสารทองถ่ินของชาวไทดําในเวียดนาม
กลาววา “ดินไทเฮามีสิบหกเจิวแตหลัง” และเพ่ิงเปล่ียนแปลงเปนสิบสองเจิวไทเม่ือฝร่ังเศส
เขามาจัดระเบียบการปกครองทองถ่ิน ดูใน Đặng Nghiêm Vạn (1977, 168-69) และ  

Cầm Trọng (1978) 



เมืองแถง-เดียนเบียนฟ ู 21 

  การที่กลุมคนตางๆ ในทองถิ่นเปลี่ยนจากสังคมแบบจารีตมาสู
คอมมิวนิสตเปนสิ่งที่ช้ีใหเห็นไดอยางชัดเจนถึงความรูสึกผูกพันเฉพาะทองถิ่น  
ที่พัฒนาการเปลี่ยนผานเขามาสูสํานึกแหงความเปนชาติ ผูคนเร่ิมนิยามผูกพัน
ตนเองรวมกับรัฐบาลเวียดนามเหนือ (McElwee 2004, 192) การเปลี่ยน
สถานภาพทางสังคมที่อิงกับเง่ือนไขทางการเมืองไดดึงใหผูคนในทองถิ่นปรับตัว
เขาสูศูนยกลางแหงความเปนชาติ ในขณะเดียวกันคนกลุมใหญเชนชาวกินห    
ที่ผูกพันอยูกับฐานะอันเปนศูนยกลางก็ไดเรียนรูไปรวมกันวา ในกระบวนการ
สรางชาติใหมของเวียดนาม ชนชาติสวนนอยกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมชาติพันธุ
ไท แมว ขมุ มีบทบาทสรางเอกราชและชาติเวียดนามดวยเชนเดียวกัน 

 

การเมืองในประวัติศาสตรชาติและชาติพันธุ  

จากความทรงจําของชาวไทและชาวกินห 

กลุ มชาติพัน ธุ ไทที่ อยู ใน เวี ยดนามไ ด รับการบันทึก ไว ในหน า
ประวัติศาสตรสมัยใหมวามีสวนรวมสรางชาติเวียดนาม หากแตในกระบวนการน้ี
กลุมชาติพันธุไทและกลุมอื่นๆ ถูกมองวาตองไดรับการพัฒนาไปสูสังคมอารยะ
ดวยอุดมการณแหงสังคมนิยมรวมกับชาวกินหในฐานะที่เปนพี่ใหญ (Pelley 
1998) 

  ชาวไทดําเองก็ไดกลาวไวในทิศทางเดียวกันน้ีวา “ในยุคสมัยแหงพรรค 
ลุงโฮเขามาถึง ความมืดมิดมลายไป แสงแหงสันติภาพสวางเหนือปาเขาแหง
ดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือ คนไทไดรับการยกระดับการเรียนรู” (Cầm Trọng 
1978, 563) กระบวนการสูเอกราชและชาติไดคอยๆ เปลี่ยนการรับรูของ
บรรดาคนไทและกลุมชาติพันธุอื่นๆ ใหกลายเปนสวนหน่ึงของชาติเวียดนาม
สมัยใหม 

 

 ตนตระกูลไทดํา และบรรพบุรุษชาวกินหในเมืองแถง 

 ตํานานของ “ลานเจือง” ปรากฏอยูในเอกสารจารีตนิพนธทางประวัติ- 
ศาสตรของไทดําที่เรียกวา “ความโทเมือง” ซึ่งจะถูกนําออกมาอานในพิธีศพ  
“ลานเจือง” ปรากฏตัวขึ้นกอนที่ความโทเมืองจะกลาวถึงกษัตริยที่มีตัวตนทาง
ประวัติศาสตรชัดเจนคือพระเจาสามแสนไทแหงหลวงพระบางและจักรพรรดิ 
เลถายตงของเวียดนาม กษัตริยทั้งสองพระองคตางก็มีอํานาจทางการเมืองมาก
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 20  เน้ือความในความโทเมืองกลาวถึงการเคลื่อนยาย
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ของคนไทกลุมน้ี นําโดยวีรบุรุษลานเจือง เดินทางจากเมืองลอซึ่งอยูทางทิศ
ตะวันออก เมื่ออพยพมาถึงเมืองแถงลานเจืองไดตัดสินใจตั้งบานเมืองและตั้ง
ศูนยการปกครองขึ้นที่ “ปอมลานเจือง” ปจจุบันเปนที่รูจักกันดีในนามเนินเขา 
A1 ซึ่งเปนเนินเขาสําคัญในยุทธภูมิเดียนเบียนฟู (Đặng Nghiêm Vạn   
1977, 184; 1979, 25) คนทองถิ่นโดยเฉพาะชาวไทดําตางก็รับรูกันดีวา 
ปอมลานเจืองเคยเปนที่ฝงศพของลานเจืองมากอน

12
 

  ดังน้ันชวงเวลาที่ลานเจืองนําพาคนไทอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานบริเวณ
เมืองแถงอยางนอยกอนตนพุทธศตวรรษที่ 20 ตามที่ปรากฏในความโทเมือง   
ก็เปนชวงรอยตอที่ดินแดนน้ีอยูระหวางเขตอํานาจทางการเมืองที่ยิ่งใหญคือ  
กลุมลาวหลวงพระบางกับกลุมเวียดนาม 

 ลานเจืองเปนวีรบุรุษและเปนผูนําตนตระกูลกลุมคนไทที่เคลื่อนยาย 
เขามาตั้งถิ่นฐานที่เมืองแถง คนไทกลุมน้ีจึงอาศัยที่มาทางประวัติศาสตรที่ชัดเจน
ยกยองใหลานเจืองเปนบรรพบุรุษตนตระกูล “ไทดํา” เรียกลานเจืองวา “ปูเจา
ลานเจือง” เร่ืองราวของวีรบุรุษลานเจืองปรากฏอยูในเอกสารจารีตของกลุม   
ไทดําหลายสํานวนนอกเหนือจากความโทเมืองเอง เชน ความเจืองหาน   
ความไตปูศึก โซผีเฮือน (ดูใน Truyện Thơ và trường ca dân gian Thái 
1998; Cầm Trọng and Masao 2003) ที่มาและสํานึกประวัติศาสตรชาติพันธุ
ชุดน้ีทําใหกลุมไทดําแยกแยะตัวเองออกจากคนทองถิ่นกลุมอื่นๆ รวมถึงพวก  
ไทขาวทีม่ีประวัติที่มาแตกตางออกไป ประวัติศาสตรชาติพันธุจึงเปนสวนสําคัญ
สวนหน่ึงที่ทําใหนิยามอัตลักษณของความเปน “ไทดํา” มีความชัดเจนจนถึง  
ทุกวันน้ี 

 ประวัติศาสตรทองถิ่นเมืองแถง-เดียนเบียนฟูยังไดกลาวถึงผูนําเช้ือสาย
เวียดนามคนหน่ึงช่ือวา “ฮวางกงเจิด้” บุคคลผูน้ีเปนชาวเวียดนามที่เคลื่อนไหว
ทางการเมืองทองถิ่นชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 23 ฮวางกงเจิ้ดไดรวมกับผูนํา 
คนไททองถิ่นอีก 2 คนคือ “ญาย” และ “แข็ง” เขาตอตานอํานาจราชสํานัก
เวียดนามจนตั้งตนขึ้นเปนผูปกครองทองถิ่นไดในระยะเวลาอันสั้น มีศูนยกลาง
ตั้งขึ้นที่ “เชียงแล” บริเวณฝงใตของทุงเมืองแถง หลังจากที่ฮวางกงเจิ้ดเสียชีวิต
ชาวบานไดตั้งศาลเคารพไวที่เชียงแล ตอมาไดรับการบูรณะขึ้นในป พ.ศ. 
2482 (1939) ระหวางการเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชของกลุม เวียดมินห  

                                                
12
 อายหลวงหิน ชาวไทดําเมืองแถง-เดียนเบียนฟู อายุ 59 ป เปนขาราชการ

ระดับสูงดานวัฒนธรรมของจังหวัดเดียนเบียนและสืบเชื้อสายมาจากตระกูลลอ (สัมภาษณ  
2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548) 
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ปจจุบันไดมีพิธีกรรมที่ศาลแหงน้ีเปนประจําทุกป ชาวบานที่เปนคนไทในทองถิ่น
ตางก็เรียกฮวางกงเจิ้ดวา “แกวเจิ้ด” คําวาแกวเปนคําที่ชาวไทใชเรียกคน
เวียดนาม แมวาตระกูลของฮวางกงเจิ้ดจะเคยเปนถึงผูนําระดับสูงในทองถิ่น    
ก็ตาม แตก็ถูกกลืนกลายเปนไท (Tai-ization) ในเวลาตอมา (Đặng Nghiêm 
Vạn và Đinh Xuân Lâm 1979, 23) ปจจุบันไมมีใครรูวาใครคนไหนสืบ   
เช้ือสายมาจาก “แกวเจิ้ด” หากแตเร่ืองราวและศาลเจาของฮวางกงเจิ้ดยังคง
ปรากฏอยูในการรับรูของคนไททองถิ่น 

 คนไทในเมืองแถง-เดียนเบียนฟูรับรูถึงเร่ืองราววีรบุรุษทองถิ่นดวยกัน 
2 คนคือ ปูเจาลานเจือง ในฐานะที่เปนวีรบรรพบุรุษตนตระกูลของ “ไทดํา” 
และฮวางกงเจิ้ด ผู นําชาวเวียดนามที่ เปนตัวแบบของอุดมการณแหงการ
ปลดปลอยอิสรภาพที่มาจากการรวมมือกันระหวางชาวเวียดกับชาวไท จากกบฏ
ชาวนาในอดีตมาสูความเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชชาตินิยมในยุคปจจุบัน เมื่อกลุม
เวียดมินหไดรับชัยชนะในป พ.ศ. 2497 (1954) เดียนเบียนฟูจึงกลายมาเปน
พื้นที่สําคัญในประวัติศาสตรแหงชาติเวียดนาม 

 เดียนเบียนฟูเปนพื้นที่ประวัติศาสตรที่มีช่ือเสียงเปนอยางมากจนมีคํา
กลาววา “เดียนเบียนฟูเปนพื้นที่อันจรัสจาแหงประวัติศาสตรรวมสมัย ดวยเปน
สถานที่แหงชัยชนะอันเกรียงไกรเหนือชาติฝร่ังเศส เดียนเบียนฟูจะคงอยูในความ
ภาคภูมิใจแหงปวงชนชาวเวียดนามตราบช่ัวนิรันดร” (Truong chinh 1984) 

  ในความเปนจริงชาวเวียดนามก็ภาคภูมิใจเปนอยางยิ่งตอเหตุการณ
ยุทธภูมิเดียนเบียนฟู  “จุง” ชาวเวียดนามรุนใหมคนหน่ึงที่ผูเขียนไดมีโอกาส
เขาถึงความรูสึกน้ี

13
 วันน้ันผูเขียนไดไปดูภาพยนตรจากฟลมประวัติศาสตรเร่ือง

ยุทธภูมิเดียนเบียนฟูที่รานของจุง ภาพยนตรแบบน้ีมีเผยแพรในรูปแบบวีซีดีและ
หาไดไมยากนักเมื่ออยูในพื้นที่เดียนเบียนฟู ระหวางที่ดูน้ันจุงจะแสดงความ
ภาคภูมิใจเปนอยางมากที่ไดเลาถึงรายละเอียดของเร่ืองราว ความสามารถ 
ความอดทน ความกลาหาญของทหารเวียดนาม ชัยชนะที่ยิ่งใหญ จนปรากฏ
เปนรอยยิ้ม ร้ืนนํ้าตาแหงความภูมิใจ และประกายตาอันมุงมั่นตอความรูสึก
แหงชาติเวียดนาม เดียนเบียนฟูสําหรับจุงจึงยิ่งใหญมากโดยเฉพาะเมื่อยอนเวลา
กลับไปในชวง 50 ปที่ผานมา แตเมื่อผูเขียนไดถามจุงถึงเร่ืองราวของทองถิ่น

                                                
13
 จุง ชาวกินหรุนใหม เพ่ิงยายมาจากจังหวัดหาติ๋นห (Hà Tĩnh) เม่ือปท่ีแลว  

จุงทํางานเปนลูกจางรานถายเอกสารท่ีตั้งอยูบนถนนสายกลางเมืองเดียนเบียนฟู ผูเขียนไดพบ
กับจุงตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ท่ีเดียนเบียนฟู เวลานั้นเขาอายุ 17 ป (สัมภาษณ, 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2548)  
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และคนทองถิ่นที่น่ีโดยยอนกลับไปกวารอยป จุงไมสามารถจะบอกเลาตอได 
เชนเดียวกับ “ซาง” ชาวกินหที่เพิ่งยายเขามาอยูในเดียนเบียนฟูเพื่อทําธุรกิจ
สวนตัว

14
 เขาก็รูจักเดียนเบียนฟูเฉพาะในบริบทประวัติศาสตรรวมสมัยแหงชาติ

เวียดนามเทาน้ัน 

 ในทางตรงกันขาม ชาวไทดํายังมีความทรงจําที่ดีตอสถานที่ที่เคยบูชา 
“ปูเจาลานเจือง” ณ ปอมลานเจืองอันเปนเนินเขาลูกยอมๆ ใกลกับ “เชียงจัน”  
หรือเขตศูนยปกครองของไทดําในอดีต ปจจุบันทั้งปอมลานเจืองและเชียงจัน
ตั้งอยูบริเวณใจกลางเมืองแถงหรือเดียนเบียนฟู  ในชวงสงคราม ฝร่ังเศสทํา 
ปอมลานเจืองใหเปนปอมและคายทหาร บริเวณน้ีเปนเนินคายสําคัญที่กลุม 
เวียดมินหยึดไดกอนจะลงไปยึดทุงเมืองแถงจนไดรับชัยชนะ ปอมลานเจืองจึงมี
ช่ือในชวงสงครามวา “เนิน A1” ปจจุบันกลายเปนสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศ าสตรแห งห น่ึงและเปนสัญลักษณแหง ชัยชนะร วมกับยุทธภูมิ       
เดียนเบียนฟู เพราะฉะน้ันชาวไทดําจึงรับรูพื้นที่ปอมลานเจืองหรือเนิน A1    
ในแบบทวิความหมาย คือเปนทั้งความหมายในทางประวัติศาสตรชาติพันธุ
เฉพาะกลุมเพราะเปนที่ฝงศพปูเจาลานเจืองผูเปนบรรพบุรุษตนตระกูลไทดํา 
และเปนทั้งสัญลักษณแหงชัยชนะของสงครามแหงการสรางชาติเวียดนาม  
เพราะคนไทกลุมน้ีไดมีสวนรวมในประวัติศาสตรแหงการสรางชาติและกลาย   
มาเปนพลเมืองสวนหน่ึงของประเทศเวียดนาม 

 

จากเมืองแถงเปนเดียนเบียนฟู:  

ในนโยบายทางการเมืองชาติพันธุของเวียดนาม 

1.  กระบวนการทางสังคมหลังการปลดปลอย กับการยายชาวกินหสูเมืองแถง-

เดียนเบียนฟู 

 นโยบายทางการเมืองที่สําคัญตอมาหลังจากจัดระบบและองคกร
ทางการเมืองในทองถิ่นใหมใหเปนเขตปกครองตนเอง คือการเคลื่อนยาย
ประชากรชาวกินหขนานใหญ กลาวไดวาน่ีเปนการเมืองทางเศรษฐกิจของการ
อพยพโยกยายประชากรแหงคริสตศตวรรษที่ 20 ของเวียดนาม (Hardy 
                                                

14
 ซาง ชาวกินหอายุ 28 ป ซางมาจากแถบอาวหะลอง (Hạ Long) เขาเคยทํา

อาชีพไกดท่ีนั่น แตตอมายายมาอยูเดียนเบียนฟูเพ่ือเปดรานขายเส้ือผาบนถนนสายกลางของ
เมืองเดียนเบียนฟู ซางบอกดวยวาเส้ือผาท่ีมาจากไทยแลนดจะขายดีเปนพิเศษ (สัมภาษณ, 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2548) 
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2003a, 329, 350) นโยบายการเคลื่อนยายประชากรหลังการปลดปลอย
เร่ิมตนในเขตเดียนเบียนฟูราวป พ.ศ. 2501 (1958) (Tạ Long 2005, 15) 

 การเคลื่อนยายชาวกินหขนานใหญจากพื้นที่ราบลุมแมนํ้าแดงไปสูพื้นที่
เขตภูเขา เปนนโยบาย “การเคลื่อนยายประชากรในรัฐ” (in-migration)    
ของเวียดนาม โดยสวนใหญแลวประชากรชาวกินหที่เคลื่อนยายเขาสูเขต   
เดียนเบียนฟูมีพื้นเพเดิมมาจากจังหวัดถายบิ่นห (Thái Bình) แถบราบลุม  
ปากแมนํ้าแดง ซึ่งเปนเขตพื้นที่ที่มีประชากรหนาแนนที่สุดของประเทศ (Jones 
and Fraser 1982, 116) อันที่จริงนักวิชาการฝร่ังเศสในสมัยอาณานิคม  
เคยรายงานไวตั้งแตป พ.ศ. 2480 (1937) แลววา บริเวณที่ราบสามเหลี่ยม
ปากแมนํ้าแดงเปนพื้นที่เกษตรกรรมที่ประชากรหนาแนนมากที่สุดแหงหน่ึง    
ในโลก

15
  

แมวาปญหาดังกลาวถูกเล็งเห็นมานานแลวและไดมีรายงานเพิ่มเติม
ดวยวาควรมีโครงการพัฒนาและจัดการปฏิรูปที่ดินใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
การผลิตทางการเกษตรใหสูงขึ้น หากแตขอเสนอการพัฒนาและปฏิรูปที่ดิน  
ปากแมนํ้าแดงในเวลาน้ันไดรับการปฏิเสธจากรัฐบาลอาณานิคมฝร่ังเศส ปญหา
ที่รุนแรงน้ีถูกหยิบยกขึน้มาอีกคร้ังในวิทยานิพนธปริญญาเอกของแอนดรูว ฮารดี 
(Andrew Hardy, 2003b) เร่ือง “French Economic Planning in Indo- 
china in the 1940s” ฮารดีมองวาปญหาน้ีเปนปญหาที่กดดันประชากร    
และเปนเร่ืองทาทายโดยตรงตอความลมเหลวในการแกปญหาของฝร่ังเศส 

  ในทางตรงขามรัฐบาลใหมของเวียดนามเหนือหลังยุคอาณานิคม
ฝร่ังเศสกลับใหความสนใจตอการแกปญหาน้ีเปนอยางยิ่ง รัฐบาลไดเสนอ
นโยบาย “การเคลื่อนยายประชากรในรัฐ” ประสานกับนโยบายตางๆ เพื่อ
เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจพื้นฐาน ดําเนินการตอเน่ืองเปนเวลากวา 40 ป
นับตั้งแตการปลดปลอยเปนตนมา แนนอนวานโยบายที่ตอเน่ืองยาวนานน้ีได
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงสัดสวนประชากรทางชาติพันธุ ในเขตเมืองแถง-   
เดียนเบียนฟู ตลอดจนสงผลกระทบทางวัฒนธรรมระหวางกลุมชาติพันธุไทกับ
กลุมชาติพันธุกินหจนเห็นไดชัด 

 

                                                
15
 “Les solutions locales a apporter au probleme du surpeuplement du 

delta tonkinois.” Rapport de M. Pierre Gourou pour la 3e Sous-Commission in 
AOM AIX Guermut, dossier Bc 23(1937), 34 pages. อางใน Kleinen (1996, 30)  
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1.1 นโยบายการเกษตรกรรมแหงรัฐ (State Farming Policy) 

 ตนป พ.ศ. 2501 (1958) รัฐไดมีแผนการระยะ 3 ปตั้งแต พ.ศ. 
2501-2503 รวมกับนโยบายการเคลื่อนยายประชากรในรัฐจากที่ราบ      
ปากแมนํ้าแดงไปสูพื้นที่เขตภูเขาตามแนวทางการพัฒนาและอุดมการณเพื่อสราง
รัฐใหเปนสังคมนิยม (Đặng Nghiêm Vạn và  Đinh Xuân Lâm 1979, 216) 
นโยบายน้ีทําใหเมืองแถงกลายเปนพื้นที่สวนหน่ึงในโครงการเขตเกษตรกรรม 
แหงรัฐ เร่ิมมีการเคลื่อนยายชาวกินหใหเขามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่เขตภูเขาของ
เมืองแถงอยางเปนระบบชัดเจน มีการบันทึกถึงความเปลี่ยนแปลงในชวงน้ีไววา 

“เมืองแถงไดฟนข้ึนมาใหมจากเถาถานแหงสงครามดวยโครงการ

ระยะ 3 ป ต้ังแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2501 หนวย 316 ไดเขา

มาเสริมกําลังสรางความแข็งแกรงใหกับเขตชายแดนพรอมกับ

ภารกิจพัฒนาเศรษฐกิจ หนวย 316 ไดรับมอบหมายใหเขามา

ต้ังหนวยเศรษฐกิจในพื้นท่ีท่ีราบหุบเขาเดียนเบียนฟู  

 “ด่ังกวางซุงอดีตหัวหนาหนวยกลาววาน่ีคือสงคราม

รูปแบบใหม พรอมกับเลาถึงสิ่งท่ีทานประธานโฮจิมินหฝากไว

เม่ือคราวมาเย่ียมท่ีหนวยน้ีวา พวกเราเปนแนวหนาในการพัฒนา

ผลผลิตทางการเกษตร ตองอาศัยความพยายามมากพอๆ กับ

การท่ีเราไดตอสูเพื่อตอตานพวกอาณานิคม ด่ังกวางซุงกลาว

เสริมอีกวา การสรางเขตเกษตรกรรมแหงรัฐไดรับความรวมมือ

อยางอบอุนจากชาวบานซึ่งเปนคนไท ไมวาจะเปนการใหยืม

เครื่องมือ สัตวใชงาน เมล็ดพืช ตนกลา ปแรกท่ีเริ่มเก็บเกี่ยว 

จึงไดผลผลิตท่ีดีมาก ปตอมาทางฮานอยไดสงรถแทรกเตอรมาให 

เราไดใชเปนท้ังเครื่องทุนแรงทางการเกษตรและเปนเครื่องมือ

ชวยทําลายทุนระเบิดท่ียังหลงเหลืออยูไปในตัว พวกชาวบาน

เรียกรถแทรกเตอรเหลาน้ีวาควายเหล็ก หนาตามันก็คลายๆ กับ

ซากรถถังฝรั่งเศสท่ีท้ิงเกลื่อนอยูท่ัวทุงนา แตพวกชาวบานก็ยัง

สงสัยวาเจารถถังและควายเหล็กท่ีคลายๆ กันน้ีจะชวยเอื้อ

ประโยชนใหกับคนท่ีใชมันไดอยางไร  

 “เวลาน้ันระบบสหกรณการเกษตรไดเริ่มกอต้ังข้ึน 

ตามหมูบานตางๆ ในบริเวณเมืองแถง ชาวบานธรรมดาไดเขามา

แทนท่ีบรรดาชนช้ันเพี้ย-ทาว พวกเขากลายเปนผูมีโอกาสจัดการ

เรื่องตางๆ ของชุมชน” (Vu Can 1975) 

วัตถุประสงคที่สําคัญของนโยบายน้ีคือการดึงปจจัยผลผลิตตางๆ 
รวมถึงที่ดินการเกษตรใหเขามาเปนกรรมสิทธ์ิของรัฐแลวพัฒนาขึ้นไปสูระบบ  
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นารวมและสหกรณ ถือไดวาเปนการกาวไปสูการสรางรัฐสังคมนิยมภาคเกษตร
อีกขั้นหน่ึงหลังจากปฏิรูปที่ดิน (land reform) จากคนกลุมตางๆ และกระจาย
ที่ดินไปสูชาวบานยากจนกอนหนาน้ีมาแลว การปฏิรูปที่ดินเปนนโยบายพื้นฐาน
สําคัญของรัฐบาลเวียดนามเหนือในการเร่ิมตนปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม      
มาตั้งแต พ.ศ. 2497 (1954) (Shabad 1958, 37) 

  การปฏิรูปที่ดินใหมและการสรางระบบเขตเกษตรกรรมภาครัฐที่รวม
ปจจัยการผลิตไปสูรัฐ มีผลโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงทางชนช้ันของคนไท    
ในทองถิ่น โดยเฉพาะชนช้ันปกครองที่มีที่นาในครอบครองจํานวนมาก เพราะ
โดยประเพณีและโครงสรางสังคมของกลุมไทดํา ชนช้ันปกครองมีกรรมสิทธ์ิและ
สืบทอดกรรมสิทธ์ิในการไดรับสวนเกินของผลผลิตในชุมชนรวมทั้งไดรับแรงงาน
จากชาวบานที่มีสถานภาพเปน “ไป กวง ยก” ซึ่งมีลักษณะคลายระบบไพรทาส
ของสังคมศักดินาสยาม มีผูกลาววา ที่นาของบรรดาชนช้ันปกครองมีมากกวา
คร่ึงหน่ึงของที่นาชาวบาน เมื่อนับผลผลิตที่กลุมผูปกครองไดรับทั้งหมด ปรากฏ
วามีมากกวาชาวบานทั่วไปถึงรอยเทา ชนช้ันปกครองเหลาน้ีก็คือกลุมที่สืบทอด
มาจากตระกูลลอ และตอมาแตกสายออกเปนสกุลคํา บากคํา สาม และ ฮวาง 
เปนตน โครงสรางและประเพณีทางสังคมดังกลาวทําใหเกิดกลุมเจาที่ดิน      
คนกลุมน้ีไดประโยชนจากผลผลิตสวนเกินของสังคมซึ่งไมกอใหเกิดผลดีตอคน  
ในชุมชน (Dang Nghiem Van 1989, 75-84) ดังน้ันตามแนวทางการสราง
ระบบการผลิตแบบสังคมนิยม ที่ดินในระบบเจาศักดินาแบบเดิมจึงกระจายไปสู
ชาวบาน การปกครองจารีตและชนช้ันปกครอง “เพี้ย-ทาว” ถูกยกเลิก (Dang 
Nghiem Van và Đinh Xuân Lâm 1979, 216) 

  โครงสรางสังคมและเครือขายทางการเมืองแบบจารีตของคนไทในระบบ 
“บาน-เมือง” ของกลุมสิบสองจุไทถูกแทนที่ดวยระบบการบริหารที่เรียกวา   
“เขตปกครองตนเองไท-แมว” หนวยเศรษฐกิจแบบจารีตเจาที่ดินศักดินาไดถูก
แทนที่ดวยการปฏิรูปที่ดิน ยกกรรมสิทธ์ิเจาของปจจัยการผลิตมาสูรัฐ แปลงเปน
ระบบนารวม และใหสหกรณควบคุมจัดการ  หวงเวลาน้ีจึงเปนจุดเปลี่ยนที่
สําคัญยิ่งจากสังคมไทจารีตมาสูสังคมไทแบบสังคมนิยม 

 หนวยชุมชนแบบใหมที่เติบโตขึ้นพรอมกับการเคลื่อนยายประชากรชาว
กินหใหเขามาอยูในเดียนเบียนฟูเรียกวา “คาย” หรือ “คอมมูน” แทนหนวย  
คุมบานหรือหมูบานแบบคนไท เรียกช่ือคายตางๆ ตามรหัสอักษรและตัวเลข 
ไดแก คาย C1, C4, C5, C7, C8, C12, C13, C15 (Tạ Long 2002, 15) 
คายเหลาน้ีเร่ิมเขามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต พ.ศ. 2501 (1958) อันเปนปแรกเร่ิม
นโยบายเขตเกษตรกรรมรัฐ โดยเฉพาะการเขามาใชพื้นที่สําคัญที่เหมาะสม    
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แกการเกษตร คือบริเวณริมฝงแมนํ้ายมซึ่งไหลผานใจกลางทุงเมืองแถงซึ่งเดิม
เคยเปนที่นาของชาวไท ดังน้ันชุมชนใหมของชาวกินหที่เขามาตั้งถิ่นฐานใจกลาง
ทุงเรียงรายตามแนวแมนํ้าจึงเสมือนเปนเสนแบงกลายๆ แบงเขตพื้นที่ซึ่งกลุม 
คนไทอยูมาแตเดิมใหกลายเปนพื้นที่ฝงตะวันออกและฝงตะวันตกโดยมีแมนํ้าและ 
“คาย” หรือ “คอมมูน” ของชาวกินหตั้งเปนแนวอยูตรงกลาง  

 นอกจากชาวกินหจะเขาไปตั้งถิ่นฐานตามแนวแม นํ้า ยังตั้งถิ่นฐาน  
ตามแนวถนนสายตางๆ ไมวาจะเปนทางหลวงหรือถนนในเขตตัวเมืองซึ่งเอื้อตอ
อาชีพคาขายที่ชาวกินหถนัด ถนนหลายสายที่เคยตัดผานหมูบานคนไทจะมีชาว
กินหเขาไปตั้งบานเรือนใหมอยูตามแนวถนน ทําใหเกิดการผสมการตั้งถิ่นฐาน
ระหวางชาวกินหที่มาใหมกับชาวไทที่ตั้งบานเรือนอยูกอนหนาน้ัน หมูบานคนไท
บางแหงที่ตองการรักษาลักษณะชุมชนแบบไทก็จําเปนตองยายใหอยูลึกเขาไป
จากตัวถนน ปลอยใหดานหนาเปนแนวที่อยูของชาวกินห ตัวอยางเชน บาน  
หินดํา เดิมเคยเปนหมูบานคนไทมีทางหลวงตัดผาน เมื่อประชากรชาวกินหเขา
มาอยูอาศัยเปนจํานวนมากขึ้น กลุมคนไทจึงไดแยกออกมาตั้งเปนหมูบานใหม
ช่ือบานหินดํา 2 ในป พ.ศ. 2516 (1973)

16
 อายหลวงเซือง

17
 ผูนําชุมชน  

ใหเหตุผลการขยับเขาไปอยูพื้นที่ตอนในไววา จะไดมีพื้นที่สรางบานแบบไทดํา
เพราะที่ดินแถบริมถนนถูกจัดสรรแบงสวนสําหรับสรางบานแบบคนเวียด (คนไท
มักจะเรียกชาวกินหวา “เวียด” หรือ “แกว”) ซึ่งมีเน้ือที่เล็กๆ ไมเหมาะกับบาน
เสาสูงยกชานแบบคนไท หมูบานใหมยังคงสัดสวนประชากรชาวไทสูงถึงรอยละ 
99 กลุมชุมชนคนไทบานหินดํา 2 จึงมีความเหนียวแนนและผูกพันทางสังคม
รวมถึงความพยายามอนุรักษแบบแผนทางวัฒนธรรมของตนไว บานหินดํา    
จึงไดรับการยกฐานะใหเปน “หมูบานวัฒนธรรม” จากรัฐบาลในเวลาตอมา  
สวนบริเวณที่เคยเปนบานหินดําเดิมใชช่ือใหมวา บานหินดํา 1 ซึ่งประกอบดวย
ประชากรชาวกินหในสัดสวนที่มากขึ้น  

 การเขามาตั้งถิ่นฐานของชาวกินหจึงมีผลกระทบตอแบบแผนการตั้ง  
ถิ่นฐานของชุมชนกลุมชาติพันธุไทในทุงเมืองแถง ชุมชนชาวกินหคอยๆ เติบโต

                                                
16
 คณะกรรมการประชาชนเขตหินดํา จังหวัดเดียนเบียน (สัมภาษณ, พฤษภาคม 

พ.ศ. 2548) 
17
 อายหลวงเซือง ชาวไทดําบานหินดํา อายุ 45 ป เปนผูนําระดับสูงของชุมชน

และสืบเชื้อสายมาจากตระกูล “หมอ” ซึ่งเปนตระกูลเกาแกของบานหินดํา (สัมภาษณ, 
พฤษภาคม พ.ศ. 2548) 
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แทรกระหวางชุมชนชาวไทจนกลายเปนหนวยชุมชนศูนยกลางทางการปกครอง
และเศรษฐกิจแทนชุมชนชาวไทในอดีต 

 

1.2 นโยบายเขตเศรษฐกิจใหม 

 หลังจากนโยบายการเกษตรกรรมแหงรัฐไดเร่ิมตนขึ้นอยางนอย 3 ป 
รัฐบาลไดออกนโยบายเขตเศรษฐกิจใหมไปยังชุมชนตางๆ เพื่อมุงเนนเพิ่มผลผลิต
และมูลคาทางเศรษฐกิจ ที่สําคัญคือตองกระจายแรงงานใหเปนชาวกินหมากขึ้น 
ในระหวางน้ีชาวกินหจากจังหวัดถายบิ่นหไดอพยพเขาสูบริเวณเดียนเบียนฟู 
มากที่สุด โดยเฉพาะที่มาจาก 3 อําเภอ คือแทนหบิ่นห แทนหดง และกงฮวา 
ตอมาช่ืออําเภอทั้งสามถูกนํามาตั้งเปนช่ือชุมชนของชาวกินหที่เดียนเบียนฟู 
เรียกหนวยชุมชนตามแบบของชาวกินหวา “โทน” (thôn) ซึ่ งมีลักษณะ
เชนเดียวกับหนวย “บาน” (หมูบาน) ของชาวไท หนวยชุมชนแบบใหมของชาว
กินหไดสรางเครือขายความสัมพันธระหวางชุมชนทองถิ่นชาวไทกับชาวกินห   
ในรูปแบบ “บาน-โทน” คูขนานกัน ดังตัวอยางในเขตตําบลแถงหลวงซึ่งเคยเปน
พื้นที่ศูนยรวมชุมชนกลุมไทกอนที่ชาวกินหจะเขามาตั้งถิ่นฐานตามแนวแมนํ้ายม 
ดังปรากฏใหเห็นตอมาวาในป พ.ศ. 2513 (1970) หลังจากนโยบายเขต
เศรษฐกิจใหมดําเนินไปไดประมาณ 10 ป ปรากฏวาตําบลน้ีมี 15 “บาน-โทน” 
แยกเปน 12 (หมู)บานของกลุมชาติพันธุไท และอีก 3 โทนของกลุมชาติพันธุ
กินห (Tạ long 2002, 40-41) เปนที่นาสังเกตวาหนวยชุมชนแบบ “โทน”  
ไดเติบโตตอเน่ืองเร่ือยมาในขณะที่หนวยชุมชน “บาน” ยังคงที่เชนเดิม สถิติของ
ตําบลแถงหลวงลาสุดในป พ.ศ. 2548 (2005) ก็แสดงใหเห็นวาชุมชนคนไท 
ยังมี 12 (หมู)บานเทาเดิม ในขณะที่ชุมชนชาวกินหเพิ่มขึ้นเปน 7 โทน รวม
เปน 19 “บาน-โทน”

18
 

 เห็นไดชัดวาชุมชนของชาวกินหไดเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ชุมชนของชาวไท
ยังคงเทาเดิม  เมื่อพิจารณาจากสถิติจํานวนประชากรเปรียบเทียบกลุมชาติพันธุ
ในชวงเวลาเดียวกันก็จะเห็นประชากรชาวกินหเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่นาตกใจ 
กลาวคือ ในป พ.ศ. 2503 (1960) อันเปนปเร่ิมตนนโยบายเขตเศรษฐกิจใหม 
สัดสวนประชากรแยกตามกลุมชาติพันธุในเขตตําบลแถงหลวงประกอบดวย 
กลุมชาติพันธุไท 2,481 คน กลุมชาติพันธุขม ุ156 คน และกลุมชาติพันธุกินห
เพียง 4 คน พอถึงป พ.ศ. 2532 (1989) หรืออีกเกือบ 30 ปตอมา ปรากฏ
                                                

18
 คณะกรรมการประชาชนตําบลแถงหลวง จังหวัดเดียนเบียน (สัมภาษณ, 

พฤษภาคม พ.ศ. 2548) 
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วากลุมชาติพันธุกินหไดเพิ่มจํานวนขึ้นสูงถึง 1,319 คน ในขณะที่กลุมชาติพันธุ
ไทและขมุกลับมีจํานวนประชากรลดลง (ดูตารางที่ 1) 

 

ตารางท่ี 1 ประชากรตําบลแถงหลวงจําแนกตามกลุมชาติพันธุ (พ.ศ. 2503-2532) 

พ.ศ. ไท ขมุ กินห 

2503 2,481 156 4 

2532 2,388 93 1,319 
ที่มา: คณะกรรมการประชาชนตําบลแถงหลวง จังหวัดเดียนเบียน, พฤษภาคม พ.ศ. 2548 และปรับปรุง
เพิ่มเติมจาก Tạ Long (2002, 16) 

 

จากการเปรียบเทียบขอมูลในระดับที่กวางขึ้นคือสถิติประจําจังหวัด 
จํานวนประชากรชาวกินหในจังหวัดไลโจวเพิ่มขึ้นอยางไมนาเช่ือ

19
 จากจํานวน 

10,903 คนในป พ.ศ. 2503 เปน 84,744 คนในป พ.ศ. 2532 หรือสูงถึง
รอยละ 777.25 (ดูตารางที่ 2) ในช่ัวระยะเวลา 30 ปเทาน้ัน ขอมูลสถิติ
ประชากรแยกตามกลุมชาติพันธุไดช้ีใหเห็นอยางชัดเจนวาอยางนอยในชวงเวลา
กอน พ.ศ. 2503 ประชากรกลุมชาติพันธุ ไทเปนคนกลุม ใหญ ในบริเวณ    
เดียนเบียนฟู แตหลังจากป พ.ศ. 2503 เปนตนมา ประชากรชาวกินหเพิ่มขึ้น 
ในสัดสวนที่สูงมาก ไมใชการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาต ิแตเกิดจากการอพยพยายถิ่น 
ตัวกระตุนที่สําคัญคือนโยบายการเคลื่อนยายประชากรในรัฐของเวียดนาม 

 

ตารางท่ี 2 จํานวนประชากรชาวกินหตําบลแถงหลวง อําเภอเดียนเบียน จังหวัดไลเจิว 

พ.ศ. แถงหลวง เดียนเบียน
1
 ไลเจิว

2
 

2503 4 (no record) 10,903 

2508 308 8,415 (no record) 

2522 846 26,636 71,812 

2532 1,319 36,466 87,744 

2540 1,722 296,71
3
 -  

2548 22,83
4
  - - 
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 เดียนเบียนฟูขึ้นกับจังหวัดไลเจิวระหวางป พ.ศ. 2505-2547 
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ที่มา: 
1
 Tạ Long (2002, 48)  2

 Khong Dien (2002)  3
 จํานวนประชากรปนี้ลดลงจากปที่แลว

เนื่องจากมีการแบงพื้นที่อําเภอเดียนเบียนออกเปน 2 อําเภอ คืออําเภอเดียนเบียน และอําเภอเดียนเบียนดง   
4
 สถิติจากคณะกรรมการประชาชนตําบลแถงหลวง จังหวัดเดียนเบียน, พฤษภาคม 2548  

 

ผลกระทบสําคัญทางวัฒนธรรมที่เ กิดขึ้นจากนโยบายเคลื่อนยาย
ประชากรในรัฐเพื่อเสริมสรางทั้งโครงการการเกษตรแหงรัฐ ทั้งการสราง     
เขตเศรษฐกิจใหมตามแนวทางสังคมนิยม คือการเปลี่ยนแปลงในระดับสํานึก  
ตอการกลายเปนคนทองถิ่น (becoming natives) เปลี่ยนสํานึกความคิดเร่ือง 
“ถิ่นฐานบานเกิด” (quê hương) ของชาวกินหใหเปนดินแดนที่ตนเคลื่อนยาย
เพื่อมาตั้งถิ่นฐานใหม และใหเดียนเบียนฟูกลายเปน “ถิ่นฐานบานเกิดใหม” 
(quê hương mới) ของพวกเขา 

“ลุงยายมาอยูท่ีน่ีต้ังแตป 2520 มาพรอมกับเมียคนกินหจาก

จังหวัดถายบ่ินห เราไดรับปนท่ีดินจากรัฐบาลสวนหน่ึง แถวน้ี

เปนท่ีดินของพวกท่ียายมาอยูใหมท้ังน้ัน ท้ังหมดมาจากถายบ่ินห

เหมือนกันเราก็เลยเรียกวาเปนคอมมูนกงฮวาตามช่ืออําเภอท่ีเรา

ยายมา ลุงเริ่มชีวิตใหมท่ีน่ีจากการขุดบอเลี้ยงปลาเล็กๆ 5 บอ 

เลี้ยงหมูเลี้ยงเปดเลี้ยงไกไปดวย เกือบ 30 ปผานมาเด๋ียวน้ีลุง    

มีลูกๆ 6 คน แตงงานไปแลว 3 ไดหลานมาอีก 3”
20
 

 ครอบครัวของลุงซุงเขามาตั้งถิ่นฐานในเดียนเบียนฟูไดกวา 30 ปแตก็
สืบทอดสมาชิกในครอบครัวได 3 รุน หากนับตั้งแตชวงที่เดียนเบียนฟูเร่ิมเขาสู
การเปนสวนหน่ึงของรัฐบาลเวียดนามและนโยบาย “การเคลื่อนยายประชากร 
ในรัฐ” ก็นับไดกวา 50 ปผานมาแลว แนนอนวาชาวกินหรุนใหมก็เกิดขึ้นมา
เร่ือยๆ ในขณะที่คนรุนเกาไดเร่ิมเสียชีวิตลง ประเพณีปฏิบัติของชาวกินห
หลังจากการตายคือการหาที่ฝงศพ สุสานกลางของชาวกินหในเขตตําบล    
แถงหลวงตั้งอยูบริเวณใจกลางทุงนา ประเพณีน้ีตางกับการฝงศพของกลุมไทดํา
ตรงที่ไทดํามักจะหาสถานที่ฝงศพของตนตามพื้นที่เนินเขาและไมนิยมฝงในที่นา 
อีกทั้งมักแยกกลุมฝงตามตระกูลหรือตามกลุมหมูบานมากกวาที่จะฝงรวมทั้ง
ตําบล ชาวกินหเช่ือกันวาสุสานจะเปนแหลงพํานักพักพิงที่สุดทายแหงชีวิตอัน 
สุขสงบ (nơi nghỉ ngơi cuối cùng của cuộc sống yên ổn)  

                                                
20
 ลุงซุง ชาวกินห ยายจากจังหวัดถายบ่ินหเขามาตั้งถ่ินฐานใหมในเดียนเบียนฟู

ตามนโยบายเขตเศรษฐกิจใหม ผูเขียนไดพบกับลุงซุงพรอมกับครอบครัวในชวงเทศกาล “เตด” 
(tết) หรือปใหมของเวียดนามซึ่งตรงกับตรุษจีนในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ปท่ีพบกัน 
ลุงซุงอายุ 72 ป 
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ผู เขี ยนไดถ ามลุงซุ งเชนกันว าถาลุงซุ งตาย ไปจะฝ งศพตนไวที่      
เดียนเบียนฟูหรือเอาศพกลับไปฝงกับศพพอที่บานเกิด ลุงซุงบอกวา “แนนอน 
ลุงตายที่เดียนเบียนศพก็ตองฝงที่เดียนเบียน เพราะที่น่ีใหชีวิตใหมกับลุง ลุงรูสึก
วาที่น่ีเปนเสมือนบานแหงหน่ึง แตสําหรับลูกหลานของลุงแลวที่น่ีเปนยิ่งกวา
บานเพราะถือเปนถิ่นฐานบานเกิดของพวกเขา ลุงกับเมียจะฝงอยูที่ทุงเมืองแถง
รวมกับพวกเพื่อนๆ ของเราที่ตายไปกอนหนา” โดยประเพณีแลวสํานึกเร่ือง   
ถิ่นฐานบานเกิดของชาวกินหเปนสิ่งที่ผูกพันอยูกับแผนดินที่ใหกําเนิดและแผนดิน
ของพอ ความคิดของลุงซุงจึงแสดงใหเห็นการปรับสํานึกทองถิ่นที่ผูกพันอยูกับ
ถิ่นฐานบานเกิดมาสูสํานึก “ถิ่นฐานบานเกิดใหม” (quê hương mới) ทั้งใน
ระดับสํานึกที่เปนอุดมการณและในระดับการปฏิบัติ (ideology and practice) 
ที่เปนไปอยางชัดเจนและสมบูรณ 

 สํานึกทองถิ่นที่เปลี่ยนมาสู “ถิ่นฐานบานเกิดใหม” ไดทําใหดินแดน
เดียนเบียนฟูมีความหมายเปนถิ่นฐานบานเกิดของชาวกินหรวมกับคน   
ทองถิ่นเดิมคือกลุมชาติพันธุ ไทและกลุมชาติพัน ธุอื่นๆ นอกเหนือไปจาก
ความหมายการเปนพื้นที่ประวัติศาสตรชาติที่ชาวเวียดนามทุกคนตางก็มี    
สวนรวมในสํานึกน้ีเชนเดียวกัน 

 เดียนเบียนฟูในฐานะที่เปนถิ่นฐานบานเกิดของชาวกินหรุนใหมไดเติบโต
ขึ้นและกลายมาเปนจิตวิญญาณใหม ดวงวิญญาณของผูตายไดกลับมาเปน
สมาชิกของชุมชนผีบรรพบุรุษซึ่งไดทําใหความคิดและการปฏิบัติในเร่ืองความ
ตายและพิธีกรรมแหงความตายไดเขมขนขึ้นและมีความหมายมากขึ้น วิญญาณ
ของผูที่ตายไปแลวไดเกิดใหมอีกคร้ังและธํารงอยูรวมกับชุมชนในระบบความเช่ือ
เร่ืองผีบรรพบุรุษตามประเพณีของชาวกินห (Malarney 2001, 71-72) 

สุสานประจําตําบลแตละแหงของชาวกินหจึงกลายเปนความทรงจํา   
ที่ผูกพันกับบรรพบุรุษและกลายเปนจิตวิญญาณแหงดินแดนและที่ดินที่พวกเขา
อาศัยอยู ในขณะเดียวกันเมื่อเราพิจารณาถึงกรณีการตายของบรรดาทหารหาญ
ชาวเวียดนามซึ่งประกอบดวยกลุมชาติพันธุตางๆ ในยุทธภูมิเดียนเบียนฟู 
รัฐบาลเวียดนามไดกอสรางสุสานใหเหลาทหารกลาเปนกรณีพิเศษ สุสานตั้งอยู
ขางปอมลานเจืองหรือเนิน A1  เรียกช่ือวาสุสาน A1  สุสานน้ีเปนอนุสาวรีย
ทางประวัติศาสตรแหงชาต ิเปนสถานที่แหงการปลุกเราจิตวิญญาณของชนชาติ
เวียดนามทั้งมวลใหรําลึกถึงชนชาติตางๆ ที่ เขารวมตอสู เพื่อเอกราชจาก     
เจาอาณานิคม โดยมีเดียนเบียนฟูเปนยุทธภูมิแหงประวัติศาสตรการสรางชาติ  
ที่สําคัญ 
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 ความตายหลังสงคราม และความตายหลังนโยบาย “การเคลื่อนยาย
ประชากรในรัฐ” ตางก็ไดสรางความหมายที่มีตอความผูกพันในดินแดน     
เดียนเบียนฟูทั้งในระดับชาติคือดินแดนแหงประวัติศาสตรเอกราชเวียดนามใหม 
และไดสรางความหมายตอระดับปจเจกกับระบบเครือญาติและชุมชนคือสํานึก 
ในเร่ือง “ถิ่นฐานบานเกิด” แหงใหมของชาวกินห 

 แมชาวกินหและชาวไทดําจะผูกพันตอดินแดนที่ไดช่ือวาเดียนเบียนฟู
เชนเดียวกัน แตประวัติศาสตรสํานึกของความผูกพันก็มีที่มาแตกตางกัน 
แนนอนวาดินแดนเดียนเบียนฟูของชาวไทดํายอมพวงความหมายของดินแดน  
ที่เคยถูกเรียกช่ือวาเมืองแถงซึ่งปูเจาลานเจืองผูเปนบรรพบุรุษตนตระกูลในอดีต
ไดสถาปนาขึ้น สวนเดียนเบียนฟูของชาวกินหยอมผูกพันกับบริบทประวัติศาสตร
การสรางชาติเวียดนามสมัยใหม ดังน้ันความเปนชาวกินหและความเปนชาว  
ไทดําจึงขึ้นกับตัวแปรเร่ืองสํานึกทองถิ่นอันมีประวัติศาสตรที่มาและวัฒนธรรม
แตกตางกัน สงผลโดยตรงตอการสรางอัตลักษณและการแยกแยะความเปนกลุม
ชาติพันธุระหวางชาวกินหกับชาวไทดําที่ยังคงมีพรมแดนทางชาติพันธุระหวาง
กลุมแมจะอาศัยอยูในพื้นที่เดียวกันมามากกวาคร่ึงศตวรรษแลวก็ตาม 

 

2. เมืองแถง-เดียนเบียนฟูในกระบวนการกลายเปนเมืองแบบเวียดนาม 

 สภาพบานเมืองเมืองแถง-เดียนเบียนฟูที่ถูกบันทึกไว ในป พ.ศ. 
2497 (1954) อันเปนปที่ไดรับเอกราชจากฝร่ังเศสน้ัน แตกตางจากบานเมือง
แบบจารีตดั้งเดิมของกลุมชาติพันธุไทที่เคยปกครองที่แหงน้ีมากอนเพราะมี
ลักษณะและชีวิตที่ถูกอธิบายวามีความ “เปนเมือง” (urban) มากขึ้น 

“ทุงเมืองแถงอันโดงดังจากการเปนสมรภูมิกวา 20 ป เหลือ

เพียงถนนสายหลักของเมืองเพียงสายเดียวท่ียาวอยางมากก็แค        

2 กิโลเมตร ไมคอยมีบานเรือนรานคามากมายนัก ซากอาคาร   

สีเทาเกาๆ ท่ีหลงเหลือจากระเบิดสงครามจึงดูเงียบเหงาไรสีสัน

ราวกับไมมีคนอยู   

“แตในวันท่ีมีตลาดนัด บรรดาผูคนท่ีเดินทางเขามาใน

ตัวเมืองจากท่ีตางๆ ไดปลุกความเงียบเหงาใหต่ืนข้ึน รานรวง   

ท่ีเคยปดตางก็เปดตอนรับ ไมวาจะเปนรานคาของรัฐ รานอาหาร 

รานถายรูป รานหนังสือ ไปรษณีย รานตัดผม รานตัดเสื้อ ราน

ซอมนาฬิกาและวิทยุ ตลาดจึงเต็มไปดวยผูคน มา และจักรยาน 

บรรดาชาวภูเขาแตงตัวลงมาแบบชาวยุโรป ผูหญิงชนเผาไท 
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แมว ขมุ ดึงดูดสายตาผูคนดวยเครื่องแตงกายตามแบบชนเผา 

แตพวกเขาไมไดเดินเทาเปลา ทุกคนใสรองเทาท่ีทําจากยาง

รถยนต หลายคนใสเสื้อทีเชิรต ใสหมวกปกกวางแบบคนเมือง 

ซึ่งเหมือนๆ กับพวกเราท่ีอยูในเขตพื้นราบ” (Vu Can 1975) 

 เมืองแถง-เดียนเบียนฟูหลังยุคสงครามจึงเร่ิมเปนบานเมืองตามแบบ
ตะวันตกซึ่งไดรับอิทธิพลมาตั้งแตสมัยที่พวกฝร่ังเขามาเปนเจาอาณานิคม 
โดยเฉพาะเขตตลาดกลางเมืองที่เปนศูนยรวมสินคาและความทันสมัยสําหรับ 
ชนพื้นเมืองที่มารวมตัวกัน แตความเปลี่ยนแปลงในภาวะความเปนเมืองของ
เดียนเบียนฟูเกิดขึ้นอยางชัดเจนก็ตอเมื่อรัฐบาลเวียดนามเร่ิมใชนโยบายเปด
สําหรับการตลาดและอนุญาตใหประชาชนเคลื่อนยายถิ่นฐานไดอิสระ [“di cư tự 
do” (free migration)] ตั้งแตชวงหลังป พ.ศ. 2522 (1979) เปนตนมา  
เมื่อคณะกรรมการกลางของพรรคไดมีมติใหระบบราคาในกลไกตลาดเขาทํางาน
และใหขยายบทบาทการผลิตในระดับครอบครัว นับเปนจุดเร่ิมในการปรับระบบ
เศรษฐกิจการตลาดในรัฐสังคมนิยมใหมีความเปนเสรีมากขึ้น (Marr and White 
1988, 4) 

ปจจัยการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในระดับนโยบายเศรษฐกิจการตลาดน้ี 
ไดเปนจุดเร่ิมตนใหเกิดโครงการพัฒนาความเปนเมืองเดียนเบียนฟูในป พ.ศ. 
2523 (1980) จัดทําและเสนอโดยสํานักงานโครงการวางแผนกอสรางเมือง-
ชนบท และแผนกกอสรางจังหวัดไลเจิว (Viện qui hoạch xây dựng đô thị – 
nông thôn và xây dựng Lai Châu) (Cao Sĩ Quê 1980, 5-8) 

  แผนพัฒนาเมืองคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อจัดระเบียบบริเวณตัวเมือง  
ใหเปนศูนยกลางการบริหาร เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ดวยเล็งเห็น
วาเดียนเบียนฟูเปนพื้นที่ประวัติศาสตรแหงชาติเวียดนามที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึง 
โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณ “เนิน A1” และคายนายพลเดการต ซึ่งเปนพื้นที่      
ที่สมควรแกการอนุรักษเปนอยางยิ่ง รวมทั้งอนุสาวรียสุสานทหารเดียนเบียนฟู
และพิพิธภัณฑเดียนเบียนฟูซึ่งกอสรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงชัยชนะ นอกเหนือจากน้ี
ชุมชนในบริเวณรอบตัวเมืองจํานวน 310 ชุมชนก็ไดรับการพิจารณาใหจัด
ระเบียบการตั้งถิ่นฐาน ในจํานวนน้ี 77 ชุมชนตั้งอยูในพื้นที่ที่เปนทุงนาเมืองแถง 
เชน ตั้งอยูในตําบลแถงหลวง  หมูบานของชาวไทบางแหง เชน บานหนอง  
บานแล จึงจําเปนตองขยับพื้นที่เพื่อการจัดสรางเสนทางคลองชลประทาน   
(Lê Hoàng Hoán 1980, 5-8) 

 ในชวงเวลาน้ีชาวกินหสามารถอพยพโยกยายในรัฐไดเสรีขึ้น ชาวกินห        
ที่เคลื่อนยายมาอยูในเดียนเบียนฟูหลังชวง พ.ศ. 2522 (1979) จึงประกอบ
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อาชีพหลากหลาย ทั้งภาคการเกษตร เจาหนาที่รัฐ และภาคเศรษฐกิจที่มีจํานวน
มากขึ้น งานศึกษาผลกระทบของนโยบายรัฐในชวง พ.ศ. 2522 ที่มีตอนโยบาย
การเคลื่อนยายประชากรในรัฐของแอนดรูว ฮารดี ทําใหเขาใจไดวาบรรดาชาวนา
ทั้งหลายตางก็ถือโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายน้ีเพื่อเลือกใชวิถีชีวิตใหม
และทําใหเกิดการอพยพโยกยายประชากรที่มีเปาหมายพิเศษขึ้น บางคน       
ก็โยกยายไปอาศัยอยูกับญาติพี่นองที่เคยยายถิ่นตามโครงการของรัฐมากอน  
จนตั้งหลักถิ่นฐานไดมั่นคง (Hardy 2003b, 23) 

  ผูเขียนไดพบชาวกินหที่โยกยายตามกรณีดังกลาวเพื่อมาตั้งถิ่นฐาน
รวมกับญาติพี่นองที่โยกยายมาอยูเดียนเบียนฟูกอนหนาน้ี คือ “แอนหแทวง” 
ลูกพี่ลูกนองของลุงซุง 

“แอนห(พี่)ยายมาจากถายบ่ินหเม่ือป พ.ศ. 2526 ท่ีถายบ่ินห 

ไมมีท่ีดินสําหรับทํากินแลว เวลาน้ันแอนหเพิ่งจะแตงงาน   

อยากหาท่ีดินสําหรับทํากินใหม เลยตัดสินใจยายมาอยู ท่ี   

เดียนเบียนเพราะลุงซุงแกก็เปนพี่นองท่ีรูจักกันและยายมาอยู

กอน แมของแอนหเปนนองสาวของลุงซุง ตอนท่ีมาถึงก็รูสึกเปน

อิสระมากและไดขอแบงซื้อท่ีดินสําหรับทํานาและเลี้ยงสัตวจาก

เขตคอมมูน C17 ตรงบานหนองญาย ตําบลแถงเซือง หางจาก

บานลุงซุงออกไปอีก 3 กิโลเมตร พอป ’29 เมียก็คลอดลูกสาว

คนแรก ตอนน้ีโตแลวและกําลังเรียนช้ันมหา’ลัยท่ีเดียนเบียน”
21
 

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบครอบครัวลุงซุงกับครอบครัวแอนหแทวง  
ซึ่งประกอบดวยคน 2-3 รุนแลว ความสัมพันธที่เกิดจากการยายถิ่นตาม
นโยบายรัฐในชวงเวลาตางๆ กอใหเกิดลักษณะเครือขายของระบบเครือญาติ  
สายตระกูลซึ่งเปนพื้นฐานอีกประการหน่ึงที่ทําใหชุมชนชาวกินหขยายตัวและ
เติบโตขึ้น 

 หลังจากชวงป พ.ศ. 2522 (1979) เปนตนมา ประชาชนชาวกินห 
ที่อพยพโยกยายถิ่นตางก็มีโอกาสเลือกดําเนินวิถีชีวิตของตนเองเพิ่มมากขึ้น  
และรูสึกเปนอิสระขึ้นกวาเมื่อกอนจนผูคนตางก็เรียกลักษณะของการเคลื่อนยาย
ประชากรในชวงหลังจากน้ีวาเปนการโยกยายอิสระ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเกิด
นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจขนานใหญ (Đổi mới) ในป พ.ศ. 2529 (1986) 

                                                
21
 ผูเขียนพบกับแอนหแทวง อายุ 47 ป ท่ีบานลุงซุงในวันเล้ียงฉลอง “เตด”  

เม่ือเดือนกุมภาพันธ 2548 แอนหแทวงมารวมกินเตดท่ีบานลุงซุงในฐานะท่ีลุงซุงเปนญาติ
ผูใหญของตระกูลท่ียายมาอยูเดียนเบียนฟู (สัมภาษณ, กุมภาพันธ พ.ศ. 2548) 
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รัฐธรรมนูญฉบับป 2535 (1992) ไดประกาศสิทธิในการลงทุน กิจการเอกชน
ไดรับความคุมครองจากกฎหมายโดยชอบธรรม กฎหมายสัญญาตางๆ กฎหมาย
บริษัท และกฎหมายทางการเงินไดเปดทางใหกับการลงทุนภาคเอกชนมากขึ้น
นอกเหนือจากลักษณะการลงทุนในกิจการที่รัฐเปนเจาของ (Lestrange and 
Richet 1998, 80)  

นโยบายและกฎหมายที่ เปดกวางทางเศรษฐกิจมากขึ้นไดกระตุน     
ใหประชากรชาวกินหจากจังหวัดตางๆ เคลื่อนยายเขามาตั้งถิ่นฐานในเขต     
เดียนเบียนฟูมากขึ้น แทนที่จะมาจากพื้นที่บางจังหวัดที่อยู ในโครงการ
เคลื่อนยายประชากรของรัฐอยางที่เปนเชนในอดีต ธุรกิจการคาและการ
ทองเที่ยวเติบโตขึ้นเพราะลักษณะพื้นที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรของ
ประเทศและของโลก ในป พ.ศ. 2536 (1993) เดียนเบียนฟูมีโรงแรมทันสมัย 
สะดวกสบาย พรอมดวยสระวายนํ้า โรงแรมแหงหน่ึงไดรับการบันทึกแนะนําใน
หนังสือทองเที่ยวช่ือดังของโลก “Lonely Planet” เจาของโรงแรมน้ีเปนนักธุรกิจ
จากจังหวัดเหงะอาน (Nghệ An)22 ทีมงานตั้งแตผูจัดการจนถึงพนักงาน   
สวนใหญมาจากจังหวัดเหงะอานหรือฮานอยเชนเดียวกัน มีพนักงานสวนหน่ึง
เปนคนทองถิ่น การเกิดขึ้นของโรงแรมขนาดใหญน้ีไดกระตุนกิจการที่พักอื่นๆ  
ใหเกิดขึ้นตอเน่ืองตามมา เชน รีสอรตและโรงแรมใหญนอยที่เร่ิมเขามาเปดตัว
ใหมทั้งที่เปนของรัฐและเอกชน เพราะศักยภาพการทองเที่ยวของเดียนเบียนฟู 
มีสูงมากเน่ืองจากมีทั้งแหลงธรรมชาติ ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมเฉพาะ
ทองถิ่นที่นาสนใจ 

 กระบวนการทางสังคมที่เ กิดขึ้นในเดียนเบียนฟูโดยเฉพาะในชวง
หลังจากเวียดนามไดรับเอกราชและเวียดนามเหนือเปนรัฐบาลปกครอง ไดแสดง
ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเมืองเดียนเบียนฟูภายใตนโยบายการพัฒนา   
ไปในทิศทางสังคมนิยมแบบเวียดนามซึ่งตางจากประเทศสังคมนิยมอื่นๆ 
โดยเฉพาะนโยบายการเคลื่อนยายประชากรในรัฐเพื่อตั้งถิ่นฐานในบริเวณเขต
ภูเขา นโยบายน้ีไดสงผลกระทบอยางกวางขวางและถือเปนชวงเวลาสําคัญตอ
การปฏิวัติวัฒนธรรมในแบบของเวียดนาม (Thrift and Forbes 1986, 34) 

  แบบแผนประเพณีที่สําคัญประการหน่ึงที่เกิดขึ้นใหมในเดียนเบียนฟูคือ 
“เทศกาลเตด” หรือปใหมของเวียดนามซึ่งเขามาพรอมกับชาวกินหและเผยแพร
ออกไปสูกลุมชาติพันธุอื่นๆ โดยถูกปรับแตงใหเขากับพิธีกรรมดั้งเดิมของแตละ

                                                
22
 แอนหจิ๋นห ชาวกินห อายุ 50 ป ยายมาจากจังหวัดเหงะอาน (สัมภาษณ,   

7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548) 
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กลุมชาติพันธุ ในกลุมชาวไทดําปรากฏวาเทศกาลเตดไดกลายเปนชวงเวลาแหง
การรวมพิธี “เสน” หรือพิธีเซนไหวบูชาประเภทตางๆ มาไวดวยกัน 

 ระหวางที่ผูเขียนพํานักอยูที่เดียนเบียนฟู ผูเขียนไดมีโอกาสเขารวม
เทศกาลเตดทุกป (พ.ศ. 2548 และ 2549) ทั้งกับครอบครัวของชาวกินห  
และกับครอบครัวของชาวไทดําที่หันมา “กินเตด”  ในกรณีของชาวกินหคร้ังหน่ึง
ผูเขียนไดไปกินเตดที่บานลุงซุง ชาวกินหผูยายเขามาในชวงนโยบายเขตเศรษฐ- 
กิจใหม ผูเขียนไดพบกับบรรดาญาติพี่นองคนอื่นๆ ของลุงซุงรวมถึงแอนหแทวง
ผูซึ่งยายตามมาหลังจากรัฐบาลเร่ิมใหโอกาสยายถิ่นเสรี บรรยากาศกินเตดของ
ชาวกินหเดียนเบียนฟูชางมีเน้ือหาสาระไมตางกับการกินเตดในกรุงฮานอย  
(กอนหนาน้ีผูเขียนไดเคยรวมเทศกาลเตดที่ฮานอยเมื่อป พ.ศ. 2546 และ 
2547) ครอบครัวลุงซุงตางก็สนุกสนานที่จะอธิบายเร่ืองราวตางๆ เก่ียวกับ  
“เตดของชาวกินห” ใหผูเขียนรับรู รวมทั้งภรรยาลุงซุงก็มีความสุขอยางยิ่งที่วันน้ี
เปนวันที่เธอไดแตงชุด “อาวสาย” (áo dài) ที่เธอภูมิใจเปนหนักหนาวาเปน  
ชุดประจําชาติที่สวยงาม 

 เทศกาลเตดเร่ิมเปนที่แพรหลายในเขตเดียนเบียนฟูหลังจากที่ชาวกินห
อพยพยายเขามาอยูในเขตน้ีมากขึ้นนับแตมีนโยบายเคลื่อนยายประชากรในรัฐ 
คนไทในทองถิ่นเดียนเบียนฟู ไดบันทึกใหเห็นความเปลี่ยนแปลงและการ
แพรหลายของประเพณีเตดแบบเวียดนามวา กอนหนาป พ.ศ. 2495 (1952) 
ไมปรากฏวามีเทศกาลเตดเกิดขึ้นในเดียนเบียนฟู จะมีก็แตพิธี “เสนเมือง”   
ของคนไทที่เปนเทศกาลใหญประจําป เปนชวงเวลาเดียวที่คนไทในทองถิ่น     
มีความสุขและสนุกสนานในอดีต (Lò Văn Sinh 2003, 186) 

 พิธีเสนเมือง เปนพิธีกรรมบูชาและเฉลิมฉลองบานเมืองประจําป     
ที่สําคัญที่สุด คลายกับเทศกาลเตดที่เปนพิธีสําคัญประจําปของเวียดนาม แตพิธี
เสนเมืองถูกลดบทบาทลงหลังจากโครงสรางสังคมแบบจารีตของคนไทลมสลาย 
โดยเฉพาะระบบการปกครองที่มีเจาเมืองเปนผูปกครองสูงสุดของเครือขาย 
หนวยชุมชนบานตางๆ  เรียกระบบน้ีวา “บาน-เมือง”  ทั้งน้ีเพราะเจาเมือง   
ไมเพียงแตมีฐานะเปนผูนําทางการปกครองเทาน้ัน แตยังมีฐานะเปนผูนําทาง
พิธีกรรมสําหรับพิธีเสนเมืองโดยเฉพาะดวย เน่ืองจากเจาเมืองตองเปนผูจัดตั้ง
พิธีจึงจะเกิดพิธีกรรมขึ้นได  เมื่อสังคมไดเปลี่ยนโครงสราง ไมมีเจาเมืองในแบบ
จารีต ก็ไมสามารถจัดตั้งพิธีเสนเมืองขึ้นมาได  ในขณะเดียวกันรัฐบาลเวียดนาม
ก็ไดพยายามสรางวัฒนธรรมของสังคมนิยมเวียดนามซึ่งหมายถึงวา วัฒนธรรม
หรือพิธีกรรมใดๆ ที่จะประพฤติปฏิบัติไดจําเปนตองไดรับการยอมรับจากรัฐ 
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อยางเปนทางการ ชีวิตทางวัฒนธรรมแบบน้ีไดรับการควบคุมอยางเขมงวด   
มาเปนเวลากวา 30 ป (Malarney 2002, 1) 

  แนนอนวาพิธีเสนอื่นๆ เชน เสนบาน เสนเรือน ก็ไดรับการปฏิบัติ
นอยลงตามนโยบาย ในขณะเดียวกันประเพณีเต็ดของชาวกินหไดกลายมาเปน
ประเพณีที่แพรหลายสําหรับเทศกาลปใหม อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงในเชิง
นโยบายที่มีตอพิธีกรรมทางความเช่ือและศาสนาไดเกิดขึ้นอีกคร้ังในป พ.ศ. 
2533 (1990) เมื่อทางพรรคไดมีขอพิจารณาวาการนับถือศาสนายังเปนเร่ือง 
ที่ถูกตอง ขอพิจารณาที่เปดกวางขึ้นจึงมีผลตอบรรยากาศการปฏิบัติพิธีกรรม
ตามความเช่ือและศาสนาของประชาชน (Dang Nghiem Van 1998, 231-
72) สงผลถึงประเพณีปฏิบัติทางความเ ช่ือของแตละกลุมชาติพันธุดวย 
นอกจากน้ีความเช่ือและพิธีกรรมก็ไดรับการยอมรับคุณคาในฐานะที่เปนมรดก
ทางวัฒนธรรม (Chu Quang Trú 2001) 

  ดังน้ันศาสนาและความเช่ือทองถิ่นของกลุมไทจึงไดรับการฟนฟูขึ้นมา
ใหม ยกตัวอยางเชน พิธีเสนประจําหมูบานหรือพิธี “เสนบาน” ในป พ.ศ. 
2548 (2005) ผู เขียนพบวาคนไทแตละหมูบานในเดียนเบียนฟูไดจัดพิธี    
เสนบานรวมกับเทศกาลเตดของชาวกินห เชนที่จัดในบานแจกัน บานนาสาง 
บานหินดํา 2 บานเพียงลอย พรอมๆ กับโปรแกรม “อนุรักษวัฒนธรรมและ
หมูบานวัฒนธรรม” ที่สงเสริมโดยแผนกวัฒนธรรมและแถลงขาวประจําจังหวัด 
(Sở Văn hóa thông tin 2005) 

  ชาวไทดําในเดียนเบียนฟูปฏิบัติเทศกาลเตดของชาวกินหโดยการผสาน
เอาพิธีกรรมบูชาหมูบานหรือ “เสนบาน” ของตนเขาไปดวย ตามจารีตดั้งเดิม 
พิธีเสนบานมักจะจัดในชวงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมอันเปนชวงเวลา   
เปลี่ยนผานไปสูฤดูกาลเพาะปลูกใหม หรือเทียบไดกับการเขาปใหมตามวงจร 
การเพาะปลูกของชาวไทดํา ในขณะที่เทศกาลเตดแบบชาวกินหมักจะเกิดขึ้น
ในชวงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ เมื่อพิจารณาในระดับครัวเรือนก็พบวามีการ
นําของบูชาไปไหวผีบรรพบุรุษของตนบนหิ้งผีเรือน ซึ่งมักจะประกอบดวยอาหาร 
ดอกไม ขนม ตามประเพณีไทดํา และยังรวมถึงการทํา “แบนหจึง” (bánh 
trưng) หรือขาวตมมัดตามแบบประเพณีของชาวกินหสําหรับบูชาผีเรือนของตน
ดวย

23
 

                                                
23
 ในชวงป 2548-2549 ผูเขียนไดเขารวมเทศกาลเตดกับครอบครัวไทดําในเขต

จังหวัดเดียนเบียนหลายหมูบาน ท้ังหมูบานในเขตตัวเทศบาลเมืองและหมูบานนอกตัวเมือง     
เพ่ือเปรียบเทียบกัน ผูเขียนพบวาท่ีเรือนคนไทเหลานี้ตางก็ปฏิบัติการเซนไหวผีเรือนของตน
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  นอกจากน้ีบางครัวเรือนก็ไดเพิ่มการทําพิธี “เสนเรือน” เฉพาะสวน
ครัวเรือนและกลุมเครือญาติของตนนอกเหนือไปจากการทําพิธี “เสนบาน”    
ในระดับชุมชน เพราะฉะน้ันจึงเห็นไดวาเทศกาลเตดที่เกิดขึ้นใหมในเดียนเบียนฟู 
โดยเฉพาะในชุมชนไทดําเปนสวนผสมของพิธีเฉลิมฉลองประจําประหวาง
ประเพณีดั้งเดิมของชาวไทดํากับประเพณีใหมที่มากับชาวกินห พรอมกับ
พยายามหาที่ทางธํารงรักษาประเพณีปฏิบัติแบบดั้งเดิมของชาวไทดําในฐานะ   
ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ่น 

 นอกเหนือจากการปรับตัวทางวัฒนธรรมที่ เ กิดขึ้นจากกระแส
วัฒนธรรม—ในรัฐที่มาจากชนกลุมใหญไดเคลื่อนยายมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณของ
ชนกลุมนอย ซึ่งเราอาจเรียกไดวาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการใหญคือ “การ
กลายเปนแบบสังคมนิยมเวียดนาม” (Socialist Vietnamization) เรายังพบ 
อีกวามีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระแสวัฒนธรรม—นอกรัฐที่เขามามี
อิทธิพลในเวียดนามมากขึ้นโดยเฉพาะหลังจากรัฐบาลเร่ิมดําเนินนโยบายที่   
เปดกวางและเสรี ทําใหเกิดแบบแผนการดําเนินชีวิตที่ผูกพันกับระบบเศรษฐกิจ
เสรีและสัมพันธกับตลาดโลกมากขึ้น อยางนอยการไดเห็นอิทธิพลสินคาไทย 
สินคาจีน สินคาเกาหลีที่มีผลตอการบริโภคและการดําเนินชีวิตของคนในทองถิ่น   
มากขึ้นอันเปนสวนหน่ึงของแรงกระตุนจากกระบวนการทุนนิยมและตลาดโลก 
อีกทั้งอิทธิพลของกระแสการทองเที่ยวนิยมที่เขามาผลักดันทิศทางการพัฒนา
เมืองและรูปแบบชีวิตคนในเมืองเดียนเบียนฟูที่ตองเขามารองรับอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวมากขึ้น ก็เห็นไดชัดวาทองถิ่นเดียนเบียนฟูมีความตื่นตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงเหลาน้ีเปนอยางสูง ดังน้ันเมื่อครบรอบ 50 ปแหงชัยชนะยุทธภูมิ
เดียนเบียนฟูในป พ.ศ. 2547 (2004) อันเปนชวงเวลา 50 ปแหงการ 
เปลี่ยนผานสังคมเมืองแถง-เดียนเบียนฟูอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน เพราะได
กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติโครงสรางทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ รัฐบาลจึงไดประกาศยกฐานะเมืองเดียนเบียนฟูขึ้นเปนเทศบาลเมือง
และมีฐานะเปนจังหวัดใหมของเวียดนามโดยใชช่ือจังหวัดวา จังหวัดเดียนเบียน 
(tỉnh Điện Biên) พรอมกันน้ีก็ไดประกาศใหป พ.ศ. 2547 (2004) เปน    
“ปทองเที่ยวจังหวัดเดียนเบียน” (“Phương án tỉnh Điện Biên” 2003, 1, 5; 
“Phương án chia tách các tỉnh Cần Thơ, Lai Châu và Đắc Lắc” 2003, 1, 
4) เพื่อเฉลิมฉลองวาระสําคัญน้ีดวย ทําใหในปน้ันมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามา 

                                                                                                  
ดวยขนมแบนหจึงซึ่งเปนสัญลักษณเฉพาะของเทศกาลเตดตามแบบชาวกินห ขนมแบนหจึง   
กลายมาเปนท่ีนิยมและปรากฏท้ังในพิธีไหวผีเรือน พิธีเสนเรือน และพิธีเสนบานในกลุม    
คนไทดําท่ีจัดขึ้นชวงเทศกาลเตด 
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ยังจังหวัดเดียนเบียนเพิ่มสูงเปน 8 เทาของปที่ผานมา (“Văn hóa và Du lịch 
Điện Biên Phủ” 2005, 6) กลายเปนตัวกระตุนธุรกิจการทองเที่ยวและ
เศรษฐกิจของจังหวัดเดียนเบียนใหเติบโตสูงขึ้น 

 

การเมืองชาติพันธุ 

ในสังคมยุคหลังนโยบายเปล่ียนเศรษฐกิจใหม (post-Đổi mới) 

 ชาวเดียนเบียนในปจจุบันประกอบดวยกลุมชาติพันธุใหญๆ สองกลุม 
ที่มีสัดสวนประชากรเกือบเทากัน คือชาวไทซึ่งเปนกลุมชนที่เคยมีอิทธิพล     
ในทองถิ่นมากอน และชาวกินหซึ่งเปนกลุมที่อพยพเคลื่อนยายเขามาอยูใหม  
ในหวงเวลาประมาณ 50 ปที่ผานมา ทั้งสองกลุมดําเนินชีวิตไปพรอมๆ กับเมือง
เดียนเบียนที่เปลี่ยนแปลงตลอดมา ชาวไทรุนใหมตางก็ชอบที่จะเขามาทํางาน
และอาศัยในตัวเมืองแมวาบานของตนจะอยูในหมูบานไมไกลจากตัวเมืองเทาใด
นัก แนนอนวาอาชีพที่คนสวนใหญใหความสนใจคือกลุมธุรกิจการทองเที่ยวและ
บริการ เชนเดียวกับที่ชาวกินหยังคงโยกยายเขามาตั้งถิ่นฐานในเดียนเบียน   
อยูเร่ือยๆ ตั้งแตเปดธุรกิจดานการทองเที่ยว โรงแรม รีสอรต รานอินเทอรเน็ต 
รานกาแฟ รานเสื้อผาแฟช่ัน รานเชารถ คลับ บาร คาราโอเกะ ไปจนถึง    
เด็กขัดรองเทา อาชีพเหลาน้ีเปนดัชนีบงช้ีถึงลักษณะธุรกิจทองเที่ยวภาคบริการ
และลักษณะการใชชีวิตแบบคนเมืองที่เติบโตมากขึ้นเร่ือยๆ  สถานการณทาง
สังคมในชวงน้ีอาจเรียกไดวาเปนยุคหลังนโยบายเปลี่ยนเศรษฐกิจใหม (post- 
Đổi mới)  

การดํารงอยูรวมกันของสองกลุมชาติพันธุใหญแมจะพบวามีพรมแดน
ทางชาติพันธุเพราะแตละกลุมมีสํานึกในความเปนไทและความเปนกินหแตกตาง
กัน แตเง่ือนไขของลักษณะสังคมปจจุบันทําใหเราพบวา การหยิบยืมอัตลักษณ
ระหวางกันไดเอื้อใหเกิดการยอมรับและการกําหนดสถานภาพทางสังคมใหกับ
ตนเองโดยไมจําเปนตองคํานึงถึงลักษณะสํานึกที่มีตออัตลักษณกลุมอยางถาวร 
ดังเชน เราพบวาลักษณะอัตลักษณไทสามารถนํามาใชไดดีกับธุรกิจการทองเที่ยว
ในทองถิ่น การหยิบยืมอัตลักษณไทมาใชแมวาตนจะไมใชไทก็เปนสิ่งที่เกิดขึ้นได 
ชาวกินหจํานวนมากสามารถสวมอัตลักษณและสวมบทเปนคนไทได เชน    
แตงชุดพื้นเมืองของไทดํา หัดพูดภาษาไทดํา (ระดับทองเที่ยว) กินแบบไทดํา  
มีความรูเร่ืองไทดํา เพื่อที่จะเอาไวใชกับธุรกิจทองเที่ยวของตน ในขณะที่คนไทดํา
โดยเฉพาะในระดับชาวบานมีความคาดหวังตออาชีพบางประการที่จะทําให  
พวกเขารูสึกวาได รับการยอมรับสถานภาพที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอาชีพทหาร 
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ชาวบานหลายคนจะมีเสื้อผาแบบทหารทีเ่คยใชเมื่อยุคสงครามแมจะไมคอยไดมี
โอกาสสวมใสในปจจุบันก็ตาม แตก็ยินดีและภูมิใจที่จะไดแตงชุดทหารใหดู
มากกวาแตงชุดไทดํา พวกเขาสนับสนุนใหลูกหลานไปเปนทหาร เพราะลักษณะ
ทางสังคมแบบสังคมนิยมเปนสังคมที่รัฐจําเปนตองมีความเขมแข็ง รัฐจะเขมแข็ง
ไดก็ตองประกอบดวยกลุมชนช้ันที่สําคัญ 3 กลุม คือกลุมรัฐบาล กลุมพรรค   
และกลุมทหาร (Thrift 1986, 18-23) 

  ในบรรดาชนช้ันของรัฐทั้งสามกลุมน้ี กลุมทหารเปนกลุมชนช้ันที่   
“ชนชาติสวนนอย” เชน กลุมชาติพันธุไท และชาติพันธุอื่นๆ ที่ไมใชกินห เขาถึง
ไดงายกวาการเปนสมาชิกรัฐบาลและสมาชิกพรรค อีกทั้งลักษณะกองทัพของ
เวียดนามก็เปนแบบ “กองทัพประชาชน” และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมมากกวา จึงเห็นไดชัดวาการมีสังกัดที่เปนทางการแบบสังคมนิยม   
เปนคุณสมบัติทางสถานภาพและอัตลักษณที่เขมแข็งในสังคมเวียดนาม ความ
พยายามเขามาสวมอัตลักษณแบบสังคมนิยม (socialist identity) จึงเปนสิ่งที่
บรรดากลุมชาติพันธุชนชาติสวนนอยพยายามเขาถึงเพื่อขยับสถานภาพทาง
สังคมของตนใหเปนที่ยอมรับมากขึ้น  

สิ่งที่นาพิจารณาในกรณีการเมืองเร่ืองชาติพันธุระหวางชาวกินหและ
ชาวไทในบริบทสังคมเมืองเดียนเบียนฟูและรัฐเวียดนามคือ คนกินหเลือก  
“หยิบยืมอัตลักษณไท” เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจซึ่งมีลักษณะช่ัวคราว ในขณะ
ที่คนไทเลือก “สวมใสอัตลักษณรัฐแบบสังคมนิยม” เพื่อขยับสถานภาพเขาสู
ความเปนเวียดนาม หมายรวมถึงการใชภาษาเวียดนามและการดําเนินชีวิต  
ตามแบบชาวเวียดนาม ซึ่งมีลักษณะรวมไปกับกระบวนการที่คอยๆ กลืนกลาย
กลุมชาติพันธุไทใหกลายเปนแบบเวียดนามมากขึ้น 

 การเมืองชาติพันธุไทจากกรณีไทดําเมืองแถง-เดียนเบียนฟูในหวงเวลา
กวา 200 ปที่ผานมา ทําใหเราเห็นเง่ือนไขอํานาจทางการเมืองที่มีผลโดยตรง 
ตอสํานึกและอัตลักษณชาติพันธุซึ่งกอรูปขึ้นมาตั้งแตสังคมไทดํายังไมมีลักษณะ
เปนหนวยการเมืองในระดับรัฐอยางชัดเจน จนกระทั่งถึงชวงเวลาที่เร่ิมเห็น
รูปรางเครือขายทางการเมืองในระดับที่อาจจะเรียกไดวาเปน “รัฐ” ในรูปแบบ 
“สหพันธรัฐไท” ซึ่งนําโดยกลุมผูนําไทขาวภายใตการสนับสนุนจากฝร่ังเศส     
ในบริเวณดังกลาว ก็ยิ่งไดทําใหเห็นพรมแดนทางชาติพันธุระหวางกลุมไทที่เรียก
ตัวเองวาเปนไทดําไทขาวดวยเง่ือนไขทางดานประวัติศาสตรและการเมือง      
ในทองถิ่นชัดเจนขึ้น หากแตความเปนไทที่แตกตางถูกพยายามผนวกเขารวมกัน
เพื่อวัตถุประสงคของการสรางชาติ (building the nation) จากหนวยการเมือง
กลุมอํานาจที่ เขมแข็งกวาคือชาวเวียดนามหรือชาวกินหที่สามารถพัฒนา
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อุดมการณการเมืองจนกอรูปเปนรัฐเอกราช และน่ันก็เปนชวงเวลาสุดทาย        
ที่ระบบการเมืองการปกครองแบบจารีตของกลุมไทในบริเวณภาคตะวันตก  
เฉียงเหนือของเวียดนามไดถูกกลืน “รัฐ” เขาไปอยูภายใตการกํากับของรัฐ
เวียดนาม และถือเปนจุดเ ร่ิมตนที่บริเวณดังกลาวเร่ิมได รับอิทธิพลและ
กระบวนการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จากนโยบาย “การเคลื่อนยาย
ประชากรในรัฐ” ที่สงผลตอการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทองถิ่นไปสู “การกลาย 
เปนแบบสังคมนิยมเวียดนาม”   

ความสัมพันธทางชาติพันธุระหวางชาวไทและชาวกินหในทองถิ่น  
เดียนเบียนฟูที่ผานมาไดทําใหเห็นวา นิยามของอัตลักษณชาติพันธุเปนสิ่งที่ถูก
สรางขึ้นจากคุณสมบัติของประวัติศาสตรชาติพันธุรวมกับเง่ือนไขสถานการณทาง
การเมืองและสังคม จึงมีลักษณะที่สามารถปรับเปลี่ยนเลื่อนไหลได นิยามคนไท
ที่ เคยถูกแยกแยะออกเปนกลุมตางๆ อยางหลากหลายในอดีต ตอมารัฐ
เวียดนามก็ไดทําการนิยามรวมใหเปนไทในแบบเดียวกัน หรือการนิยามความ
เปนกินหเพื่อแยกแยะวาเปนคุณสมบัติทางชาติพันธุของคนเวียดเมื่ อตอง
เปรียบเทียบกับกลุมชาติพันธุอื่นๆ ที่ประกอบกันขึ้นมาเปนประชากรของรัฐ
เวียดนาม  

อัตลักษณชาติพันธุจึงเกิดจากคุณสมบัติที่ติดมาแตดั้งเดิม (primordial 
factor) รวมกับคุณสมบัติจากเง่ือนไขเชิงสถานการณ (circumstantial or 
situational factor) นอกจากน้ีเรายังพบไดอีกวาการแสดงอัตลักษณทางชาติ-
พันธุ (ethnic and identity representation) ในสังคมปจจุบันน้ันสามารถ 
กาวขามไปมาเพื่อหยิบยืมอัตลักษณจากกลุมอื่นเขามาใชไดโดยไมจําเปนตองมี
คุณสมบัติเดิมของชาติพันธุน้ันติดตัวมาแตกําเนิด ทั้งน้ีเน่ืองจากรัฐที่ประกอบ 
ดวยกลุมสังคมยอยหรือกลุมชาติพันธุตางๆ ไดถูกเปดออกดวยเง่ือนไขการเมือง
และเศรษฐกิจระหวางประเทศ ทําใหอัตลักษณชาติพันธุของชนพื้นเมืองใน
ทองถิ่นถูกคนกลุมตางๆ หยิบมาใชแสดงเพื่อสรางมูลคาและตอบสนองกลไกทาง
เศรษฐกิจที่มีลักษณะเสรีและเคลื่อนไหวขามรัฐตางๆ ในปจจุบัน 
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