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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยทางคติชนวิทยาเรื่องนี้มีจดุประสงค์เพื่อศึกษาชีวประวัติของประธานาธิบดโีฮจิมินห์แห่งประเทศ
เวียดนาม ด้วยการนําอาร์คีไทพ์วีรบุรุษเป็นพื้นฐานท่ีตั้ง ใช้วิธีการวิจัยเอกสารเป็นหลัก ผลการวิจัยพบว่า 
ประธานาธิบดโีฮจิมินห์มีชีวประวตัิสอดคล้องกับอาร์คไีทพ์วีรบุรุษ กล่าวคือ มีการออกเดินทางไปต่างประเทศ
แล้วจึงกลับคืนสู่จุดเริ่มต้นคือแผ่นดินบ้านเกิดเพื่อนําสิ่งมีค่าสูงสุดกลบัมามอบให้แก่สังคม 
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ABSTRACT 
 

The objective of this folklore research is to study the biography of President Ho Chi Minh of 
Vietnam by introducing “The Hero Archetype” as the fundamental framework. Documentary 
research was applied as an essential research method. The result of the research reveals that 
the biography of President Ho Chi Minh is relevant to “The Hero Archetype”. There is a 
departure to foreign countries with a return to his motherland as a starting point in order to 
return the most valuable to the society. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ประธานาธิบดโีฮจิมินห์หรือลุงโฮเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญข่องประเทศเวียดนาม ท่านไดร้ับความสนใจจาก
ประชาชนทั้งที่เป็นชาวเวียดนามและที่เป็นชาวต่างชาติจาํนวนมาก ในสายตาของชาวเวียดนาม ประธานาธิบดี 
โฮจิมินห์เป็นบิดาแห่งชาติเพราะเป็นผู้นําขบวนการกอบกู้อิสรภาพและปลดปล่อยประชาชนตั้งแตเ่ริม่แรก
จนกระทั่งประสบผลสําเรจ็ ท่านยงัมีบทบาทสําคัญในชีวิตจติใจของชาวเวียดนามในฐานะเป็นหนึ่งในผู้คุ้มครอง
เอกราชของประเทศ ไม่เพียงเท่านัน้ ประธานาธิบดโีฮจมิินห์ยังเป็นบคุคลที่ได้รับความเคารพนับถือจากนานา
ประเทศทั่วโลก ทั้งยังเป็น 1 ใน 100 บุคคลทีม่ีอิทธิพลต่อโลกในศตวรรษท่ี 20 ดังนั้น การศึกษาท่านโฮจิมินห์  
ไม่เพียงทําให้ทราบชีวประวัติของ 1 ในผู้นําท่ียิ่งใหญ่ที่สุดของเวียดนาม หากแต่ยังทําให้มีความรู้เกีย่วกับประเทศ
เวียดนามโดยภาพรวมและโลกทัศน์ทีช่าวเวียดนามมตี่อสรรพสิ่งโดยเฉพาะ 

เกี่ยวกับประเด็นอนุภาคต้นแบบหรืออาร์คีไทพ์ กิ่งแก้ว อัตถากร ไดข้ยายความของคําศัพท์ 
“Archetypes” ในเอกสารการเรยีนการสอนรายวิชา 776603 หัวข้อพิเศษทางคติชนวิทยา (Selected Topics 
in Folklore) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553-2554 ว่า อาคีไทพ์เป็น “ต้นแบบ” ซึง่ “... ถือว่ามีรูปแบบ
ดั้งเดิมที่เป็นต้นเค้าของความคดิ อนุภาค และเรื่องราว จากยุคสมยัซึ่งไม่อาจกําหนดนับได้ และจากแหล่งที่มาซึ่ง
ท้าทายให้เราต้องใคร่ครวญและพสิูจน์ด้วยตนเอง ต้นแบบหลังจากที่ได้รับการถ่ายทอดและแพร่กระจายไป ก็เกดิ
การปรับเปลี่ยนในรายละเอียดปลกีย่อยตามสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ สังคม และภูมิประเทศ เหตุการณ์ 
ดังท่ีเราพบอยู่ในปัจจุบัน” (กิ่งแก้ว อัตถากร 2553, หน้า 1) นอกจากน้ี ยังพบว่าลักษณะของอาร์คไีทพ์หรือ  

  
… รูปลักษณ์ที่ถือว่าเป็นอาร์คไีทพ์นั้น โผลม่าให้เห็นในบันทึกของประวัติศาสตร์ของมนุษย์ 

มันจะปรากฏเป็นรูปแบบที่เหมือนๆ กัน และมีความหมายเดยีวกัน  
(ดูรายละเอียดใน กิ่งแก้ว อัตถากร 2552, หน้า 2)  

 
ด้วยเหตุนี้ ทัศนะดังกล่าวจึงเปดิโอกาสให้สามารถศึกษา “ความคดิ อนุภาค และเรื่องราว” ตามกรอบ 

กฎเกณฑ์ หรือทฤษฎีต่างๆ อันเปน็ผลสรุปจากปรากฏการณ์ที่เกิดซ้าํรอยกันไปมาในอดีต ซึ่งเป็นฐานก่อใหเ้กิด
แนวทางการวิเคราะห์ที่หลากหลาย อาทิ อาร์คีไทพ์วีรบุรุษ (The Hero Archetype) อาร์คีไทพ์ครูบาอาจารย์
หรือผู้รู้ (The Mentor Archetype) อาร์คีไทพ์ยัญพิธี (The Ritual Archetype) อาร์คีไทพ์พรหมัน/บรมอาตมัน 
(The God Archetype) และอารค์ีไทพ์หนทางสู่บรมอาตมัน/พรหมนั (The Way Archetype) เป็นต้น   

สําหรับอาร์คีไทพ์วีรบุรุษนั้น สามารถอธิบายเพิ่มเติมว่า การที่ใครคนหนึ่งเดินทางไปผจญกับภยั
อันตรายตา่งๆ เพื่อสนองอุดมคติของตน และเมื่อภารกิจแล้วเสร็จสมบูรณ์ เขาผู้นั้นก็จะเดินทางกลับมาสู่
จุดเริม่ต้นเพื่อนําสิ่งมีค่าสูงสุดจากการเดินทางของเขามามอบให้แกส่ังคม  เรื่องทํานองนี้เกิดขึ้นเป็นวงจรอยู่เสมอ
และเป็น 1 ในรูปลักษณ์ของอาร์คไีทพ์วีรบุรุษ  
 ด้วยเหตุนี้ การศึกษาชีวิตการเคลือ่นไหวของประธานาธิบดโีฮจมิินหใ์นฐานะวีรบุรุษของเวียดนาม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภารกิจการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อแสวงหาหนทางกอบกู้เอกราชแห่งชาติเมือ่         
ค.ศ. 1911 และการเดินทางกลบัมาสู่มาตุภมูิหลังจากท่ีภารกิจดังกล่าวแล้วเสรจ็สมบรูณ์ใน ค.ศ. 1941 จึงเป็น
ประเด็นที่น่าสนใจและควรแก่การศึกษาวิเคราะห์ตามกรอบอาร์คไีทพ์วีรบุรุษ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยทางคติชนวิทยาครั้งนีเ้ป็นการศึกษาชีวประวัติของประธานาธิบดีโฮจมิินห์แห่งประเทศ
เวียดนามด้วยวิธีการนํากรอบอารค์ีไทพ์วีรบุรุษมาเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห ์
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ขอบเขตของการวิจัย 
เอกสารที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยหนังสือจํานวน 7 เล่ม ซึ่งมเีนื้อหาเกี่ยวกับประธานาธิบด ี

โฮจิมินห์ที่เขียนด้วยภาษาเวียดนามโดยชาวเวียดนาม ดังนี้  
 1. Hồ Chí Minh Tiểu sử (Song Thành, 2010) 
 2. Vừa đi đường vừa kể chuyện (T. Lan, 2009) 
 3. Nguyễn Ái Quốc tại Pari (1917-1923) (Thu Trang, 2002) 
 4. Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch (Trần Dân Tiên, 1955) 
 5. Những người thân trong gia đình Bác Hồ (Trần Minh Siêu, 2008) 
 6. Bác Hồ viết di chúc (Vũ Kỳ, 2008) 
 7. Thư ký Bác Hồ kể chuyện (Vũ Kỳ, 2009) 
 

การทบทวนเอกสารที่ใช้ในงานวิจัย 
 1. หนังสือ “Hồ Chí Minh Tiểu sử” แปลเป็นภาษาไทยว่า “ชีวประวัติโฮจิมินห”์ เป็นผลงานของ
ศาสตราจารย์ซองแถ่งและคณะ มคีวามยาว 803 หน้า แบ่งเป็น 13 บท บทที่ 1 กล่าวถึงประธานาธิบดีโฮจิมินห์
ในสมัยเยาว์วัยและพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นความรักชาติในเบื้องต้น บทที่ 2 กล่าวถึงพัฒนาการของท่าน 
โฮจิมินห์ จากบุรุษทีร่ักชาติกลายเป็นสหายคอมมิวนิสต์อย่างเตม็ตัว บทที่ 3 กล่าวถึงบทบาทของท่านโฮจิมินห์ใน
ขบวนการต่อต้านลัทธิล่าอาณานิคมระดบันานาชาติ และการส่งเสรมิขบวนการปลดปล่อยประชาชนในกลุ่ม
ประเทศอาณานิคม บทที่ 4 กล่าวถึงการเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโฮจิมินห์เพื่อศึกษาทฤษฎเีกี่ยวกับ
ขบวนการปฏิวัติในประเทศอาณานิคม บทที่ 5 กล่าวถึงภารกิจการก่อตั้งพรรคคอมมิวนสิตเ์วียดนาม บทที่ 6 
กล่าวถึงภารกิจการบริหารขบวนการปฏิวัตเิวียดนามจากต่างประเทศของท่านโฮจิมินห์ บทที่ 7 ประธานาธิบด ี
โฮจิมินห์ได้บริหารประชาชนก่อการจลาจลในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1945 และสถาปนาประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเวียดนาม บทที่ 8 กล่าวถึงบทบาทของท่านโฮจิมินห์ในขบวนการสรา้งสรรค์และปกป้องระบอบ
ประชาธิปไตย พร้อมท้ังเตรียมการสําหรับขบวนการต่อต้านฝรั่งเศสในระยะยาว บทที่ 9 ประธานาธิบดี 
โฮจิมินห์บริหารขบวนการต่อต้านฝรั่งเศส บทที่ 10 ประธานาธิบดีโฮจิมินห์บริหารขบวนการสร้างสรรค์ระบอบ
สังคมนิยมทีภ่าคเหนือ บทที่ 11 ประธานาธิบดโีฮจมิินห์บรหิารขบวนการต่อต้านสหรัฐอเมริกาของชาวเวียดนาม 
บทที่ 12 กล่าวถึงช่วงบั้นปลายชีวิตของประธานาธิบดโีฮจมิินห์ บทที่ 13 เป็นการยกย่องประธานาธิบดีโฮจิมินห์
ในฐานะผู้นําท่ียิ่งใหญ่ของชาวเวียดนาม  
 2. หนังสือ “Vừa đi đường vừa kể chuyện” แปลเป็นภาษาไทยว่า “เรื่องเล่าระหว่างการเดินทาง” 
เขียนโดยที.ลาน เป็นการบันทึกเรือ่งราวชีวิตการเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโฮจิมินหร์ะหว่างที่ท่านอยู่ใน
ประเทศฝรั่งเศส รสัเซีย จีน และอกีหลายประเทศท่ัวโลก ตั้งแต่ ค.ศ. 1923 ถึง ค.ศ. 1945 ประธานาธิบดีโฮจิ
มินห์ไดเ้ล่าเรื่องราวเหล่านี้ใหส้หายชาวเวียดนามฟังระหว่างทีเ่ดินทางไปยังสนามรบในศึกต่อต้านฝรั่งเศสเมื่อ 
ค.ศ. 1950 
 3. หนังสือ “Nguyễn Ái Quốc tại Pari (1917-1923 )”  แปลเป็นภาษาไทยว่า “เหงวียนอ๊ายก๊วก  
ณ กรุงปารสี ตั้งแต่ ค.ศ. 1917 ถึง ค.ศ. 1923” เขียนโดยทูจาง มีความยาว 453 หน้า (เหงวียนอ๊ายก๊วกเป็น
นามแฝงของท่านโฮจมิินห์) เนื้อหาในหนังสือสะท้อนให้เห็นประวัตขิองประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในช่วงเวลา 6 ปี  
ที่ท่านอาศัยอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (ตั้งแต ่ค.ศ. 1917  ถึง ค.ศ. 1923) โดยให้น้ําหนักในการวิเคราะห์
เหตุการณ์ตา่งๆ ที่เกิดขึ้นกับท่านโฮจิมินห์ อาทิ การส่งจดหมายเรียกร้องสิทธิของประชาชนชาวเวียดนามไปยัง
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การประชุมนานาชาติที่พระราชวังแวร์ซาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรยีกร้องใหน้านาประเทศยอมรับสิทธิข้ัน
พืน้ฐานของชาวเวียดนาม  การเขา้ร่วมการประชุมที่เมืองตูร์ การก่อตั้งองค์กร “ความร่วมมือระหว่างประเทศ
อาณานิคม” และภารกิจการเผยแพร่หนังสือพิมพ์ช่ือ “Le Paria” หรือ “คนยาจก” 
 4. หนังสือ “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” แปลเป็นภาษาไทยว่า 
“เรื่องราวเลา่ขานเกี่ยวกับชีวิตการเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโฮจิมินห์” เขียนโดยนายเจิ่นเซินเตียน กล่าวถึง
ชีวิตการเคลื่อนไหวของท่านโฮจมินิห์ ตั้งแต่เมื่อออกเดินทางไปต่างประเทศเพื่อแสวงหาหนทางกอบกู้เอกราช
แห่งชาติจนกระทั่งขบวนการปฏิวตัิเวียดนามประสบผลสําเร็จ (ค.ศ. 1945) นอกจากหนังสือเล่มนี้จะอุดมด้วย
เหตุการณ์แห่งประวัติศาสตร์ประเทศเวียดนามแล้ว ยังเป็นหนังสือฉบับเริ่มแรกทีบ่ันทึกชีวประวัติของท่าน 
โฮจิมินห์อีกด้วย 
 5. หนังสือ “Những người thân trong gia đình Bác Hồ” แปลเป็นภาษาไทยว่า “ญาติพี่น้องใน
ครอบครัวลุงโฮ” เขียนโดยเจิ่นมิงเซียว ผู้เขียนไดร้วบรวมข้อมลูเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของประธานาธิบดี 
โฮจิมินห์และแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ส่วนด้วยกัน ส่วนท่ี 1 กล่าวถึงบิดาของท่านโฮจิมินห์ ส่วนท่ี 2 กล่าวถึงมารดา
ของท่านโฮจิมินห์ ส่วนท่ี 3 กล่าวถึงพี่สาวของท่านโฮจิมินห์ และส่วนสุดท้ายกล่าวถึงพี่ชายของท่านโฮจิมินห ์
 6. หนังสือ “Bác Hồ viết di chúc” แปลเป็นภาษาไทยว่า “ลุงโฮเขียนพินัยกรรม” เขียนโดยสหาย
หวูกี่ กล่าวถึงภารกิจการเขียนพินยักรรมของประธานาธิบดโีฮจมิินห์ในช่วงเวลาตั้งแต่ ค.ศ. 1965 ถึง ค.ศ. 1969  
หนังสือ “ลุงโฮเขยีนพินัยกรรม” แบ่งเนื้อหาเป็น 5 ส่วนหลัก ส่วนที่ 1 กล่าวถึงการเขียนพินัยกรรมเป็นครั้งแรก
ใน ค.ศ. 1965 โดยประธานาธิบดีโฮจิมินหต์ั้งช่ือเอกสารดังกล่าวว่า “ความลับสูงสุด” ส่วนท่ี 2 กล่าวถึงการ
ปรับปรุงแก้ไขพินัยกรรม ซึ่งท่านโฮจิมินหไ์ด้ปฏิบัติ ณ เมืองกวางโจว ประเทศจีน เนื่องจากได้เดินทางไปพักร้อน
ที่สถานท่ีดังกล่าวตามคําร้องขอของกรมการเมืองเวียดนาม ส่วนท่ี 3 ท่านโฮจิมินหไ์ด้เพิม่เนื้อหาของพินัยกรรมใน
ฉบับท่ีเขียนขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1966 ซึ่งให้นํ้าหนักกับประเด็นมิตรสหายตอ้งมีความรักต่อกัน ส่วนท่ี 4 ว่าด้วยประเด็น
มนุษยชาติ เป็นประเด็นที่ท่านโฮจมิินห์เน้นย้ําในพินัยกรรมฉบับ ค.ศ. 1968  ส่วนสุดท้ายกล่าวถึงเหตกุารณ์ท่าน
โฮจิมินห์ปรับปรุงเนื้อหาของพินัยกรรม ฉบับ ค.ศ. 1969 
 7. หนังสือ “Thư ký Bác Hồ kể chuyện” แปลเป็นภาษาไทยว่า “เลขานุการของลุงโฮเล่าเรื่อง” 
เขียนโดยสหายหวูกี่ มีความยาว 358 หน้า แบ่งเนื้อหาเป็น 5 บท บทท่ี 1 กล่าวถึงท่านโฮจมิินห์กับภารกิจการ
เคลื่อนย้ายหน่วยงานราชการของเวียดนามจากกรุงฮานอยไปยังบรเิวณฐานทัพ ใน ค.ศ. 1946 บทที่ 2 ท่าน 
โฮจิมินห์ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนสหภาพโซเวยีต ใน ค.ศ. 1959 บทที่ 3 เป็นทัศนคติทีท่่านโฮจิมินห์มตี่อเยาวชน
เวียดนาม  บทที่ 4 ประกอบด้วยจดหมายที่บอกเล่าเรื่องราวของท่านโฮจิมินห์ บทที่ 5 ให้นํ้าหนักในหัวข้อ    
“ลุงโฮเขียนพินัยกรรม” 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
งานวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยจากเอกสารและดําเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี ้
1. รวบรวมหนังสือท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับประธานาธิบดโีฮจิมินห์ ซึ่งผลิตขึ้นโดยคนเวียดนามและเป็นภาษา

เวียดนาม จํานวน 7 เล่ม 
2. สังเคราะห์ชีวประวัติของประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากแหล่งข้อมลูข้างต้นบนพ้ืนฐานของกรอบ 

อาร์คีไทพ์วีรบรุุษ 
3. นําเสนอข้อมูลด้วยการพรรณนาเป็น 2 ประเด็น คือ 

     ประเด็นท่ี 1 ชีวประวัติของประธานาธิบดีโฮจิมินห ์
    ประเด็นท่ี 2 ประธานาธิบดโีฮจิมินห ์: การเดินทางและการกลับมาว่าด้วยกรอบอาร์คีไทพ์วีรบุรุษ 
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ผลการวิจัย 
 1. ชีวประวัติของประธานาธิบดโีฮจิมินห ์
    ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ถือกําเนิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 1890 ณ หมู่บ้านหว่าง-จู่ (Hoang 
Tru) ปัจจุบันคือ ตําบลกีม-เลียน (Kim Lien) อําเภอนาม-ด่าน (Nam Dan) จังหวัดเหงะ-อาน (Nghe An) 
ประเทศเวยีดนาม มีนามว่า นายเหงวียน-ซิง-กุง (Nguyen Sinh Cung)  บิดาชื่อนายเหงวียน-ซิง-ซัก (Nguyen 
Sinh Sac)  มารดาช่ือนางหว่าง-ถิ-ลวาน (Hoang Thi Loan)  พ่ีสาวช่ือนางสาวเหงวียน-ถิ-แทง (Nguyen Thi 
Thanh)  และพี่ชายชื่อนายเหงวียน-ซิง-เคียม (Nguyen Sinh Khiem)  เนื่องจากได้ถือกําเนิดในครอบครัวที่มี
การศึกษา กล่าวคือ ผูเ้ป็นบิดาเคยประกอบอาชีพเป็นครสูอนหนังสือ กับทั้งเคยดํารงตําแหน่งอํามาตย์ในสมัย
ราชวงศ์เหงวียน (Nguyen Dynasty) (เป็นราชวงศ์สุดท้ายที่ปกครองประเทศเวียดนามตามระบอบศักดินา)  
ท่านโฮจิมินห์จึงไดร้ับการอบรมศกึษาจากบิดาและมารดาอย่างดี ทา่นมีความรูด้้านขนบธรรมเนยีมประเพณีและ
วัฒนธรรมของชาวเวียดนามอย่างลึกซึ้ง  ทางด้านภาษา นอกจากภาษาเวียดนามที่เป็นภาษาประจําชาติ       
ท่านโฮจิมินห์ยังสามารถใช้ภาษาจนีและภาษาฝรั่งเศสอย่างคล่องแคล่วตั้งแต่สมัยเยาว์วัย  
    ด้วยเหตุที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้ถือกําเนดิและเจรญิวัยในสถานการณ์ที่เวียดนามตกอยู่ภายใต้
การควบคุมของฝรั่งเศส ชาวเวียดนามมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีแสนลําบาก ท่านจึงมีความประสงค์ทีจ่ะแสวงหา
หนทางกอบกู้เอกราชให้กลับคืนสูม่าตุภมูิ  นอกจากน้ัน ประเพณีความรักชาติที่บรรพบุรุษชาวเวียดนามได้
ปลูกฝังครั้งอดตี ก็นับเป็นเงื่อนไขสําคัญกระตุ้นความมุ่งมั่นปลดปลอ่ยชาติของท่านโฮจิมินห์   

   ในความเป็นจริง ท่ามกลางสภาวะวิกฤตของบ้านเมืองดังท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น มีบุรุษมากหน้าหลายตา
ได้ลุกข้ึนบริหารขบวนการต่อต้านฝรั่งเศสของชาวเวียดนาม อาทิ จกัรพรรดหิ่ามงี (Emperor Ham Nghi)   
(พระราชสมภพเมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม ค.ศ. 1871-สวรรคตเมื่อวันท่ี 4 มกราคม ค.ศ. 1943)  พระองค์ทรงมี    
พระราชประสงค์จะขับไล่ฝรั่งเศสและทําให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองภายใต้การปกครองตามระบอบศักดนิา อน่ึง 
สุภาพบุรุษ 2 ท่านคือ ท่านฟานโบ่ยโจว (Phan Boi Chau) (เกิดเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม ค.ศ. 1867-อสญักรรม
เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม ค.ศ. 1940) และท่านฟานโจวจิง (Phan Chau Trinh) (เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 
1872-อสัญกรรมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 1926)  ท่านทั้งสองมีเป้าหมายทําให้เวียดนามพัฒนาตามระบอบ  
ทุนนิยม  อย่างไรก็ดี แมผู้้นําขบวนการต่อต้านฝรั่งเศสทั้ง 3 ท่าน ล้วนมีความมุ่งมั่นช่วยชาติ ขณะเดียวกันชาว
เวียดนามทีร่่วมขบวนการก็ได้ต่อสูอ้ย่างกล้าหาญ แต่แล้วขบวนการตอ่ต้านฝรั่งเศสในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ต้น
ศตวรรษที่ 20 ล้วนประสบความลม้เหลว ปรากฏการณด์ังกล่าวทําให้ท่านโฮจมิินห์ตระหนักได้ว่า กระแสการ
พัฒนาประเทศตามระบอบศักดินาและระบอบทุนนิยมที่ก่อรากสร้างฐานและยืนยันความเป็นตัวตนมานานนับ
หลายสิบศตวรรษ ไม่เหมาะสมกับเวียดนาม ดังนั้น ใน ค.ศ. 1911 ท่านโฮจมิินห์ตดัสินใจเดินทางไปต่างประเทศ
เพื่อแสวงหาหนทางกอบกูช้าติที่ทันสมัยและเหมาะสมแก่ประเทศเวยีดนามที่สดุ  
    ตั้งแต่ ค.ศ. 1911 จนถึง ค.ศ. 1941 ท่านโฮจมิินห์เคลื่อนไหวด้านการเมืองในหลายประเทศท่ัวโลก 
ไม่ว่าจะเป็นประเทศฝรั่งเศส สหรฐัอเมริกา อังกฤษ กลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกาและกลุม่ประเทศในทวีปเอเชีย 
ผลจากการเคลื่อนไหวตลอดระยะเวลา 30 ปีที่กล่าวมาก็คือ ท่านสามารถหาหนทางกอบกู้ชาติว่าด้วยกระแส
คอมมิวนิสต์ให้แก่ชาวเวยีดนาม   
    ใน ค.ศ. 1940 สถานการณ์การเมืองโลกมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ กล่าวคือ สงครามโลกครั้งท่ี 2 
ซึ่งได้เปดิฉากขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1939 ระหว่างฝ่ายสัมพันธมติรกับฝ่ายฟาสซิสต์ กําลังอยู่ในช่วงดุเดือดทีส่ดุ วันท่ี 15 
มิถุนายน ค.ศ. 1940 ฟาสซิสตเ์ยอรมนีโจมตีฝรั่งเศส และวันท่ี 22 มิถุนายน ค.ศ. 1940 รัฐบาลฝรั่งเศสยอม
จํานนฟาสซสิต์เยอรมนีอย่างไร้เง่ือนไข เหตุการณด์ังกล่าวสื่อความหมายว่า ศัตรูของชาวเวียดนามอ่อนแอและ 
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ไร้ประสิทธิภาพ ด้วยวิสยัทัศน์อันยาวไกล พร้อมความอ่อนไหวต่อสถานการณ์การเมืองโลก ท่านโฮจิมนิห์แลเห็น
โอกาสทําการปฏิวัติที่ประเทศเวยีดนาม ท่านจึงเดินทางกลับมายังภาคเหนือของเวียดนามเพื่อบริหารขบวนการ
กอบกู้ชาติและปลดปล่อยประชาชน 
    ตั้งแต่ ค.ศ. 1941 จนถึง ค.ศ. 1945 ท่านโฮจมิินห์อาศัยอยู่ในบรเิวณชายแดนระหว่างประเทศจีนกบั
ประเทศเวยีดนาม และได้เตรียมการสําหรับการจลาจลครั้งใหญ่ ทั้งด้านการสร้างกําลังทัพ สร้างความสัมพันธ์ 
อันดีกับกําลังฝ่ายสัมพันธมติรที่ประจําการอยู่ในประเทศจีน และการปลุกระดมจติวิญญาณแห่งความรกัชาติ
ภายในหมู่ชาวเวียดนาม ดังนั้น เมือ่โอกาสมาถึง ท่านโฮจิมินห์กส็ามารถบริหารประชาชนลุกขึ้นก่อการจลาจล 
ขับไล่กําลังฟาสซสิต์ญีปุ่่น กําลังทหารฝรั่งเศส กอบกู้อิสรภาพให้กลบัคืนสู่แผ่นดินบ้านเกดิ การปฏิวตัปิระสบ
ความสําเร็จในวันท่ี 19 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ต่อจากนั้น ท่านโฮจิมนิห์ไดส้ถาปนาประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเวียดนามเมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1945 
    หลังการปฏิวัติ ค.ศ. 1945 รัฐบาลของท่านโฮจมิินห์ต้องเผชิญกับอุปสรรคนานัปการ หนึ่งในนั้นคือ 
กําลังทหารฝรั่งเศสเข้ามาบุกรุกเวยีดนามเป็นครั้งท่ี 2 ด้วยเป้าหมายล้มลา้งรัฐบาลของท่านโฮจิมินห์ และทําให้
เวียดนามหวนกลับคืนสู่สถานภาพเป็นเมืองอาณานิคมของฝรั่งเศสดงัที่เคยเป็นมา ด้วยความมุ่งมั่นทีจ่ะปกป้อง
เอกราชของชาติ ท่านโฮจิมินห์บรหิารทหารและชาวเวียดนามต่อต้านฝรั่งเศสเป็นเวลานานนับ 9 ปี ตั้งแต่     
ค.ศ. 1945 ถึง ค.ศ. 1954  ผลปรากฏว่า หลังจากท่ีทหารเวียดนามชนะกําลังทหารฝรั่งเศส ณ ศึกเดียนเบียนฟู 
(Battle of Dien Bien Phu) (ค.ศ. 1954) ฝรั่งเศสจาํต้องถอนกําลังทัพออกจากประเทศเวียดนาม ยุตสิงคราม
ระหว่าง 2 ชนชาติ 
    ทันทีท่ีฝรั่งเศสถอนกําลังทัพออกจากเวียดนาม สหรัฐอเมริกาก็รีบส่งกําลังทหารเขา้มาควบคมุพื้นที่
ทางตอนใต้ของประเทศ ด้วยเป้าประสงค์แบ่งแยกเวยีดนามเป็น 2 ประเทศ คือ เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ 
เช่นเดียวกับสถานภาพที่เกิดขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลี ในฐานะผู้บริหารสูงสดุของประเทศเวียดนาม ประธานาธิบดี
โฮจิมินห์ไม่ยินยอมใหส้หรัฐอเมริกาเข้ามามีอิทธิพล จึงได้บรหิารขบวนการต่อต้านสหรัฐอเมริกาตั้งแต ่ค.ศ. 1954 
จนกระทั่ง ค.ศ. 1969  

   วันท่ี 2 กันยายน ค.ศ. 1969 ประธานาธิบดโีฮจมิินห์ถึงแก่อสัญกรรม แม้ท่านจะจากชาวเวียดนาม
ไปในขณะที่กําลังสหรัฐอเมริกายังคงควบคุมบริเวณทางตอนใต้ของประเทศ และเวียดนามก็ยังไม่สามารถรวม
เป็นปึกแผ่นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่รากฐานและแนวทางการบริหารประเทศที่ท่านได้วางไว้ก่อนหน้าน้ัน ทําให้
สหายชาวเวียดนามคนอ่ืนๆ สามารถต่อยอดอุดมการณ์ของท่านจนกระทั่งประสบผลสําเร็จในวันท่ี 30 เมษายน 
ค.ศ. 1975 

   ด้วยคุณูปการอันใหญ่หลวงที่มตี่อประเทศชาติ ท่านโฮจมิินห์จึงได้รับความเคารพนับถือและ    
ความศรัทธาจากชาวเวียดนามทุกหมู่เหล่าชนช้ัน ปกรณัมว่าด้วยความเป็นวีรบรุุษของท่าน ท่ียอมสละ
ผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการออกเดินทางไปต่างประเทศเพียง
ลําพัง ผจญกับภัยอันตรายต่างๆ และทนต่อทุกข์ทรมานกายอย่างแสนสาหัสตลอดช่วงเวลา 30 ปี (ค.ศ. 1911-
1941) เพื่อแสวงหาหนทางกอบกู้ชาติ ยังคงได้รับการเล่าขานสืบต่อกันมาตราบเท่าทุกวันน้ี 

2. ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ : การออกเดินทางและการกลับมาว่าด้วยกรอบอาร์คีไทพ์วีรบรุุษ 
    อาจกล่าวได้ว่า นอกจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซึ่งเกิดขึ้นระหว่าง 2 ฝ่ายคือฝ่ายสมัพันธมิตรกับฝ่าย
ฟาสซิสต์ จะผันเปลีย่นความสมดลุทางพลังอํานาจระหว่างกลุ่มประเทศมหาอํานาจแล้ว ยังเปิดโอกาสให้
ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตกลกุข้ึนต่อต้านเพื่อกอบกู้อิสรภาพและปลดปล่อย



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 ISSN 2408 - 0845
37

พวกเขาให้กลายเป็นไท แม้ท่านโฮจิมินห์จะกําลังอาศัยอยู่ในประเทศจีน แต่ก็แลเห็นโอกาสทําการปฏิวตัิที่
ประเทศเวยีดนาม จึงมุ่งมั่นกลับเขา้ไปเวียดนามเพื่อบริหารขบวนการปฏิวัติในประเทศ ช่วง ค.ศ. 1940 ท่าน 
โฮจิมินห์เปิดการประชุมสหายคอมมิวนิสต์ชาวเวียดนาม ณ เมืองคนุหมิง ประเทศจีน โดยกล่าวไว้ในหนังสือ 
“Hồ Chí Minh Tiểu sử” [ชีวประวัติโฮจิมินห]์ (Song Thành, 2010, p. 287) ความว่า   
 

... Đây là thời cơ thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Ta phải tìm mọi cách về 
nước để tranh thủ nắm thời cơ. Chậm trễ lúc này là có tội với cách mạng.  

แปลว่า 
... นี่เป็นโอกาสอันดีสําหรับการปฏิวัติเวียดนาม เราต้องหาทุกวิถีทางกลับเข้าไปประเทศ เพ่ือ

คว้าโอกาสนี้เอาไว้ การเช่ืองช้า ณ เพลานี้จะเป็นโทษแก่การปฏิวัติ  
. 

 ประมาณเดือนตุลาคม ค.ศ. 1940 คณะของท่านโฮจมิินห์เดินทางออกจากเมืองคุนหมิงมุ่งไปยังเมือง 
กุ้ยหลิน มณฑลกวางสี  จากนั้นในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1940 ท่านและสหายผู้ตดิตามชาวเวียดนามออกจากเมือง
กุ้ยหลินสู่อําเภอจิ้งซี ซึ่งตดิกับชายแดนเวียดนาม  วันท่ี 28 มกราคม ค.ศ. 1941 คณะของท่านโฮจิมินห์สามารถ
เข้าสู่เวียดนามสําเร็จ  วินาทีที่ท่านโฮจิมินห์ได้ก้าวเข้าสูม่าตภุูมิหลังจากที่ต้องพลัดพรากจากกันมานาน 30 ปี 
เป็นวินาทีศักดิ์สิทธ์ิและเต็มไปด้วยความหมาย โดยท่านได้กล่าวถึงความสะเทือนใจจากเหตุการณ์ครั้งนั้นใน
หนังสือ “Vừa đi đường vừa kể chuyện” [เรื่องเล่าระหว่างการเดินทาง] (T. Lan, 2009, p. 82) ว่า 
 

... Xa rời tổ quốc đã hơn 30 năm. Đã mất bao thời giờ và sức lực tìm liên lạc 
mà không được. Bao nhiêu năm thương nhớ, đợi chờ. Hôm nay mới bước chân về nơi 
non song gấm vóc của mình. Khi bước qua cái bia giới tuyến, long Bác vô cùng cảm 
động  

แปลว่า 
... พลัดพรากจากประเทศมากว่า 30 ปี ทุ่มเทเวลาและแรงกําลังแก่การติดต่อแต่ก็ไม่ได้ผล 

คิดถึงและรอคอยมานานปเีหลือเกนิ ถึงวันน้ีจึงจะได้กลับมาสู่บ้านเกดิเมืองนอนท่ีแสนงดงาม เมื่อก้าว
ผ่านป้ายแบ่งเขตชายแดน ใจลุงรูส้กึซาบซึ้งอย่างยิ่ง 

 

 การกลับมาสู่มาตุภมูิของท่านโฮจมิินห์ใน ค.ศ. 1941 สื่อความหมายหลายประการ สําหรับชาว
เวียดนาม เหตุการณด์ังกล่าวเป็นจดุเริ่มต้นที่ขบวนการปฏิวัติของพวกเขาไดร้ับการบริหารจากท่านโฮจมิินห์
โดยตรง ยังผลให้ขบวนการมีการพัฒนาอย่างมีระบบและในรูปแบบก้าวกระโดด สําหรับท่านโฮจมิินห์เอง การ
กลับมาครั้งนี้มีคุณค่ามหาศาล เพราะการทีไ่ด้นําพาชาวเวียดนามลกุข้ึนต่อสู้เพื่อกอบกู้เอกราชแห่งชาติ อีกทั้งได้
ดํารงชีวิตในอ้อมกอดของแผ่นดินแม่เป็นประสงค์ที่ท่านใฝฝ่ันมานานปี ที่สําคัญไม่น้อยไปกว่านั้น เมื่อนํา
เหตุการณ ์ค.ศ. 1941 มาใช้ประกอบการสังเคราะห์ชีวประวัติของท่านโฮจมิินห์ตามแนวคิดอาคไีทพ์วีรบุรุษ จะ
เห็นได้ว่า การกลับมาของผู้นําท่ียิ่งใหญ่แห่งเวียดนามเป็นการเดินทางสู่จุดเริ่มต้น หลังจากท่ีได้ออกไปผจญภัยใน
ต่างถิ่น  ทั้งหมดนี้เป็นวงจรที่เกิดขึน้กับเหล่าวรีบุรุษอยู่เสมอ 
 ทั้งนี้ เห็นควรอธิบายเพิ่มเติมว่า ชาวเวียดนามใช้คําว่า “Anh hùng dân tộc” ที่สื่อความหมาย 
“วีรบุรุษของชาติ” ในภาษาไทย หรือ “The Hero” ในภาษาอังกฤษ กับประธานาธิบดีโฮจมิินห์ตลอดมาโดย
ปราศจากข้อสงสัย เพราะในสายตาของพวกเขา การที่ผู้นําโฮจิมินหค์ือ “The Hero” นั้น เป็นปรากฏการณ์
ธรรมชาติ เสมือนพระอาทิตย์ย่อมขึ้นทางทิศตะวันออกและจะต้องตกลงด้านทิศตะวันตก โดยทีไ่ม่จําเป็นต้อง
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ผ่านการพสิูจน์แต่อย่างใด  เหตุอาจเนื่องด้วยหลายประการแตส่ําคญัที่สุดคือความเคารพศรัทธาท่ีชาวเวียดนามมี
ต่อท่านโฮจมิินห์  อย่างไรกต็าม เมื่อวิเคราะห์ชีวประวัติของประธานาธิบดีโฮจิมินหด์้วยอาศัย 1 ในรปูลักษณ์ของ
อาร์คีไทพ์วีรบรุุษ กล่าวคือ วีรบุรษุต้องมีการเดินทางไปผจญภัยในต่างถิ่นแล้วจึงหวนกลับคืนสู่จุดเริม่ต้น (หรือ
บ้านเกิด) จะทําใหท้ราบว่า ทัศนะของชาวเวียดนามในเรื่องที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์เป็นวีรบุรุษคนหนึง่ เป็นไป
ด้วยเหตุและผล 
 อันดับแรก เห็นควรศึกษาความหมายของคําว่า “วีรบุรุษ” ให้สอดคล้องกันเสียก่อน  โจเซฟ แคมพ์
เบลล์ (Joseph Campbell) กล่าวถึงรูปลักษณ์ของความเป็นวรีบุรษุหลายประการในหนังสือ “The Power of 
Myth” หรือ “พลานุภาพแห่งเทพปกรณัม” ตามคําแปลของ บารนี บุญทรง  อาทิ วีรบุรุษคือ “... ใครบางคนซึ่ง
มอบชีวิตของเขาหรือของเธอให้กับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวของเขาเอง” (ดูเพิ่มเติมใน บารนี บญุทรง 2551, หน้า 
255) ซึ่งสอดคล้องกับการ “... เสยีสละอุทิศตนเองเพื่อบางสิ่ง-นั่นคือหลักศีลธรรมของความเป็นวีรบรุษุ”        
(ดูเพิ่มเตมิใน บารนี บุญทรง 2551, หน้า 263)  

ที่น้ี เรามาหาจดุยืนอันเดียวกันระหว่างใจความที่กล่าวมากับชีวประวัติของท่านโฮจิมินห์ อาจกล่าวได้
ว่า สถานการณ์ทีเ่วียดนามตกอยูภ่ายใต้การปกครองของฝรั่งเศส ชาวเวียดนามใช้ชีวิตความเป็นอยู่อยา่ง
ยากลําบากในฐานะบา่วทาส และศักดิ์ศรีของชาติถูกเหยยีดหยามอย่างสิ้นเชิง ฯลฯ ล้วนเป็นปัจจยักระตุ้นเหล่า
บุรุษชาวเวียดนามทีเ่ห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติให้ลุกขึ้นต่อสูก้ับฝรั่งเศส  “เหล่าบรุุษ” ในที่น้ีประกอบด้วย 
จักรพรรดิห่ามง ีท่านฟานโบ่ยโจว ท่านฟานโจวจิง รวมถึงท่านโฮจมินิห์ด้วย หากจะพิจารณา “ความเป็น
วีรบุรุษ” ตามคําจํากัดความดังกลา่วโดยไม่คํานึงถึงเงื่อนไขอื่นๆ บุรษุท้ัง 4 ท่านที่ได้เอ่ยนามไว้ข้างต้น ล้วนมีสิทธ์ิ
เป็นวีรบุรุษของเวียดนาม แต่ตามทัศนะของโจเซฟ แคมพ์เบลล์ บุคคลที่จะเป็นวรีบุรุษจําต้องกอปรดว้ย
คุณสมบัติมากไปกว่านั้น โจเซฟ แคมพ์เบลล์ได้กระชับความหมายของ “Hero” ด้วยรายละเอียดอื่นๆ อันเป็นบท
ทดสอบทีผู่้ประสงค์จะก้าวเข้าสู่ “ความเป็นวีรบรุุษ” จําต้องสัมผัสและผา่นพ้นให้ได้ หนึ่งในนั้นคือการผจญภัย 
(Adventure) ดังความว่า 
 

... การผจญภัยของวีรบรุุษโดยทั่วไปจะเริม่จากการที่ใครบางคนถูกพรากบางสิ่งไป หรือรู้สึก
ว่ามีบางสิ่งขาดหายไปจากประสบการณ์ปกติที่มีอยู่ หรือท่ีสมาชิกในสังคมของเขาไดร้ับอนุญาตให้มี 
บุคคลผู้นีจ้ึงออกเดินทางผจญภัยทีเ่ขาไมเ่คยประสบพบพานมาก่อน  

(ดูเพิ่มเตมิใน บารนี บุญทรง 2551, หน้า 256) 
 

ไม่เพียงเท่านั้น การผจญภัยของวรีบุรุษจะต้องเกิดขึ้นในลักษณะ “... การเดินทางไปและการกลับมา” 
(ดูเพิ่มเตมิใน บารนี บุญทรง 2551, หน้า 256) ซึ่งเป็น “... การเดินทางสู่จุดเริ่มต้น” นั่นเอง (ดูเพิ่มเตมิใน      
กิ่งแก้ว อัตถากร 2553, หน้า 3) ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็น “... สิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นวงจรเสมอ” (ดูเพิม่เตมิใน     
บารนี บุญทรง 2551, หน้า 256) สําหรับผู้เป็นวรีบุรุษ 
 ดังท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า ในสถานการณ์ที่เวียดนามตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส ประชาชนมี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลําบาก ก็มบีุรุษมากหน้าหลายตาชาวเวียดนามมุ่งมั่นกอบกู้อิสรภาพของชาติและ
ปลดปล่อยประชาชน มิใช่ท่านโฮจมิินห์เพียงผู้เดียว  แต่แล้วผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบรุุษน้ัน กลับมีเพียง
ท่านโฮจิมินห์ สาเหตุเพราะบรุุษมากหน้าหลายตาชาวเวียดนามที่มุ่งมั่นกอบกู้ชาติ ไม่มโีอกาสได้เข้าสู่วงจรอันจะ
นําไปสู่ความเป็นวีรบุรุษในลักษณะของ “... การเดินทางไปและการกลับมา” เยี่ยงท่านโฮจมิินห์  การที่ท่าน 
โฮจิมินห์ออกเดินทางไปต่างประเทศด้วยเป้าหมายแสวงหาหนทางกอบกู้เอกราชแห่งชาติเมื่อ ค.ศ. 1911 เป็น
สัญญาณบ่งบอกว่า ท่านได้ก้าวเขา้ไปสู่ “วงจร” แห่ง “ความเป็นวรีบุรุษ” ตลอดระยะเวลา 30 ปีท่ีถูกพลัดพราก
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จากบ้านเกิดเมืองนอน ท่านโฮจิมนิห์ยังต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ เพื่อถนอมบํารุงอุดมการณ์ด้านการเมืองของ
ตน ไม่ว่าจะเป็นความยากลาํบากในการดํารงชีพ การเผชิญกับฝ่ายตรงข้ามจนต้องถูกจองจําถึง 2 ครั้ง พบกับ
อันตรายแทบสิ้นชีวิต หรือความจาํเป็นที่จะต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลา เป็นต้น ในที่สดุ “วงจร” แห่ง “ความเป็น
วีรบุรุษ” ยุติด้วยเหตุการณ์ที่ท่านโฮจิมินห์กลับมาสู่อ้อมกอดของแผน่ดินแม่เมื่อ ค.ศ. 1941  หนังสือบันทึก
ชีวประวัติของประธานาธิบดีโฮจิมนิห์ท่ัวไป (Song Thành, 2010, p. 287-295) มักอธิบายสาเหตุของการหวน
กลับสู่บ้านเกิดของท่านโฮจิมินห์ใน ค.ศ. 1941 ไว้ว่า ท่านโฮจมิินห์เดินทางกลับมาเพราะแลเห็นโอกาสนําพา  
ชาวเวียดนามลุกข้ึนต่อสูเ้พื่อกอบกู้เอกราชแห่งชาติ  แม้ฝ่ายฝรั่งเศสจะพยายามขัดขวางและใช้ทุกวิถีทางเพื่อ
กําจัดท่าน แต่ด้วยความรักชาติ ยดึมั่นในผลประโยชน์ของชาติเหนือสิ่งอื่นใด ท่านโฮจิมินห์ก็สามารถกลับสู่
ประเทศเวยีดนามโดยสวัสดิภาพได้  อย่างไรก็ดี เมื่อมองในเชิงคติชนวิทยา การเดินทางกลับเข้ามาประเทศ
เวียดนามของท่านโฮจิมินหส์ามารถอธิบายด้วยเหตุผลว่า ท่านเป็นวรีบุรุษ หลังจากท่ีได้ออกไปผจญภยัในต่างถิ่น
เป็นเวลา 30 ปี ท่านจําต้องกลับสูจุ่ดเริม่ต้นคือแผ่นดินบ้านเกดิ  ด้วยเหตุที่ท่านโฮจิมินห์เป็นวีรบรุุษ ท่านจึง
สามารถเดินทางกลับสู่จดุเริม่ต้นหรือแผ่นดินบ้านเกิดอย่างปลอดภัย ถึงแม้ฝ่ายฝรั่งเศสจะหาทางกําจดัหรือจะ
พยายามขัดขวางเพียงใดก็ตาม  
 วงจรอันจะนําไปสู่ความเป็นวีรบรุษุท่ีว่าด้วยการเดินทางและการกลบัมาไมไ่ดเ้กิดขึ้นกับกรณีของท่าน
โฮจิมินห์เป็นครั้งแรก  ตัวอย่างวีรบุรุษที่มีการเดินทางไปผจญภัยในต่างถิ่นแล้วจึงหวนกลับมาสู่จดุเริม่ต้นนั้น พบ
ทั้งในโลกตะวันตกและโลกตะวันออก  สําหรับวีรบรุุษในโลกตะวันตก โจเซฟ แคมพ์เบลลไ์ด้กล่าวถึง ดอน กิโฆเต้ 
(Don Quixote) ในฐานะวีรบุรุษคนสุดท้ายของสมยักลาง การผจญภัยของดอน กิโฆเต้ เกิดขึ้นในลักษณะ “... 
เขาขี่ม้าออกไปเพื่อรบกับยักษ์แตส่ิง่ที่อยู่แวดล้อมตัวเขากลับกลายเปน็กังหันลมแทนท่ีจะเป็นยักษ์” (ดูเพิ่มเติมใน 
บารนี บุญทรง 2551, หน้า 268)   
 สําหรับวรีบุรุษในโลกตะวันออก หนังสือ “ถังซําจั๋ง จดหมายเหตุการเดินทางสู่ดินแดนตะวันตกของ
มหาราชวงศ์ถัง” (แปลโดย ชิว ซหูลุน) เป็นหนังสือท่ีพระถังซําจั๋งพระภิกษุชาวจีนผูม้ีชื่อเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก
เขียนขึ้นเมื่อ 1, 368 ปีก่อน (ค.ศ. 646-2014) มีเนื้อหากล่าวถึงเหตกุารณ์พระถังซําจั๋งออกเดินทางไปศึกษา  
พระธรรมอยู่ในประเทศอินเดยีเปน็เวลานานถึง 17 ปี  ท่านจาริกสูแ่ว่นแคว้นต่างๆ ท่ีตั้งอยู่ทางตะวันตกของ
ประเทศจีน คดิเป็นระยะทางกว่า 5 หมื่นลี้ (ชิว ซูหลุน 2549, หน้า 19)  การออกเดินทางไปสัมผัสกับสิ่งแปลก
ใหม่ท่ีเกิดขึ้นในดินแดนต้นกําเนิดของพระพุทธศาสนาของพระถังซําจั๋ง ทําให้จดหมายเหตุการเดินทางฉบับน้ี 
นอกจากจะเป็นเอกสารบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่มีคณุค่ายิ่งเนื่องจากอุดมไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับภูมิอากาศ ทําเล
ที่ตั้ง จารีตประเพณี ภาษา ศาสนา ตามแว่นแคว้นต่างๆ ในประเทศอินเดียแล้ว ยังนับเป็นหลักฐานสําคัญเพื่อให้
ชาวโลกได้ช่ืนชมในความเป็นวีรบรุุษของพระถังซําจั๋ง หนทางสู่ความสําเร็จของพระภิกษุรูปนี้ยังคงเปน็แรง
บันดาลใจให้อู๋เฉิงเอินประพันธ์นิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่อง “ไซอิ๋ว” เมื่อประมาณ ค.ศ. 1590 เรื่องราวการออก
เดินทางไปผจญภัยของพระถังซําจัง๋ พร้อมเหล่าศิษย์ ประกอบด้วย ซุนหงอคง ตือโป๊ยก่าย และ ซัวเจง๋ ในเรื่อง 
“ไซอิ๋ว” ไม่เพยีงทําให้ผู้อ่านชาวจนีหลงใหล หากแตย่ังแผ่มนต์เสนห่ไ์ปท่ัวโลกจนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางใน
ช่ือต่างๆ อาทิ “Journey to the West”  “Monkey”  “Adventures of the Monkey God”  “Monkey 
to the West”  “Monkey: Folk Novel of China” - “The Adventures of Monkey” และ “Dear 
Monkey”  หลังจากท่ีไดร้ับพระคมัภีร์จากพระพุทธเจ้า พระถังซําจัง๋และเหล่าศิษย์เดินทางกลับสู่ประเทศจีน  
อันถือเป็นการแล้วเสร็จบททดสอบ “ความเป็นวีรบุรุษ” ว่าด้วย “การผจญภัย” ของพระภิกษุรูปนี้   
 วีรบุรุษตะวันออกอีกท่านหนึ่งที่ไดก้ล่าวขานถึงในวรรณกรรมมุขปาฐะสยามหลายฉบับคือ มะกะโท  
เมื่อเปรยีบเทียบตัวอยา่งการออกเดินทางไปผจญภัยกับโลกภายนอกแล้วจึงหวนกลับสู่จุดเริ่มต้นระหว่าง      
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ดอน กิโฆเต้ พระถังซําจั๋งและประธานาธิบดีโฮจิมินห์ กับ กรณีของมะกะโท พบว่า สอดคล้องกันหลายประการ  
มะกะโทต้องพลัดพรากจากแขวงเมืองบ้านเกิด คือเมืองเมาะตะมะ เดินทางสู่กรุงสโุขทัย เนื่องจากมีโหราจารย์
ท่านหนึ่งทํานายว่า หากเขาละทิ้งอาชีพการค้าและเข้ารับราชการแทน จะมีอนาคตที่เจริญรุ่งเรือง  ในช่วง
เริ่มแรก มะกะโทเข้าอาศัยอยู่กับนายช้างพระที่นั่งของสมเด็จพระร่วงเจ้าที่เป็นเจ้าเมืองสุโขทัย  เขาอดทนและ
เพียรพยายามในการปฏิบัติหน้าท่ีกวาดชําระโรงช้างโดยไม่มีข้อบกพร่องแต่ประการใด  ด้วยความเฉลยีวฉลาด 
มะกะโทกลายเป็นท่ีรักและไว้พระทัยของสมเด็จพระร่วงเจา้  เขาเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนกระทัง่ได้เลื่อน
ยศเป็นขุนวัง แต่ด้วยเหตุที่มะกะโทมีจิตปฏิพัทธ์กับพระธดิาของสมเด็จพระร่วงเจ้า จึงต้องลักพาพระนางหนีออก
จากเมืองสุโขทัย และเดินทางกลับสู่แขวงเมืองเมาะตะมะ  สาเหตุการเดินทางกลับสู่บ้านเกดิหรือจดุเริม่ต้นของ
มะกะโทครั้งนี้ ไดร้ะบุอย่างชัดเจนในวรรณกรรมมุขปาฐะเรื่อง พระรว่งทรงอภิเษกมะกะโทเป็นพระเจ้าฟ้ารั่ว 
จาก หนังสือราชาธิราช ว่า มะกะโทกลัวจะถูกสมเด็จพระร่วงเจ้าลงโทษ โดยมีข้อความประกอบ ว่า  
 

  ... ท่านทําการครั้งนี้ผดิ หาสมควรไม่ ถ้าทราบถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นพระเจ้าอยู่หัว 
ท่านก็จะถึงแกค่วามฉิบหาย  

(กรมศิลปากร, 2555, หน้า 114)   
 

 แต่หากนําวงจรของหนทางสู่ความเป็นวีรบุรุษมาเป็นฐานการวิเคราะห์ กลับพบว่า มะกะโทต้อง
เดินทางออกจากเมืองสุโขทัยเพื่อกลับสู่บ้านเกิดเพราะเขาเป็นวีรบรุษุ  หลังจากท่ีได้เดินทางไปผจญภยัในต่างถิ่น
แล้ว เขาย่อมต้องเดินทางกลับสูจ่ดุเริ่มต้น ดังท่ีเคยเกิดขึ้นกับ ดอน กิโฆเต้ พระถังซําจั๋ง และ ประธานาธิบดี 
โฮจิมินห์  เมื่อมะกะโทผา่นขั้นตอนสุดท้ายในวงจรการเดินทางและการกลับมาสําหรับวีรบรุุษ เขาก็กลายเป็น
วีรบุรุษอย่างเตม็ตัว  มะกะโทข้ึนครองราชย์ในเมืองเมาะตะมะ ทรงพระนามว่า พระเจ้าฟ้ารั่ว ในสถานะปฐม
กษัตริย์ผูย้ิ่งใหญ่ในแผ่นดินดังกล่าวนับจากนั้นเป็นต้นมา  
 สิ่งที่น่าสังเกตคือ แมเ้หล่าวรีบุรุษเช่น ดอน กิโฆเต้ พระถังซําจั๋ง มะกะโท และ ประธานาธิบดโีฮจิมินห์ 
จะถูกโอบล้อมอยู่ในปริบทที่แตกตา่งกันอย่างสิ้นเชิง โดย ดอน กิโฆเต้ ถือกําเนิดและเจริญวัยท่ามกลาง
วัฒนธรรมตะวันตก ขณะที่ พระถงัซําจั๋ง มะกะโท และประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม
ตะวันออก แต่บุรุษท้ัง 4 ท่านกลับมีลักษณะการดํารงชีพท่ีคล้ายๆ กนั คือ เมื่อเจริญวยัและถึงเวลาอันควร    
ท่านเหล่านั้นจะเดินทางไปผจญภยัในต่างถิ่น ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ นานา และสดุท้ายก็หวนกลบัสู่จดุเริ่มต้น
หรือดินแดนท่ีเป็นบ้านเกิด ความสอดคล้องต้องกันท่ีกล่าวมาชวนให้จินตนาการถึงสายสมัพันธ์สายหนึ่งซึ่งทํา
หน้าท่ีสานต่อระหว่างชีวิตทั้ง 4 ให้อยู่ในแบบแผนอันเดยีวกันซึ่งก็คือ “อนุภาคต้นแบบ” หรือ “อาร์คไีทพ์”      
ที่สามารถใช้เป็นกรอบการวิเคราะห์วีรบุรุษของชาติต่างๆ ตลอดจนนําไปสู่ข้อสรุปของลักษณะวีรบรุุษ ไม่ว่าท่าน
ผู้นั้นจะถือกําเนดิในสมัยไหนและมีชาติกําเนิดเป็นเช่นไร  
 

สรุปผลการวิจัย 
 สรุปได้ว่า การศึกษาชีวประวัติของประธานาธิบดีโฮจมิินห์แห่งเวียดนามทําให้ทราบความยิ่งใหญ่ของ
ท่านในฐานะผู้นําประเทศ ทั้งยังให้ผู้อ่านประจักษ์ด้วยว่า ทัศนะที่ประธานาธิบดโีฮจมิินห์เป็นวรีบุรุษน้ันเป็นไป
ด้วยเหตุและผล การที่วีรบุรุษโฮจมิินห์ถูกกระตุ้นให้ออกเดินทางไปต่างประเทศเพื่อแสวงหาหนทางกอบกู้
ประเทศชาติ และเมื่อไดร้ับสิ่งมีค่าสูงสุดคือหนทางกอบกู้ชาติตามลัทธิมาร์กซ-์เลนิน ท่านก็เดินทางกลบัสู่
จุดเริม่ต้นหรือมาตภุูมิ พร้อมมอบสิ่งมีค่าดังกลา่วแก่ประชาชนเวียดนาม พิสูจน์ให้เห็นว่า อาร์คีไทพ์วีรบุรุษว่า
ด้วยการออกเดินทางและการกลับมาจัดเป็นแนวคดิที่เป็นสากลสามารถพบเห็นและเช่ือมโยงกันได้ทั่วโลก      
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