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บทคัดย่อ
การศึกษาเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันระหว่างพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย (พธม.) กับแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)
ส่วนมากมักเป็นการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่ม นปช. หรือกลุ่มคนเสื้อแดงขณะที่การศึกษาเกี่ยวกับ
กลุ่ม พธม. หรือกลุ่มคนเสื้อเหลืองกลับมีจานวนน้อยนอกจากนี้การศึกษาเกี่ยวกับคนทั้งสอง
กลุ่มมักเป็นการศึกษาในเชิงเศรษฐกิจการเมืองโดยมองว่าความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
การเมืองในสังคมไทยเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชนชั้นกลางซึ่งเป็นกลุ่มคน
ส่วนใหญ่ของกลุ่ม พธม.กับชนชั้นกลางระดับล่างซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของกลุ่ม นปช.
บทความนี้มุ่งศึกษากลุ่มชนชั้นกลางซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของ พธม. โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนชนชั้นกลางที่ออกมาเคลื่อนไหวกับ พธม. จนก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์ “ลูกจีนรักชาติ” ทั้งนีผ้ ู้วิจัยต้องการนาเสนอวิธีการอธิบายแบบใหม่ที่พ้นไปจาก
กรอบคิดทางเศรษฐกิจการเมื องซึ่งถูกน ามาใช้อ ย่างแพร่ห ลายในสังคมไทยจนกลายเป็ น
กระบวนทัศน์สาเร็จรูปที่ครอบงาการอธิบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน
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ในบทความนี้ผู้ วิจัย ต้อ งการน าเสนอว่า การที่ชนชั้น กลางเชื้อ สายจีน ในเมือ งวั ย
กลางคนขึ้นไปเลือกที่จะชุมนุมกับ พธม.จนก่อให้เกิดปรากฏการณ์ “ลูกจีนรักชาติ” นั้นเป็น
ผลมาจากส านึกประวั ติศาสตร์ของคนไทยเชื้อสายจีน ที่ค่อยๆถูกสร้างขึ้นนับ แต่ทศวรรษ
2510 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เริ่มเกิดการสร้างประวัติศาสตร์ของคนไทยเชื้อสายจีนโดยมีการ
เชื่อมโยงตนเองเข้ากับสถาบันกษัตริย์การสร้างประวัติศาสตร์นี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษ 2520 – ทศวรรษ 2530 ซึ่งการเชื่อมโยง
ประวัติศาสตร์ของคนไทยเชื้อสายจีนกับสถาบันกษัตริย์ถูกกระทาอย่างเปิดเผยมากยิ่งขึ้นทั้ง
ยังเกิดการใช้อดีตเป็นเครื่องมือในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนกับ
สังคมไทยอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคนไทยเชื้อสายจีนที่ถูก
สร้างขึ้นนี้ได้กลายเป็นความจริงที่ครอบงากากับความคิดและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของ
พวกเขาจนนาไปสู่การเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มคนเสื้อเหลือง
นอกจากนี้ภายใต้บริบทที่ชนชั้นกลางเชื้อสายจีนเหล่านี้เติบโตจนสามารถสร้าง
ฐานะขึ้นมาได้นั้นภาครัฐและชนชั้นนาไทยได้นิยามประชาธิปไตยที่ยึดโยงกับอุดมการณ์ชาติ
และการจัดตาแหน่งแห่งที่ของคนตามแบบสังคมกลไกที่คนแต่ละคนควรกระทาตามหน้าที่
ของตนที่กาหนดไว้ประเทศชาติจึงจะก้าวหน้านิยามประชาธิปไตยที่กล่าวมาข้างต้นนี้เอื้อ
ประโยชน์ให้กับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนการเติบโต
ภายใต้นิยามประชาธิปไตยนี้ทาให้พวกเขายึดมั่นกับการรับรู้นิยามประชาธิปไตยชุดนี้จนไม่
สามารถจินตนาการถึงนิยามประชาธิปไตยแบบอื่นการนิยามประชาธิปไตยที่แตกต่างออกไป
จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายและสั่นคลอนความคิดความเชื่อของพวกเขาจนทาให้พวกเขาต้องลุกขึ้นมา
เคลื่อนไหวต่อต้าน
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Abstract
Present studies on Thai political conflict between the People’s
Alliance for Democracy (PAD) and the United Front Against Dictatorship (UDD)
normally focus on the latter. Hence, studies on the former are quite limited.
Furthermore, the studies on the two groups mostly focus on politicaleconomic aspect arguing that political-economic changes in Thai society have
been the main factors instigating conflict between middle class and lower
middle class affiliated with the PAD and the UDD respectively.
This article aims to explore Thai middle class especially the Thais of
Chinese lineage who were the main supporter of the PAD. At certain point,
they termed themselves and their movement as “patriotic Thai-born
Chinese” movement. Instead of following mainstream explanation based on
political-economic aspect, this article proposes a novel explanation to
explore Thai political conflict.
In this article, the author argues that middle class Thai-born Chinese
chose to align with the PAD and termed themselves “patriotic Thai-born
Chinese” because they were dictated by Sino-Thai historical consciousness.
This historical consciousness began to take shape in the 1970s when Thai of
Chinese descent started to construct historical narrative linking themselves
with Thai monarch. During the 1980s-1990s, this historical narrative underwent
significant change as alignment with the monarch became obvious.
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Furthermore, the past was clearly utilized as a tool to incorporate the Thais of
Chinese ancestry into Thai society. This historical narrative later became
“truth” dictating the Thais of Chinese lineage self-perception and world view
leading to their alignment with the PAD
Moreover, it should be noted that when the Thais of Chinese descent
began to thrive, Thai elites were defining Thai democracy based on
hierarchical system, nationalism and the separation of duties. This definition
of democracy facilitated the Thais of Chinese descent socio-economic growth.
It unavoidably led to their adherence to this democratic definition. Other sets
of democratic definitions, for them, are thus unacceptable and considered as
threat to their existence.
1. บทนา
ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยปัจจุบันระหว่ างฝ่ายพันธมิต ร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการนักวิชาการได้มี
การผลิ ต งานจ านวนมากเพื่ อ อธิ บ ายปรากฏการณ์ ค วามขั ด แย้ งดั งกล่ า วอย่ า งไรก็ ต ามดู
เหมือนว่างานส่วนมากมักมุ่งอธิบายกลุ่มคนที่เข้ามาร่วมชุมนุมเคลื่อนไหวกับกลุ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการหรือกลุ่มคนเสื้อแดงเป็นสาคัญขณะที่การอธิบายเกี่ยวกับกลุ่ม
คนที่เข้าร่วมเคลื่อนไหวกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือกลุ่มคนเสื้อเหลือง
กลับมีจานวนน้อยมาก
ระหว่ า งการเคลื่ อ นไหวของกลุ่ ม พั น ธมิ ต รมี ป รากฏการณ์ ห นึ่ ง ที่ น่ า สนใจคื อ
ปรากฏการณ์ “ลูกจีนรักชาติ” ที่บรรดาผู้ร่วมชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตรประกาศตัวอย่างเปิดเผย
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ถึงการเป็นคนไทยเชื้อสายจีนระหว่างการเคลื่อนไหวทางการเมืองขณะที่แกนนาของการ
ชุมนุมคือสนธิลิ้มทองกุลเองก็ช่วงชิงประกาศความเป็นลูกจีน ของตนอยู่บ่อยครั้งเพื่อระดม
ความสนับสนุนจากบรรดาชนชั้นกลางไทยเชื้อสายจีนปรากฏการณ์ดังกล่าวนับเป็นสิ่งแปลก
ใหม่ท่ามกลางการเคลื่อนไหวทางการเมืองของไทยที่ระหว่างการชุมนุมทางการเมืองมีการ
ประกาศ “อัตลักษณ์ชาติพันธุ์” อย่างเปิดเผยเป็นครั้งแรก
ระหว่างการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนี้ชนชั้นกลางไทย
เชื้อสายจีนเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทสาคัญในการร่วมชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตรทั้งในการทาหน้าที่
เป็นกาลังคนในการชุมนุมและการบริจาคทรัพย์สินเพื่อหล่อเลี้ยงการชุมนุมที่มีระยะเวลา
ยาวนาน (เกษียร, 2550)
กระทั่งระหว่างการชุมนุมนอกจากการขายสินค้าระดมทุนจากลูกจีนรักชาติแล้วบน
เวทีของพันธมิตรยังมีการขับร้องเพลงลูกจีนรักชาติซึ่งแต่งขึ้นสาหรับการชุมนุมโดยเฉพาะเพื่อ
สร้างขวัญและกาลังให้กับผู้ร่วมชุมนุมในพื้นที่และผู้ที่รับชมการถ่ายทอดสดทางบ้าน
นอกจากนี้รายงานข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทั้งที่เป็นการรายงานข่าวของสื่อใน
เครือผู้จัดการของสนธิและหน้าเว็บบล็อกของกลุ่มคนเสื้อเหลืองก็ระดมนาเสนอข่าวเน้น
ประเด็นเรื่องลูกจีนรักชาติรักในหลวงอย่างเปิดทั้งระหว่างและภายหลังการชุมนุมอาทิ พบลูก
จีนเมืองชลฯ รักชาติรักในหลวง” ไหว้พระบรมฉายาลักษณ์ทุกเช้า (ASTV ผู้จัดการออนไลน์,
2554) และอากงอาม่าพา ''ลูกจีนรักชาติ'' ชุมนุมคึกคักย่านเยาวราชไม่เอาแดงไม่เอาแม้ว (อา
กงอาม่าพา ‘ลูกจีนรักชาติ’ ชุมนุมคึกคักย่านเยาวราชไม่เอาแดงไม่เอาแม้ว, 2555)
ภาพของปรากฏการณ์ ลู ก จี น รั ก ชาติ นี้ ส ะท้ อ นว่ า กลุ่ ม ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการ
เคลื่อนไหวกับพันธมิตรคือชนชั้นกลางไทยเชื้อสายจีนซึ่งได้ประกาศตัวเป็นลูกจีนรักชาติ ลูก
จีนกู้ชาติรักในหลวงต้องการขจัดระบอบทักษิณที่เป็นภัยต่อประเทศไทยและสถาบันกษัตริย์
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ด้วยพวกเขาสานึกในบุญคุณแผ่น ดินไทยและสถาบันกษั ตริย์ที่ให้ร่ มพระบรมโพธิสมภาร
เกื้อหนุนพวกเขาจนสามารถก่อร่างสร้างตัวมั่งคั่งได้
ประเด็ น ที่ บ ทความนี้ ต้ อ งการอธิ บ ายคื อ อะไรเป็ น ปั จ จั ย ผลั ก ดั น ท าให้ เ กิ ด
ปรากฏการณ์ลูกจีนรักชาติหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งอะไรเป็นปัจจัยสาคัญที่ผลักให้ชนชั้นกลาง
ไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมชุมนุมกับพันธมิตรพร้อมกับประกาศ “อัตลักษณ์ชาติพันธุ์” ของ
ตั ว อย่ า งเปิ ด เผยซึ่ งเป็ น ปรากฏการณ์ ที่ ไ ม่ เ คยมี ม าก่ อ นในการเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ ง
ระดับชาติ
2. ว่าด้วยอรรถาธิบายปรากฏการณ์ลูกจีนกู้ชาติ
ในเบื้องต้นได้มีนักวิชาการชั้นนาของไทยที่เสนอคาอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ลูก
จีนรักชาติที่น่าสนใจอยู่ 3 ท่านคือนิธิ เอียวศรีวงศ์ ชัยอนันต์ สมุทวณิช และเกษียร เตชะพีระ
โดยทั้งสามท่านได้อธิบายปรากฏการณ์ลูกจีนรักชาติแตกต่างกันออกไปดังนี้
นิธิแสดงทัศนะว่าเมื่อเกิดรัฐสมัยใหม่คนจีนไม่ได้ถูกกีดกันออกจากอาณาบริเวณทาง
การเมืองอย่างหมดจดสิ่งที่ถูกกีดกันออกไปแท้จริงคือ“ความเป็นจีน”โดยเฉพาะอัตลักษณ์จีน
ซึ่งคือการแสดงและสานึกตัวตนในทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์จีนจึงไม่มีพื้นที่ในอาณาบริเวณ
การเมื อ งไทยอั ต ลั ก ษณ์ จี น เข้ า ร่ ว มกั บ ชาติ ไ ทยทางการเมื อ งได้ ย ากบรรดาลู ก จี น จึ ง น า
อั ต ลั ก ษณ์ จี น เข้ า ร่ ว มเชิ ง พิ ธี ก รรมในพิ ธี ก รรมชาติ แ ทนพิ ธี ก รรมชาติ ซึ่ งเกิ ด มากขึ้ น หลั ง
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 และเป็นพิธีกรรมที่รัฐไม่ได้เป็นผู้จัดหรือไม่ได้จัดโดยตรงแต่
จัดในนามเอกชนไม่ได้กีดกันอัตลักษณ์จีนออกไปโดยพิธีกรรมชาติที่เปิดพื้นที่ให้กับความเป็น
จีนนี้มักเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันกษัตริย์การชุมนุมของพันธมิตรก็นับ ได้ว่าเป็น
พิธีกรรมชาติอย่างหนึ่งโดยพิธีกรรมนี้ได้เปิดพื้นที่ให้กับการละลายอัตลักษณ์จีนเข้ากับการ
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เป็นพลเมืองของชาติไทยอย่างแนบสนิทผ่านการต่อสู้กู้ชาติและการเทิดทูนสถาบันกษัตริย์
(นิธ,ิ 2551)
ขณะที่ชัยอนันต์อธิบายว่าลูกจีนถูกกีดกันออกจากชาติไทยเป็นเวลานานความเป็น
จีนเป็นขั้วตรงข้ามกับการรักชาติไทยหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งการรักชาติไทยกับความเป็นจีนเป็น
สิ่งคู่ขนานกันมาโดยตลอดอีกทั้งนั บแต่สมัย จอมพลป. พิบูล สงครามและช่วงหนึ่งที่จี น
แผ่นดินใหญ่กลายเป็นคอมมิวนิสต์ความเป็นจีนที่ปรากฏในสังคมไทยจึงยิ่งถูกทาให้เป็นปม
ด้อยไปเสียอีกกว่าที่บรรดาลูกจีนจะภูมิใจกับความเป็นจีนได้ก็ต่อเมื่อจีนเปิดประเทศทว่าก็ยัง
ไม่สามารถแสดงความภาคภูมิใจได้อย่างเปิดเผยมากนักการกระทาของสนธิที่หยิบยกประเด็น
ความเป็นจีนมาใช้ในการชุมนุมของพันธมิตรช่วยพลิกปมด้อยให้กลายมาเป็นปมเด่นการ
ประกาศตัวเป็นจีนในการชุม นุมทางการเมืองนี้ได้นาความเป็นจีนมาเข้าสู่การต่อสู้เพื่อชาติ
ไทยลบมิติทางการเมืองที่กีดกันลูกจีนออกจากการเป็นส่วนสาคัญของชาติไทยซึ่งเท่ากับเป็น
การปลดเปลื้องพันธนาการทางจิตวิทยาของลูกจีน (ชัยอนันต์, 2551)
ส่วนงานของเกษียรเป็นบทความวิจัยขนาดยาวต่างจากงานของนิ ธิและชัยอนันต์ที่
เป็นคอลัมน์ในหน้าหนังสือพิมพ์ทาให้งานของเกษียรอธิบายปรากฏการณ์ลูกจีนกู้ชาติได้อย่าง
ค่อนข้างละเอียดเกษียรอธิบายความเคลื่อนไหวต่อสู้ระหว่างรัฐกับชาวจีนในเชิงการเมือง
วัฒนธรรมเกษียรได้ให้คาอธิบายว่าที่จริงแล้วอุดมการณ์ชาติพันธุ์ไทย (Ethno ideology of
Thainess) เป็นวาทกรรมที่ฉวยใช้ชาติพันธุ์มาเป็นเครื่องมือทางการเมืองโดยที่จริงแล้ว
วาทกรรมดังกล่าวไม่ได้เบียดขับจีนออกไปอย่างที่เข้าใจกันในทางตรงข้ามวาทกรรมนี้ยอมให้มี
การกลืนจีนเข้ามาเป็นประโยชน์กับรัฐต่างหากในยุคสงครามเย็นการเมืองเป็นเรื่องของชาติ
พันธุ์ในบริบทภัยคอมมิวนิสต์คนจีนต้องเลือกระหว่างดารงอัตลักษณ์ที่จะเป็นจีนแล้วจนต่อไป
หรือเป็นไทยแล้วรวยขึ้นดังนั้นจีนที่เกิดในช่วงทศวรรษ 2490 จึงเผชิญกับความกดดันมาก
พวกเขาต้องเผชิญกับ “โรคพร่องความเป็นไทย” (Thai deficiency syndrome) ทาให้ต้อง
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เติ มเต็ม ความเป็ นไทยด้ วยวิธี การต่า งๆอาทิ การเปลี่ย นชื่อ เป็ นไทยเป็น ต้ นอย่า งไรก็ต าม
อารมณ์ความรู้สึกกดดันข้างต้นได้ระเบิดออกมาหลังบรรยากาศเปิดทางการเมืองช่วง 14
ตุลาคม พ.ศ.2516 ลูกจีนต่างแสดงตัวมีการสร้างชุมชนชาติไทยแบบใหม่แต่ชุมชนชาติไทยที่
ถูกสร้างขึ้นก็ไม่ได้ท้าทายรัฐและความเป็นไทยกระแสหลักของรัฐมากนักเพราะบรรยากาศ
หลักในช่วงหลังตุลาคม พ.ศ.2516 เน้นการต่อสู้เรื่องชนชั้นมากกว่าส่วนเรื่องชาติพันธุ์เป็น
เรื่องรองลงมา
หลัง พ.ศ.2516 สถานะของกษัตริย์กลับมาโดดเด่นกระฎุมพีจีนก็เพิ่มจานวนมาก
สาหรับกระฎุมพีจีนเหล่านี้การยึดโยงกับกษัต ริย์เป็นยาที่แก้โรคพร่องความเป็นไทยได้ดีด้าน
รัฐไทยเองก็มีสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับประเทศจีนแม้แต่เชื้อพระวงศ์ก็แสดงบทบาทที่ยอมรับความ
เป็นจีนมากขึ้นบรรยากาศเหล่านี้เปิดโอกาสให้ลูกจีนแสดงตัวความเป็นจีนจึงถูกปลดปล่อย
โลดแล่นออกมาอาทิมีการสร้างละครเรื่องลอดลายมังกรการเมืองจึงไม่ใช่เรื่องชาติพันธุ์แล้ว
ดังนั้นการโจมตีศัตรูการเมืองว่าไม่ใช่ชาติพันธุ์ไทยจึงไม่ประสบผลสาเร็จ
อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันเกิด “กระบวนการทาชาติพันธุ์จีนให้เป็นการเมือง”
(Politicization of Chinese ethnic) หลัง พ.ศ. 2540 ทักษิณเป็นลูกจีนที่สั่งสมความมั่งคั่ง
เป็น “กลุ่มอภิมหาเศรษฐีลูกจีน” (Big business hegemony) ที่ขัดแย้งกับฝ่าย “ทุนเจ้า” ที่
มีลูกจีนชนชั้นกลางเป็นพันธมิตรดังนั้นการเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์จีนในปัจจุบันจึงเป็นเรื่อง
ของความขัดแย้งระหว่างลูกจีนรวย (ฝั่งทักษิณ) กับลูกจีนชนชั้นกลางฝั่งพันธมิตรซึ่งได้
ประกาศตนเป็น “ลูกจีนกู้ชาติ” (Kasian, 2009)
แม้นักวิชาการทั้งสามท่านจะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ลูกจีนรักชาติได้อย่างทรง
พลังทว่ายังมีช่องว่างในการอธิบายที่พ้นไปจากประเด็นที่ทั้ง 3 ท่านนาเสนอมาดังนี้
งานของนิ ธิ ที่ ก ล่ า วถึ ง พิ ธี ก รรมชาติ ที่ จั ด โดยเอกชนเปิ ด โอกาสให้ กั บ การ
สอดแทรกอั ต ลั ก ษณ์ จี น ผ่ า นพิ ธี ก รรมชาติ มี ข้ อ ด้ อ ยอยู่ ที่ พิ ธี เ ป็ น การผลิ ต ซ้ าและส่ ง ต่ อ
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ความหมาย ดังนั้นพิธีกรรมลอยๆ ไม่สามารถก่อให้เกิดความหมายได้พิธีกรรมเกิดจากการ
ประสานของสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งมีความหมายอยู่ในสังคมอยู่ก่อนแล้ว พิธีกรรมเพียงแต่ทาให้
ความหมายนั้ น เป็ น รู ป ธรรมที่ สั ม ผั ส จั บ ต้ อ งได้ ร ะดั บ หนึ่ ง จนน าไปสู่ ก ารตระหนั ก รู้ ถึ ง
ความหมายนั้น กระทั่งนาไปสู่ความคิด ความเชื่อ และการเคลื่อนไหวต่างๆ อันเป็นผลมาจาก
การรั บ รู้ ค วามหมายที่ แ ฝงอยู่ ใ นพิ ธี ก รรม ดั งนั้ น การท าความเข้ า ใจกระบวนการนิ ย าม
ความหมายที่ดารงอยู่ในสังคมที่พิธีกรรมนั้นเกิดขึ้น จึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง
ส่วนงานของชัยอนันต์ที่มองว่าความเป็นจีนและความเป็นไทย (การรักชาติไทย-คา
ของชัยอนันต์)เป็นสิ่งคู่ขนานกันมาตลอด และมาด่วนสรุปว่าการกระทาของสนธิที่หยิบยก
ความเป็นจีนมาใช้ในการชุมนุมของพันธมิตร เป็นการปลดเปลื้องพันธนาการทางจิตวิทยาของ
ลูกจีน นาพาลูกจีนสู่การต่อสู้เพื่อชาติไทย และเป็นส่วนสาคัญของชาติไทย คาอธิบายดังกล่าว
มีข้อด้อยตรงที่เป็นการให้น้าหนักความสาคัญกับการฉวยใช้ประเด็นชาติพันธุ์เพื่อผลประโยชน์
ทางการเมืองของสนธิว่ามีคุณูปการต่อการปลดเปลื้องลูกจีน และยังเป็นการมองที่ขาดพลวัต
กล่าวคือชัยอนันต์มองไม่เห็นความเคลื่อนไหวของลูกจีน ที่ต่อสู้เพื่อนิยามตัวตนมาโดยตลอด
ก่อนที่สนธิจะฉวยใช้ประเด็นชาติพันธุ์เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองด้วยซ้า
ส่วนงานของเกษียรนั้น แม้จะอธิบายได้ดีด้วยการนาเสนอประเด็น อุดมการณ์ชาติ
พันธุ์ไทย โรคพร่องความเป็นไทย และกระบวนการทาชาติพันธุ์จีนให้เป็นการเมือง แต่ในส่วน
ของการตอบคาถามว่าเหตุ คาว่าลูกจีนรักชาติหรือลูกจีนกู้ชาติ จึงมีพลังในการเคลื่อนลูกจีน
จานวนมากให้เข้าร่ว มการเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้นยังขาดความละเอียดซับซ้อนในการ
อธิบาย เนื่องจากการทาความเข้าใจประเด็นดังกล่าวจาต้องพิจารณาโดยเน้นให้ความสาคัญ
กั บ กระบวนการก่ อ ตั ว และการให้ ค วามหมายของความเป็ น จี น ในสั ง คมไทยที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างซับซ้อนในแต่ละยุคสมัย และความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อสานึกใน
ตัวตนของลูกจีนอย่างไร
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กล่าวโดยสรุปบทความทั้งสามชิ้นยังขาดการอธิบายที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนใน
เรื่องสานึกประวัติศาสตร์ของลูกจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในการผลักให้ลูก
จีนชนชั้นกลางเข้าร่วมเคลื่อนไหวกับพันธมิตรจนก่อให้เ กิดปรากฏการณ์ลูกจีนรักชาติเนื่อง
ด้วยการสร้างประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์จีนในไทยทั้งโดยรัฐและลูกจีนเองมีส่วน
สาคัญในการหล่อหลอมสร้างจิตสานึกประวัติศาสตร์ (Historical consciousness) ซึ่งก็คือ
ความทรงจ าเกี่ ย วกั บ ตั ว ตนของบรรดาลู ก จี น ความทรงจ านี้ มี ส่ ว นส าคั ญในการสร้ า ง
จินตนาการต่อสังคมในอดีตปัจจุบันและอนาคตทาให้บรรดาลูกจีนมีความทรงจาเกี่ยวกับ
ตัวตนของพวกเขาและสังคมไทยร่วมกันแบบหนึ่งกระทั่งนาไปสู่การเกิดจินตภาพต่อสังคม
และการจัดความสัมพันธ์ภายในสังคมตามความทรงจาที่พวกเขายึดถือขณะเดียวกันภายใต้
บริบทที่ประวัติศาสตร์เกี่ยวกั บกลุ่มชาติพันธุ์จีนถูกสร้างขึ้น นี้บรรดาลูกจีนที่เติบโตขึ้นใน
ช่วงเวลาดังกล่าวยังถูกหล่อหลอมจากบริบทแวดล้อมทางการเมืองและสังคมที่ประชาธิปไตย
ในไทยถูกช่วงชิงสร้างความหมายชุดหนึ่งขึ้นจนทาให้บรรดาลูกจีนที่เติบโตมาในช่วงเวลา
ดังกล่าวรับรู้ถึงตัวตนและความหมายของประชาธิปไตยชุดหนึ่งที่ฝังรากลงไปในโลกทัศน์ทาง
การเมืองของพวกเขากระทั่งกลายเป็นพลังผลักดันให้พวกเขาออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง
จนเกิดเป็นปรากฏการณ์ลูกจีนรักชาติ
3. ใครว่าจีนสยามไร้ราก? : ประวัติศาสตร์การก่อร่างสร้างสานึกประวัติศาสตร์ของจีน
สยาม
การเขียนประวัติศาสตร์ของจีนสยามหรือคนไทยเชื้อสายจีนที่เป็นความทรงจา
ร่วมกันนั้น กล่าวได้ว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 2510 โดยก่อนหน้า
นั้นไม่ปรากฏการเขียนเรื่องเล่าเกี่ยวกับตัวตนและอดีตของจีนสยามที่ผูกโยงจีนสยามทั้งหมด
ไว้ด้วยกันด้วยก่อนหน้าที่จีนแผ่นดินใหญ่จะกลายเป็นคอมมิวนิสต์ในปี พ.ศ.2492 คนจีนใน
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ไทยจานวนมากยังหวังเพียงมาสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเจ้าสัวในเมืองไทยก่อนที่จะเดินทางไปใช้
ชีวิตบั้นปลายที่ประเทศจีนทั้งยังนิยมส่งลูกหลานไปเรียนที่ประเทศจีนในช่วงหนึ่งของชีวิต2
อย่างไรก็ตามนับแต่ปี พ.ศ.2492 เป็นต้นมาการเดินทางไปกลับระหว่างไทยกับจีน
ไม่สามารถกระทาได้อีกต่อไปคนจีนจาต้องตั้งรกรากอย่างถาวรในประเทศไทยลูกจีนที่เกิด
และเติบโตในแผ่นดินไทยในช่วงเวลาดังกล่าวจึงเป็นลูกจีนกลุ่มแรกที่เติบโตขึ้นภายใต้บริบทที่
แตกต่างจากคนรุ่นก่อนหน้าอย่างสิ้นเชิง
ครั้นเมื่ อตัดสิน ใจตั้งรกรากบนแผ่นดิ นไทยบริบทของสงครามเย็ นและการขึ้น สู่
อานาจของเผด็จการทหารที่ครองอานาจอย่างยาวนานจากจอมพลป. พิบูลสงครามเรื่อยมา
จนถึงระบอบสฤษดิ์ ธนะรัชต์ที่สิ้นสุดลงในสมัยจอมพลถนอมกิตติขจรก็ส่งผลให้คนจีนใน
สังคมไทยจาต้องปรับตัวอย่างขนานใหญ่ด้วยรัฐไทยมองคนจีนผ่านแว่นที่ให้ความสาคัญต่อ
ปัญหาความมั่นคงของชาติซึ่งเต็มไปด้วยความหวาดระแวงต่อภัยคอมมิวนิสต์ในขณะเดียวกัน
อุดมการณ์ชาตินิยมตามคติเชื้อชาตินิยมก็ทาให้คนจีนอยู่ในฐานะที่เป็น “คนอื่น” (The
other) ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของชาติไทยและสังคมไทย
ความเป็นจีนถูก ทาให้เป็นปมด้อยและสิ่งที่น่ารังเกียจภาพที่ปรากฏตามหน้าสื่อ
ในช่วงทศวรรษ 2490–ทศวรรษ 2510 มักมองความเป็นจีนในเชิงลบอาทิเป็นภัยคอมมิวนิสต์
อาชญากรสกปรกไร้วัฒนธรรม3 ภายใต้บริบทดังกล่าวบรรดาลูกจีนที่ได้รับการศึกษาในระบบ
การศึกษาแบบไทยที่ปลูกฝังชาตินิยมไทยจึงเลือกที่จะถอยห่างออกจากความเป็นจีนอันเป็น
ปมด้อยด้วยการเปลี่ยนชื่อแซ่เป็นชื่อนามสกุลแบบไทยพร้อมทั้งเติมเต็มความเป็นไทยให้กับ
ตนเองเพื่อลบปมด้อยดังกล่าว

2
3

เกี่ยวกับประเด็นรูปแบบวงจรชีวิตดังกล่าวโปรดดู สกินเนอร์, 2529)
รายละเอียดเพิ่มเติมใน สิทธิเทพ, 2553
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พวกเขาถูกหล่อ หลอมจากรัฐและสังคมไทยที่พยายามเบียดขับความเป็นจีนเพื่อ
ผนวกรวมใส่ ค วามเป็ น ไทยให้ พ วกเขากลายมาเป็ น คนไทยผ่ า นการเรี ย นประวั ติ ศ าสตร์
ชาตินิยมไทยที่ทาให้เชื่อว่าพวกเขาเป็นไทยมีอดีตที่สืบสาวได้ไปไกลถึงสุโขทัยหรืออยุธยาแต่
ความเป็นจริงที่ว่าบรรดาผู้ปกครองของเขาเพิ่งอพยพมาจากจีนไม่นานนี้กลับขัดแย้งกับความ
ทรงจาที่รัฐและสังคมไทยพยายามปลูกฝังให้กับพวกเขาทาให้บรรดาลูกจีนเหล่านี้ไม่มีที่ทาง
เป็นของตนเองและไม่สามารถเชื่อมต่อกับอดีตได้อย่างลงตัว
ป๋ ว ย อึ้ งภากรณ์ ที่ ภ ายหลั งประสบความส าเร็ จ มี ส ถานะทางสั ง คมที่ สู งส่ งใน
สังคมไทยได้เล่าถึงชีวิตของเขาในช่วงวัยเด็กราวทศวรรษ 2470-ทศวรรษ 2480 ว่า
“เพราะชื่อเราก็เป็นจีน นามสกุลก็เป็นจีน เพื่อนๆ ที่โรงเรียนก็ล้อว่าเป็นเจ๊ก เขาตั้ง
ฉายาต่ า งๆ ให้ เ จ็ บ อาย เช่ น เรี ย กผมว่ า ไอ้ ตี๋ เวลาเตี่ ย ต้ อ งลงชื่ อ รั บ ทราบรายงานความ
ประพฤติและผลสอบในสมุดประจาตัวนักเรียน เตี่ยก็เขียนภาษาไทยไม่ได้ ต้องลงชื่อภาษาจีน
ก่า4 มีความอายเรื่องนี้มากกว่าผม ตอนหลังๆ ถึงกับปลอมลายมือเตี่ยเขียนเป็นภาษาไทย
และเปลี่ยนชื่อให้เป็นไทยเสร็จ เตี่ยเป็นลูกชายคนที่สามของปู่ ใครๆ เรียกว่า “ซา” ก่า ก็
เปลี่ยนให้เป็น “สา” ฟังดูแล้วเป็นชื่อไทยอยู่โรงเรียน เราทั้งสองพยายามนักที่จะให้เพื่อนๆ
รับเราว่าเป็นคนไทย พอกลับมาบ้านและโดยเฉพาะไปหาลุงกับเตี่ยที่แพปลา บรรดาญาติ
ทางเตี่ยที่มาร่วมทางานหากินกับลุงก็มักจะล้อเลียนพวกเราว่า กลายเป็นคนไทยไปเสียแล้ว
พูดภาษาจีนก็ไม่ชัด กลายเป็น “ฮวนเกี๊ย” คือลูกชาวป่าเถื่อน เรายังเด็กอยู่รู้สึกอึดอัดเป็น
กาลัง เพราะโดนขนาบทั้งสองด้าน ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน” (ป๋วย, 2516)
การเบี ยดขับ ความเป็นจี นนี้ทวี ความเข้มข้ นขึ้นในช่วงทศวรรษ 2490-ทศวรรษ
2510 ภายหลังจีนกลายเป็นคอมมิวนิสต์ บรรดาคนจีนจาเป็นต้องผ่อนคลายแรงกดดันด้วย
การเติมเต็มโรคพร่องความเป็นไทยที่ตนประสบผ่านการเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับองค์ประกอบ
4

ก่าคือพี่ชายคนที่สามของป๋วย ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นอาพล
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ของ “ความเป็นไทย” อาทิผู้จัดการธนาคารเชื้อสายจีนรายหนึ่งในตลาดพลูซึ่งนับถือศาสนา
คริสต์แต่กลับแสดงตัวว่าเป็นไทยโดยการตั้งพระพุทธรูปไว้ในธนาคาร (Galaska, 1969) ทว่า
สาหรับสามัญชนจีนรุ่นลูกแล้วทางออกกลับดูไม่ง่ายนักเนื่องจากขณะที่คนรุ่นพ่อแม่ต้องการ
ให้พวกเขาธารงอัตลักษณ์จีนไว้ให้ได้มากที่สุดแต่รัฐและสังคมไทยกลับเรียกร้องให้พวกเขา
เปิดรับความเป็นไทยพร้อมไปกับการละทิ้งอัตลักษณ์จีนสภาวะดังกล่าวก่อให้เกิดความตึง
เครียดอย่างรุนแรงในกลุ่มสามัญชนจีนรุ่ นลูกกระทั่งในบางกรณีนาไปสู่พฤติกรรมต่อต้านรัฐ
และสังคม
อย่างไรก็ตามลึกๆบรรดาลูกจีนก็ยังคงสานึกใน “ความเป็นจีน” ของตนและ
คาดหวังว่าจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆกระทั่งประสบความสาเร็จในชีวิตได้เฉกเช่น ป๋วย
อึ้งภากรณ์ ลูก จีน ที่ต้ องเผชิญ กับ ภาวะกลื นไม่เ ข้า คลายไม่ อ อกเช่น กัน ทว่า ภายหลังกลั บ
สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจนเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคมไทย ผ่านการดารงตาแหน่งผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
กล่าวถึงการที่เขายึด ป๋วย อึ้งภากรณ์เป็นวีรบุรุษทางวัฒนธรรมว่า
“ในฐานะลู กจีนที่พ่อแม่อพยพมาจาก “แผ่นดินใหญ่ ” ชื่อของอาจารย์ยิ่งมี
ความหมายต่อผมยิ่งกว่าลายเซ็นในธนบัตรเพราะอาจารย์เป็นเหมือน “ฮีโร่” ของครอบครัว
ผมยังจาได้ดีว่าเรื่องของอาจารย์เป็นตานานสอนใจที่แม่คอยเล่าให้ฟังตอนเด็กๆไม่ใช่ในฐานะ
ลูกจีนที่ “ได้ดิบได้ดี” เท่านั้น .... อาจารย์ป๋วยเป็นความภูมิใจของเด็กลูกจีนอย่างเราอีกอย่าง
หนึ่งเพราะอาจารย์กล้ายืนยันใช้ชื่อแบบ “เจ๊ก” ที่เตี่ยตั้งให้สมัยที่ผมโตขึ้นมาในยุคสฤษดิ์ ถนอมความเป็น “ลูกเจ๊ก” เป็นปมด้อยอย่างหนึ่ง” (สมศักดิ์, 2544)
นอกจากนี้สานึกในความเป็นจีนที่มีอยู่ลึกๆ นี้ ยังแสดงออกผ่านการจัดนิทรรศการ
จีนแดงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงตรุษจีนของปี พ.ศ.2517 แม้ว่าพระราชบัญญัติ
ป้องกันการกระทาอันเป็นคอมมิวนิสต์ยังมีผลบังคับใช้อยู่และการจัดนิทรรศการดังกล่าวก็ถือ
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เป็นเรื่องผิดกฎหมายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านหนึ่งได้ออกมาปรามการจัด
นิทรรศการทว่ านักศึกษาซึ่งจ านวนไม่น้อยซึ่ งเป็นลูกจีนก็ยั งคงดาเนินการจัดนิทรรศการ
ระหว่างวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2517 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2517 (หอจดหมายเหตุ
ธรรมศาสตร์ , B 5.2.2/11 )ซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลตรุษจีนการจัดนิทรรศการดังกล่าวมี
ผู้เข้าร่วมอย่างแน่นขนัดเป็นประวัติการณ์และส่วนมากเป็นผู้ที่มีเชื้อสายจีน (หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ, ก/ป5/2517/13, 2517)
เพื่อที่จะสร้างพื้นที่ให้กับตนในสังคมไทยนอกจากการยอมรับความเป็นไทยแล้วใน
ปลายทศวรรษ 2510 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่รัฐไทยเริ่มหันมาสานสัมพันธ์กับจีนแดงตามการ
เปลี่ยนแปลงท่าทีทางการทูตของสหรัฐอเมริกานักเขียนลูกจีนสองคนได้เขียนนิยายยอดนิยม
2 เรื่องซึ่งมีบทบาทสาคัญในการพลิกผันนิยามความเป็นจีนใหม่อีกทั้งนิยายทั้งสองเรื่องนี้ยังมี
บทบาทสาคัญในการก่อโครงเรื่องให้กับประวัติศาสตร์ของคนไทยเชื้อสายจีน
3.1 จดหมายจากเมืองไทยและอยู่กับก๋ง: หน่อเชื้อประวัติศาสตร์จีนสยาม
ช่วงทศวรรษ 2510 สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติแทนที่
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ซึ่งรวมไปถึงการดารงตาแหน่งสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคง
ของสหประชาชาติซึ่งเป็นตาแหน่งที่สงวนไว้สาหรับประเทศมหาอานาจสภาพการณ์ ดังกล่าว
ได้ปลุกเร้าและพลิกสถานะ “ความเป็นจีน” ในสังคมไทยที่เป็นปมด้อยให้เริ่มมาเป็นสิ่งที่
ยอมรับได้ต่อมาการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของประธานาธิบดีนิกสันในปี พ.ศ.
2515 ซึ่งนาไปสู่การปรับความสัมพันธ์ทางการทูตและการรับรองสาธารณรัฐประชาชนจีนก็
ยิ่งทาให้วาทกรรม “ปีศาจจีนแดง” ที่รัฐและสังคมไทยสร้างขึ้นเสื่อมมนต์ขลังลง
รัฐบาลไทยเริ่มปรับท่าทีต่อสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งผู้นาเผด็จการทหารเคยตรา
หน้าว่าเป็นภัยคุกคามต่อรัฐไทยกลางปี พ.ศ.2515 จอมพลถนอมได้ตัดสินใจริเริ่มการปรับ
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ความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนโดยการส่งนักปิงปองไทยไปแข่งขันที่ปักกิ่งเช่นเดียวกับที่
สหรัฐอเมริกาได้ริเริ่มไปก่อนหน้ารัฐบาล เผด็จการของจอมพลถนอมได้เริ่มวางขั้นตอนในการ
เปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนอย่างเป็นทางการทว่าการล่มสลายของรัฐบาลเผด็จการ
เนื่องจากการลุกขึ้นสู้ของประชาชนในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ก็ทาให้รัฐบาลจอม
พลถนอมไม่สามารถดาเนินการตามแผนการที่วางไว้ได้รัฐบาลชุดต่อมาซึ่งนาโดยนายสัญญา
ธรรมศักดิ์ได้สานต่อการปรับความสัมพันธ์กับจีนโดยเหตุการณ์วิกฤตการณ์น้ามันโลกซึ่งส่งผล
กระทบต่อไทยอย่างรุนแรงมีส่วนสาคัญทาให้การปรับความสัมพันธ์ดาเนินไปอย่างรวดเร็วเมื่อ
ไทยทราบว่าจีนมี “น้ามันการเมือง” ที่จะขายให้กับไทยรัฐบาลไทยได้ติดต่อขอซื้อน้ามันจาก
จีนทั้งที่ในขณะนั้นมีกฎหมายห้ามการค้าสินค้าทุกชนิดกับจีนรวมทั้งสินค้ายุทธปัจจัยโดยทาง
ฝ่ายจีนได้ตกลงขายน้ามันดีเซลหมุนเร็วซึ่งนับเป็นสินค้ายุทธปัจจัยให้กับไทยจานวน 50,000
ตันในราคามิต รภาพการเจรจาซื้อ น้ามั นที่ ประสบความส าเร็จมี ผลให้ รัฐบาลจาต้ องออก
พระราชบัญญัติแก้ไขประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 53 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2502 ซึ่งห้าม
การค้าขายกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นการด่วนในเดือนมกราคม พ.ศ. 2517 เพื่อให้
องค์การเชื้อเพลิงนาน้ามันจากจีนเข้าประเทศได้โดยไม่ผิดกฎหมาย (เขียน, 2521; ประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 53, 2502)
สถานภาพของจีนในเวทีโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนับแต่ต้นทศวรรษ 2510 รวมทั้งการ
ปรับท่าทีทางการทูตและการพึ่งพาความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของรัฐไทยด้วยการขอซื้อ
น้ามันในราคามิตรภาพจากจีนส่งผลให้สานึกใน “ความเป็นจีน” ที่ถูกกดทับมาโดยตลอดของ
กลุ่มชาติพันธุ์จีนในไทยกล้าแข็งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516
ปรากฏการณ์การล้มรัฐบาลโดยประชาชนซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ไทยได้
กระตุ้นเร้าความเชื่อมั่นในอานาจของสามัญชนให้แผ่ซ่านไปทั่วขณะเดียวกันแกนนาของการ
เคลื่อนไหวในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 คือนักศึกษาจานวนมากกว่าครึ่งล้วนเป็น
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ลูกหลานจีน (วรศักดิ์, 2549) บรรยากาศเปิดทางการเมืองที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม
พ.ศ.2516 ส่งผลให้สิ่งต่างๆ ที่ถูกกดทับมาตลอดในยุคเผด็จการทหารรวมทั้งเรื่องจีนถูกนามา
ถกเถียงอย่างเปิดเผยและเข้มข้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
สิ่งพิมพ์ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับจีนที่ตีพิมพ์ระหว่าง พ.ศ.2500-2515 รวม 16 ปีมี
จานวนเพียง 114 ชิ้นทว่าระหว่าง พ.ศ. 2516-2518 เพียงแค่ 3 ปีจานวนสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับจีน
ที่ถูกผลิตขึ้นในช่วงนี้กลับสูงถึง 176 ชิ้น5 ภาพตัวแทนของจีนที่ถูกนาเสนอในช่วงนี้มักเป็น
ภาพอุดมคติที่ได้จากเอกสารทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีการแปลออกมาเผยแพร่
สังคมจีนคอมมิวนิสต์ภายใต้อุดมการณ์ “ความคิดของเหมา” ได้กลายมาเป็นตัวแบบที่คน
หนุ่มสาวในยุคนั้นใฝ่ฝันและต้องการให้เกิดขึ้นในสังคมไทยค่านิยมต่างๆเช่นความเท่าเทียม
ความเสียสละจิตใจรับใช้ประชาชนการทางานเพื่อส่วนรวมตลอดจนบทบาทของสตรีในการ
สร้างสรรค์สังคมทาให้หนุ่มสาวในรั้วมหาวิทยาลัยต่างนิยมยกย่องสาธารณรัฐประชาชนจีน
ภาพตัวแทนของจีนได้ถูกเปลี่ยนจาก “ปีศาจจีนแดง” มาเป็น “นักบุญ” ในเวลาอันรวดเร็ว
(จุลชีพ, 2530)
บรรยากาศทางการเมื อ งที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปนี้ ท าให้ ก ารบอกเล่ า เรื่ อ งราวและ
แสดงอัตลักษณ์ความเป็นจีนของตนทาได้ง่ายขึ้น ในปี พ.ศ.2516 มีการตีพิมพ์หนังสือ สันติ
ประชาธรรมของป๋ วย อึ้ งภากรณ์ ซึ่งขณะนั้ นกล่า วได้ว่ ามีส ถานภาพเป็ นบุ คคลส าคั ญใน
สังคมไทย อัตชีวประวัติในบทแรกของหนังสือได้กล่าวถึงความเป็นจีนของป๋วยอย่างละเอียด
ขณะเดียวกันป๋วยยังได้ใช้พื้นที่หน้ากระดาษในการแก้ต่างนิยามความเป็นจีนเสียใหม่เพื่อ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกจีนดังนี้
“ปัญหาเรื่องลูกจีนในประเทศไทยนั้น พวกเราโดยมากมักจะมองไปในทานองว่าลูก
จีนเป็นตัวปัญหา หาได้คานึงไม่ว่าลูกจีนนั้นก็มีปัญหาของตัวอยู่ เพราะถูกอัดก๊อปปี้ทั้งด้าน
5

ตัวเลขนี้เกิดจากการคิดคานวณโดยอาศัยรายชื่อสิ่งพิมพ์ที่ปรากฏใน เขียน, 2518
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ไทยและด้านจีน ผมคิดว่าปัญหาของลูกจีนนั้น ถ้าเราแก้ไขให้แล้ว จะช่วยแก้ไขป้องกัน
ปัญหา เรื่องลูกจีนสาเร็จไป ด้วยในตัว สาหรับผมเอง แม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้เสร็จ ด้วยคาถา
ที่ว่า เกิดเมืองไทย อยู่เมืองไทยต้องเป็นไทย ต้องจงรักภักดีต่อไทย แม้จะถูกเย้ยหยันต่อว่า...
แม่เองก็ชื่อจีน มีเชื้อจีนและพูดภาษาจีนได้คล่อง รู้ขนบธรรมเนียมจีนดี เช่น เส้นไหว้ปู่ย่าตา
ยายพระภูมิเจ้าที่แบบจีน นั่นเป็นเรื่อง ของครอบครั ว ของสั ง คม ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งสั ญ ชาติ และ
ความจงรักภักดี ซึ่งต้องเป็นของไทยเด็ดขาด” (ป๋วย, 2516)
อย่างไรก็ตามการสื่อสารกับสังคมไทยในวงกว้าง เพื่อเปลี่ยนเรื่องเล่าปลีกๆ ของลูก
จีนแต่ละบุคคล (อาทิ เรื่องเล่าของป๋วย) เป็นสานึกร่วมที่ครอบคลุมอารมณ์ความรู้สึกของลูก
จีน และยังสามารถสื่อสารส่งต่อไปยังคนไทยทั่วไปเป็นสิ่ง จาเป็นสาหรับการพลิกผันนิยาม
ความหมายของความเป็นจีนที่ทรงพลัง การเปลี่ยนเรื่องเล่าปลีกๆ สู่สานึกร่วมที่แผ่ไปอย่าง
ไพศาลนี้ เกิดขึ้นผ่านวรรณกรรมซึ่งเป็นสื่อที่สามารถกระจายสู่สามัญชนทั่วไป ทั้งยังสามารถ
ชักจูง เร้าอารมณ์ความรูส้ ึกได้ดีกว่างานวิชาการ ผู้ที่มีบทบาทสาคัญในกระบวนการนี้คือโบตัน๋
และหยกบูร พานั กเขียนลูก จีนซึ่ งเกิ ดและเติบ โตขึ้ นในสังคมไทยช่วงหลั งจีน แผ่ นดิน ใหญ่
กลายเป็น คอมมิ วนิ ส ต์ งานของนั ก เขี ย นทั้ งสองคนนี้ ยังเป็ น หน่อ เชื้ อ ส าคั ญ ของการสร้ า ง
ประวัติศาสตร์ของคนไทยเชื้อสายจีนอย่างเป็นระบบอีกด้วย
สุภาสิริสิงหซึ่งใช้ นามปากกาในการเขียนงานเรื่องจดหมายจากเมืองไทย ว่าโบตั๋น
เกิดเมื่อปี พ.ศ.2488 (คาประกาศเกียรติคุณ, 2555) นิยายเรื่องจดหมายจากเมืองไทยของ
โบตั๋ น เริ่ ม ตี พิ ม พ์ เ ป็ น ตอนๆ ในสตรี ส ารระหว่ า งปี พ.ศ.2511-2512 และได้ รั บ รางวั ล
วรรณกรรมดีเด่นจากองค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรียกกันว่า “รางวัล
ซีโต้ ” หรือรางวั ล “ส.ป.อ.” ประจ าปี พ.ศ.2512 (ประวั ติ ..โบตั๋น, 2553) ทั้งที่ เป็ น
วรรณกรรมแหวกแนวกล่าวคือเป็นวรรณกรรมเรื่องแรกที่มีตัวละครเอกเป็นคนจีนในไทยและ
มีเนื้อหาสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่และความคิดจิตใจของคนจีนที่อพยพมาจากแผ่นดินใหญ่
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และครอบครัวจีนที่เกิดในแผ่นดินไทยหลังจากนั้นจดหมายจากเมืองไทยถูกนามาตีพิมพ์รวม
เล่มครั้งแรกในปี พ.ศ.2513 และกระทั่งถึงปัจจุบันมีการตีพิมพ์นิยายเรื่องนี้หลายครั้งเฉพาะ
ช่วงทศวรรษ 2510 ที่นิยายเรื่องนี้เริ่มปรากฏขึ้นครั้งแรกมีการตีพิมพ์โดยสานักพิมพ์บรรณกิจ
ถึง 5 ครั้งคือตีพิมพ์ 3 ครั้งในปี พ.ศ.2513 และตีพิมพ์อีก 2 ครั้งในปี พ.ศ.2514 และ พ.ศ.
2518 ตามลาดับนอกจากนี้จดหมายจากเมืองไทยยังกลายเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาสาหรับ
นักเรียนมัธยม
เมื่ อ พิจ ารณาจากจ านวนพิ ม พ์แ ละการถูก ก าหนดให้ เป็ น หนังสื ออ่ า นนอกเวลา
สาหรับนักเรียนแล้ว กล่าวได้ว่านิยายเรื่องนี้มีส่วนอย่างสาคัญในการสร้างมโนทัศน์ความเป็น
จีนและคนจีนในสังคมไทย ทั้งต่อคนไทยทั่วไปและบรรดาลูกจีน ที่เข้าสู่ระบบการศึกษาแบบ
ไทยซึ่งต้องผ่านการอ่านนิยายเรื่องนี้

จดหมายจากเมืองไทยฉบับพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2513
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ตัวละครเอกของนิยายเรื่องนี้เป็นชาวจีนชื่อตันส่วงอู๋ซึ่งเดินทางจากจีนแผ่นดินใหญ่
มาในสภาพเสื่อผืนหมอนใบทว่าด้วยความขยันขันแข็งตันส่วงอู๋ก็สามารถพลิกฐานะมาเป็น
เจ้ า สั วได้ ดั งปรากฏภาพตั น ส่ วงอู๋ ใ นฐานะภาพตั วแทนคนจี น ที่ข ยั น ขัน แข็ งไม่ ย อมแพ้ ต่ อ
โชคชะตาจดหมายจากเมืองไทยเป็นนิยายที่มีความสมจริงโดยมีฉากของเรื่องอยู่ในช่วงเวลา
ระหว่าง พ.ศ.2488-2508 ทั้งยังสะท้อนทรรศนะสภาพสังคมและแนวคิดของคนจีนในไทยได้
อย่างเด่นชัดแม้ในต้นเรื่องตันส่วงอู๋จะมีทัศนะดูหมิ่นคนไทยทว่าท้ายที่สุดเมื่อตันส่วงอู๋ผ่าน
ประสบการณ์เจ็บปวดเขาก็เริ่มเข้าใจชีวิตและสังคมไทยมากขึ้นกระทั่งนาไปสู่การเข้าใจและ
เปลี่ยนทัศนคติต่อคนไทยตันส่วงอู๋เผชิญปัญหาลูกชายทาเรื่องเหลวแหลกประชดและต่อต้าน
การเลี้ยงดูครอบงาแบบเผด็จการของพ่อจนหนีไปใช้ชีวิตกับหญิงพาร์ตเนอร์ที่เป็นโสเภณีขาย
ตัวแต่ลูกสาวคนเล็กกลับขยันขันแข็งเล่าเรียนสูงจนช่ วยทาบัญชีให้พ่อได้ทว่าลูกสาวคนเล็ก
กลับแต่งงานกับผู้ชายไทยที่พ่อเกลียดแต่เขยคนไทยนี้กลับเป็นคนมีอุดมคติมีอาชีพเป็นครูจบ
การศึกษาระดับปริญญาโทเป็นคนรักศักดิ์ศรีและหยิ่งในเกียรติไม่ยอมรับเงินช่วยเหลือจาก
พ่อตาเลยสักบาทสุดท้ายเมื่อตันส่วงอู๋ตัดสินใจเลิกกิจการค้ าแบ่งมรดกให้ลูกชายและลูกสาว
เกือบหมดนั้นก็ไม่มีลูกคนไหนเหลียวแลเลี้ยงดูจนลูกสาวคนเล็กและลูกเขยคนไทยต้องรับตัว
ไปอยู่ด้วยในชุมชนเล็กๆของกลุ่มคนไทยตันส่วงอู๋จึงได้เรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตของคนไทย
ลึกซึ้งยิ่งขึ้น (โบตั๋น, 2542)
ส่วนนักเขียนอีกคนคือเฉลิมศักดิ์ รงคผลิน ซึ่งใช้นามปากกาว่าหยกบูรพาเกิดเมื่อปี
พ.ศ.2490 (ประวัติ...เฉลิม รงคผลิน, 2555) ได้เขียนนิยายเรื่องอยู่กับก๋งซึ่งได้รับการตีพิมพ์ใน
นิตยสารฟ้าเมืองทองรายเดือนในปี พ.ศ.2519 โดยตีพิมพ์เดือนละบทอยู่กังก๋งได้รับรางวัล
นิยายดีเด่นในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติประจาปี พ.ศ.2519 (หยกบูรพา...งานนักเขียนคือ
การสร้างอนุสาวรีย์ให้ตัวเอง, 2553) และยังได้รับการตีพิมพ์ร่วมเล่มครั้งแรกในปี พ.ศ.2519
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ต่อมาได้ถูกนามาเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาสาหรับนักเรียนมัธยมสร้างเป็นภาพยนตร์และ
ละครโทรทัศน์หลายครั้ง

อยู่กับก๋ง ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2520 และโปสเตอร์เมื่อครั้งถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ พ.ศ.2522

อยู่กับก๋งให้ภาพชีวิตของสามัญชนจีนที่มีฐานะยากจนอาศัยอยู่ในชนบทผ่านตัว
ละครเอกคือหยกซึ่งอาศัยอยู่กังก๋งชาวจีนผู้อพยพจากจีนมาในสภาพเสื่อผืนหมอนใบนิยาย
เรื่ อ งอยู่ กั บ ก๋ ง มี ส่ ว นส าคั ญ ในการสร้ า งจิ น ตภาพในแง่ บ วกต่ อ กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ จี น ในไทย
เช่นเดียวกับจดหมายจากเมืองไทยโดยอยู่กับก๋งจะเน้นภาพของกลุ่มชาติพันธุ์จีนในไทยที่มี
คุณธรรมขยันขันแข็งไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาอาทิ
ก๋งเพียรสอนให้ฉันยอมรับความเป็นจริงของชีวิตมีความมั่นใจในตัวเองและ
เข้มแข็งต่อการบุกบั่นเพือ่ ความอยู่รอด...ก๋งก็เหมือนคนจีนรุ่นก่อนๆที่รอนแรม
มาจากแผ่นดินใหญ่ไปทั่วสารทิศเพื่อหาที่ลงหลักปักฐานใหม่โดยมีความอดทน
อดออมเป็นที่ตั้ง “คนที่เขารวยได้น่ะเพราะเขามีโอกาสและความสามารถ…”
ถึงก๋งจะเป็นคนแก่และเติบโตมาในสังคมเก่าคร่าครึในสายตาของคนรุ่นใหม่ก็
จริงแต่ไม่เคยเลยที่ก๋งจะเน้นให้ฉันฝังใจในเรื่องลิขิตของพรหมที่เราจับต้อง
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ไม่ได้ “ไม่ใช่ว่าดวงดีแล้วจะร่ารวยได้ก่อนจะสร้างตัวได้สาเร็จเขาจะต้องผ่าน
การทางานอย่างหนักมาแล้วด้วย รู้จักหาเงินรู้จักเก็บงารู้จักคิดหาช่องทางต่อ
ทุนฐานะของเขาจึงเป็นปึกแผ่นขึ้นมาได้... ไม่มีใครโชคดีถึงกับนอนขี้เกียจอยู่
ข้างถนนแล้วเทวดาจะโยนถุงเงินลงมาให้ถึงหน้าตัก...จาไว้ (หยก, 2519)
นิยายทั้งสองเรื่องเป็นการพลิกการรับรู้เกี่ยวกับคนจีนในไทยก่อนหน้านิยายทั้งสอง
เรื่องนี้จะปรากฏขึ้นภาพตัวแทนของคนจีนในไทยมักจะปรากฏในรูปของตัวละครที่ไม่มีสกุ ล
รุนชาติด้อยในด้านกิริยามารยาทและมักมีฐานะเป็นเพียงตัวประกอบของเรื่องและถึงแม้จะมี
ภาพจีนชนชั้นผู้ดีปรากฏอยู่ในนิยายบ้างแต่ชนชั้นผู้ดีจีนเหล่านั้นก็มักปรากฏเป็นผู้ดีใหม่ที่ไม่มี
สกุลรุนชาติมีแต่เงินหาใช่ผู้ดีแท้จริง (พัชรี, 2537) นอกจากการพลิกภาพการรับรู้คนเกี่ยวกับ
คนจีนในไทยแล้วนิยายทั้งสองเรื่องยังสอดแทรกอุดมการณ์แบบราชาชาตินิยม 6 ซึ่งเน้น
ความสาคัญของกษัตริย์ต่อชาติไทยลงในเนื้อหาในจดหมายจากเมืองไทยปรากฏฉากที่ตันส่
วงอู๋กล่าวเทิดทูนสถาบันกษัตริย์อาทิ
“กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงมานะบากบั่นเพื่อสร้างชาติท่านทางานโดยมิรู้เหน็ดเหนื่อย
หาเวลาพักสบายมิได้เลยแต่ลูกหลานของพระองค์พากันหยุดงานฉลองเพื่อระลึกถึงคุณของ
พระองค์ โดยมิทาตัวให้เป็นประโยชน์ในวันนั้น...ลูกคิดว่าแทนที่จะหยุดงานแต่ทางานให้มาก
ขึ้นจะมิเหมาะกว่าหรือ... พระปิยมหาราชท่านเลิกทาสประชาชนฉลองพระราชกรณียกิจล้วน
แต่มีคุณค่าสรรเสริญกันไปโดยมิมีผลอันใดเกิดขึ้นเด็กทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพระองค์ประเสริฐ
ทาไมไม่ สอนให้เด็กทาความดีเป็นการบูชาพระองค์ท่านแทนที่จะเอาแต่บูชาด้ วยพวงมาลา
ดอกไม้ธูปเทียนและวาจา ปฏิบัติบูชาวิเศษกว่าเป็นไหนๆ” (โบตั๋น, 2542) ส่วนอยู่กับก๋งนั้นได้
เน้นอุดมการณ์ราชาชาตินิยมอย่างเด่นชัดและทรงพลังอาทิ
6

เกี่ยวกับประเด็นนี้โปรดดูธงชัย, 2554: 56-65
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“ข้าพเจ้าจะเป็นสุขมากถ้าประจักษ์ว่า อยู่กับก๋งนี้ได้ทาหน้าที่เป็นสะพานอันหนึ่งที่
ทอดข้าม ความขั ดแย้ งความไม่ เข้ า ใจกัน ฯลฯระหว่ า งคนจี น กั บคนไทย-ถ้ า หากมี อ ยู่ ห รื อ
อาจจะมีขึ้นในกาล ภายหน้าและจะภูมิใจที่สุดถ้าคนจีนทุกคนที่อ่านหนังสือไทยออกได้อ่าน
เรื่องนี้บ้างเพื่อที่เขาจะได้เกิดความคิดเปรียบเทียบในใจตัวเองบ้างว่าจะอยู่ในเมืองไทยนี้เยี่ยง
คนของแผ่นดินหรือจะอยู่ไปอย่างเสี้ยนแผ่นดิน7” (หยก, 2519: คานา)
“ก๋งเป็นคนจีนทั้งเชื้อชาติและสัญชาติเข้ามาเมื องไทยในฐานะผู้พึ่งพระบรมโพธิ
สมภารกษัตริย์ไทยบาเพ็ญตนเยี่ยงข้าแผ่นดินข้าธุลีละอองพระบาทที่ดีตลอดชีวิตอันยากไร้
เคารพกฎหมายไทย รักแผ่นดิ นไทยเข้ าใจคนไทยและดินที่ จะกลบหน้าก๋ งนั้น คือดิ นในเขต
ขัณฑสีมาของพระมหากษัตริย์ไทย” (หยก, 2519)
เมื่อพิจารณาจากภูมิหลังของผู้ เขียนทั้งสองคนที่เป็นลูกจีนเกิดและเติบโตในช่วง
ทศวรรษ 2490 และได้รับการศึกษาในระบบการศึกษาไทยที่ปลูกฝังอุดมการณ์ราชาชาตินิยม
แล้วก็ไม่แปลกที่ผู้เขียนทั้งสองโดยสานึกรู้ตัวหรือไม่ก็ตามพยายามประสานความเป็นจีนเข้า
กับความเป็นไทยที่มีกษัตริย์เป็นหัวใจสาคัญ
ทั้งนี้หากพิจารณาจากเนื้อหาของนิยายและการเผยแพร่ในวงกว้างจะพบว่านิยาย
ทั้งสองเรื่องนี้มีผลกระทบสาคัญต่อการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับคนจีนในไทยเมื่อพิจารณาจาก
โครงเรื่องแล้วกล่าวได้ว่านิยายทั้งสองเรื่องนี้มีโครงเรื่องที่อาจเรียกได้ว่า “โครงเรื่องคนจีนเสื่อ
ผืนหมอนใบใต้พระบรมโพธิสมภาร” คือบรรยายถึงภาพชีวิตคนจีนเผชิญกับความอดอยาก
7

ตัวเน้นตามต้นฉบับน่าสนใจที่ว่าวาทกรรมเสื่อผืนหมอนใบใต้พระบรมโพธิสมภารที่ถูกผลิตโดยอยู่กับก๋ง
ทรงพลังยิ่งนอกจากการที่นิยายเรื่องนี้ยังถูกนามาผลิตเป็นละครและภาพยนตร์หลายครั้งจนทาให้วาท
กรรมดังกล่าวถูกเน้นย้าแล้วท่ามกลางวิกฤตการเมืองในปี พ.ศ.2553 นักแสดงคนหนึ่งที่เคยสวมบทบาท
เป็นก๋งยังได้ขึ้นเวทีรับรางวัลนาฏราชพร้อมประกาศข้อความที่แทบไม่ต่างจากการเน้นย้าเรื่องคนของ
แผ่นดินกับเสี้ยนแผ่นดินในอยู่กับก๋ง
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แร้นแค้นในแผ่นดินใหญ่ทาให้จาต้องอพยพหนีร้อนมาพึ่งเย็นหรือพึ่งพระบรมโพธิสมภารใน
แผ่นดินไทยเมื่อมาถึงแผ่นดินไทยก็คนจีนเหล่านั้นก็ยอมรับการกลืนกลายเป็นไทยมุ่งแต่การ
สร้างฐานะทางเศรษฐกิจโดยปราศจากความตื่นตัวทางการเมืองกระทั่งท้ายที่สุดคนจีนเหล่านี้
ก็ได้ตั้งรกรากในแผ่นดินไทยสืบลูกหลานและสามารถพลิกฐานะจากยาจกเสื่อผืนหมอนใบสู่
ฐานะเจ้าสัวได้เพราะเมืองไทยใต้พระบรมโพธิสมภารสงบร่มเย็นเปิดโอกาสให้กับคนจีนและ
ลูกหลานที่เกิดในแผ่นดินไทย
ในช่วงทศวรรษ 2510 นิยายทั้งสองเรื่องนี้ได้สร้างการรับรู้ใหม่เกี่ยวกับคนจีนใน
ประเทศไทยทั้งยังได้วางกรอบโครงเรื่องคนจีนเสื่อผืนหมอนใบใต้พระบรมโพธิสมภารซึ่ง
ภายหลังจะถูกนามาใช้เป็นกรอบโครงในการสร้างประวัติศาสตร์ของคนจีนในไทยอย่างเป็น
ระบบในยุคสมัยต่อมา
3.2 ทศวรรษ 2520-ทศวรรษ 2530: การนิยามตัวตนสู่การเป็นส่วนสาคัญของ
ชาติไทย
นอกจากจะนาไปสู่การล่มสลายของเผด็จการทหารแล้วเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.
2516 ได้มีส่วนพลิกให้สถานภาพของกษัตริย์ในสังคมไทยกลับมามีความสาคัญและเชื่อมโยง
กับการเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างเด่นชัดระหว่ างการเคลื่อนไหวในช่วง 14 ตุลาคม พ.ศ.
2516 วาทกรรมกษัตริย์เป็นผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญได้ถูกตอกย้าและยังมีการเชื่อมโยง
วาทกรรมดังกล่าวเข้ากับกษัตริย์องค์ปัจจุบันขณะที่ฝา่ ยทหารกลับถูกเชื่อมโยงกับคณะราษฎร
ซึ่งถูกติดป้ายให้เป็นบรรพบุรุษของเผด็จการทหาร8
ความวุ่นวายทางการเมืองหลังเดือนตุลาคม พ.ศ.2516 ที่จบลงด้วยการเหตุการณ์
นองเลือด 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 ได้สะท้อนให้เห็นถึงภาวะความไร้เสถียรภาพทางการเมือง
8

รายละเอียดดู ประจักษ์, 2548
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อย่างรุนแรงครั้งหนึ่งของสังคมไทยเนื่องด้วยเสถียรภาพทางการเมืองแบบเดิมที่ดารงอยู่ได้
ผ่านระบบอุปถัมภ์ภายใต้เครือข่ายการนาของเผด็จการทหารได้พังทลายลงอย่างกะทันหัน
หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 เกิดการแตกกระจายของกลุ่มต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ระบบ
อุปถัมภ์เดิมจนทาให้แต่ละกลุ่มอ่อนพลังไม่สามารถก้าวขึ้นมาแทนที่ผู้อุปถัมภ์เดิมได้ภายใต้
สภาวะดังกล่าวหากกลุ่มใดต้องการขึ้นมามีอานาจเหนือ กลุ่มอื่นก็จาต้องสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างกลุ่มของตนกับสถาบันกษัตริย์ (อรรถจักร์, 2555)
กระบวนการดังกล่าวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอานาจและโครงสร้าง
สังคมครั้งสาคัญของสังคมไทยผ่าน “ระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบ” ภายใต้การนาของพลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ที่ทาให้เกิดการประสานของอานาจหลายฝ่ายทั้งจากระบบราชการกองทัพ
นักธุรกิจและพรรคการเมืองซึ่งท้ายที่สุดถูกขมวดร้อยรัดเชื่อมโยงเข้ากับสถาบันกษัตริย์
ขณะเดียวกันความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกและพลวัตทางเศรษฐกิจ
ของสังคมไทยก็มีส่วนอย่างสาคัญต่อการปรับเปลี่ยนนิยามตัวตนของจีนสยามภาวะเศรษฐกิจ
ที่ซบเซานับแต่ปลายทศวรรษ 2510 เนื่องด้วยการผลิตเพื่อทดแทนสินค้านาเข้าเริ่มอิ่มตัว
ภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่าจากวิกฤตน้ามันปลายทศวรรษ 2510 การถอนตัวของสหรัฐออกจาก
อินโดจีนและความวุ่นวายทางการเมืองระหว่าง พ.ศ.2516-2519 ทาให้เศรษฐกิจที่เน้นการ
ส่งออกด้านเกษตรกรรมเริ่มหยุดชะงักและไทยต้องปรับเปลี่ยนตัวเองมาอิงกับการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมมากขึ้นในทศวรรษ 2520
นอกจากการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมแล้วไทยยังเริ่มหามาตรการใหม่ๆ ในการขับ
ดั น เศรษฐกิ จ มากขึ้ น ด้ ว ยเช่ น สนั บ สนุ น ให้ ค นไทยไปท างานในต่ า งประเทศโดยเฉพาะ
ตะวันออกกลางและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจังอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของไทย
เติบโตอย่างสมบูรณ์ในทศวรรษ 2520 โดยเฉพาะรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับภาคธุรกิจมากขึ้นฝ่ายนักธุรกิจรวมตัวกันตั้งสมาคมต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อ

135

วารสารมนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2

นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเช่นสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยมีการตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชน (ก.ร.อ.) เพื่อเป็นเวทีอย่างเป็น
ทางการในการส่งข้อเสนอต่อรัฐบาล
อย่างไรก็ตามปัญหาเศรษฐกิจในช่วงปลายทศวรรษ 2520 บีบให้รัฐบาลพลเอก
เปรมต้องลดค่าเงินบาทใน พ.ศ. 2527 เปลี่ยนมาใช้ระบบตะกร้าเงินตราและหันมาใช้การ
ส่งออกเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ จุดเปลี่ยนสาคัญของเศรษฐกิจโลกในช่วงปลายทศวรรษ 2520
คือสนธิสัญญาพลาซาแอคคอร์ด (Plaza accord) เมื่อ พ.ศ.2528 ที่ญี่ปุ่นยอมให้เงินเยนแข็ง
ค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินตราสกุลอื่นของโลกและเป็นจุดเริ่มต้นของ “ยุคทอง” ของเศรษฐกิจ
ไทยเนื่องด้วยก่อให้เกิดการย้ายฐานการลงทุนและการหลั่งไหลของทุนญี่ปุ่นสู่ไทยจานวนมาก
กระทั่ งทาให้ ตั วเลขการเติบ โตของผลิต ภัณ ฑ์ มวลรวมภายในประเทศของไทยในช่ วงต้ น
ทศวรรษ 2530 เติบโตในระดับเลขสองหลัก (ผาสุก, 2546: 186-199)
3.2.1 คนจีน 200 ปีภายใต้พระบรมโพธิสมภารพระเจ้าตากและสกินเนอร์
การเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษ 2520-ทศวรรษ 2530 ดังที่กล่าวมาข้างต้น
ได้ทาให้เกิดการเลื่อนฐานะของคนไทยเชื้อสายจีนในเมืองจานวนมากนับแต่หลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 เป็นต้นมาแรงงานกรรมกรในเมืองซึ่งเคยประกอบด้วยชาวจีนอพยพเป็นส่วนใหญ่
กลับกลายเป็นแรงงานคนเชื้อสายไทยมากขึ้นเรื่อยๆ (แอนเดอร์สัน , 2553) การเติบโตทาง
เศรษฐกิจนับแต่ทศวรรษ 2500 – ช่วงทศวรรษ 2530 ยิ่งเป็นปัจจัยในการผลักดันให้คนไทย
เชื้ อ สายจี น ในเมื อ งจ านวนมากเลื่ อ นฐานะสู่ ก ารเป็ น นายทุ น ระดั บ ชนชั้ น กลางขึ้ น ไป9

9

เบเนดิกท์แอนเดอร์สันยังได้ชี้ให้เห็นว่านับแต่ช่วงปลายทศวรรษ 2510 มีลูกหลานคนไทยเชื้อสายจีน
จานวนมากเข้าสู่การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย “เพียงแต่มองไปที่ประตูธรรมศาสตร์ก็จะพบคนไทยเชื้อ
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อย่างไรก็ตามบรรดาชนชั้นกลางเชื้อสายจีนเหล่านี้ยังคงถูกกีดกันออกจากการเข้ามี
ส่วนแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเต็มที่กระแสฝ่ายซ้ายที่ขึ้นสูงหลัง
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ทาให้เกิดกระแสโจมตีรัฐและทุน ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจว่า
เป้าหมายในการโจมตีคือเจ้าหน้าที่รัฐและนายทุนเชื้อสายจีนที่ถูกให้ภาพว่าเป็นผู้ร้ายที่มุ่งเอา
รัดเอาเปรียบชาวชนบทไทยโดยการโจมตีนี้ก็แฝงไว้ด้วยความรู้สึกในเชิงชาตินิยมไทยซึ่งก่อตัว
มาจากการเคลื่อนไหวของบรรดานักศึกษาในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.251610 นอกจากนี้ความ
เป็นจีนที่ถูกทาให้เป็นปมด้อยในสังคมไทยนั้นก็ยังไม่ได้มลายหายไปอย่างหมดสิ้นแม้ว่าจะ
ค่อยๆมีความเปลี่ยนแปลงจากการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มเปิดตัวสู่โลกภายนอกและ
ก้าวขึ้นสู่สถานะมหาอานาจทาให้รัฐไทยจาต้องจัดความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีน
ใหม่สถาบันกษัตริย์ก็เริ่มแสดงการยอมรับความเป็นจีนอย่างเปิดเผยพระบรมวงศานุวงศ์ไทย
เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายครั้งบางพระองค์ยังทรงศึกษาภาษาและวัฒนธรรม
จีน (Kasian, 2009)
ในช่วงนี้บริบทของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปเปิดโอกาสให้กับการเคลื่อนไหวนิยาม
ตัวตนใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีนมากขึ้นขณะเดียวกันพวกเขาก็จาเป็นต้ องสร้างพื้นที่ใ น
สั ง คมไทยให้ กั บ ตนเองเพื่ อ สร้ า งความชอบธรรมให้ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการแบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการเริ่มนิยามตัวตนใหม่เป็นนายทุนชนชั้นกลาง
ผู้มีวัฒนธรรมเปลี่ยนความหมายของความเป็นคนไทยเชื้อสายจีนจาก “คนชายขอบ” สู่การ
เป็นส่วนสาคัญของชาติไทย

สายจี นอยู่ภายในในขณะที่คนที่อยู่ข้างนอกนั้นคือ หน้า ของคนไทยที่มีเชื้อ ชาติไทย” รายละเอี ยดใน
บทความ Anderson, 1990: 33-48.
10
รายละเอียดดู แอนเดอร์สัน, 2553
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ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งไทยกั บ สาธารณรัฐ ประชาชนจี นดี ขึ้ น เป็น ล าดั บส่ งผลให้
บรรดาชาวไทยเชื้อสายจีนจานวนมากสามารถเดินทางไปเยือนบ้านเกิดและค้นพบความเป็น
จีนที่ถูกลบเลือนของเขาได้ใหม่ผลที่ตามมาทาให้การค้าและการพาณิชย์ของไทยเชื่อมเข้ากับ
เครือข่ายของจีนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโดยมีนักธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นตัวกลาง
ขณะเดียวกันการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศมังกรน้อยเอเชียอาคเนย์อันมีฮ่องกง
สิงคโปร์ไต้หวันและเกาหลีใต้ก็ยิ่งสร้างความภาคภูมิให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ จีนและเป็นปัจจัยที่
ผลักดันให้รัฐและสังคมไทยจาต้องเปิดพื้นที่ให้กับ “ความเป็นจีน” วัฒนธรรมจีนกลายมาเป็น
สัญลักษณ์อันทรงเกียรติทางวัฒนธรรมซึ่งได้รับการยอมรับจากรัฐและสังคมไทยทว่า “ความ
เป็นจีน” ดังกล่าวก็ตกอยู่ภายใต้กรอบของวัฒนธรรมแห่งชาติที่ทางการรับรอง (เจ. เรย์
โนลด์ส, 2550: 261-262)
นับแต่ทศวรรษ 2520 เป็นต้นมาการผลิตงานทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์
จีนโดยมีโครงเรื่อง “คนจีนเสื่อผืนหมอนใบใต้พระบรมโพธิสมภาร” ก็ถูกผลิตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในรูปแบบภาพยนตร์ละครโทรทัศน์นิยายและสารคดีนอกจากถูกนามาตีพิมพ์อี ก
หลายครั้งแล้วนิยายเรื่องอยู่กับก๋งซึ่งเป็นหน่อเชื้อของโครงเรื่อง “คนจีนเสื่อผืนหมอนใบใต้
พระบรมโพธิสมภาร” ยังถูกนามาสร้างเป็นละครอีกด้วย
ในช่วงนี้โครงเรื่องคนจีนเสื่อผืนหมอนใบใต้พระบรมโพธิสมภารเริ่มถูกทาให้เป็น
รูปธรรมที่จับต้องได้มากยิ่งขึ้นจากภาพชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ในรูปนิยายเพียงไม่กี่
เรื่องงานที่เกี่ยวกับคนไทยเชื้อสายจีนเริ่มทวีจานวนมากขึ้นโดยเฉพาะการปรากฏของงาน
เขียนเชิงสารคดีและงานวิชาการเชิงประวัติศาสตร์ที่ทาให้โครงเรื่องคนจีนเสื่อผืนหมอนใบใต้
พระบรมโพธิสมภารดูสมจริงมากขึ้น
งานเขียนเชิงสารคดีของสานักพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจที่สาคัญ 2 เล่มคือคนจีน 200
ปีภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร (วิทยา, 2526) กับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและ

138

วารสารมนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2

บทบาทชาวจีนในสยาม (เสทื้อน, 2527) มีส่วนอย่างสาคัญในการนิยามตัวตนของคนไทยเชื้อ
สายจีนใหม่ทั้งยังเป็นการทาให้โครงเรื่องคนจีนเสื่อผืนหมอนใบใต้พระบรมโพธิสมภารมีความ
ศักดิสิทธิ์สมจริงและสัมผัสจับต้องได้มากยิ่งขึ้น
คนจี น 200 ปี ภ ายใต้ ร่ ม พระบรมโพธิ ส มภารซึ่งเป็ น งานเขี ย นเชิ งสารคดี
ประวัติศาสตร์ตีพิมพ์เนื่องในโอกาสงานสมโภช 200 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ ให้ภาพชีวิตคนจีนใน
มิติต่างๆโดยเน้นเรื่องบทบาทความสาคัญทางเศรษฐกิจของคนไทยเชื้อสายจีนพร้อมทั้งเล่า
เรื่องราวประวัติศาสตร์ภายใต้กรอบโครงเรื่องคนจีนเสื่อผืนหมอนใบใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร
อย่างสมจริงหนังสือเล่มนี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากบรรดาห้างร้านคนไทยเชื้อสาย
จีนจานวนมากอีกทั้งรูปเล่มหนังสือก็เต็มไปด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ของกษัตริย์และเชื้อพระ
วงศ์หลายพระองค์ในเครื่องทรงแบบจีน
แม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะเน้นชื่อเรื่องว่าคนจีน 200 ปีใต้พระบรมโพธิสมภาร ซึ่งบ่ง
บอกนัยถึงการอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของราชวงศ์จักรี ทว่าเนื้อหาภายในหนังสือกลับมี
ความพยายามย้อนเวลากลั บไปไกลถึงสุโขทัยเพื่อที่จะบ่งบอกว่าคนจีนได้ทาคุณประโยชน์
ให้กับสังคมไทยและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยมาอย่างยาวนาน นับแต่รัฐไทยเริ่มก่อตัวขึ้น
นอกจากนี้ปัญญาชนผู้มีบทบาทในการนิยามความเป็นไทยอย่างแข็งขันในช่วงเวลา
นั้นคือ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชได้มีส่วนในการตอกย้าความสาคัญของคนจีนในฐานะ
ส่วนหนึ่งของสังคมไทย ในบทความ คนจีนในทรรศนะของ...คึกฤทธิ์ ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือ
เล่มนี้ นอกจากจะสืบย้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนจีนกับสังคมไทยนับแต่ถึงสุโขทัยถึงปัจจุบัน
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ยังได้เน้นถึงวีรกรรมของพระเจ้าตากสินมหาราชในฐานะกษัตริย์เชื้อ
สายจีนที่นาพลพรรคคนไทยเชื้อสายจีนกู้บ้านกู้เมือง (วิทยา, 2526: 31) ซึ่งนับว่างานเขียน
ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นับเป็นงานชิ้นแรก ๆ นับแต่ทศวรรษ 2510 ที่ตีพิมพ์ในหนังสือ
เกี่ยวกับคนจีนในประเทศไทยโดยมีการกล่าวถึงประเด็นกษัตริย์มีเชื้อสายจีนอย่างเปิดเผย
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คนจีน 200 ปีภายใต้พระบรมโพธิสมภาร เนื้อหาภายในเต็มไปด้วยภาพของพระมหากษัตริยแ์ ละขุนนาง
ราชวงศ์จักรีในเครื่องแต่งกายแบบจีน และยังมีบทความของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ปัญญาชนผู้มี
บทบาทสาคัญในการนิยามความเป็นไทยในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

ประเด็นเรื่องพระเจ้าตากสินมหาราชนี้ ถูกนามาขยายเป็นหนังสืออีกเล่มในปีต่อมา
โดยสานักพิมพ์เดียวกับที่ตีพิมพ์หนังสือ คนจีน 200 ปีภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ภายใต้ชื่อ
เรื่องว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและบทบาทชาวจีนในสยามซึ่งเนื้อหาก็เป็นการเน้น
ความสาคัญของคนจีนที่มีต่อสังคมไทย
ภาพลักษณ์และความหมายของความเป็นจีนได้ถูกผลิตขึ้นมาใหม่ในฐานะกลจักร
สาคัญทางเศรษฐกิจอันเป็นส่วนสาคัญของสังคมไทยและมีบทบาทสาคัญในสังคมไทยมาอย่าง
ยาวนาน (แม้แต่กษัตริย์ก็ยังมีเชื้อสายจีน) นอกจากนี้พวกเขายังเปี่ยมล้นด้วยความรักชาติ
จงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์
นอกจากหนั งสื อที่ ตีพิ มพ์ โดยส านั กพิ มพ์ เส้ นทางเศรษฐกิ จแล้ว การปรากฏของ
หนังสือวิชาการในช่วงปลายทศวรรษ 2520 ก็มีส่วนสาคัญในการตอกย้าสร้างโครงเรื่องคนจีน
เสื่อผืนหมอนใบใต้พระบรมโพธิสมภารจนกลายเป็นวาทกรรม (Discourse) ที่ครอบงาการ
รับรู้เกี่ยวกับคนไทยเชื้อสายจีนในสังคมไทยงานชิ้นสาคัญของจี. วิลเลียมสกินเนอร์เรื่องสังคม
จีนในไทย : ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ (สกินเนอร์, 2529) ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยครั้งแรกในปี
พ.ศ.2529 โดยมูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ได้กลายมาเป็นงานที่ทรง
อิทธิพลต่อการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์จีนในไทย11
กล่าวสาหรับวงวิชาการไทยซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสังคมไทยก็ตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลครอบงาของกรอบคิดดังกล่าวทั้งยังมีส่วนส่งเสริมการผลิตซ้ากรอบคิดดังกล่าวอย่างมี
11

งานวิชาการที่ว่าด้วยเรื่องคนจีนในประเทศไทยนับแต่ทศวรรษ 2510 มักอ้างอิงงานของสกินเนอร์เป็น
สาคัญอย่างไรก็ตามการแปลงานของสกินเนอร์เป็นภาษาไทยทาให้งานของเขาเป็นที่รับรู้แพร่หลายและถูก
อ้างอิงมากขึ้น
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ประสิทธิภาพการตีพิมพ์งานศึกษากลุ่มชาติพันธุ์จีนในสังคมไทยในปลายทศวรรษ 2520 เรื่อง
สังคมจีนในไทย : ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ ของจี. วิลเลียมสกินเนอร์ซึ่งเป็นงานที่ทรง
อิทธิพลต่อการศึกษากลุ่มชาติพันธ์จีนในไทยเป็นภาษาไทยในปี พ.ศ.2529 และการตีพิมพ์
งานวิชาการชิ้นอื่นๆในเวลาต่อมาได้สร้างความเข้าใจต่อกลุ่มชาติพันธุ์จีนในสังคมไทยภายใต้
กรอบความคิด “คนจีนเสื่อผืนหมอนใบใต้พระบรมโพธิสมภาร” อย่างมีประสิทธิภาพ
การศึ ก ษาของสกิ น เนอร์ ใ ห้ภ าพของชาวจีน เสื่อ ผืน หมอนใบที่อ พยพมาจากจี น
แผ่ น ดิ นใหญ่ เข้ า มาพึ่ งพระบรมโพธิ สมภารกระทั่งสร้ างตั ว เป็ น เจ้า สั ว ได้ เ ป็ นจ านวนมาก
นอกจากนี้สกินเนอร์ยังได้เสนอกระบวนทัศน์กลืนกลาย (Assimilation paradigm) ซึ่งระบุ
ว่าชาวจีนในไทยจะถูกกลืนกลายเป็นไทยอย่างหมดจดงานชิ้นเอกของสกินเนอร์นี้ยังคงทรง
อิทธิพลต่อการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์จีนในสังคมไทยกระทั่งปัจจุบันนักวิชาการรุ่นหลังยังคงยึด
งานของสกินเนอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอเรื่อง “กระบวนทัศน์กลืนกลาย” เป็น “สรณะ”
และแน่นอนว่ากระบวนทัศน์ดังกล่าวก็ได้แพร่หลายออกจากวงวิชาการสู่สังคมไทยในวงกว้าง
จนครอบงาการรับรู้ของคนทั่วไป
ครั้นล่วงสู่ทศวรรษ 2530 การนิยามภาพลักษณ์และปรับความหมายของความเป็น
จีนในสังคมใหม่เริ่มผลิดอกออกผลบรรดาชนชั้นกลางเชื้อสายจีนเริ่มกล้าที่จะแสดงอัตลักษณ์
จีนในที่สาธารณะอย่างเปิดเผยมากขึ้นบรรดานักการเมืองไทยเชื้อสายจีนเริ่มรณรงค์หาเสียง
โดยการพิมพ์ชื่อเป็นภาษาจีนบนป้ายรณรงค์และใช้สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมเช่นรูปมังกรและ
สิงห์เพื่อแสวงหาความสนับสนุนจากบรรดาชนชั้นกลางเชื้อสายจีนในเมืองซึ่งบัดนี้ได้กลายมา
เป็นพลังสาคัญในการเมืองไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังวิกฤตพฤษภาทมิฬ พ.ศ.2535
วิกฤตพฤษภาทมิฬ พ.ศ.2535 ที่บรรดาชนชั้นกลางในเมืองเคลื่อนไหวต่อต้านการ
ก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดา คราประยูรจนนาไปสู่การนองเลือดกลาง
เมืองซึ่งท้ายที่สุดนามาซึ่งชัยชนะของชนชั้นกลางเหนือระบบราชการและทหารทาให้ความ
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มั่นใจในพลังของชนชั้นกลางซึ่งส่วนมากมีเชื้อสายจีนถูกตอกย้าและเพิ่มขึ้นมากจนอาจกล่าว
ได้ว่าความมั่นใจนีพ้ ุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุด
นิยายเรื่องลอดลายมังกรซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ.2528 โดยสานักพิมพ์ดอกหญ้า
เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของชาวจีนอพยพที่มาเมืองไทยในสภาพเสื่อผืนหมอนใบแต่ด้วย
ความขยันขันแข็งมุมานะสร้างตัวจนเป็นเจ้าสัวมีกิจการใหญ่โตและเป็นกลจักรสาคัญทาง
เศรษฐกิจของไทยในช่วงทศวรรษ 2530 นิยายเรื่องนี้ขายดีมากจนมีการตีพิมพ์ถึ ง 28 ครั้ง
ในช่วงทศวรรษ 2530 นิยายเรื่องนี้ได้ถูกนามาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ในปี พ.ศ.2535 ในช่วง
หลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬตามกระแสความมั่นใจของชนชั้นกลางไทยเชื้อสายจีนที่พุ่งขึ้นสู่
จุดสูงสุด กระแสความนิยมละครเรื่องดังกล่าวท่ามกลางหมู่ชนชั้นกลางในเมืองทาให้เกิดงาน
เขียนในเชิงวิชาการที่มุ่งวิเคราะห์ชนชั้นกลางไทยเชื้อสายจีนโดยล้อกับปรากฏการณ์ความ
นิยมละครเรื่องลอดลายมังกรจนเกิดเป็นหนังสือ อาทิ งานของเกษียรเตชะพีระ เรื่องแลลอด
ลายมังกร :รวมข้อเขียนว่าด้วยความเป็นจีนในสยาม (เกษียร, 2537)
ขณะเดียวกันความมั่นใจของชนชั้นกลางไทยเชื้อสายจีนที่ถูกหล่อลอมผ่านสานึก
ประวัติศาสตร์คนจีนเสื่อผืนหมอนใบใต้พระบรมโพธิสมภาร ความสาเร็จทางเศรษฐกิจ และ
ชัยชนะในการเคลื่อนไหวทางการเมือง ยังนาไปสู่การเคลื่อนไหวเพื่อผูกโยงลูกจีนให้เป็น
ปึกแผ่นมากยิ่งขึ้น
แต่เดิมสมาคมจีนในประเทศไทยมักแบ่งแยกออกเป็นกลุ่มภาษา หรือตามถิ่นเกิด
และมุ่งทากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นสาคัญ อย่างไรก็ตามภายใต้บริบทที่ความมั่นใจ
ของชนชั้นกลางพุ่งสู่จุดสูงสุด พร้อมทั้งสานึกประวัติศาสตร์คนจีนเสื่อผืนหมอนใบใต้พระบรม
โพธิสมภารได้สถาปนาหยั่งรากลง จนกลายเป็นความเชื่อที่ดารงอยู่อย่างมั่นคงในสังคมไทย
บรรดาลูกจีนจึงเกิดความพยายามในการเชื่อมผสานซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งตอกย้าสานึก
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ประวัติศาสตร์คนจีนเสื่อผืนหมอนใบใต้พระบรมโพธิสมภารอันกลายมาเป็นสานึกในตัวตน
ของพวกเขา
ในปี พ.ศ.2536 เกิดการริเริ่มจัดตั้งสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะ
รวบรวมพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งมีอยู่ถึง 56 ตระกูลแซ่ 9 ภาษา 10 ตาบลให้เป็นปึกแผ่น
สมาคมนี้มีความพิเศษแตกต่างจากสมาคมจีนอื่นๆ ที่มีมาก่อนหน้า เนื่องจากสมาคมนี้เกิดจาก
การรวมตัวเพื่อจัดกิจกรรมเป็นครั้งคราว จึงไม่มีโครงสร้างเป็นทางการเหมือนสมาคมอื่น โดย
จุดประสงค์ของสมาคมคือ การรวบรวมชาวไทยเชื้อสายจีนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อพระมหากษัตริย์ ดังสะท้อนจากกิจกรรมของสมาคมดังนี้ พ.ศ.2537 ทางสมาคมจัดงาน
อุปสมบทชาวไทยเชื้อสายจีน 64 คนถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2538 จัดงาน
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ใน
นามภาคเอกชนที่ท้ องสนามหลวง ปี พ.ศ.2539 จัด งานฉลองและมหรสพสมโภช ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณ วงเวียนโอเดียนและถนนเยาวราชตลอดสาย ปี พ.ศ.
2542 จัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ เรื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์
พรรษา 6 รอบ (นิสดารก์, 2544: 56-57)
4. ชนชั้นกลาง ความเป็นไทยในอัตลักษณ์จีน กับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข
การสร้างประวัติศาสตร์เพื่อนิยามตัวตนให้กลายมาเป็นส่วนสาคัญของชาติไทยโดย
คนไทยเชื้อสายจีนนี้กล่าวได้ว่าประสบความสาเร็จอย่างสูงสุดในช่วงทศวรรษ 2530 เรื่องเล่า
ที่ค่อยๆ ถูกสร้างขึ้นมาในแต่ละยุคสมัยนี้ได้กลายมาเป็นวาทกรรมที่มีผู้เข้าร่วมผลิตและตอก
ย้าจากโครงเรื่องนิยายและประวัติศาสตร์ในแบบฉบับคนจีนเสื่อผืนหมอนใบใต้พระบรมโพธิ
สมภารโครงเรื่องดังกล่า วได้กลายมาเป็นวาทกรรมหรือความจริงที่นาไปสู่การสถาปานา
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ความรู้ชุดหนึ่งอันนาไปสู่การจัดความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างคนไทยเชื้อสายจีนกับคนกลุ่ม
อื่นๆ ในสังคมไทยการรับรู้เกี่ยวกับตัวตนที่คนไทยเชื้อสายจีนรับรู้ตัวเขาเองและภาพที่สังคม
รับรู้นั้นอยู่ภายใต้กรอบวาทกรรมคนจีนเสื่อผืนหมอนใบใต้พระบรมโพธิสมภารที่ว่าการสร้าง
เนื้อสร้างตัวของพวกเขาจากเสื่อผืนหมอนใบสู่ฐานะชนชั้นกลางและเจ้าสัวนั้นเกิดขึ้นภายใต้
ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทยและความขยันขันแข็ง มุมานะ และวินัยของ
พวกเขาเอง โดยวาทกรรมนี้เป็นผลของการผลิตซ้าอย่างซับซ้อนภายใต้เงื่อนไขของยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปดังที่ได้กล่าวไปในหัวข้อก่อนหน้า
อย่างไรก็ตามการรับรู้นี้ยังถูกตอกย้าและผลิตขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่สาคัญอย่างน้อย 2
ประการ ประการแรกคื อ นิ ย ามความเป็ น ไทยซึ่ งนั บ แต่ท ศวรรษ 2500 เป็ น ต้ นมาผู้ ที่ มี
บทบาทอย่ า งส าคั ญ ในการนิ ย ามความเป็ น ไทยคื อ หม่ อ มราชวงศ์ คึ ก ฤทธิ์ ปราโมช ส่ ว น
ประการที่สองคือภาพของสถาบันกษัตริย์ในฐานะตัวแสดงทางการเมือง (Political actor) ที่
ทาหน้าที่ในการสร้างดุลทางการเมืองจนก่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองระดับหนึ่งซึ่งเอื้อ
ให้กับการเติบโตทางธุรกิจของบรรดาชนชั้นกลางเชื้อสายจีนนับแต่ทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา
4.1 ความเป็นไทยในอัตลักษณ์จีน
อัตลักษณ์จีนที่ถูกผลิตขึ้นมาแต่ละช่วงเวลานั้น ไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างลอยๆ ทว่าเกิด
จากการเลือกสรรสร้างความหมายเพื่อตอบโต้กับบริบทความเปลี่ยนแปลงของสังคมในแต่ละ
ยุคสมัย ดังที่ได้แสดงให้เห็นในช่วงต้นของบทความนี้
อย่างไรก็ตามการที่อัตลักษณ์จีนถูกผลิตขึ้นภายใต้บ ริบทสังคมไทย เพื่อที่จะสร้าง
พื้นที่ยืนให้กับคนจีนในสังคมไทย การเลือกสรรประนีประนอมระหว่างนิยามความเป็นจีนกับ
ความเป็นไทยจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงมิได้ หากต้องการสร้างพื้นที่ให้สังคมไทยยอมรับอัตลักษณ์
จีน นิยามความเป็นไทยที่คนจีนในสังคมไทยเลือกที่จะประนีประนอมรับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
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ของอัตลักษณ์จีนนี้ก็คือ ความเป็นไทยที่นิยามโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ปัญญาชนผู้
มีบทบาทอย่างสาคัญในการนิยามความเป็นไทยในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
สายชล สัตยานุรักษ์ ได้ชี้ให้เห็นว่าความเป็นไทยที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
นิยามที่สาคัญคือ เรื่องการปกครองแบบไทยที่เหนือกว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยของ
ตะวันตก โดยหลักการปกครองแบบไทยเน้นเรื่องความเด็ดขาดของผู้นา แต่ผู้นาก็ถูกกากับโดย
ศีลธรรมจากพุทธศาสนาทาให้ประชาชนไม่ได้รับการกดขี่ การเข้าร่วมการปกครองนี้ให้สิทธิตาม
ชั้นทางสังคม ดังนั้นคนระดับล่างจึงไม่มีสิทธิเข้าร่วมเพราะเป็นกลุ่มคนที่ด้อยความรู้ หากเข้าร่วม
จะก่อให้เกิดความวุ่นวาย ส่วนบทบาทของพระมหากษัตริย์นั้นพระองค์ทรงมีความสาคัญสูงสุด
เนื่องด้วยทรงเป็นต้นแบบของความเป็นไทย ทั้งยังทรงเป็นสถาบันศักดิ์สิทธิ์สูงส่งที่ผู้ใดจะละเมิด
มิได้ และพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในสถานะที่จะควบคุมดูแลการใช้อานาจของผู้นาแบบไทยแทน
ประชาชน นอกจากนี้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ยังเน้นเรื่องการรู้จักที่ต่า-ที่สูง โดยทุกคนจะอยู่ใน
ฐานะอย่างไร ก็แล้วแต่ความสามารถหรือกรรมของตน หากประชาชนแต่ละคนรู้จักหน้าที่ของ
ตนเอง สังคมก็จะไม่เกิดความวุ่นวายขึ้น แม้จะมีความแตกต่างทางชนชั้น แต่สังคมก็จะดาเนินไป
อย่ างสงบสุ ข เพราะมีระบบอุ ปถั มภ์ผู้ ที่ ในชนชั้ นที่ต่ ากว่ า ดั งนั้นสั งคมไทยจึงเป็นสั งคมที่ มี
ระเบียบ ปราศจากการเมือง ซึ่งเป็นเรื่องของการแย่งชิงอานาจและผลประโยชน์12
หากพิจารณาเนื้อหาอัตลักษณ์จีนที่ถูกนามาเสนอนับแต่ทศวรรษ 2510 เป็นต้นมา
จะพบว่าความเป็นไทยที่นิยามโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ โดยเฉพาะเรื่องระเบียบวินัย การ
รู้จัก-ที่ต่าที่สูง และการให้ความสาคัญกับสถาบันกษัตริย์นี้ปรากฏอยู่ในอัตลักษณ์จีนที่ถูก
นาเสนอต่อสาธารณชน โดยเฉพาะใน อยู่กับก๋ง ซึ่งเป็นวรรณกรรมเกี่ยวกับคนจีนในไทยที่ถูก

12

โปรดดู สายชล, 2550
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ผลิตซ้ามากที่สุดนั้น13 จะพบว่าเนื้อหาสะท้อนถึงความสาคัญของสถาบันกษัตริย์ที่คนจีนเข้า
มาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร และหากนาเอาอยู่กับก๋งไปเทียบกับวรรณกรรมเรื่องอื่นๆ จะพบว่า
อยู่กับก๋งไม่สะท้อนความขัดแย้งระหว่างวัย ในทางตรงข้ ามวรรณกรรมเรื่องนี้กลับเน้นการ
รู้จักที่ต่า-ที่สูง กล่าวคือหยกยอมรับฟังคาสั่งสอนของก๋งโดยไม่ตั้งคาถาม และตัวละครก๋งก็อยู่
ในฐานะของผู้ใหญ่ที่มีเมตตาเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมต่อผู้ที่อยู่ต่ากว่า คอยพร่าสอนให้หยกรู้จัก
ระเบียบวินัยและขยันขันแข็งทาตามหน้าที่ของตน

อยู่กับก๋ง ฉบับละครเฉลิมพระเกียรติ “ละครที่ต้องดู...เพื่อไม่ให้คนดีหายไปจากสังคมไทย”

13

ล่าสุดคือการนามาผลิตเป็นละครโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติฉายทาง ททบ. 5 ในปี พ.ศ.2548 ซึ่งเป็นช่วงที่
วิกฤตการเมืองไทยเริ่มก่อตัวขึ้น โดยมีการโฆษณาว่า “อยู่กับก๋ง...ละครที่ต้องดูเพื่อไม่ให้คนดีหายไปจาก
สังคมไทย”
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นอกจากอยู่กับก๋งแล้ว หากพิจารณาเนื้อหาสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับคนจีนในไทยที่ได้
กล่า วมาในช่ วงต้น ของบทความจะพบว่า มัก เลือ กสรรนาเอาความเป็ นไทยมาสอดแทรก
สร้างอัตลักษณ์จีน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคมไทย โดยมักสื่อไปในทิศทางเดียวกันคือ เน้น
เรื่องความสาคัญของสถาบันกษัตริย์ การรู้จักที่ต่า-ที่สูง การกระทาตามหน้าที่ของตน และ
ภาพของสังคมไทยและบทบาทของคนจีนในไทยที่ปราศจากการเมืองดังสะท้อนในโครงเรื่อง
วาทกรรมคนจีนเสื่อผืนหมอนใบใต้พระบรมโพธิสมภารที่ให้ภาพคนจีนที่สงบนิ่งทางการเมือง
4.2 ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
แม้ บ รรดาชนชั้ น กลางในปั จ จุ บั น จะผ่ า นประสบการณ์ ก ารต่ อ สู้ เ รี ย กร้ อ ง
ประชาธิปไตยที่สาคัญถึง 2 ครั้งคือเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และเหตุการณ์ พฤษภา
ทมิฬ พ.ศ.2535 ทว่านิยามของประชาธิปไตยที่พวกเขารับรู้นั้นไม่ได้เป็นประชาธิปไตยที่มุ่ง
แสดงถึงสิทธิความเท่าเทียมแบบตะวันตกแต่เป็นประชาธิปไตยที่ถูกสร้างขึ้นโดยประสานกับ
อัตลักษณ์ความเป็นไทยหรือความเป็นไทยที่ถูกนิยามโดยชนชั้นนาจนกล่าวได้ว่าประชาธิปไตย
ไทยนั้นเป็นเครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งที่รัฐใช้ในการกาหนดควบคุมพลเมือง (Connors, 2003)
คอนเนอร์สได้ชี้ให้เห็นว่าเอกสารของภาครัฐในการโฆษณาส่งเสริมประชาธิปไตย
ไทยนับแต่ทศวรรษ 2500 เป็นต้นมามักเน้นย้าเรื่องความจาเป็นในการสร้างชนชั้นกลางซึ่งจะ
เป็นผู้พัฒนาประชาธิปไตยหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งพวกเขาจะเป็นพลเมืองประชาธิปไตยอย่างไร
ก็ตามมีการนิยามว่าพลเมืองประชาธิปไตยจะต้องรู้จักหน้าที่ของตนและหน้าที่สาคัญคือการ
ปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และปัญหาของการเมืองไทยเกิดจากการที่
บุคคลมักรู้จักคานึงแต่เรื่องสิทธิมากกว่าหน้าที่ (Connors, 2003) การส่งเสริมประชาธิปไตย
ในที่นี้จึงสอดคล้องไปกับการนิยามความเป็นไทยที่กระทาโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
ในช่วงทศวรรษ 2520-ทศวรรษ 2530 ซึ่งเป็นช่วงที่โครงเรื่องประวัติศาสตร์คนจีน
เสื่อผืนหมอนใบใต้พระบรมโพธิสมภารเริ่มเปลี่ยนฐานะจากเรื่องเล่าสู่วาทกรรมนั้นมีการ
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นิย ามประชาธิป ไตยที่เ ชื่อ มโยงเข้า กับ สถาบัน กษัต ริย์ และการสอนให้ค นรู้ จัก หน้า ที่แ ละ
ตาแหน่งของตนในชาติอย่างชัดเจนในปี พ.ศ.2527 มีสิ่งพิมพ์ 2 ชิ้นที่ปรากฏขึ้นเพื่อ
เสริมสร้างตอกย้าความหมายของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขชิ้นแรกจัดทา
โดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติคือความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสาหรับประชาชนซึ่ง
เนื้ อ หาคื อ ความพยายามในการผสานประชาธิ ป ไตยกั บ ความเป็ นไทยส่ วนประกอบของ
ลั ก ษณะไทยในหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ม าจากกรมพระยาด ารงราชานุ ภ าพที่ ว่ า คนไทยรู้ จั ก ผสาน
ประโยชน์อดทนและรักในอิสรภาพมายาคติเรื่องรัชกาลที่ 7 พระราชทานรัฐธรรมนูญปรากฏ
ขึ้นมีการพูดถึงพัฒนาการของสิทธิของประชาชนนับแต่รัชกาลที่ 5 มีการกล่าวถึงหน้าที่ของ
ประชาชนที่ต้องภักดีต่อรัฐและอธิบายเรื่องหน้าที่ของผู้แทนประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ
แต่ส่วนที่น่าสนใจคือส่วนที่ว่าด้วยเจตจานงของประชาชนมีการระบุว่าประชาชน
ไม่ใช่รัฐบาลการนาความเห็นประชาชนมาพิจารณาเป็นเครื่องมือกาหนดนโยบายเสมือนการ
ให้ ป ระชาชนเป็น รั ฐ บาลซึ่งจะนาไปสู่ วิ ก ฤตการเมื องจ าต้ อ งแยกประชาชนออกจากการ
ปกครองและสร้างกลไกที่ทาให้เสียงของประชาชนได้ยินการเลือกตั้งไม่ใช่คาตอบเพราะเป็น
แค่การเลือกคนไม่ใช่นโยบายและการที่คนไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งกันทั้งหมดทุกคนทาให้การ
เลือกตั้งไม่ได้สะท้อนเจตจานงที่แท้จริงของประชาชน
อีกเล่มหนึ่งพิมพ์โดยสานักนายกรัฐมนตรีเป็นการนาบทสนทนาจากรายการ “คิด
ด้วยกัน....การสร้างประชาธิปไตยเป็นหน้าที่ของใคร?” ซึ่งออกอากาศทางวิทยุระหว่าง
กุ ม ภาพั น ธ์ -มิ ถุ น ายน พ.ศ.2527 ซึ่ ง เนื้ อ หาเป็ น การกล่ า วต าหนิ ช าวชนบทที่ ไ ร้ วิ นั ย
ประชาธิปไตยถูกนาไปเชื่อมต่อกับวินัยการรู้จักควบคุมตนเองทาตามกฎหมายและรู้จักสานึก
ผิดเมื่อกระทาผิดซึ่งสิ่งนี้ยังไม่เกิดขึ้นตัวอย่างที่ชัดเจนคือ การซื้อขายเสียงเนื้อหายังกล่าวถึง
คนไทยว่ายังไม่พร้อมสาหรับประชาธิปไตยเต็มขั้นเพราะคนไทยยังพัฒนาไม่ถึงขั้นนั้น
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ครั้นปี พ.ศ.2530 ซึ่งเป็นปีครบรอบพระราชสมภพ 60 พรรษาหลังจากนั้นมีการ
ฉายสารคดีพระเจ้าอยู่หวั กับทศพิศราชธรรมต่อมาปี พ.ศ.2533 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของ
ชาติตีพิมพ์หนังสือจากสารคดีนั้นให้ภาพกษัตริย์ในฐานะสมมติเทพภาพกษัตริย์เสด็จเยือน
ออสเตรเลียรับปริญญากิตติมาศักดิ์ แต่ถูกประท้วงโดยชาวต่างชาติสื่อความหมายกษัตริย์ที่
เป็นคนไทยและเป็นคนไทยที่ถูกต่างชาติคุกคามสื่อสารว่ากษัตริย์และประชาชนเป็นหนึ่ง
เดียวกันมีการเชื่อมประชาชนเข้ากับกับอุดมการณ์ชาติและขณะเดียวกันเนื้อหาของหนังสือยัง
กล่าวถึงปัญหาของประชาชนว่าเกิดจากการไม่รู้จักมีวินัยควบคุมตนเอง (Connors, 2003)
นับแต่กลางทศวรรษ 2530 โดยเฉพาะภายหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬความมั่นใจ
ในพลั งของชนชั้นกลางทาให้เกิด การผลิต งานจานวนมากที่ม องชนชั้น กลางในฐานะพลั ง
ประชาธิปไตยโดยงานที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดคืองานของอเนกเหล่าธรรมทัศน์เรื่องสองนครา
ประชาธิปไตย: แนวทางการปฏิรูปการเมืองเศรษฐกิจเพื่อประชาธิปไตย (อเนก, 2538)
ขณะเดียวกันก็เกิดการสร้างประวัติศาสตร์เรื่องเล่าเกี่ยวกับชนชั้นกลางกับการเคลื่อนไหว
ประชาธิปไตยโดยเริ่มเกิดการมองเหตุการณ์ การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นก่อนหน้า
พฤษภาทมิฬ พ.ศ.2535 ทั้ง 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 กับเหตุการณ์ปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ว่าล้วน
เป็นการเคลื่อนไหวของชนชั้นกลาง14 ในแง่หนึ่งการผลิตงานดังกล่าวทาให้เกิดการมองว่าชน
ชั้นกลางเชื้อ สายจี นในปัจ จุบั นมี ส่ว นเชื่อ มโยงกั บการเคลื่อ นไหวประชาธิป ไตยที่ มีค วาม
ต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน การรับรู้ดังกล่าวจึงสร้างเสริมให้ชนชั้นกลางรู้สึกถึงความชอบ
ธรรมของตนในการปกป้องประชาธิปไตยซึ่งถูกนิยามเชื่อมโยงอยู่ภายใต้กรอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขกาหนดให้คนรู้จักตาแหน่งแห่งที่ของตัวเองรู้จักทาตามหน้าที่
ความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นเกิดจากประชาชนไร้ระเบียบวินัยไม่รู้จักควบคุมตนเองและ

14

อาทิ ชาญวิทย์ และธารงศักดิ์, 2541; นครินทร์, 2535
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ทาตามหน้าที่หากผู้คนหรือส่วนต่างๆในสังคมรู้จักทาหน้ าที่ของตนเองตามที่ถูกกาหนดไว้
เหมือนกลไกของเครื่องจักรสังคมก็จะอยู่ได้อย่างสงบสุขและมีเสถียรภาพ
ขณะเดียวกันวาทกรรมคนจีนเสื่อผืนหมอนใบใต้พระบรมโพธิสมภาร ที่นาไปสู่การ
ให้ความหมายต่อการสร้างเนื้อสร้างตัวจากสถานะคนจีนเสื่อผืนหมอบใบจนมีฐานะมั่นคง
ด้วยความขยันขันแข็งภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารซึ่งให้เสถียรภาพและความมั่นคงแก่การ
สร้างฐานะของคนจีน ก็เป็นพลังผลักดันให้ชนชั้นกลางซึ่งส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีนหวงแหน
เสถียรภาพและความมัน่ คงอันมีพระมหากษัตริย์เป็นแกนกลาง เมื่อพวกเขารู้สึกว่าเสถียรภาพ
และความมั่นคงดังกล่าวกาลังถูกทาลายลงโดยอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร พวกเขาจึง
ออกมาร่วมเคลื่อนไหวกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
5. สรุป
สานึกประวัติศาสตร์ของชนชั้นกลางไทยเชื้อสายจีนภายใต้วาทกรรมคนจีนเสื่อผืน
หมอนใบใต้พระบรมโพธิสมภารได้หล่อหลอมให้พวกเขาเชื่อและศรัทธาในสถาบันกษั ตริย์
อย่างเหลือล้นเนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าการสร้างเนื้อสร้างตัวสู่สถานะชนชั้นกลางนี้เกิดขึ้น
ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารขณะเดียวกันภายใต้กระบวนการต่อรองนิยามตัวตนของคนไทย
เชื้อสายจีนเพื่อเปลี่ยนพลิกความหมายจากคนชายขอบสู่การเป็นส่วนสาคัญของชาติไทยนั้น
สถาบันกษัตริย์ในฐานะสัญลักษณ์อันทรงพลังของความเป็นไทยก็มีส่วนสาคัญในการช่วยให้
คนไทยเชื้อสายจีนสามารถนิยามตัวตนของพวกเขาใหม่ได้อาทิผ่านการเชื่อมโยงตัวเองกับ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในฐานะกษัตริย์ลูกจีนที่ทาหน้าที่กู้บ้านกู้เมือง
ขณะเดียวกันภายใต้ บริบ ทที่บ รรดาชนชั้ นกลางเหล่านี้ เติบ โตขึ้น นั้นโดยเฉพาะ
ในช่วงทศวรรษ 2520-ทศวรรษ 2530 ที่การก่อรูปของวาทกรรมคนจีนเสื่อผืนหมอนใบใต้
พระบรมโพธิ สมภารได้ก้ าวสู่จุด สูงสุด การนิ ยามประชาธิปไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริย์ เป็ น
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ประมุขก็ถูกกระทาอย่างเป็นระบบเช่นกันกระทั่งประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เ ป็น
ประมุขนี้ที่เน้นเรื่องการจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สอนให้คนรู้จักตาแหน่งแห่ง
ที่ของตนและการเลือกตั้งไม่ใช่ทางออกของปัญหาฝังรากลึกลงไปในโลกทัศน์ของชนชั้นกลาง
การเติบโตภายใต้การปะทะประสานของวาทกรรมคนจีนเสื่อผืนหมอนใบใต้พระ
บรมโพธิสมภารและสานึกประชาธิปไตยแบบที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนี้ทาให้ชนชั้นกลางไทยเชื้อ
สายจีนมีโลกทัศน์และสานึกทางการเมืองแบบหนึ่งที่มีส่วนอย่างสาคัญในการผลักดันให้พวก
เขาออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองจนเกิดเป็นปรากฏการณ์ลูกจีนกู้ชาติ
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