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จลาจลพลับพลาไชยบนช่องว่างความทรงจาจีนสยามศึกษา1
สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์2

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์จีนระดับล่างหรือสามัญ
ชนจีนในช่วง พ.ศ. 2500-2517 อันเป็นช่วงเวลาที่เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง
และวัฒนธรรมในสังคมไทยอย่างไพศาล กระทั่งส่งผลให้สามัญชนจีนที่ประสบปัญหาและ
ความกดดั น จากความเปลี่ ย นแปลงได้ ลุ ก ฮื อ ขึ้ น ต่ อ ต้ า นรั ฐ และสั ง คมด้ ว ยความรุ น แรงใน
เหตุการณ์จลาจลพลับพลาไชย พ.ศ. 2517 แม้ที่ผ่านมาจะมีความพยายามอธิบายเหตุการณ์
จลาจลพลับพลาไชยจากหลายมุมมอง ทว่าคาอธิบายเหล่านั้นก็มิได้ทาให้เกิดความเข้าใจต่อ
เหตุการณ์อย่างกระจ่างด้วยปราศจากการศึกษาตัวละครเอกในเหตุการณ์นั่นคือสามัญชนจีน
ระหว่างทศวรรษ 2500-2510 สามัญชนจีนในกรุงเทพฯต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยขาดแคลนอานาจและทุนต่าง ๆ ที่
จาเป็ น ต่ อ การปรั บตั ว ในขณะที่ ไ ด้รั บ แรงกดดั น อย่ างซั บ ซ้ อ นจากบริ บทรอบตั ว ทั้ ง จาก
ครอบครัว ชุมชนจีน เจ้าหน้าที่รัฐ และกระแสชาตินิยมในสังคมไทย แรงกดดันนี้ทวีขึ้นในครึ่ง
1

ต้นฉบับของบทความชิ้นนี้มีการทาเชิงอรรถที่ยากที่จะทาให้เป็นระบบนาม / ปี ได้ จึงขออนุญาตตีพมิ พ์บทความนี้โดย
ยังคงระบบเชิงอรรถตามต้นฉบับเดิม
2
อาจารย์ประจาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลับเชียงใหม่
(Lecturer, History Division, Department of Humanities, Faculty of Humanities, Chiang Mai University)
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หลังของทศวรรษ 2510 ซึ่งสภาพเศรษฐกิจและการเมืองผันผวนมากขึ้น จนส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อชาวจีน จนผลักดันให้เกิดความเคลื่อนไหวในหมู่ชาวจีนในหลายลักษณะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในหมู่ลูกจีนระดับล่างซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอันเป็นผลจากความ
เปลี่ ย นแปลงและความผั น ผวนแห่ ง ยุ ค สมั ย อย่ า งรุ น แรง ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง อ านาจและ
ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างลูกจีนกับคนกลุ่มอื่น ๆ มิได้ปรับเปลี่ยนไปในทางที่เอื้อให้ลูก
จีนที่ยากจนมีโอกาสก้าวพ้นจากวิกฤตของชีวิต ในทางกลับกันสถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ กลับ
ทวีความกดดันให้ลูกจีนเหล่านี้ได้รับความคับแค้นในชีวิตมากขึ้น กระทั่งลูกจีนเหล่านี้ระบาย
ความคับแค้นเหล่านั้นออกมาด้ วยการต่อต้านรัฐและสังคมในปลายรูปแบบ ทว่าในที่สุดการ
ต่อต้านรัฐและสังคมก็ปะทุขึ้นอย่างรุนแรง และมาถึงจุดระเบิดในเหตุการณ์ “จลาจลที่พลับ
พลาไชย” เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2517

ABSTRACT
During 1957-1974, an era of great transformation in Thailand, the lives of lower
class Chinese or Chinese commoners were severely hit by changing socio-economic and
cultural conditions. The unstable and life-threatening situations forced some of them to rebel
against Thai state and society by using violence in “the Plabplachai incident.” Many scholars
have tried to explain the Plabplachai incident from multiple points. However, their
explanations have been unable to fully clarify the incident, because they have not focused on
Chinese commoners, who played significant roles. During the 1960s and 1970s, without
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necessary resources such as power and capital, Chinese commoners in Bangkok had to face
great cultural, politic, and economic changes. Meanwhile, they also encountered complex
problems arising from community, family, government agent, and Thai nationalism. These
tough problems were intensified by a lack of stability in the political and economic situations
in the second half of the 1970s. The Chinese -especially the second generation from poor
families or “Lookjins jon”- were seriously hit. As power and social relations between
“Lookjins jon” and others had not been changed in the way that benefited them, they revolted
against Thai state and society in several forms. Nevertheless, their lives were still unchanged
in a positive way; in contrast, their situation worsened. In the end, the explosion of their
accumulated stress led to the violence in July 1974 known as “the Plabplachai incident.”

ความนา
เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์จะมีพลังและความหมายต่อสังคมก็ต่อเมื่อเรื่องนั้นยังมีลม
หายใจ กล่าวคือเรื่องราวเหล่านั้นยังคงถูกเล่าและกล่าวถึงในรูปแบบต่างๆทั้งการบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร มุขปาฐะ หรือ การสกัดปั้นเรื่องนั้นให้อยู่ในรูปประติมากรรมที่สื่อสารเร้าอารมณ์
ความรู้สึกดุจจับต้องได้ การเล่าเหล่านี้ไม่ว่าในรูปแบบใดก็จาเป็นที่จะต้องมีโครงเรื่อง การเล่า
ประวัติศาสตร์จาต้องมีโครงเรื่องที่เป็นแกนในการจัดความสัมพันธ์ ระหว่างข้อมูลต่างๆ เพราะ
หากไร้ซึ่งโครงเรื่องแล้ว การเล่าเรื่องก็มิสามารถเกิดขึ้นได้ ด้วยไม่รู้ ว่าจะเริ่ม ดาเนินเรื่อง และ
จบเรื่ อ งอย่ า งไร ข้ อ เท็ จ จริ ง ต่ า งๆที่ ป ระกอบเป็ น เรื่ อ งก็จ ะด ารงอยู่ อ ย่ างหลั กลอย และไร้
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ความหมาย โครงเรื่อง จึงมีความสาคัญในการกาหนด จัดสรร และสานความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อเท็จจริงต่างๆเพื่อที่จะทาให้สามารถเข้าใจข้อเท็จจริงที่มีอยู่อย่างมากมายได้อย่างเป็นระบบ3
ในการเล่ าเรื่ อ งข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ เ ข้ ามิ ไ ด้ กั บ โครงเรื่ อ งจึ ง ต้ อ งถู กตั ด ทิ้ ง หรื อ ลดทอน
ความสาคัญลง เพื่อให้การเล่าเรื่องสามารถดาเนินต่อไปได้ โดยที่ระบบการเล่าไม่ถูกตีรวน ผู้
เสพเรื่องเล่าจึงถูกบังคับโดยผู้เล่าให้เลือกที่จะ “ทรงจา” บางอย่างไว้ พร้อมกับต้องลืมเลือน
บางอย่างไป หรือปล่อยให้เรื่องในตอนที่เข้าไม่ได้กับโครงเรื่องกลายเป็น “ช่องว่าง” ที่ไร้
ความหมายและความสาคัญ ในบางกรณีที่ มีเรื่องซึ่งไม่สามารถสานความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อเท็จจริงกับโครงเรื่องได้สักที เพราะโครงเรื่องขัดกับอารมณ์ความรู้สึกของสังคม เรื่องขัดใจ
สังคมดังกล่าวจึงถูกแก้ด้วยการไม่เล่าเรื่อง ปล่อยให้เรื่องนั้นสิ้นลมหายใจ
การบันทึกเรื่องราวเล่าเรื่องต่างๆผ่านงานเขียนของนักวิชาการโดยเฉพาะนักวิชาการที่
อาศัยข้อมูลและวิธีวิทยาทางประวัติศาสตร์ จึงหนีไม่พ้นกระบวนการข้างต้น เนื้อหาต่างๆ ที่
บอกเล่าในงานศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์ล้วนผ่านการตีความและการคัดสรรข้อมูลจนใน
บางครั้ง คาให้การของคนที่มีความทรงจาร่วมกับพื้นที่หรือเหตุการณ์หรือสภาวะบางอย่างไม่
อาจปรากฏได้อย่างเด่นชัด4

3

ธงชัย วินิจจะกูล, “เรื่อง, ลำดับเรื่อง, และโครงเรื่องกับควำมรู้ประวัติศำสตร์ ,” จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์
12 (มิถุนำยน 2551 – พฤษภำคม 2552): 7-11.
4
ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ, “จดหมำยเหตุเสียงเพื่อคลัง “เสียง” แห่งควำมทรงจำ,” จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์
11 มิถุนำยน 2550 – พฤษภำคม 2551): 75.
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การศึกษาเรื่องจีนในไทยหรือ “จีนสยามศึกษา”5 ก็หนีไม่พ้นสภาวะที่กล่าวมา หากทบทวน
งานเขียนเกี่ยวกับจีนสยามศึกษาก็มักจะพบว่าจีนสยามศึกษาเองก็มีโครงเรื่อง การศึกษาเกี่ยวกับกลุ่ม
ชาติพันธุ์จีนในสังคมไทยมักเป็นการศึกษาภายใต้โครงเรื่องที่มีแกนสาคัญอยู่ที่ การกลืนกลายเป็น
ไทย6 การสร้างฐานะจากเสื่อผืนหมอนใบสู่เจ้าสัวด้วยการการเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ซึ่งอาจ
เรียกได้ว่าเป็นโครงเรื่อง “คนจีนเสื่อผืนหมอนใบใต้พระบรมโพธิสมภาร” โครงเรื่องดังกล่าวทาให้
การเล่ าเรื่องกลุ่ มชาติพั นธุ์ จี นในไทยออกมาในรู ป “คนจี นเผชิญกับความอดอยากแร้นแค้นใน
แผ่นดินใหญ่ ทาให้จาต้องอพยพหนีร้อนมาพึ่งเย็น หรือพึ่งพระบรมโพธิสมภารในแผ่นดินไทย เมื่อ
มาถึ งคนจีนที่ ประสบกับความแร้ นแค้นอย่ างแสนสาหั สจึงมุ่ งทุ่ มเทให้ กับการสร้ างฐานะทาง
เศรษฐกิจ มุ่งแต่ค้าขายเพื่อเลื่อนฐานะของตน โดยไม่สนใจเรื่องการเมือง กระทั่งท้ายที่สุดคนจีน
เหล่านี้ก็ประสบความสาเร็จพลิกฐานะจากยาจกเสื่อผืนหมอนใบสู่ฐานะเจ้าสัว และได้ตัดสินใจตั้ง
รกรากอยู่ในผืนแผ่นดินไทย พร้อมกับการถูกกลืนกลายเป็นไทยอย่างหมดจด” โครงเรื่องแบบนี้จึงไม่
5

เมื่อจาต้องกล่าวถึงการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์จีนในสังคมไทย ดูเหมือนว่ายังไม่ มีคาที่กระชับและสื่อความหมาย
ได้ชัดเจน ส่วนมากมักใช้การกล่าวถึงเป็นประโยคยาวๆอาทิ การศึกษาเรื่องจีนในไทย คนจีนในสังคมไทย กลุ่มชาติพันธุ์
จีนในสังคมไทย หรือวัฒนธรรมจีนในสังคมไทย ที่ดูจะสั้นกระชับลงมาก็เป็นการใช้คาว่า “ไทย-จีนคดีศึกษา” หรือ
“สยาม-จีนวิทยา” ทว่าก็ยังไม่ได้รับความนิยมนัก ในที่นี้ผู้เขียนขอทดลองเสนอ “จีนสยามศึกษา” เป็นหนึ่งในทางเลือก
เมื่อต้องกล่าวถึงการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจีนในสังคมไทย
6
งานศึกษาของจี. วิลเลียม สกินเนอร์เรื่องสังคมจีนในประเทศไทย: ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ มีคุณูปการสาคัญต่อจีน
สยามศึกษาและเป็นงานที่ให้กาเนิดโครงเรื่องผ่านกระบวนทัศน์กลืนกลาย (Assimilation paradigm) ดู จี. วิลเลียม สกินเนอร์,
สังคมจีนในประเทศไทย: ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ , แปลโดย พรรณี ฉัตรพลรักษ์ และคณะ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
โครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2529).
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มีที่ทางให้กับการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาติพันธุ์จีนที่แตกหัก ขัดแย้งกับรัฐและสังคมไทย พอกับที่ไม่
มีที่ทางให้กับกลุ่มชาติพันธุ์จีนทั่วไปที่ไม่สามารถพลิกฐานะเป็นเจ้าสัว
เหตุการณ์จลาจลพลับพลาไชยในปีพ.ศ.2517 ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมือง
และสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์จีนระดับล่าง แถมยังแตกหัก ขัดแย้งกับรัฐและสังคมไทยจึงดารง
ฐานะเป็นช่องวางในโครงเรื่องคนจีนเสื่อผืนหมอนใบใต้พระบรมโพธิสมภาร ที่ถูกละเว้น ไม่
อาจกล่าวถึง และจาต้องถูกลืม แม้กระทั่งผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เองก็ไม่อยากที่จะเล่า และต้องการ
ปล่อยให้เรื่องนี้ถูกลืมเลือนไป7
การรื้อฟื้นอธิบายเหตุการณ์จลาจลพลับพลาไชยในเชิงวิชาการที่ผ่านมาก็ดูเหมือนจะยัง
ไม่ได้ให้คาตอบอะไรที่ชัดเจนมากนัก คาอธิบายมักเป็นคาอธิบายที่ กลืนกลายเข้ากับโครงเรื่องจีน
สยามกระแสหลัก ได้แก่การอธิบายว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นฝีมือการจัดตั้งของซีไอเอ8 ซึ่งเท่ากับ
ยอมรับว่ากลุ่มชาติพันธุ์จีนไม่ได้มีความตื่นตัวทางการเมือง ปราศจากความขัดแย้งกับรัฐและสังคม
ที่ออกมาเคลื่อนไหวนั้นเป็นเรื่องของการจัดตั้งโดยมือที่สาม ส่วนคาอธิบายอีกแบบหนึ่งที่อธิบายว่า
เหตุการณ์จลาจลดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทันทีทันใด เนื่องจากความอัดอั้นจากการถูกกดทับของ
กลุ่มชาติพันธุ์จีนมาปะทะกับบรรยากาศเปิดทางการเมืองหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาทาให้ความอัดอั้น

7

ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ผู้เขียนได้มีโอกาสสัมภาษณ์มักปฏิเสธที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว บางคนก็อ้างว่า
จาไม่ได้ หรือในกรณีที่เล่าก็มักเล่าสั้นๆพร้อมข้อสรุปว่า “มันเป็นเพียงอุบัติเหตุ”
8
องค์การนักศึกษา 19 สถาบัน, ราลึกวีรชนเดือนตุลา สืบทอดเจตนาประชาธิปไตย (กรุงเทพฯ: องค์การนักศึกษา 19
สถาบัน, 2523), 40.
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นั้นปะทุออกมาเป็นการใช้ความรุนแรงก่อจลาจล9ก็ไม่ได้ทาให้เข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์จีนมากขึ้นเท่าไร
นัก เพราะแก่นแกนของคาอธิบายนี้เน้นทาความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างที่ชักเชิด
ผลักดันให้กลุ่มชาติพันธุ์จีนลุกฮือขึ้นมากกว่าที่จะศึกษาตัวเอกของเรื่องคือกลุ่มชาติพันธุ์จีนระดับ
ล่างที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งจะทาให้เข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์จีนได้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น
การวิ นิ จ ฉั ย เหตุ ก ารณ์ จ ลาจลพลั บ พลาไชยโดยเน้ น พิ จ ารณาประสบการณ์ แ ละ
จิตสานึกของกลุ่มชาติพันธุ์จีนที่เข้าร่วมในเหตุการณ์ดังกล่าวจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเติม
เต็มช่องว่าง ความทรงจาจีนสยามศึกษาที่ละเลยการศึกษาเกี่ยวกับบทบาททางการเมืองของกลุ่ม
ชาติพันธุ์จีนและโลกของกลุ่มชาติพันธุ์จีนระดับล่าง

ฟื้นความทรงจาจลาจลพลับพลาไชย
เหตุการณ์ “จลาจลพลับพลาไชย” ระหว่างวันที่ 3 – 6 กรกฎาคม พ.ศ.2517 เกิดขึ้นภายใต้
บริบทของบรรยากาศเปิดทางการเมืองในช่วงหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ซึ่งบรรดาผู้ที่ถูกกด
ทับภายใต้โครงสร้างเศรษฐกิจทุนนิยมผูกขาด การเมืองภายใต้เผด็จการทหาร และสังคมที่มีความ
เหลื่อมล้าสูง ได้ชุมนุมเรียกร้องหรือประท้วงหลายร้อยครั้งในปีพ.ศ.2516 มีกรณีพิพาท 577 ครั้ง ถึง
ขั้นหยุดงาน 501 ครั้ง มีลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 177,876 คน ปีพ.ศ.2517 มีกรณีพิพาท 477 ครั้ง ถึงขั้นหยุด

9

Wasana Wongsurawat, “From Yaowaraj to Phlubphlachai: The Transformation of Thai State Propaganda and Public
Opinion Towards the Overseas Chinese during the Cold War Era” paper presented at seminar on “The Cold War in Asia: The
Cultural Dimension” by Asia Research Institute, National University of Singapore, Singapore, 24-25 March 2008.
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งาน 357 ครั้ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 105,883 คน10 อย่างไรก็ตามกรณีจลาจลที่พลับพลาไชยนี้กลับมีข้อ
แตกต่างที่เด่นชัดกว่าการชุมนุมครั้งอื่นๆ กล่าวคือทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมและฝ่ายปราบปรามใช้ความรุนแรง
กระทาซึ่งกันและกันอย่างโจ่งแจ้ง นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการจลาจลจานวนมากยังเป็นกลุ่มชาติพันธุ์จีน
ด้วยลักษณะของเหตุการณ์ที่ผู้ก่อการเป็นกลุ่มชาติพันธุ์จีนใช้ความรุนแรงและถูกตอบโต้จากรัฐด้วย
ความรุนแรงที่ยิ่งกว่า เหตุการณ์ดังกล่าวจึงถูกผลักไสออกจากความทรงจาของสั งคม เนื่องด้วย
ข้อเท็จจริงนี้ไม่สอดคล้องกับโครงเรื่องของจีนสยาม กระทั่งในที่สุดเหตุการณ์จึงถูกหลงลืมไป
ในขั้นต้นการรื้อฟื้นความทรงจาเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ ด้วยการกล่าวถึงเหตุการณ์อย่าง
ละเอียดจึงเป็นสิ่งจาเป็น แม้ว่า “คนใน” ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์หลายคนเลือกที่ จะไม่กล่าวถึง และ
พยายามลืมความทรงจาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทว่าการศึกษาหลักฐานร่วมสมัยอาทิ รายงานข่าวและบท
วิจารณ์ในหนังสือพิมพ์ คาให้สัมภาษณ์ทางวิทยุ และบันทึกการอภิปรายต่างๆก็สามารถให้ภาพ
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวได้อย่างแจ่มชัด

จลาจลพลับพลาไชย 3-6 กรกฎาคม พ.ศ.251711
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2517
10

ธารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี (กรุงเทพฯ: มติชน, 2546), 206-207.
ลาดับเหตุการณ์นี้มาจากการสังเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับคือไทยรัฐ เดลินิวส์ และสยามรัฐ ฉบับวันที่ 5-7
กรกฎาคม 2517 ซึ่งอยู่ใน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป7/2517/4 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2517 เรื่อง
เหตุการณ์จลาจลที่พลับพลาไชย ปึ กที่ 1 ในจานวน 3 ปึก และ “จลาจลพลับพลาไชย มันอะไรกันแน่ ,” ประชาชาติราย
สัปดาห์, 18 กรกฎาคม 2517, 7-20.
11
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ราว 20.30 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ตารวจสายตรวจจักรยานยนต์ 2 นาย
พยายามสั่งนายพูน ล่าลือประเสริฐ หรือ ฝู แซ่หลู่ อายุ 50 ปี คนขับแท็กซี่ซึ่งจอดรถในที่ห้าม
จอดบริเวณป้ายจอดรถประจาทางหน้าบริษัทนครหลวงประกั นชีวิตให้เคลื่อนรถออกไป แต่
นายพูนขัดขืน ตารวจจึงจะเข้าจับกุมตัวส่งสถานีตารวจนครบาลพลับพลาไชย แต่นายพูนไม่
ยอม ตารวจจึงวิทยุให้จี๊ปสายตรวจสน.พลับพลาไชยซึ่งมีตารวจอีก 2 นายมาช่วยจับกุม แต่นาย
พูนก็ยังขัดขืนพร้อมตะโกนว่า “ตารวจทาร้ายประชาชน” ทาให้ประชาชนที่รอรถประจาทาง
และบริเวณใกล้เคียงต่างพากันมามุงดู และวิ่งตามมาสังเกตการณ์ที่สถานีตารวจ

ฝูงชนมุงดูเหตุการณ์หน้าสถานีตารวจพลับพลาไชย ประชาธิปไตย, 7 กรกฎาคม 2517.
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21.30 น. ขณะตารวจพานายพูนไปที่โรงพักนายพูนก็ยังตะโกนต่อไป คนพากันมามุงดู
มากขึ้นกระทั่งไปออกันหน้าโรงพัก มีจานวนนับพันคน ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นที่อยู่ในบริเวณนั้น มี
การบอกกันต่อๆไปว่าตารวจซ้อมประชาชน ทาให้ประชาชนที่ผ่านไปมาหยุดดูเหตุการณ์มากขึ้น
จนเต็มถนน หลังจากนั้นก็เริ่มมีการด่าทอตารวจและมีผู้ก่อเหตุใช้ก้อนอิฐ ก้อนหินและเศษไม้ปา
เข้าไปในสถานีตารวจประปราย เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กออกมาชี้แจงว่าไม่ได้ซ้อม
ประชาชนโดยมีนักศึกษารามคาแหง 3 คนกับนิสิตจุฬาฯอีก 1 คนร่วมชี้แจงด้วย แต่ประชาชนไม่
ฟังยังคงโห่ฮาตลอดเวลา แม้กระทั่งตารวจนาตัวนายพูนออกมาชี้แจงแล้วก็ยังไม่มีใครฟัง การ
ขว้างปา กลับหนักขึ้นอีก ผู้บัญชาการตารวจนครบาลและผู้บังคับการใต้และนายตารวจชั้นผู้ใหญ่
จานวนมากเดินทางมายังที่เกิดเหตุ แต่เหตุการณ์ก็ไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลาย ขณะเดียวกันมีโชเฟอร์
แท็กซี่ไปตามนายเกรียงศักดิ์ เคราะห์ดี จากศูนย์ ประสานงานนักเรี ยน นักศึกษา ประชาชน
(นน.ปช.) กับพวกอีกจานวนหนึ่งมาที่สน. นอกจากนั้นยังมีนายธีรยุทธ บุญมีมาสังเกตการณ์ด้วย
แต่ความตึงเครียดก็มิได้ลดลง ประชาชนยิ่งทวีความรุนแรงในการก่อเหตุยิ่งขึ้น รถของตารวจที่
จอดอยู่หน้าสถานีเริ่มถูกทาลายและมีกลุ่มคนเข้าเข็นรถให้พุ่งเข้าชนโรงพักจนเสียหาย
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ความเสียหายบริเวณสถานีตารวจพลับพลาไชย ชาวไทย, 6 กรกฎาคม 2517.

พล.ต.ท.ณรงค์ มหานนท์ ผู้บัญชาการตารวจนครบาลพยายามระดมกาลังตารวจจาก
ทุกสถานีในเขตนครบาลและยังขอกาลังจากกองปราบฯให้รีบรุดมาที่พลับพลาไชยเพื่อกันมิให้
คนบุกเข้าไปในสถานีตารวจ แต่ประชาชนก็ยังเพิ่มจานวนขึ้นเรื่อยๆ ต่อมาเกิดไฟฟ้าดั บ พร้อม
กับเกิดเพลิงไหม้ที่ตั วอาคารของสน.พลับพลาไชย ประชาชนได้พากันกรูขึ้นไปบนสถานี
ตารวจ ใช้ก้อนอิฐ และเศษไม้ขว้างปาเจ้าหน้าที่ตารวจ รวมทั้งพยายามปล่อยตัวผู้ต้องขัง และ
ทาลายสิ่งของต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ตารวจด้วย เหตุการณ์ถึงจุดเดือด เมื่อตารวจใช้ปืนยิงต้าน
ประชาชนแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บ พวกที่เหลือพยายามบอกกันต่อๆไปว่าตารวจยิงประชาชน
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ทาให้สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดมากขึ้น ตารวจใช้ปืนยิงประชาชนที่จะบุก เข้าไปในสน.ขณะที่
ไฟฟ้าดับ รถดับเพลิงฝ่าฝูงชนเข้ามาทาการดับไฟที่ไหม้อาคารได้ แต่ตามท้องถนนจักรยานยนต์
ของตารวจหลายสิบคันถูกทาลาย และถูกขโมย มีการใช้น้ามันเบนซินราดเผารถและถนน
นอกจากนี้ รถบรรทุก 10 ล้อคันหนึ่งถูกคว่าพลิกขวางถนน ในบริเวณแยกหมอมี
ในที่สุดตารวจที่ระดมกาลังมาจากท้องที่ต่าง ๆ เกือบ 100 นายได้ตัดสินใจขอคืน
พื้นที่ เมื่อเกือบเวลาเช้าของวันที่ 4 กรกฎาคม โดยเคลื่อนกาลังไปตามแนวถนนพลับพลาไชย
ถึง บริเ วณห้า แยกพลับ พลาไชย และออกมาทางด้า นถนนสัน ติภาพจนถึง ถนนเจริญ กรุง
เจ้าหน้าที่ตารวจแถลงว่า ผู้ก่อเหตุร้ายมีอยู่ไม่กี่คน เป็นพวกอันธพาลที่เพิ่งถูกปล่อยออกมา
จากลาดยาว พยายามชักชวนให้ประชาชนเข้าใจเจ้าหน้าที่ผิด ประชาชนที่ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจ
ยิงบาดเจ็บถูกนาตัวส่งโรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลต่างๆ หลายสิบคน มีผู้ถึงแก่ความ
ตาย 8 คน รายชื่อผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลกลาง 3 คนคือ นายณรงค์ แซ่เอี้ยว อายุ 19 ปี นายก
วง แซ่บี้ อายุ 26 ปี และนายโสฬส บุตรศรี อายุ 26 ปี ที่โรงพยาบาลจุฬา มีนายปันน้า แซ่อึ้ง
อายุ 51 ปี นายอัก แซ่ลิ้ม และชายไทยไม่ทราบนาม ที่โรงพยาบาลวชิระ มีนายเง็กคุง แซ่หลาย
กับชายไทยอีกคนไม่ทราบนาม อย่างไรก็ตามประชาชนที่ถูกเจ้าหน้าที่เคลียร์ออกไปนั้นยังคง
รวมกลุ่มกันอยู่ที่ห้าแยกพลับพลาไชยจานวนมาก และในตอนเช้าของวันที่ 4 กรกฎาคมก็ยังมี
ผู้ยึดรถประจาทาง 3 คันมาปิดกั้นที่ทางแยกใกล้โรงพยาบาลกลาง ขณะตารวจเคลียร์พื้นที่ได้
จับ ตัว ผู ้ที่พ ยายามยึด รถไฟฟ้า ที ่จ ะเข้า มาแก้ไ ขไฟฟ้า ดับ ได้ 2 คนคือ นายสมศักดิ ์ แซ่ฮ้อ
กับ นายสัน ติศิริ เกษมสัน ต์ และยัง มีผู้ถูกจับ กุม อีกรวมทั้ง หมด 15 คนคือ นายเต็ก แซ่ลิ ้ม
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นายกิมเล้ง แซ่ลิ้ม นายวิชัย ศิริภิญโญยิ่ง นายวิศิษฐ วงศ์ดีไชยา นายบัวทอง จับนาม นายมุ้ยตี่
แซ่อึ้ง นายวังเซง แซ่อึ้ง นายดาวรุ่ง สวัสดิพร นายปริญญา นิตีบุญวาสนา นายฮ่งเซ้ง แซ่ตั้ง
นายอนันต์ อัครพงษ์ไพศาล นายดนัย แซ่ตั้ง และนายจรัญ งามสนิท โดยเจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อหา
ร่วมกันก่อการจลาจลไว้ดาเนินคดี
ฝ่ายประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะตั้งแต่คืนวันที่ 3 กระทั่งถึงช่วงเช้าของ
วัน ที่ 4 กรกฎาคมมีจานวน 21 คนคือ นายถวิล อรรถศรีวร นายมั ่ง แซ่ลี้ นายวินัย แซ่ตั ้ง
นายวิโรจน์ แซ่หว่อง นายนิตย์ กุดเจริญ นายกิมฮง แซ่ตั้ง นายสัญชาติ แซ่โล้ว นายเกียวเม้ง
แซ่แต้ นายกิมเซ้ง แซ่ลิ้ม นายยงยุทธ แซ่ตั้ง นายสมชาย แซ่จิว นายพ้ง แซ่เอี้ยวนายสมศักดิ์
แซ่ลี ้ นายอนุวัต ร งามสุจ ริต นายพงษ์จ ิต วิร ิย ะเมตตากุล นายสุร พล มีวัฒ นา นายพิ ช ิต
ไม่ท ราบนามสกุล และนายเกรีย งศัก ดิ ์ เคราะห์ด ี จาก นน.ปช. ถูก ยิง บาดเจ็บ ที ่ข า ส่ว น
เจ้าหน้าที่ตารวจได้รับ บาดเจ็บ 5 นาย 1 นายถูกยิง ขาซ้ายทะลุ อีก 4 นายบาดเจ็บไม่ถึงขั้น
สาหัส
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ประมวลภาพเหตุการณ์จลาจลพลับพลาไชย สยามรัฐ, 4 กรกฎาคม 2517.

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2517
2.00 น. นายเกรียงศักดิ์ เคราะห์ดีซึ่งถูกยิงบาดเจ็บระหว่างที่มีการยิงต่อสู้กันระหว่าง
ตารวจและกลุ่มผู้ก่อการ ย้อนกลับมาพบ พล.ต.ท. ณรงค์ มหานนท์ ผู้บัญชาการตารวจนครบาล
ซึ่งเป็นผู้อานวยการปราบปราม โดยขอให้ พล.ต.ท. ณรงค์ จัดการปลดนายตารวจชั้นนายพัน
และนายร้อย 2 คนของสถานีตารวจพลับพลาไชยต่ อหน้าประชาชน นายเกรี ยงศักดิ์อ้างว่ า
นายต ารวจทั้ ง สองเป็ น ผู้ จุ ด ชนวนนองเลื อ ด โดยมี ป ระชาชนยื น ยั น ว่ า ทั้ ง สองนายยิ ง ใส่
ประชาชนก่อน พล.ต.ท. ณรงค์ รับเรื่องไว้พิจารณาแล้วจะดาเนินการสอบสวน แต่ประชาชน
ต้องการให้ปลดออกทันที
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5.00 น. เหตุการณ์เริ่มคลี่คลาย พล.ต.ท.วิฑูรย์ ยะสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมตารวจมา
ประชุมนายตารวจที่สถานีตารวจพลับพลาไชย ตารวจรายงานว่าผู้ก่อความวุ่นวายส่วนใหญ่เป็น
อันธพาลที่เพิ่งได้รับการปลดปล่อยและเกลียดชังตารวจ
9.00 น. พล.ต.อ.ประจวบ สุนทรางกูร อธิบดีกรมตารวจมาสอบสวนเหตุการณ์ ที่
สถานี ต ารวจพลั บ พลาไชย และต าหนิ ต ารวจท้ อ งที่ ที่ ป ล่ อ ยให้ เ หตุ การณ์ บ านปลายจนไม่
สามารถระงับเหตุได้ และให้เปิดการจราจรถนนทุกสายที่ถูกสั่งปิดมาตั้งแต่เวลา 3.00 น.
10.00 น. อธิบดีกรมตารวจและผู้ช่วยไปเยี่ยมนายเกรียงศักดิ์ เคราะห์ดี เลขาธิการศู นย์
ประสานงานนักเรียน นักศึกษา ประชาชน (นน.ปช.) ที่ถูกยิงบาดเจ็บ นายเกรียงศักดิ์ ยืนยันว่า
ตนเองถูกต ารวจในเครื่องแบบยิง ผู้ช่วยอธิบ ดีกรมตารวจให้เ งินค่าทาขวั ญนายเกรีย งศักดิ์
20,000 บาท และกาชับให้โรงพยาบาลดูแลเป็นพิเศษ
นน.ปช. ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นความเข้าใจผิด
ซึ่งกันและกัน และเรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในความสงบ อย่ากระทาการใดผิดกฎหมาย ใน
แถลงการณ์กล่าวว่าบุคคลใดที่ฝ่าฝืนกฎหมาย นน.ปช. ถือว่าเป็นบุคคลที่บ่อนทาลายชาติ บ่อน
ทาลายสันติสุขของประชาชนไทย
11.00 น. ครอบครั วตารวจที่ อาศั ยอยู่ ในบริ เวณสถานี ตารวจพลับ พลาไชยอพยพ
ออกไปเป็นการชั่วคราว
14.00 น. นายวี ร ะ ถนอมเลี้ ย ง ประธานศู น ย์ ก รรมกรแห่ ง ประเทศไทยไปพบ
ผู้บัญชาการตารวจนครบาลแจ้งว่า มีคนขับรถแท็กซี่หลายสิบคนไปร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม
กับตน และบอกด้วยว่าจะรวมกาลังประท้วงอีก
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ราว 15.30 น. ของวันที่ 4 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่ตารวจสน.พลับพลาไชย 1 และ 212 ได้
จัดการย้ายผู้ต้องหาทั้งสองโรงพักรวม 31 คน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานว่า “กุมารจีน”
กลุ่มหนึ่งได้วางแผนประชุมกัน จัดหน่วยกล้าตายจะบุกยึดสถานีตารวจเพื่อชิงตัวผู้ต้องหาที่เป็น
พรรคพวก

ตารวจไล่ฝูงชนให้กระจายออกไป ประชาธิปไตย, 5 กรกฎาคม 2517.

12

สน.พลับพลาไชย 1 และ 2 ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน โดยสน.พลับพลาไชย 1 รับผิดชอบพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
แขวงป้อมปราบ แขวงวัดเทพศิรินทร์ และแขวงคลองมหานาค ขณะที่สน.พลับพลาไชยเขต 2 รับผิดชอบพื้นที่ เขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย แขวงป้อมปราบ และเขตสัมพันธวงศ์ แขวงตลาดน้อย และแขวงสัมพันธวงศ์
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เย็นวันที่ 4 กรกฎาคม ประชาชนก็กลับมามุงที่หน้าสน.พลับพลาไชยอีก โดยมุงกันอยู่
ที่ฝั่งถนนตรงข้ามกับด้านซ้ายและขวาของสถานีตารวจห่างออกไปพอสมควร เมื่อใกล้เวลา
กลางคืนเจ้าหน้าที่ได้ตัดสินใจให้เจ้าหน้าที่ตารวจหน่วยคอมมานโดประมาณ 100 นายวิ่งกรูเข้า
ใส่ฝูงชนพร้อมทั้งยิงปืนขู่ และใช้เครื่องขยายเสียงประกาศไล่ผู้คนออกไปให้พ้นรัศมีรอบๆ
สถานีตารวจ ประชาชนจึงแตกฮือหนีเข้าซอยฝั่งตรงข้ามทางด้านซ้ายมือของสถานีตารวจและ
ซอยข้างมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง จากนั้นเจ้าหน้ าที่จึงทาการปิดถนนพลับพลาไชยตั้งแต่บริเวณห้าแยก
ผ่านหน้าสถานีตารวจมาจนถึงถนนเจริญกรุง อย่างไรก็ตามประชาชนนับพันที่ออกันตามซอย
ไม่มีทีท่าว่าจะสลายตัว ร้านค้าและชาวบ้านแถบนั้นต่างพากันปิดร้านและบ้านพักอาศัย
ราว 20.00 น.เศษ ผู้ก่อเหตุในหมู่ประชาชนที่ออแน่นได้ ยึดรถ ร.ส.พ.สาย 1 กับ สาย
75 ซึ่งวิ่งมาทางถนนเจริญกรุง ไล่ผู้โดยสารลง ผู้ก่อเหตุพากันขึ้นไปเต็มคันรถแล้วขับฝ่าแผงกั้น
ด้านถนนแปลงนาม เข้าถนนพลับพลาไชย เจ้าหน้าที่ตารวจทาการสกัดด้วยการยิงปืน รถหยุด
ห่างจากโรงพักประมาณ 200 เมตร ผู้ที่อยู่ในรถต่างพากันกระโดดหนี แต่ตารวจเข้าไปจับตัว
เอาไว้ได้ 4 คนคือ นายตี๋ แซ่ตั้ง อายุ 17 ปี นายซุ่น แซ่เจี้ย อายุ 23 ปี นายวิทยา อยู่สมบูรณ์ อายุ
20 ปี และนายเส็ง แซ่เฮียบ อายุ 17 ปี นอกจากนี้ยังมีการยึดรถบรรทุกและรถพยาบาลจาก
โรงพยาบาลกลาง และบังคับเอาน้ามันจากปั๊มน้ามันหลายแห่ง
ราว 21.00 น ที่สี่แยกวัดตึก กลุ่มผู้ก่อเหตุจานวนหนึ่งได้ระดมขว้างปาป้ายสัญญาณ
จราจร และอีกพวกหนึ่งใช้กาลังเข้ายึดรถ ร.ส.พ. อีกคันหนึ่ง ขณะที่บริเวณสี่แยกเอส.เอ.บี กลุ่ม
ผู้ก่อเหตุประมาณ 30 คนแสดงตนเป็นพลเมืองดี ทาหน้าที่จราจรแทนเจ้าหน้าที่ตารวจ ส่วน
บริเวณร้านขายปืนที่หลังวังบูรพา มีผู้ก่อเหตุกลุ่มใหญ่พยายามเข้าปล้นร้านปืน ทว่าถูกทางร้าน
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ขายปืนยิงสวนออกมาจนผู้ก่อเหตุแตกกระจายไป ด้านเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนกาลังออกเคลียร์พื้นที่
บริเวณถนนเจริญกรุง, เสือป่า, เยาวราช, ถนนหลวง และวงเวียน 22 กรกฎาคม
ราว 21.30 น. มีรายงานว่าผู้ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นประมาณ 10 คน เข้าไปที่ปั๊มน้ามันเชลล์
ตรง ข้ามสถานีดับเพลิงสวนมะลิ ขู่บังคับเอาน้ามันเบนซินใส่ถุงออกไปจากปั๊ม นอกจากนี้ยังมี
รายงานว่า ผู้ก่อเหตุยึดรถประจาทางอีก 3 คัน โดยขับรถ 2 คันมุ่งตรงไปยังสน.พลับพลาไชย
และขับอีกคันหนึ่งไปขวางถนนเอาไว้และจุดไฟเผา ตารวจเข้าเคลียร์พื้นที่ด้วยการยิงปืนขู่
ตลอดเวลา ผู้ก่อเหตุกระจายหลบหนีเข้าตรอก และได้โยนระเบิดขวดออกมา

ซากรถเมล์ที่ถกู เผา ประชาธิปไตย, 6 กรกฎาคม 2517
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ราว 23.30 น. มีรายงานข่าวว่าผู้ก่อเหตุจานวนหนึ่ง ได้ยึดรถประจาทางสีขาวที่ตรง
บริเวณเชิงสะพานพุทธฝั่งพระนคร ใกล้เวลา 24.00 น. มีรายงานข่าวจากกองอานวยการรักษา
ความสงบว่าได้ตัดสินใจที่จะส่งทหารส่วนหนึ่งเข้าไปปฏิบัติการแทนตารวจทั้งในและนอก
เครื่องแบบในเขตท้องที่ของสน.พลับพลาไชย ขณะเดียวกันมีรายงานว่ากลางดึกของคืนวันที่ 4
กรกฎาคม มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ งข้ามฝั่งไปที่วงเวียนใหญ่ฝั่งธนบุรี ยึดรถเมล์ไว้ 4 คัน แล้วพยายาม
ชักจูงให้ประชาชนเข้าร่วมโดยอ้างว่าทางด้านพลับพลาไชยมีประชาชนถูกฆ่าหลายศพ
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2517
ราว 00.20 ของวันที่ 5 กรกฎาคม รัฐบาลได้ออกแถลงการณ์จะประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานคร หลังรัฐบาลออกแถลงการณ์ ขบวนทหารได้เคลื่อนกาลังรถ
สายพานลาเลียง รถจี๊ป และรถถังออกจากที่ตั้งมุ่งหน้าไปยังจุดสาคัญต่างๆทั่วกรุงเทพฯ อาทิ
พระบรมมหาราชวัง ปั๊มน้ามันสามทหาร โรงไฟฟ้า พระที่นั่งอนันต์ หัวลาโพง ในส่วนบริเวณ
สน.พลับพลาไชย เยาวราช สวนมะลิ ถนนเจริญ กรุง วงเวียน 22 กรกฎาคม โรงพยาบาลกลาง
และพื้ นที่ ต่ างๆบริ เวณเกิด เหตุ มีกาลัง ทหารและตารวจเข้ าประจ าจุด มี การใช้ กาลั งต ารวจ
ตระเวนชายแดนหน่ ว ยหนึ่ ง จ านวน 30 คน ร่ ว มสมทบ หลั ง จากนั้ น รั ฐ บาลก็ ท ยอยออก
แถลงการณ์อีกหลายฉบับ กระทั่ง 02.00 น.รัฐบาลได้ออกแถลงการณ์ประกาศภาวะฉุ กเฉินใน
กรุงเทพฯโดยประกาศให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม
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ตารวจตระเวนชายแดน เตรียมพร้อมรับเหตุการณ์ ประชาธิปไตย, 5 กรกฎาคม 2517.

ราว 01.00 น.เศษ มีรายงานข่าวว่า ผู้ก่อเหตุจานวน 5 คนได้ขโมยรถตู้ของสภากาชาด
ไทย ไปทาการปล้นปั๊มน้ามันจุฬาซอย 7 ตารวจจับตัวได้ทั้ง 5 คน นอกจากนี้ยังมีข่าวยึดรถเมล์
ต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลา ราว 1.30 น.รายงานข่าวระบุว่าผู้ก่อเหตุจานวน 50 คนได้ยึดรถเมล์
ขาวไปที่โรงพยาบาลจุฬาฯแล้วเข้าไปข้างในเพื่อทาการยึดรถพยาบาลและชิงตัวผู้บาดเจ็บ จึง
เกิดการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตารวจที่รักษาการณ์อยู่ ผู้ ก่อเหตุถูกจับได้ 44 คน การต่อสู้ขยายไป
หน้าบริเวณโรงพยาบาลจุฬาฯ ผู้ก่อเหตุมีรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่ยึดได้เป็นพาหนะทาลาย
ตู้ยามและป้อมไฟตลอดถนนพระราม 4 ทางด้านถนนเจริญกรุงใกล้สามแยกหมอมี เวลา 02.00
น.มีผู้ก่อเหตุแบกศพไปตามถนนแล้วร้องตะโกนบอกว่าเจ้าหน้าที่ยิงประชาชนตาย
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ด้านหัวลาโพงราว 02.00 น.เศษกลุ่มผู้ก่อเหตุวัยรุ่นราว 100 คนซึ่งเดินออกมาทางวง
เวียน 22 กรกฎาคมจะมาสมทบกับพวกซึ่งยึดรถบรรทุกจอดรอไว้ 2 คันที่มุมถนนมหาพฤฒา
ราม ขณะเมื่อเดินทางถึงสะพานเจริญสวัสดิ์ หัวลาโพงได้เกิดการปะทะกับทหารและตารวจ
อย่างรุนแรงมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคน ก่อนฟ้าสางการก่อเหตุตามบริเวณต่าง ๆ ก็
ลดน้อยลงจนกระทั่งสลายไป
เช้าวันที่ 5 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่ตารวจได้เปิดการจราจรถนนพลับพลาไชย และถนน
เจริญกรุงช่วงตัดผ่านถนนพลับพลาไชย ในเวลานั้นบริเวณโดยรอบสน.พลับพลาไชยเต็มไป
ด้วยซากปรักหักพัง เพราะสัญญาณไฟจราจร ป้ายจราจรต่างๆ แม้กระทั่งป้ายบอกชื่อถนน รั้ว
เหล็กกั้นถนน กับถังขยะของเทศบาลล้วนถูกทาลาย

ถังขยะ และป้ายจราจร ถูกทาลายเกลื่อนถนน ประชาธิปไตย, 6 กรกฎาคม 2517.
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ก่อนเที่ยงของวันที่ 5 มีวัยรุ่นชาวจีนประมาณ 20 คนจับกลุ่มชุมนุมกันหน้าบริ เวณ
โรงพยาบาลกว๋ อ งสิ วพู ด จาชั กชวนให้ ป ระชาชนที่ ผ่ านไปมาเข้ ามาร่ วมชุ ม นุ ม จนกระทั่ ง
เจ้าหน้าที่ส่งกาลังไปวัยรุ่นจึงสลายตัว
ตั้งแต่หัวค่าวันที่ 4 ถึงเช้ามืดวันที่ 5 มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 18 ราย บาดเจ็บเพิ่ม 53 ราย
เมื่อรวมกับยอดตัวเลขเมื่อคืนวันที่ 3 ต่อบ่ายวันที่ 4 จะมียอดรวมผู้เสียชีวิต 26 ราย บาดเจ็บ 79 ราย ที่
โรงพยาบาลกลางเสียชีวิต 1 รายคือนายสมชายไม่ทราบนามสกุล บาดเจ็บ 12 รายคือ นายพิชัย พิมพ์กุล
นายดารงศักดิ์ ให้สกุลสุข นายสุนทร หมวดหิรัญ นายบักเต็ง แซ่ตั้ง นายฮั้งคุง แซ่อึ้ง นายสมพงษ์ ป้อม
หลักทอง พลตารวจพิทักษ์ เมฆมาน นายประยุทธ วงษ์วิไล นายบุญธรรม แก้วปัญญา นายประยูร สะแก
กลาง นายสมบูรณ์ แซ่เล้า และนายจง แซ่ล้อ ที่โรงพยาบาลวชิระมีผู้เสียชีวิต 1 รายไม่ทราบชื่อ บาดเจ็บ
7 รายคือ ด.ช.เสกสรรค์ สัญญาจิต นายเซียะกวง แซ่หลาย จ.ส.ต.ชาญชัย วรรณบุญ นายสุขุม จิรเมธาพร
นายฮ้อ แซ่แต้ นายสมบัติ แซ่เตียว และนายเง็กคุง แซ่หลาย ที่โรงพยาบาลตารวจไม่ได้รับผู้บาดเจ็บไว้
รักษาแต่รับศพคนตายไว้ 6 ราย คือ นายอุสมาน อานวยหาญ นายประเสริฐ นายสุภาพ และนายวิรัตน์
ไม่ทราบนามสกุลทั้งสามราย และอีก 2 รายไม่ทราบทั้งชื่อและนามสกุล ที่โรงพยาบาลจุฬามีผู้เสียชีวิต
10 ราย ทราบชื่อเพียง 2 รายคือ นายศิริศักดิ์ บุญมา กับนายเกียมฮั้ว แซ่เอี่ยว มีผู้บาดเจ็บ 34 ราย คือนาย
ก้องเกียรติ แซ่ตั้ง นายสมศักดิ์ เผ่าจินดา ด.ช.พรชัย แซ่อึ้ง นายโซ้ยตี๋ แซ่ตั้ง นายลักษณ์ ศักดิ์ศรีสุวรรณ
นายซ้งเตียง แซ่พัว นายมนัส แซ่ลี้ นายพรชัย แซ่ตั้ง นายบุญชู ชมประวิทย์ นางอุดม พลูวิเชียร นายสม
พร เขมะสุวิชะ นายเล็ก สุขแคน นายดาริ จัตตาชิวา นายวัลลภ เอมแสง นายอุ่ย แซ่ตั้ง นายบุญสงวน
จาปากิจ นายสารอง เข็มนาค นายวิจิตร จิตตโชติ นายกมล บุญคง นายฉั่วกิม แซ่อึ้ง นายใบ้ (ไม่ทราบชื่อ
นามสกุล) นายประสิทธิ์ ประทีปทอง นายส่ง พุฒิพิมพ์ นายบักซ้ง ปุนวรกิจ นายสรศักดิ์ วัดครุฑ
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นายมนัส แซ่ฉิ่น นายปรีชา ทองสุวรรณ นายนุกุล ตีระนันท์ นายพอใจ มีแรง นายยืนยง โตสมภาค
นายประกอบ โคตรโบก นายเพ็ง สุธาวรรณ นายเที่ยง แซ่โต๊ะ และนายสมบูรณ์ สิทธิศรีจันทร์
นอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บที่ไปรักษาตัวตามโรงพยาบาลในฝั่งธนบุรีอีก
6 คน คือ ที่โรงพยาบาลนครหลวง 3 คน ได้แก่ นายเหมือน แซ่ตั้ง นายไกรวุฒิ แสงสงวน และ
นายสุขุม จีระเมธาธรรม โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า 2 คนคือ นายรักไทย แซ่เฮง กับอีกคนหนึ่ง
ไม่ทราบชื่อ และที่โรงพยาบาลศิริราช 1 คนคือนายขุย เซียมหว่อง
วันที่ 5 กรกฎาคม อธิบดีกรมตารวจให้สัมภาษณ์ถึงการจลาจลว่าเป็นฝีมือของพวก
วัยรุ่นที่เกเรกับพวกอันธพาลเป็นผู้ยุยงก่อเหตุ ด้านนายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรีชี้แจง
ในตอนเย็นวันที่ 5 ถึงการจลาจลที่หน้าสถานีตารวจพลับพลาไชย และยังระบุว่าในคืนวันที่ 5
อาจจะมี 2 แก๊งเข้าสวมรอยก่อความวุ่นวายขึ้นอีก คือแก๊งมังกร และ แก๊งอินทรี ซึ่งเป็นแก๊ง
มอเตอร์ไซค์ที่ยังไม่ทราบจานวนแน่ชัด
ราว 18.00 น.มีการยิงต่อสู้ที่ถนนอิสรานุภาพ หน้าสถานีตารวจพลับพลาไชยมีผู้ถูกยิง
เสียชีวิต 2 คน ชายหนึ่งหญิงหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานข้อสังเกตแก่
นายกรัฐมนตรี และพลเอกกฤษณ์ สีวะราซึ่งเข้าเฝ้าถวายรายงานสถานการณ์ว่า ควรเรียกร้องให้
ประชาชนร่วมมือ เพื่อให้เกิดความสงบสุขโดยไม่ต้องไปคิดว่าเป็ นลูกจีน ลูกแขก หรือลูกไทย
ให้ถือว่าต่างเป็นคนไทยเหมือนกัน
นายกรัฐมนตรีว่าจากรายงานของเจ้าหน้าที่ปรากฏข่าวว่าอาจมีแก๊งอันธพาลแถบย่าน
นั้น 2 แก๊งคือ แก๊งอินทรี กับแก๊งมังกร สวมรอยเข้าก่อความวุ่นวายในคืนนี้ โดยดาเนินการยุยง
ให้นักเรียนนิสตินักศึกษาไปร่วมชุมนุมที่ที่ก่อเหตุ แล้วจะมีผู้ปลอมแปลงเป็นเจ้าหน้าที่ยิงกราด
ไปที่นักเรียนและนักศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจผิด
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ครั้น 19.15 น.ผู้ก่อการจานวน 200-300 คนเป็นลูกจีนวัยคะนองที่เรียกกันว่า “กุมารจีน”
เกือบทั้งหมดมีอาวุธปืน มีด และไม้ ยกกาลังจากบริเวณท่าน้าราชวงศ์มุ่งไปยังสถานีตารวจ จักรวรรดิ
เกิดปะทะกับเจ้าหน้าที่ตารวจที่สี่แยกจักรวรรดิ ปรากฏว่ามีคนตาย 5 คนบาดเจ็บจานวนมาก
20.05 น. วัยรุ่นประมาณ 50 คนนั่งยัดเยียดกันมาในรถบรรทุกขนาดกลางข้ามสะพาน
พระปิ่นเกล้าจากฝั่งธนบุรีเข้ามาฝั่งพระนคร เวลา 20.22 น. มีชาวจีนทั้งวัยรุ่นและวัยฉกรรจ์ถึง
กลางคนราว 300 คนจับกลุ่มบริเวณวงเวียน 22 กรกฎาคม มีการปะทะกันเล็กน้อยที่จุดนี้ ด้าน
สามแยกหมอมีบริเวณหน้าธนาคารเอเซีย กลุ่มผู้ก่อเหตุได้ใช้ระเบิดขวดโยนเข้าไปเผาทรัพย์สิน
ตามสถานที่ต่างๆตารวจได้ยิงสกัดเอาไว้ ผู้ก่อเหตุวัยรุ่นคนหนึ่งถูกยิงตาย

เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูเก็บศพผู้เสียชีวิต ประชาธิปไตย, 6 กรกฎาคม 2517.
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20.15 น. รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมีคาสั่งด่วนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุม และ
ระมัดระวังสถานการณ์ในจังหวัด และให้รายงานด่วนถึงกระทรวงมหาดไทยเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
20.40 น. ตารวจเคลื่อนย้ายเข้าไปในบริเวณย่าการค้าเจริญกรุงและเยาวราช และเข้าควบคุม
ตรอกซอยไว้ทั้งหมด ผู้ก่อความไม่สงบต่อสู้เจ้าหน้าที่อย่างประปราย โดยการซุ่มยิงและใช้ระเบิด
ขวด และใช้วิธีการขี่จักรยานยนต์และรถยนต์ก่อก่วนไปในที่ต่างๆ ทั่วทั้งพระนครและธนบุรี
เวลา 22.30 น.วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งใช้รถจักรยานยนต์ขับวนเวียนอยู่ในบริเวณหลังร้านปืน
ย่านวังบูรพา เกิดปะทะกับเจ้าหน้าที่ตารวจและถูกจับได้
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2517
1.10 น. รัฐบาลออกแถลงการณ์ว่าผู้ก่อความไม่สงบพยายามที่จะปล้นร้านปืน เพื่อนา
ปืนและกระสุนปืนมาใช้ และขยายความวุ่นวายออกไปเพื่อให้ประชาชนตื่นตระหนก ทาง
รัฐบาลจึงต้องแถลงว่าเจ้าหน้าที่ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ขอให้ประชาชนอย่าได้
ตกใจ และให้ปฏิบัติตนตามแถลงการณ์ของรัฐบาล
เวลา 8.00 น.ตารวจนากาลังเข้ากวาดล้างและตรวจค้นตามแหล่งต่างๆ ที่สืบทราบมา
ว่าเป็นแหล่งที่ผู้ก่อความไม่สงบชอบไปมั่วสุมและหลบซ่อนอยู่ แต่ไม่พบผู้ก่อความไม่สงบ
อาวุ ธ หรื อ หลั ก ฐานใดๆ เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจชั้ น ผู้ ใ หญ่ ค นหนึ่ ง ให้ ค วามเห็ น กั บ ผู้ สื่ อ ข่ า ว
หนังสือพิมพ์สยามรัฐว่า ผู้ก่อความไม่สงบเป็นผู้อยู่อาศัยหรือเข้ามาอาศัยในครอบครัวบ้านเรือน
ราษฎรแถบย่านนั้นเอง พวกนี้อยู่กระจัดกระจายกัน เฉพาะในเวลากลางวันพวกนี้อาจจะอยู่กัน
อย่างปกติ แต่ในเวลากลางคืนจะแอบเข้ามายิงเจ้าหน้าที่หรือรบกวนก่อเหตุร้ายอื่นๆ
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ด้านอธิบดีกรมตารวจแถลงว่าฝ่ายก่อการร้ายไม่มีอาวุธร้ายแรงเช่นปืนเอ็ม 16 ใช้
ตามที่ลือกัน พร้อมกับเปิดเผยจานวนคนบาดเจ็บและเสียชีวิตว่า มีผู้เสียชีวิตรวม 27 คน บาดเจ็บ
120 คน นอกจากนี้ยังให้นายกสมาคมแต้จิ๋วออกประกาศเตือนวัยรุ่นลูกครึ่งอย่าทาตนเป็ น
ปฏิปักษ์กับเจ้าหน้าที่และอย่าออกจากบ้านในเวลากลางคืน

ประมวลภาพข่าวการจับกุมวัยรุ่นลูกจีน สยามรัฐ, 6 กรกฎาคม 2517.

ช่วงบ่ ายวั นที่ 6 กรกฎาคม ศูน ย์ ก ลางนิ สิต นั กศึ กษาฯ สหพั นธ์ นั กศึ กษาเสรี และ
ขบวนการประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตย (ปช.ปช.) ได้ อ อกประกาศจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานรั บ
ข้อเท็จจริงจากประชาชนเกี่ยวกับเหตุการณ์จลาจลพลับพลาไชย พร้อมออกแถลงการณ์ร่วม
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คัดค้านการปราบปรามอันรุนแรงของรัฐบาลและเร่งให้มีการสอบสวนอย่างรีบด่วน โดยมีการ
ตั้งข้อสังเกตต่อเหตุการณ์ 5 ข้อดังนี้
1. ระบบตารวจที่ผ่านมาเป็นระบบที่ขูดรีด ข่มเหง รังแกประชาชนอยู่ตลอด ดังนั้น
ประชาชนจึงปักใจเชื่อทันที เมื่อมีผู้ตะโกนว่า ตารวจซ้อมประชาชน จึงแสดงให้เห็นว่ามูล ฐาน
ของปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งนี้ เกิดจากระบบเดิมของตารวจเป็นสาคัญ
2. ในตอนต้นก่อนจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นนั้น ตัวแทนนักศึกษาจากศูนย์กลาง
นิสิต นักศึกษากลุ่มปช.ปช. ได้พูดจากับประชาชน จนส่ วนใหญ่อยู่ในความสงบแล้ว ขณะที่
ตัวแทนนักศึกษาได้นารถดับเพลิงเข้าไป ตารวจกลับกรูออกมาจากโรงพัก ยิงปืนสนั่นหวั่นไหว
ขึ้นจนทาให้ประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็น จานวนมาก นี่คือสาเหตุที่แท้จริง ซึ่งนามาสู่
เหตุการณ์อันสะเทือนใจในครั้งนี้
3. ในช่วงนี้ รัฐบาลจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ หากจะได้ให้คามั่นอย่างจริงจัง
กับประชาชนว่าจะจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างยุติธรรม แต่รัฐบาลกลับใช้วิธีการปราบ
รุนแรง ทั้งๆที่เลขาธิการศูนย์และตัวแทน ปช.ปช. ที่อยู่ในเหตุการณ์ ได้เข้าไปชี้แจงข้อเท็จจริง
ยิ่งกว่านั้น กรมตารวจยังออกแถลงการณ์ออกมาในลักษณะที่ยั่วยุความโกรธ แค้น ให้แก่ญาติพี่
น้องของผู้เสียชีวิต จึงทาให้การต่อสู้ขยายตัวกว้างขวางออกไป
4. การที่รัฐบาลตัดสินใจใช้กาลังทหารตารวจเข้า ปราบปรามประชาชนด้วยอาวุธ
รุนแรง เป็นความผิดพลาดที่สาคัญยิ่ ง ท าให้ มีผู้บาดเจ็ บล้ม ตายเพิ่ม มากขึ้น และการต่อสู้ ก็
ขยายตัวมากขึ้นจนไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงได้
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5. รัฐบาลไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะหยิบยกประเด็นเรื่องเชื้ อชาติมาเน้นให้เป็นปัญหา
เพราะเท่ากับรัฐบาลได้สร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชน
เวลา 16.00 น. มีผู้ก่อความไม่สงบขี่ม อเตอร์ไซค์มี คนซ้อนท้ายถีบ ถังขยะที่ตั้งไว้
ตลอดแนวถนนบ้านหม้อ จนถังขยะเกลื่อนถนน
เวลา 20.30 น. ที่บริเวณหน้าร้านขายทองตั้งโต๊ะกังเยาวราช ได้มีคนจีนคนหนึ่งพูด
ไทยไม่ได้ รูปร่างใหญ่ร่วมกับ พรรคพวกจานวนหนึ่ง เข็นถังขยะแล้วนาขยะมาตั้งกลางถนน
ไม่ให้รถผ่าน ในจานวนคนเหล่านั้นมีคนขับแท็กซี่และสามล้อเครื่องรวมอยู่ด้วย
คืนวันที่ 6 นายวิรัติ ศักดิ์จิรภาพงษ์ รักษาการเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่ง
ประเทศไทย นายธีรยุทธ บุญมี ผู้ประสานงาน ปช.ปช. และตัวแทนสหพันธ์นักศึกษาเสรีแห่ง
ประเทศไทยอีกหลายคนร่วมแถลงข่าวที่ตึก อมธ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยกล่าวว่าได้
เฝ้าดูเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดมาหลายวัน และพวกเราจานวน 18 คนอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่แรก
โดยเล่ารายละเอีย ดที่แ ตกต่ างออกไปจากแถลงการณ์ข องต ารวจ พร้อ มแสดงความเห็ นว่ า
เหตุการณ์เกิดจาก ระบบตารวจที่ผ่านมาได้กดขี่ขูดรีดประชาชนตลอดเวลา ตารวจเป็นผู้เริ่มยิง
ใส่ประชาชนก่อน รัฐบาลใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา และไม่ควรหยิบยกเรื่องเชื้อชาติ
มาเน้นให้เกิดปัญหา
ช่วงเวลาใกล้กันก็มีการแถลงข่าวที่มหาวิทยาลัยรามคาแหงโดยเลขาธิการ นน.ปช. โดย
ระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะมีมือที่สามและมีการอ้างตัวเป็นนิสิตนักศึกษาเข้าก่อการจลาจล
เวลา 20.00 น. ได้มีแถลงการณ์ของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งชาติ ออกประกาศทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสนับสนุนการกระทาของเจ้าหน้าที่ตารวจ ทว่าไม่มี
ใครทราบว่าสมาพันธ์ดังกล่าวเป็นใครมาจากไหน
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21.40 น. เจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติงานอยู่แถบสถานีรถไฟหัวลาโพงถูกลอบยิง
รายชื่ อ ผู้ บ าดเจ็ บ และเสี ย ชี วิ ต จากเหตุ ก ารณ์ ช่ ว งเย็ น วั น ที่ 5 จนถึ ง รุ่ ง เช้ า วั น ที่ 6
กรกฎาคม ที่โรงพยาบาลวชิระ สามเสน มีผู้บาดเจ็บถูกยิง 2 รายเข้ารับการรักษาคือนายวิโรจน์
แสงพรหมอินทร์ อายุ 22 ปี กับ ส.ต.ท. บารุงฤทธิ์ มหารักขะ ที่โรงพยาบาลจุฬามีผู้บาดเจ็บถูก
ยิง 4 รายคือ นายชาญชัย แซ่ตั้ง นายเท่งปอ แซ่ลี้ นายศิริพงศ์ แซ่ลิ้ม และนายไพฑูรย์ พูนกาเนิด
ที่โรงพยาบาลกลางมีผู้บาดเจ็บถูกยิงทั้งหมด 13 รายคือนายสุภาพ ซ้านเสน นายวรรัช พันแสง
ทิพย์ อายุ 38 ปี นายไกรเวทย์ เลิศบุญญพันธ์ อายุ 17 ปี นายวิวัฒน์ ระวิชุติวรรณ อายุ 19 ปี นาย
สุเมธี กนกรัตนนุกูล อายุ 30 ปี นายสมัย ตวนะ อายุ 15 ปี นายบุญส่ง สถาปิตานนท์ นายอุดม
ทองประสิทธิ์ อายุ 16 ปี น.ส.ศิรพร แซ่ตั้ง อายุ 22 ปี จ.ส.ต.รณชัย พันธ์ลาภักดิ์ อายุ 53 ปี น.ส.
สุนันท์ จารุตั้งตรง อายุ 15 ปี นายสิทธิชัย พันธ์สิทธิเดช อายุ 23 ปี และนายสันติ วราศิริอายุ 23
ปี ส่วนที่โรงพยาบาลตารวจเจ้าหน้าที่รวบรวมรายชื่อไม่ยอมเปิดเผยรายชื่อ โดยอ้างว่าเป็นคาสั่ง
ของผู้ใหญ่ในโรงพยาบาล แต่เมื่อสอบถามที่ห้องเก็บศพพบศพถูกยิง 2 ศพคือ น.ส.ลี่ฮั้ว แซ่เฮ็ง
กับชายไม่ทราบชื่ออีก 1 ราย ที่โรงพยาบาลศิริราช มีผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาคือ นายกุ้ยฮวง
แซ่ลิ่ม นายสมชาย แซ่หุ่น นายพิชัย วิจิตรเสือทอง และนายสมบัติ เจริญศิริ ที่โรงพยาบาลนคร
หลวงมีผู้บาดเจ็บจากการถูกกระสุนปืนไปทาการรักษาคือนายวันชัย วัลตะติสัมปิทา อายุ 17 ปี
นายสมัย พีงามอายุ 18 ปี และคนขับแท็กซี่อีกคนหนึ่งซึ่งไม่ทราบชื่อ
เหตุการณ์กลับสู่สภาวะปกติในวันที่ 7 กรกฎาคมหลังมีการก่อเหตุเล็กน้อยในคืนวันที่
6 กรกฎาคม
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วินิจฉัยจลาจลพลับพลาไชย
หากพิจารณาเหตุการณ์ข้างต้นอย่างละเอียดจะพบว่ามีข้อเท็จจริงที่สามารถค้นพบได้
จากการอ่านระหว่างบรรทัดที่สาคัญหลายประการดังนี้ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนมากเป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์จีนซึ่งมีอายุตั้งแต่ผู้ที่ยังใช้คานาหน้านามว่า ด.ช. จนถึงวัย 51 ปี ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐมี
ตัวเลขบาดเจ็บน้อยมาก และไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิต อาวุธที่ผู้ก่อการใช้ ไม่มีอาวุธหนัก การ
เคลื่อนไหวเป็นไปอย่างสะเปสะปะ และถูกปราบปรามได้ง่าย หลายครั้งการเข้าโจมตีเป้าหมาย
ประสบกับความล้มเหลว ผู้เข้าร่วมการเคลื่อนไหวไม่จากัดเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในย่านเยาวราชและ
พลับพลาไชย แต่มาจากหลายพื้นที่ ข้อเท็จจริงเหล่านี้เมื่อถูกแยกให้ลอยอยู่อย่างโดดๆอาจไม่มี
พลังอะไรมากนัก นอกจากสร้างความตื่นตาตื่นใจเพียงชั่วขณะ ทว่าเมื่อนาข้อเท็จจริงเหล่านี้มา
เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบจะสามารถนามาสู่การสร้างคาอธิบายจลาจลพลับพลาไชยในอีกแบบ
หนึ่งที่แตกต่างและขัดแย้งจากคาอธิบายเรื่องการถูกจัดตั้งจากซีไอเอ และนาไปสู่ความเข้าใจแรง
ผลักและรายละเอียดของการเคลี่อนไหวที่ลึกซึ้งกว่าการอธิบายเพียงว่าเป็นเรื่องของโครงสร้าง
ก้าวให้พ้นซีไอเอ
การเคลื่อนไหวอย่างสะเปะสะปะไร้ ทิศทางของผู้ก่อการ การใช้อาวุธที่ ปราศจากความ
ซับซ้อนและสามารถหาได้ง่ายจากรอบตัวอาทิ มีด, หลาว, ไม้, ระเบิดขวด, และปืนประสิทธิภาพต่า ซึ่ง
ยิงได้เพียงทีละนัด รวมทั้งยุทธวิธีในการเคลื่อนไหวซึ่งขาดประสิทธิภาพ ไม่ประสานสอดคล้องกันทา
ให้ประสบความล้มเหลวและมีอัตราการสูญเสียสูง จากการเคลื่อนไหววันแรกในช่วงคืนวันที่ 3 ถึงเช้า
วันที่ 4 กรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ทางเจ้าหน้าที่รัฐยังไม่ทันตั้งตัว ทางฝ่ายผู้ก่อการกลับมีตัวเลขการ
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สูญเสียมากกว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐเกือบ 5 เท่า กล่าวคือฝ่ายผู้ก่อการตาย 8 คน บาดเจ็บ 21 คน ถูกจับ 17
คน ขณะที่เจ้าหน้าที่ตารวจบาดเจ็บเพียง 5 นาย ข้อเท็จจริงดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การเคลื่อนไหวใน
เหตุการณ์จลาจลพลับพลาไชยปราศจากการจัดตั้งอย่างเป็นระบบ
ส่วนการที่ เหตุการณ์ครั้งนี้ปะทุขึ้นในช่วงที่ขบวนการนักศึกษาเริ่ม รณรงค์ชุมนุม
เคลื่อนไหวต่อต้านฐานทัพเมริกัน อย่างเข้มข้น โดยกาหนดชุมนุมในวันที่ 4 กรกฎาคม ซึ่งเป็น
วันชาติสหรัฐอเมริกา ทว่าเหตุการณ์ จลาจลพลับพลาไชยทาให้นักศึกษาต้องยกเลิกการชุมนุม
กระทั่งภายหลังมีผู้พยามเชื่อมโยงเหตุการณ์ทั้งสองเข้าด้วยกันและอธิบายว่า เหตุการณ์จลาจล
พลับพลาไชยมีซีไอเอเป็นผู้จัดตั้งเพื่อที่จะทาให้นักศึกษายกเลิกการชุมนุม หากพิจารณาจาก
บริบทข้อเท็จจริงที่ในปีพ.ศ.2512 ประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสันประกาศลัทธินิกสันลดบทบาท
ทางทหารของสหรัฐอเมริกาในอินโดจีนรวมทั้งทยอยถอนทหารออกจากเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ และสหรัฐอเมริกาก็เริ่มทยอยถอนกาลังทหารออกจากไทย การถอนกาลังทหารชุดแรกเริ่ม
ในเดือนสิงหาคม-ธันวาคมพ.ศ.2516 โดยการถอนทหารชุดแรกนี้ได้ถอนเครื่องบินชนิดต่างๆ
157 ลาและกาลังทหารอีก 7,360 นาย13 เมื่อมองจากมุมนี้สหรัฐอเมริกาจึงไม่มีความจาเป็นใดๆ
ที่จะต้องแทรกแซงการชุมนุมประท้วงของนักศึกษา เพราะถึงนักศึกษาจะประท้วงหรือไม่
13

“การถอนทหารสหรัฐออกจากฐานทัพในประเทศไทย,” สยามจดหมายเหตุ 1 (19-25 มีนาคม 2519): 278. นอกจากนี้
งานของพวงทอง รุ่งสวัสดิทรัพย์ ภวัครพันธุ์ ยังชี้ให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกามีท่าทีถอนทหารออกจากไทยอย่างชัดเจน ทว่า
ฝ่ายที่พยายามยื้อให้สหรัฐอเมริกาคงฐานทัพในไทยคือชนชั้นนาไทยต่างหาก ดู พวงทอง รุ่งสวัสดิทรัพย์ ภวัครพันธุ์ ,
“เมื่อศัตรูกลายเป็นมิตร,” ใน สงครามเวียดนาม: สงครามกับความจริงของ ‘รัฐไทย’ (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ,
2549), 109-127.
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สหรัฐอเมริกาก็มีแผนการที่จะถอนกาลังทหารออกไปอยู่แล้ว คาอธิบายเรื่องซีไอเอเป็นผู้อยู่
เบื้องหลังการจลาจล พลับพลาไชยจึงไม่มีเหตุผลเพียงพอ14
หากมีหลักฐานที่ชี้ชัดว่าซีไอเอเป็นผู้บงการให้เกิดเหตุการณ์จลาจลพลับพลาไชยจริง
คาอธิบายเรื่องซีไอเอก็เป็นแค่ความจริงบางส่วนของเหตุการณ์ จลาจลพลับพลาไชยเท่านั้น
เพราะโดยธรรมชาติไม่มีใครสามารถบงการให้คนสติดีที่มิได้มีความขัดแย้งกับใครออกมา
เคลื่อนไหวเอาชีวิตเป็นเดิมพันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่คนเรือนพันพร้อมใจออกมาเสี่ยง
ชีวิตเคลื่อนไหวอย่างสะเปะสะปะไร้ทิศทางแล้ว ยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกบงการ การทาความ
เข้าใจการเคลื่อนไหวดังกล่าวจาต้องถูกวินิจฉัยด้วยการมองลึกลงไปถึงปมเงื่อนของสาเหตุที่
ผลักให้พวกเขาออกมาเคลื่อนไหว อะไรทาให้คนจานวนหนึ่งออกมาเคลื่อนไหว ขณะที่อีก
จานวนหนึ่งเลือกที่จะไม่เคลื่อนไหว เหตุใดคนกลุ่มหนึ่งจึงเลือกที่จะเคลื่อนไหว แต่คนอีกกลุ่ม
หนึ่งกลับเลือกที่จะอยู่เฉยๆ คาอธิบายเรื่องพวกเขาเป็ นกลุ่มคนที่ถูกซีไอเอบงการไม่สามารถ
ตอบปัญหาเหล่านี้ได้

14

มีความพยายามที่จะเชื่อมโยงนายพูนเข้ากับซีไอเอโดยให้เหตุผลต่างๆนานา แต่ตลกร้ายที่นายพูนกลับติดต่อเข้ามา
มอบตัวกับตารวจด้วยความหวาดกลัว ทาให้ชวนสงสัยไม่น้อยว่าหากนายพูนมีความเชื่อมโยงกับซีไอเอจริง เหตุ ใดจึง
จาต้องหลบซ่อนและท้ายที่สุดตัดสินใจเข้ามอบตัวด้วยความหวาดกลัว ดู องค์การนักศึกษา 19 สถาบัน, ราลึกวีรชนเดือน
ตุลา สืบทอดเจตนาประชาธิปไตย, 40. เปรียบเทียบกับ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ก/ป7/2517/4 บัญชีประมวลข่าวและ
เหตุการณ์สาคัญ พ.ศ. 2517 เรื่องเหตุการณ์จลาจลที่พลับพลาไชย ปึกที่ 2 ในจานวน 3 ปึก(ไทยรัฐ 9 กรกฎาคม 2517).
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ถ้าเช่นนั้นพวกเขาเป็นใคร?
การทาความเข้าใจเหตุการณ์ “จลาจลพลับพลาไชย” จึงจาต้องมองจากมุมอื่นที่มิใช่
เรื่องของการจัดตั้ง ด้วยการหันย้อนมาพิจารณาตัวเอกในเหตุการณ์คือผู้ที่เคลื่อนไหว โดย
จาเป็นต้องทาความเข้าใจว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นใคร และปัจจัยเงื่อนไขแวดล้อมชีวิตของคน
เหล่านี้ที่ผลักให้พวกเขาออกมาเคลื่อนไหวเป็นอย่างไร
ต่อคาถามที่ว่าผู้เคลื่อนไหวเป็นใคร รายชื่อผู้ถูกจับกุม บาดเจ็บ และเสียชีวิตจากข่าวก็
บ่งชี้อย่างแน่ชัดว่าผู้เคลือ่ นไหวเป็นกลุ่มชาติพันธุ์จีน อย่างไรก็ตามการระบุเพียงว่าพวกเขาเป็น
กลุ่มชาติพันธุ์จีนก็ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากในการเคลื่อนไหวดังกล่าวใช่ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ จีนทุก
คนจะร่วมเคลื่อนไหว แต่การเคลื่อนไหวเกิดจากกลุ่มชาติพันธุ์จีนบางส่วนเท่านั้น
หากพิ จ ารณาข้ อ มู ล จากรายงานข่ าวพอที่ จ ะท าให้ ท ราบได้ ว่า ผู้ ร่ ว มเคลื่ อ นไหว
ส่วนมากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์จีนระดับล่างซึ่งก็คือ ชนชั้นกลางระดับล่างและชนชั้นล่าง นายพูน
ล่าลือประเสริฐ หรือ ฝู แซ่หลู่ ซึ่งต่อต้านการจับกุมของตารวจจนเป็นเหตุให้เกิด การประท้วงก็
เป็นเพียงคนขับแท็กซี่หาเช้ากิ นค่าเท่านั้น นายจิ้งปม แซ่อ้วง หนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมก็มี
อาชีพเป็นเพียงลูกจ้างร้านขายแก๊ส 15 รายงานข่าวยังระบุว่าผู้ที่เข้าร่วมการเคลื่อนไหวจานวน
หนึ่งมีอาชีพเป็นคนขับแท็กซี่และสามล้อ เครื่อง รวมทั้งส่วนหนึ่ งก็ถูกเรียกว่าเป็นอันธพาล
วัยรุ่นจีน หรือ “กุมารจีน” นอกจากนี้อายุของผู้ที่เข้าร่วมการเคลื่อนไหวส่วนมากมักอยู่ในวัยรุ่น
15

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป7/2517/4 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2517 เรื่องเหตุการณ์จลาจลที่พลับ
พลาไชย ปึกที่ 3 ในจานวน 3 ปึก (เดลินิวส์ 11 กรกฎาคม 2517).
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ระหว่าง 15-30 ปี หรือกล่าวได้ว่าคือคนที่เกิดและเติบโตขึ้นในปลายสมัยจอมพลป. ช่วงปลาย
ทศวรรษ 2490 จนถึงสมัยจอมพลถนอมในกลางทศวรรษ 2510
แรงผลักดันจากเงื่อนไขของชีวิตประจาวัน
เงื่อนไขแวดล้อมชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์จีนระดับล่างนั้นแตกต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์จีน
ชั้นกลางและชนชั้นสูง ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและ
รุนแรง นับแต่พ.ศ. 2500 เป็นต้นมาสร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์จีนอย่างไพศาล
การเมืองยุคเผด็จการทหารระหว่างพ.ศ.2500-2517 นั้นอยู่ภายใต้บริบทสงครามเย็นที่
จีนแผ่นดินใหญ่หรือจีนคอมมิวนิสต์ถูกวาดภาพให้เป็นปีศาจ “จีนแดง” อันเป็นภัยคุกคามต่อ
ความมั่นคงของชาติไทย ขณะที่ความเป็นไทยอันมีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นแกนกลาง
ถูกขับเน้นอย่างรุนแรง ทาให้ความเป็นจีนเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ และเป็นศัตรูต่อความเป็นไทย
แม้กระทั่งในระดับชนชั้นนาไทยอาทิ ส.ส. การแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์จีนก็สามารถทาให้ถูก
โจมตีจากฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นการ “ประพฤติชั่ว” ได้16 นอกจากนี้การใช้ชื่อนามสกุลแบบจีนยัง
ถูกดูหมิ่นและเป็นสิ่งที่ละเมิดความเป็นไทย ดังจดหมายจากสานักบริหารของนายกรัฐมนตรีถึง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชี้แจงเรื่องให้นิสิตนักศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

16

ดู หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป1/2512/12 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2512 เรื่องการประชุมสหภาพ
รัฐสภาแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐจีนและกรณีส.ส.ไทยเข้าพบประธานาธิบดีเจียงไคเช็คโดยอ้างตนเป็นชาวจีนโพ้นทะเล.
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เปลี่ยนชื่อนามสกุลเป็นไทย เนื่องจากชื่อนามสกุลแบบเดิมอาจทาให้ไม่สบพระราชอัธยาศัย 17
ภายใต้บริบทดังกล่าวอัตลักษณ์จีนจึงไม่ใช่สิ่งที่น่าภาคภูมิใจ ในทางตรงข้ามกลับกลายเป็นปม
ด้อย กระทั่งการถูกเรียกชื่อนามสกุลที่เป็นจีนอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะกลายเป็นเรื่องที่น่าอับ
อายสาหรับผู้ที่ถูกเรียก18 ดังนั้นอะไรก็ตามที่แสดงออกซึ่งความเป็นจีนจึงต้องถูกควบคุม จัดการ
หรือกลืนกลายให้เป็นไทย
โรงเรียนจีนในไทยซึ่งเป็นแหล่งหล่อหลอมความเป็นจีนถูกมองว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะ
ลัทธิคอมมิวนิสต์ ที่รัฐจาเป็นต้องควบคุมด้วยการจากัดและลดจานวนลง โดยช่วงระหว่างพ.ศ.
2491-2509 จานวนโรงเรียนจีนทั่วประเทศลดลงถึง 104 โรงเรียน กล่าวคือจากจานวน 276
โรงเรียนในปีพ.ศ.2491 ลดลงเหลือเพียง 172 โรงเรียนในปี พ.ศ.250919 การลดจานวนโรงรียน
ดังกล่าวได้สร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวัยรุ่นกลุ่มชาติพันธุ์จีนที่ไร้ที่เรียนเนื่องจากโรงเรียน
จีนถูกสั่งปิด ครั้นจะเข้าศึกษาในโรงเรียนไทยก็ไม่สามารถปรับตัวเข้าได้อย่างทันทีทันใด เมื่อ
17

หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ , (2) มธ.2.10/3 กล่อง 12 เรื่องนักศึกษาขอแปลงสัญชาติและเปลี่ยนชื่อ (จดหมายสานัก
บริหารของนายกรัฐมนตรีเรื่องการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลนิสิตนักศึกษาที่เป็นต่างด้าว).
18
นักศึกษาธรรมศาสตร์รายหนึ่งได้เขียนจดหมายถึงอาจารย์ที่ปรึกษาขอร้องให้เรียกรหัสนักศึกษาแทนชื่อของตน เมื่อ
อาจารย์ต้องเรียกนักศึกษาคนดังกล่าวในชั้นเรียน เนื่องจากเขารู้สึกอับอายที่ใช้ชื่อจีนและกลัวถูกเพื่อนล้อเลียน ดู หอ
จดหมายเหตุธรรมศาสตร์, (2) มธ.2.10/3 กล่อง 12 เรื่องนักศึกษาขอแปลงสัญชาติและเปลี่ยนชื่อ (จดหมายส่วนตัวของ
นายเจี้ยวฮั้ว แซ่เล้า).
19
พิชัย รัตนพล, “วิวัฒนาการการควบคุมโรงเรียนจีน ” (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต , สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์, 2512), 123.
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ไร้โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา โอกาสในการเข้าทางานก็ลดลง สภาพบีบคั้นดังกล่าวทาให้
วัยรุ่นกลุ่มชาติพันธุ์จีนเหล่านี้ไร้ทางเลือก ถูกผลักไสออกจากสังคม กระทั่งท้ายที่สุดวัยรุ่น
เหล่านี้จึงรวมตัวเป็นแก๊งอันธพาลต่อต้านสังคมดังปรากฏในรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์หลัก
เมืองฉบับวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2510 ซึ่งอ้างรายงานจากสภาวิจัยแห่งชาติเรื่องสาเหตุที่เด็ก
และเยาวชนกระทาความผิดว่า
“จากการวิจัยเด็กที่ทาผิด 382 คน ปรากฏว่าเด็กเหล่านั้นทาความผิดอยู่ 4 ประเภทคือ
การทาร้ายต่อชีวิตและร่างกาย ความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดที่เกี่ยวกับ เพศ และความผิด
ต่อกฎหมายอาวุธปืน สาหรับความผิดต่อชีวิตนั้นมีผู้ถึงตาย 31ราย ถึงบาดเจ็บสาหัส 31 ราย
เท่ากัน ส่วนทาให้ทรัพย์เสียหายไม่เกินสองพันบาทนั้นมีถึง 67.80% ....จานวนเยาวชนที่ทาผิด
นั้นมีเด็กที่มิใช่เป็นนักเรียนและไม่มีงานทาอยู่ถึง 53.66% โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเด็กนักเรียนที่
จบชั้นประถม 4 แล้วไม่ได้เรียนต่อ.... ลูกคนจีนกระทาความผิดเป็นจานวนมากกว่าลูกคนไทย
เพราะเด็กลูกจีนมักอยู่ในแหล่งเสื่อมโทรม ทาให้นิยมประพฤติตนไปตามคนชั้นต่า นอกจากนั้น
เด็กลูกจีนก็มักถูกบิดามารดาให้ฝึกงานอาชีพตั้งแต่เล็กไม่นิยมให้ศึกษาอบรมในโรงเรียน”20

20

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป2/2510/18 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2510 เรื่องบุคคลต่างด้าว (หลัก
เมือง 24 มิถุนายน 2510). ตัวเน้นโดยผู้เขียนโรงเรียนจีนส่วนมากมักได้รับอนุ ญาตให้เปิดในระดับชั้นประถมศึกษาขั้น
พื้นฐานเท่านั้น ดังนั้นจึงมีเด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์จีนจานวนมากที่จบแค่ประถมศึกษาปีที่ 4 ตามที่รัฐบังคับโดยเรียนใน
ระบบโรงเรียนจีน
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นอกจากการเบียดขับเพื่อผนวกรวมหรือ “แรงผลัก” จากฝั่งรัฐและสังคมไทยแล้ว
บรรดากลุ่ มชาติ พันธุ์ จีนโดยเฉพาะวั ยรุ่น ยังต้อ งเผชิญ กับ “แรงดึง ” จากสังคมจีนในไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากคนรุ่ นพ่ อแม่ที่ยั งด ารงความเป็ นจี นไว้สูงและคาดหวั ง ให้ค นรุ่ นลู ก
ดารงอัตลักษณ์ความเป็นจีนไว้เช่นเดียวกัน ดังเห็นได้จากความพยายามของคนรุ่นเก่าอาทิ นาย
แต้ ไ คซิ ว นายกสมาคมแต้ จิ๋ วในการริเ ริ่ ม จั ด วงมโหรี จีน ในปี พ .ศ. 2503 โดยให้ เ หตุ ผ ลว่ า
“เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของจีน มิให้สูญหายไปในดินแดนโพ้นทะเล ทั้งนี้เพราะ
ปรากฏว่ามีชาวจีนรุ่ นหลังๆนี้หันไปนิยมดนตรีแบบตะวันตกเสียมาก หากไม่มี การส่งเสริม
ดนตรีของจีนขึ้นแล้ว อนุชนรุ่นหลังอาจจะไม่รู้จักกับดนตรีของจีนเลยก็ได้”21
ท่ามกลางบรรยากาศที่ความเป็นจีนถูกทาให้เป็นปมด้อย ล้าหลัง เป็นขั้วตรงข้ามกับ
ความเป็ น ไทยและวั ฒ นธรรมตะวั น ตกอั น เป็ น ตั วแทนของความทั น สมั ย ที่ ห ลั่ ง ไหลเข้ า สู่
สังคมไทยในช่วงทศวรรษ 2500-ทศวรรษ 2510 เกษียร เตชะพีระ และสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล เล่า
ถึงความขัดแย้งที่พวกเขาต้องเผชิญจากครอบครัวที่พยายามให้พวกเขาดารงอัตลักษณ์จีนว่า
“ผมทะเลาะกับเตี่ยตัวเองอย่างหนัก เมื่อเตี่ยหรือที่ผมเรียกว่า “อาปา” พยายามบังคับ
ให้ผมรักษาความเป็นจีนบางอย่างไว้ หนึ่งนั้นคือภาษาจีน ซึ่งผมปฏิเสธที่จะเรียนแม้
“อาปา” จะด่าว่าอย่างไร”22
21

แสวง รั ต นมงคลมาศ, “การบริ ห ารงานของสมาคมจี น : บทศึ ก ษาเฉพาะกรณี ส มาคมแต้ จิ๋ ว แห่ ง ประเทศไทย”
(วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2509), 61-62.
22
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล, “ป๋วย อึ้งภากรณ์: ปีเกิด, ลูกจีน, 6 ตุลา” ใน ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง : รวมบทความเกี่ยวกับ
กรณี 14 ตุลา และ 6 ตุลา (กรุงเทพฯ: 6 ตุลาราลึก, 2544), 216.
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“พอขึ้นชั้น ป.5... เตี่ยก็จับผมไปสมัครเรียนหนังสือจีนตอนกลางคืน... มิทันถึงเดือน
ผมจึ ง เริ่ ม ดื้ อแพ่ ง ประท้ วง...และยื่น ค าขาดขอเลิ กเรี ย นจี น ... แล้ วเมื่ อ พู ด กัน ด้ วย
น้าเสียงดุเด็ด เอ็ดตะโรแล้ว ผมยังไม่ฟัง เตี่ยก็เลยนาบผมเสียด้วยไม้ขนไก่ ...จนขา
เขียวลายพร้อยไปหมด.. เมื่อเห็นว่าแกรักความรู้หนังสือจีนมากกว่าขาลูกชายหัวปีคน
โปรดจริง ผมก็เลยหยวนยอมเรียน”23
ภายใต้สภาพแวดล้อมดังกล่าวกลุ่มชาติพันธุ์จีนโดยเฉพาะวัยรุ่นจึงต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่าง
มหาศาล อย่างไรก็ตามท่ามกลางความตึงเครียดและการถูกกดทับด้านอัตลักษณ์ กลุ่มชาติพันธุ์
จีนจานวนไม่น้อยยังคงสานึก ต่อความเป็นจีนของตนอยู่ลึกๆ สานึกดังกล่าวถูกแสดงออกมา
ผ่านการจัดและเข้าร่วมชมงานนิทรรศการจีนแดงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงตรุษจีนปี
พ.ศ.2517 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอย่างแน่นขนัดเป็นประวัติการณ์และส่วนมากเป็นผู้ที่มีเชื้อสายจีน 24
นอกจากนี้สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ลูกจีนที่เกิดและเติบโตในยุคสมัยดังกล่าวยังกล่าวถึงสานึก
ความเป็นจีนที่มีอยู่ลึกๆ ผ่านการชื่มชมป๋วย อึ้งภากรณ์ว่า

23

เกษีย ร เตชะพีระ, “มรดกเตี่ยที่เฮียลืม ตอนต้ น ” ใน แลลอดลายมังกร : รวมข้อเขียนว่าด้ว ยความเป็นจีนในสยาม
(กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2537), 21-22.
24
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป5/2517/13 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2513 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน: นิทรรศการจีนแดงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ชาวไทย 24 มกราคม 2517).
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“ในฐานะลูกจีนที่พ่อแม่อพยพมาจาก “แผ่นดินใหญ่” ชื่อของอาจารย์ยิ่งมีความหมาย
ต่อผมยิ่งกว่าลายเซ็นในธนบัตร เพราะอาจารย์เป็นเหมือน “ฮีโร่” ของครอบครัว ผม
ยังจาได้ดีว่าเรื่องของอาจารย์เป็นตานานสอนใจที่แม่คอยเล่าให้ฟังตอนเด็กๆไม่ใช่ใน
ฐานะลูกจีนที่ “ได้ดิบได้ดี” เท่านั้น .... อาจารย์ป๋วยเป็นความภูมิใจของเด็กลูกจีน
อย่างเราอีกอย่างหนึ่ง เพราะอาจารย์กล้ายืนยันใช้ชื่อแบบ “เจ๊ก” ที่เตี่ยตั้งให้ สมัยที่ผม
โตขึ้นมาในยุคสฤษดิ์-ถนอม ความเป็น “ลูกเจ๊ก” เป็นปมด้อยอย่างหนึ่ง”25
นอกจากปัญหาที่เกิดจากความตึงเครียดในเรื่องอัตลักษณ์แล้ว ทศวรรษ 2500–2510
ยังเป็นช่วงเวลาของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจากทุนนิยมโดยรัฐมาสู่ ระบบทุนนิยม
เอกชนที่เปิดฉากขึ้นพร้อมกับการหลั่งไหลของทุนตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา
กระทั่งทาให้เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวดูเหมือนจะ
สร้างโอกาสเปิดทางเศรษฐกิจที่นาไปสู่การเลื่อนชั้นทางสังคม (Social mobility) ทว่าแท้ที่จริงก็
มิได้เปิดโอกาสให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียม โอกาสเปิดทางเศรษฐกิจในยุคสมัยดังกล่าวได้
ก่อให้เกิดการเลื่อนชั้นทางสังคมในเชิงปริมาณ (Quantitative change) มากกว่าการเลื่อนชั้นใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative change) กล่าวคือเกิดการเลื่อนชั้นทางสังคมในเชิงปัจเจกจานวนมาก
แม้ว่าการเลื่อนชั้นนี้จะประกอบไปด้วยปัจเจกบุคคลจานวนมาก กระทั่งดูเหมือนมีการกระจาย
โอกาสอย่างเท่าเทียม ทว่าการเลื่อนชั้นดังกล่าวก็ไม่ได้สะท้อนถึงการกระจายโอกาสอย่างเท่า
25

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล, ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง : รวมบทความเกี่ยวกับกรณี 14 ตุลา และ 6 ตุลา (กรุงเทพฯ: 6 ตุลา
ราลึก, 2544), 216.
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เทียมอย่างแท้จริง ทั้งยังไม่ นาไปสู่การจัดความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นต่างๆเสียใหม่ แต่กลับ
เป็นการเลื่อนชั้นทางสังคมภายในโครงสร้างสังคมและความสัมพันธ์ทางอานาจแบบเดิม ที่มิได้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง26 ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างชาติพัน ธุ์ ชนชั้น
และความสัมพันธ์ระหว่างคนที่ศูนย์กลางกับชายขอบเป็นต้น
ผู้ที่สามารถปรับตัวเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในยุคสมัย ดังกล่าวจึง
เป็นคนในกลุ่มชาติพันธุ์จีน ที่มีฐานทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี หาใช่กลุ่มชาติพันธุ์ จีนทุกคนไม่
กลุ่มชาติพันธุ์จีนที่มีฐานทางเศรษฐกิจดีสามารถใช้ทุนทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือสาคัญในการ
ปรั บตั วให้ เ ข้ากับบริ บทความเปลี่ ยนแปลงแห่ งยุ ค สมั ย ได้ ด้วยการลงทุ นขยายธุ รกิจ และ
สามารถแสวงหาผลประโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันทุน
ทางเศรษฐกิจที่พวกเขาครอบครองอยู่นี้ก็สามารถแปรเปลี่ยนไปสู่การสั่งสมทุนทางวัฒนธรรม
และทุนทางสังคม ด้วยการซื้อบริการทางการศึกษาให้กับตนเองหรือทายาท หรือใช้ทุนทาง
เศรษฐกิจเพื่อสร้างสถานภาพทางสังคมกระทั่งเป็นที่ยอมรับของรัฐและสังคมไทย เช่นกรณีข่าว
โฆษณาการบริจาคเงินของมูลนิธิไก ซิ่วตึ๊งให้กับสถาบันกษัตริย์ความว่า
“ประชาชนชาวจีนที่พานักในประเทศไทย ต่างได้พึ่งพระบรมโพธิสมภารทามาหากิน
ได้ด้วยความร่ มเย็นเป็นสุข ซึ่งประชาชนชาวจีนทั้งหลายต่างก็สานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ... ในงานสโมสรสันนิบาต ซึ่งประชาชนชาวจีนร่วมกันจัด
26

เกี่ยวกับประเด็นนี้ดู Boonsanong Punyodyana, “Social Mobility and Economic Development,” Sociological Bulletin
16 (March 1967): 1-16.
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ถวายนี้ ผู้ที่เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและรับประทานอาหาร จะต้องซื้อบัตรคนละ
1,000 บาท รายรับทั้งหมดไม่หักรายจ่าย และขอพระราชทานทูลเกล้าถวายโดยเสด็จ
พระราชกุศล”27
นอกจากนี้บุคคลเหล่านี้ยังสามารถใช้ทรัพยากรที่ตนถือครองในการเข้าถึงอานาจรัฐผ่านการ
แลกเปลี่ยนเชิงอุปถัมภ์ภายใต้โครงสร้างสังคมและความสัมพันธ์ทางอานาจแบบเดิม28
ทว่าสาหรับกลุ่มชาติพันธุ์จีนระดับล่างหรือสามัญชนจีนที่ต้องหาเช้ากินค่า ขาดแคลนทั้ง
ทุน ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมนั้น เมื่อต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม พวกเขาไม่มีเครื่องมือใดๆ ที่จะช่วยให้
ปรับตัวเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ และต้องประสบกับปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อ
ชีวิตอย่างรุนแรง
แม้โอกาสเปิดทางเศรษฐกิจในยุคพัฒนาจะหมายถึงอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็
ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว่างทศวรรษ 2500-ต้นทศวรรษ 2510 นามาสู่การเกิดธุรกิจที่
27

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป7/2507/พว. 12 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2507 เรื่องชาวจีนถวายความ
จงรักภักดี (ข่าวพาณิชย์ 22 ตุลาคม 2507).
28
ดูตัวอย่างงานที่เกี่ยวกับประเด็นนี้เช่น สังศิต พิริยะรั งสรรค์ , ทุนนิย มขุนนางไทย (พ.ศ.2475-2503) (กรุ งเทพฯ:
สานักพิมพ์สร้างสรร, ม.ป.ป.); พรรณี บัวเล็ก, วิเคราะห์นายทุนธนาคารพาณิชย์ของไทย พ.ศ.2475-2516 (กรุงเทพฯ:
ศยาม, 2543) และ Akira Suehiro, “Capitalist Development in Postwar Thailand : Commercial Bankers, Industrial Elite,
and Agribusiness Groups,” in Southeast Asian Capitalists, ed. Ruth McVey (Ithaca: Southeast Asia Program, Cornell
University, 1992), 35-63. เป็นต้น
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มีลักษณะทันสมัยและซับซ้อนมากขึ้น การจ้างแรงงานจึงต้องการแรงงานมีฝีมือ ที่มีความรู้และ
ความชานาญเฉพาะด้านมากขึ้น การจ้างงานในหมู่ชาวจีนเดิมที่มักนิยมยึดตัวบุคคลโดยจ้างคน
จีนด้วยกันจึงไม่สามารถกระทาได้อีกต่อไป กลุ่มชาติพันธุ์จีนระดับล่างซึ่ง ปราศจากทุนในการ
เข้าถึงการศึกษาจึงต้องเผชิญปัญหาเรื่องข้อจากัดในการเลื่อนฐานะ
สถิติอาชีพผู้ปกครองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราวปีพ.ศ.2511 แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครอง
ของนักศึกษากว่า 80% เป็นเจ้าของธุรกิจและเป็นข้าราชการ 29 โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ระดั บ สู ง อั น หมายถึ ง โอกาสในการเลื่ อ นฐานะของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ จี น ระดั บ ล่ างมี น้ อ ยมาก
เนื่องจากครอบครัวจีนระดับล่างส่วนมากประกอบอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ลูกจ้างหรือ
แรงงานนอกระบบ การประกอบอาชีพของสามัญชนจีนส่วนใหญ่จึงจากัดอยู่ที่งานระดับล่างใน
ธุรกิจเล็กๆแบบจีนที่ใช้ระบบการบริหารแบบเก่าซึ่งเน้นการใช้แรงงานของคนงานอย่างหนัก มี
ชั่วโมงการทางานที่ยาวนาน ต้องทางานหลายอย่างโดยได้ค่าแรงต่า และแทบจะไม่มีโอกาส
ก้าวหน้า ดังตัวอย่างของสามัญชนจีนรายหนึ่งซึ่งทางานเป็นลูกจ้างที่ร้านขายรองเท้าเก่า เสื้อผ้า
และกระเป๋า แถวซอยยศเส โดยมีชั่วโมงการทางานวันละ 14 ชั่วโมง และได้ค่าตอบแทนราว
250 บาทต่อเดือน นอกจากเขาจะทางานเป็นลูกจ้างขายของหน้าร้านแล้วยังต้องทางานอื่นๆ
รวมทั้งการทางานบ้านรับใช้เจ้าของกิจการด้ วย 30 การที่เ ข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษาและ
29

Richard Kraft, Education in Thailand: Student Background and University Admission (Bangkok: Educational
Planning Office, Ministry of Education, 1968) cited in Ivan Mudannayake, ed., Thailand Yearbook: 1975-76
(Bangkok: Temple Publicity Services, 1975), I 17.
30
ชาญกิจ วิทยาวรากรณ์, สัมภาษณ์ 24 สิงหาคม 2552.
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โอกาสทางเศรษฐกิจนี้ส่งผลให้สามัญชนจีน ระดับล่างไม่สามารถสร้างเครือข่ายทางสังคม
เชื่อมต่อกับชนชั้นกลางหรือชนชั้นสูงเพื่อสร้างการยอมรับหรือเพื่อเลื่อนฐานะได้ เครือข่ายทาง
สังคมของสามัญชนจีนระดับล่างจึงถูกจากัดอยู่ภายในกลุ่มชนชั้นล่างด้วยกัน
นอกจากปัญหาข้างต้น แล้ว การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเมืองในยุคสมัย
ดังกล่าวยังทาให้ราคาที่ดินเพิ่มสูง ขึ้นมาก ที่ดินในเขตเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพฯจึงกลายเป็น
ทรัพยากรที่มีการช่วงชิงระหว่างผู้อยู่อาศัยเดิมกับเจ้าของที่ดินและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่ง
ต้องการแสวงหาผลกาไรสูงสุดจากที่ดิน เมื่อไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะถูกไล่ออกจากที่อยู่
อาศัยเดิมซึ่งเช่าอยู่เมื่อไหร่สามัญชนจีนจานวนมากจึงต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงในชีวิตอย่าง
รุนแรง เนื่องจากการสูญเสียที่อยู่อาศัยเดิมนั้น มิได้มีความหมายเพียงการปรับย้ายที่อยู่อาศัย
เพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงการที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม
สามัญชนจีนที่ย้ายไปยังที่ อยู่ใหม่จาเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชนขึ้นมาใหม่
ขณะเดียวกันก็จาเป็นต้องหางานใหม่ที่ใกล้กับที่อยู่อาศัยใหม่ด้วย กรณีการไล่ที่เพื่อพัฒนาที่ดิน
นี้ก่อให้เกิดความตึงเครียดแก่สามัญชนจีนมาก กระทั่งบางครั้ง พวกเขาแสดงปฏิกิริยาออกมา
ด้วยการใช้ความรุนแรง ดังเช่นกรณีการไล่ที่บริเวณสะพานเหลืองของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลังเกิดไฟไหม้ในปีพ.ศ.2500 ซึ่งเผชิญกับการต่อต้าน ปรากฏเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์
ความว่า
“ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 2 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2500 ผู้ที่
อยู่ ใ นบริ เ วณดั ง กล่ า ว จะต้ อ งออกไปจากที่ เ หล่ า นี้ ทั้ ง หมด ทางจุ ฬ าลงกรณ์
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มหาวิทยาลัยได้เคยปราณีประนอมให้ผู้ที่อยู่ในที่ดินเหล่านี้ขนย้ายออกไปเสีย โดย
ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะคืนค่าเช่าที่ดินในระยะ 10 ปีที่เก็บมาทั้งหมดนั้นให้
โดยไม่คิดหักค่าใช้จ่ายใดๆเลย แต่ผู้เช่าก็ไม่ยินยอม จึงจาเป็นจะต้องฟ้องศาล และได้
กาหนดว่าจะฟ้องในเร็วๆนี้ ก็บังเอิญมาเกิดเพลิงไหม้เสียก่อน เมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้น
เช่นนี้ ทางจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ปิดประกาศมิให้ผู้ใดเข้าไปอยู่อาศัยอีก ....
อธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ชี้แจงต่อไปว่า ในตอนเช้าวันที่ 9 เดือนนี้ได้มีชาว
จี น จ านวนมากมายั ง อาคารของมหาวิ ท ยาลั ย และได้ เ จรจากั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข อง
มหาวิทยาลัยขอร้องว่าให้จัดตั้งผู้แทนมา เพราะการที่คนตั้งสองสามร้อยคนมาแย่งกัน
พูดนั้นย่อมจะพูดกันไม่รู้เรื่อง ชาวจีนเหล่านั้นก็ไม่ยิมยอม ได้บุกรุกเข้าไปในอาคาร
และทุบกระจกหน้าต่าง และเครื่องใช้ต่างๆจนเสียหาย เจ้าหน้าที่ตารวจเข้าระงับเหตุก็
ถูกทาร้ายบาดเจ็บไป จนต้องยินปืนขึ้นท้องฟ้าสองนัด ชาวจีนเหล่านี้จึงได้ล่าถอยไป”31
ในหลายครั้งการไล่ที่เพื่อพัฒนานี้ไม่ได้ทาหลังจากผู้อยู่อาศัยเดิมย้ายออก เนื่องด้วยอัคคีภัยที่เกิด
ตามธรรมชาติ ทว่าเกิดจากการวางแผนเผาไล่ที่เพื่อเร่งรัดขับไล่ผู้อยู่อาศัยเดิม คาบอกเล่าของผู้ที่
ประสบกับเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงถึงความรู้สึกกดดันที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน

31

หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ , ก/ป7/2501/ศธ. 3.2 บั ญ ชี ป ระมวลข่ า วและเหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ พ .ศ.2501 เรื่ อ ง
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ (สยามรัฐ 11 กรกฎาคม 2501).
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“ช่วงที่อาม่าอาศัยอยู่ที่ชุมชนปทุมวัน เป็นช่วงที่เริ่มมีการพัฒนาที่ดินเป็นตึกแถว จึง
ต้องมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง แต่เพราะคนส่วนใหญ่เป็นคนจีนอพยพหาเช้ากินค่าไม่
มีที่ไปการโยกย้ายจึงล่าช้า วิธีสลายชุมชนที่ได้ผลรวดเร็วที่สุดก็คือ ไฟ และไฟนี่เองที่
อาม่าเล่าว่าเป็นภัยที่พร้อมจะเกิดได้ในทุกเวลาโดยเฉพาะกลางดึก มักมีการเผาไล่ที่กัน
เป็นประจา ทันใดที่มีเสียงชาวบ้านร้องว่าไฟไหม้ เมื่อรู้ตัวอาม่าจะเอาลูกเล็กมัดสะพาย
หลังด้วยผ้าและจูงลูกคนที่ 2 ด้วยมือข้างหนึ่ง ส่วนอีกข้างก็หิ้วกระเป๋าไม้ไผ่สานซึ่ ง
เป็นสมบัติชิ้นเดียวด้วยมืออีกข้างหนึ่ง ทุกคนหนีตายอย่างอลหม่าน ใครรอดก็รอดไป
มีจานวนไม่น้อยที่ต้องทิ้งชีวิตไว้ในห้องแถวที่แคบแค่แมวดิ้นตายนั้น บางคนร่าไห้
เพราะความทุกข์เพราะไม่คิดว่า แผ่นดิน สยาม--สวรรค์ในฝันของคนจีนอพยพจะมี
สภาพเช่นนี้ บางคนแช่งด่าเมื่อรู้ว่าผู้เผาก็คือนายทุนเชื้อสายจีน ผู้มีเลือดสีเดียวกัน”32
ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวชีวิตของสามัญชนจีนจึงขาดความมั่นคง
พวกเขาไม่สามารถหาทางออกให้แก่ปัญหาที่เกิดขึ้น และไม่สามารถจะคาดเดาถึงอนาคตได้
รวมทั้งไม่สามารถจะฝันถึงชีวิตที่ดีขึ้นในวันข้างหน้า เมื่อความเปลี่ยนแปลงกระทบต่อชีวิตของ
พวกเขาอย่างสลับซับซ้อนและรุนแรงจนยากที่พวกเขาจะสามารถทาความเข้าใจและปรับตัวได้
ขณะเดียวกันสังคมที่พวกเขาอาศั ยอยู่ก็มิได้เปิดโอกาสหรือทางเลือกให้กับพวกเขาเท่าไรนัก
ทว่ากลับสร้างความกดดันต่อพวกเขาให้เพิ่มขึ้นอีก การประพฤติตนเป็นคนดีทาตามกฎระเบียบ
32

เศรษฐพงษ์ จงสงวน, “ผู้หญิงในความทรงจาของผม” ใน ลูกจีน หลานมอญ ในกรุงสยาม, บก. พิม์ประไพ พิศาลบุตร
(กรุงเทพฯ: สารคดี, 2547), 143-144.

120

วารสารมนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2

ของสังคมก็มิอาจทาให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้น ซ้าร้ายบางครั้งอาจถูกกดขี่เพิ่มขึ้นอีกต่างหาก อาทิ
การประกอบอาชีพ “สุจริต ” ก็อาจกลายเป็นเรื่อง “ผิดกฎหมาย” ที่นาภัยมาสู่ตัวได้ดังเช่น
รายงานข่าว 2 ชิ้นนี้ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาวะกดดันดังกล่าว
“กรมประชาสงเคราะห์ก็ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจออกทาการตรวจและจับในเขต
พระนครทันที ปรากฏว่าจับคนจีนที่ประกอบอาชีพช่างตัดผมได้ 7 รายคือ 14 ก.ค. จับที่ร้าน
“อั่วฮั้ว” ท้องที่พลับพลาไชย เขต 1 ได้ 3 คน 30 ก.ค. จับได้ที่ร้านตัดผม “จี้หล่าน” ท้องที่
จักรวรรดิจานวน 1 คน วันที่ 4 ส.ค. จับได้ที่ร้านตัดผม “เซี่ยงฝ่า” ท้องที่จักรวรรดิจานวน 2 คน
และวันที่ 21 ส.ค. จับได้ที่ร้านตัดผม “หลีหย่ง” ท้องที่พลับพลาไชย เขต 1 ได้อีก 1 คน... . เ จ้ าห น้ า ที่
ตารวจในท้องที่เกิดเหตุดังกล่าวได้ทาการสอบสวนดาเนินคดีแก่คนจีนผู้ทาผิด พ.ร.บ.ช่วยอาชีพ
และวิชาชีพ พ.ศ.2484 เพื่อจัดการตามกฎหมายต่อไป”33
“เมื่อไม่กี่วันมานี้ ตารวจได้ออกกวาดล้างจับกุมบรรดาเจ๊กรับซื้อขวดและของเก่า ….
โดยตารวจตั้งข้อหาว่า ทาการค้าของเก่าโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นความผิดมีโทษ
2,000 บาท ....เหตุผลที่ ตารวจกวาดล้างจับกุมเจ๊กรั บซื้ อขวดและของเก่าดังกล่าว
นอกจากอ้างว่าเป็ นการผิดกฎหมายค้าของเก่าแล้ว ยังเป็นนโยบายป้องกันไม่ให้เด็ก

33

หอจดหมายเหตุแห่ งชาติ , ก/ป2/2512/19 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคั ญ พ.ศ.2512 เรื่องการสงวนอาชีพ
สาหรับคนไทยและการกาหนดอาชีพบุคคลต่างด้าวในประเทศไทย (เดลินิวส์ 9 กันยายน 2512).
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ขโมยทรัพย์สินในบ้านมาขายเจ๊ก เพื่อเอาสตางค์ไปซื้อขนมกัน ซึ่งเป็ นการเพาะนิสัย
ลักขโมยให้กับเยาวชนของชาติ และเป็นอันตรายแก่สังคมในอนาคต”34
สามัญชนจีนจานวนไม่น้อยจึ งเลือกที่จะต่อต้านกฏระเบียบที่ถูกกาหนดโดยรัฐและ
สังคม ดังกรณีของนายนิวัฒน์ นิยมอดุลย์ หรือ นั้ม ลูกจีนในกรุงเทพฯ ซึ่งเริ่มทางานเป็นคน
เสิร์ฟอาหารที่ภัตตาคารนิวเป็งเชียง เขาผันตัวเองเข้าสู่วงการพนันจากการเริ่มเป็นคนแจกไพ่
และเขี่ยถั่วที่บ่อนโรงแรมเก้าชั้นในเยาวราช และท้ายที่สุดก็เริ่มค้าของเถื่อนและยาเสพติด
เนื่องจากการประกอบอาชีพสุจริต ดารงตนตามกฎเกณฑ์ของสังคมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
อย่างซับซ้อนและความกดดันอย่างรอบด้านไม่สามารถทาให้เขาฝันถึงอนาคตที่ดีได้35 นอกจาก
นิวัฒน์แล้วการค้ายาเสพติด การค้าของเถื่อน และการปลอมแปลงสินค้าซึ่งรวมถึงการปลอม
แปลงยารั ก ษาโรค ที่ ก ระท าโดยกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ จี น ระดั บ ล่ า งยั ง ปรากฏเป็ น ข่ า วตามหน้ า
หนังสือพิมพ์ในช่วงทศวรรษ2500-ทศวรรษ 2510 เป็นจานวนมาก ปริมาณข่าวที่ปรากฏตาม
หน้าหนังสือพิมพ์นี้สะท้อนให้เห็นว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์จีนจานวนมากที่ไม่สามารถปรับตัวเท่าทัน
กับ ความเปลี่ ย นแปลงได้ กระทั่ ง ท้ ายที่ สุ ด พวกเขาจ าต้ อ งเลื อ กหนทางที่ เ ป็ น การต่ อ ต้ า น
กฎระเบียบของรัฐและสังคม เนื่องจากพวกเขาไม่เหลือทางเลือกอะไรมากนัก
34

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป7/2508/มท. 5.1 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2508 เรื่องอธิบดี ปึกที่ 5 ใน
จานวน 10 ปึก (ชาวไทย 29 กรกฎาคม 2508).
35
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , (6) สร.2.1.18/4 เอกสารสานักนายกรัฐมนตรี สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
ประวัติพฤติการณ์ของนายลูเป็ งเกีย , นายนิวัฒน์ นิยมอดุลย์ , และนายอัศว อิทธิวัฒนา ผู้ทาการค้ายาเสพติดรายใหญ่
(ประวัติพฤติการณ์ของนายนิวัฒน์ นิยมอดุลย์).
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เมื่อเลือกทางเดินที่ฝืนกับระเบียบหรือกฎหมายที่ถูกกาหนดโดยรัฐและสังคม สามัญ
ชนจีนที่เลือกทางเดินดังกล่าวจึงต้องเผชิญกับบทลงโทษที่หนักหน่วงทั้งการจับกุม เนรเทศ
และประหารชีวิต อย่างไรก็ตามในหลายกรณี เนื่องจากความเป็นจีนถูกทาให้เป็นปมด้อย ไร้
พลัง และง่ายต่อการถูกรังแก สามัญชนจีนจึงต้องเผชิญกับการถูกกดขี่จากรัฐ อย่างไรก็ตาม
สาหรับสามัญชนจีนคาว่า “รัฐ” ไม่มตี ัวตนที่สามารถจับต้องได้เป็นรูปธรรม ตัวตนที่จับต้องได้
คือบรรดาข้าราชการระดับล่างที่สามัญชนจีนต้องประสบพบเจอในชีวิตประจาวันโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตารวจ อันเป็นภาพตัวแทนที่ชัดเจนที่สุดของ “รัฐ”36
สถานะของความเป็นจีนที่ถูกทาให้เป็นชายขอบทาให้ง่ายต่อการถูกรังแกจากเจ้าหน้าที่
รัฐ แม้แต่สมาคมแต้จิ๋วซึ่งในระดับแกนนาเกิดจากการรวมตัวของสมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์จีนที่มี
สถานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดีและมีพลังในการต่อรองระดับหนึ่งยังต้องยอมรับการขูดรีดจาก
รัฐไทย อาทิกรณีขอความรวมมือช่วยเหลือติดตั้งโคมไฟของสถานีตารวจยานนาวาในวันเฉลิม
พระชนม์พรรษา โดยทางสถานีตารวจได้ขอความร่วมมือมายังสมาคมเป็นจานวนเงิน 2,500 บาท
ซึ่งทางสมาคมได้ตกลงกับสถานีตารวจช่วยเหลือเป็นเงิน 2,000 บาท ทั้งที่การขอความร่วมมือนี้
อยู่นอกวัตถุประสงค์ของสมาคมและในกรณีนี้ทางสมาคมก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ นอกจากนี้
36

การสัมภาษณ์ชี้ให้เห็นว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งเป็นสามัญชนจีน ไม่ได้ใช้คาว่า “รัฐ” ในการโต้ตอบกับผู้สัมภาษณ์ ทว่าจะ
ใช้คาระบุถึงเจ้าหน้าที่รัฐระดับล่างมากกว่า และบ่อยครั้ง อาทิ ข้าราชการ ตารวจ และทหาร ในแง่นี้จึงพอประเมินได้ว่า
จากมุ มมองของสามั ญชนจี นแล้ ว แม้ “รั ฐ ” อาจจะมี อยู่ แ ละเขาตระหนั กถึ ง ผลกระทบที่ รัฐ มี ต่อตั ว เขา ทว่ าสาหรั บ
ชีวิตประจาวันแล้วภาพตัวแทนของ “รัฐ” หาใช่ “รัฐ” ทั้งองคาพยพดังที่นักวิชาการเข้าใจ แต่เป็นภาพตัวแทนของรัฐที่ง่าย
ที่สุดและเป็นรูปธรรมที่พวกเขาประสบพบเจอนั่นคือเจ้าหน้าที่รัฐระดับล่าง
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ค่าใช้จ่ายในเรื่องความร่วมมือทานองนี้ ส่วนใหญ่กรรมการของสมาคมจะต้องร่วมกันบริจาค
เพราะฐานะทางการเงินของสมาคมไม่อยู่ในขั้นที่จะดาเนินการเรื่องนี้ได้37
กล่าวสาหรับสามัญชนจีนซึ่งเป็นผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจยากจนแล้ว การซ้อนทับ
ของสถานะความเป็นจีนและความเป็นคนจนยิ่งทาให้สามัญชนจีนไร้พลังในการต่อรองและขัด
ขืนเมื่อถูกเอาเปรียบจากเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตารวจ เจ้าหน้าที่รัฐเหล่านี้เป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่มีอคติรังเกียจคนจน เมื่อต้องสัมพันธ์กับคนจีนอันเป็น ชาติพันธุ์ที่
พวกที่รังเกียจและยังเป็นคนจนอีกโสดหนึ่ง อารมณ์ความรู้สึกที่เจ้าหน้าที่มีต่อสามัญชนจีนจึง
รุนแรงเป็นพิ เศษเช่น เดีย วกับ ความรู้สึกของคนไทยคนอื่นๆ ความรู้ สึกของสั งคมดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากบทความตอนหนึ่งในหนังสือพิมพ์หลักเมือง ฉบับวันที่ 19
พฤษภาคม พ.ศ.2510
“ในกรุ งเทพฯมี ชาวจีนอาศั ย อยู่ม าก จึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่จ ะต้อ งมีผู้ ที่มีเ ชื้อจี น
จานวนมาก การที่มีคนอยู่ในที่แออัดมากๆ ประกอบกับเป็นผู้ที่ไม่มีความเคร่งครัดใน
ระเบียบ ประเพณี ย่อมจะทาให้เกิดมีศีลธรรมเสื่อมโทรมเป็นธรรมดา นอกจากนั้น
วัฒนธรรมประเพณีของคนที่มีเชื้อสายคนต่างด้าวก็ย่อมจะไม่เคร่งครัดไปทางไหนแน่

37

สถานีตารวจนครบาลยานนาวา, หนังสือถึงผู้จัดการสมาคมแต้จิ๋วฯ ที่ 15053/2505 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2505 เรื่อง
ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการติดโคมไฟ; อ้างใน แสวง รัตนมงคลมาศ, “การบริหารงานของสมาคมจีน: บทศึกษาเฉพาะ
กรณีสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย,” 165.
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พูดง่ายๆว่าเด็กที่มีเชื้อต่างด้าวนี้ไม่อาจเป็นจีนผู้ดีหรือไทยผู้ดีได้ เพราะไม่มีโอกาส
ได้รับการอบรมให้ดีทั้งสองทาง”38
เจ้าหน้าที่รัฐเหล่านี้จึงกดขี่ ขูดรีด ข่มเหงและดูถูกสามัญชนจีนด้วยวิธีการต่างๆอาทิ
เรียกรับเงินสินบน ขอตรวจบัตรประจาตัวประชาชน หรือด่าทออย่างหยาบคาย39 สาหรับสถานี
ตารวจในย่านเยาวราชซึ่งตกเป็นเป้าหมายโจมตีในเหตุการณ์จลาจลพลับพลาไชยก็ปรากฏว่าถูก
วิพากษ์วิจารณ์เรื่องพฤติกรรมการกดขี่กลุ่มชาติพันธุ์จีนอย่างชัดแจ้งดังปรากฏในหนังสือพิ มพ์
เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2517
“ตามที่พูดกันอย่างหนาหูและปรากฏข้อเท็จจริงมานานแล้วว่า สถานีตารวจท้องที่
พลับพลาไชย และท้องที่ จักรวรรดิซึ่งเป็นย่านธุรกิจการค้าของชาวจีนในไทย ซึ่งมี
ธุรกิจที่เปิดเผยตลอดจนถึงการค้าของเถื่อน หรือธุรกิจทางเพศที่ก่อประโยชน์ให้แก่
ข้าราชการตารวจท้องที่นั้นๆ จนถึงกั บกล่าวกันว่าเป็น “ขุมทอง” หรือแหล่งรีดไถ
ของตารวจบางคนนั้น เป็นความจริงที่จะต้องยอมรับเพียงไร และจะต้องมีการแถลง
ออกมาอย่างชัดเจนว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบ “ภาษีเถื่อน” ของตารวจทั้งที่

38

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป8/2510/35 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2510 เรื่องเยาวชน ปึกที่ 2 ใน
จานวน 3 ปึก (หลักเมือง 19 พฤษภาคม 2510).
39
ดู กฤช สมบัติศิริ เล่าถึงการถูกเรียกตรวจบัตรประชาชนเป็นประจา และ การถูกรีดไถจากตารวจใน กฤช สมบัติศิริ ,
เจ๊กศักดินา (กรุงเทพฯ: แก้วประกาย, 2529).
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ได้มาโดยการ “ยัดเยียด” หรือ “ได้ตามน้า” ตลอดจนถึงการได้มาแบบ “รีดไถ” นั้น
อย่างไร”40
แม้จะถูกกดขี่อย่างหนัก แต่ด้วยสถานะที่ไร้อานาจในการต่อรองทาให้กลุ่มชาติพันธุ์
จีนระดับล่างจาต้องยอมรับสภาพด้วยความจาใจ โดยเฉพาะการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ตารวจ
เนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์จีนระดับล่างส่วนมากไม่อยากมีปัญหากับตารวจ พวกเขามักยึดคติว่า
“อั้วไม่สู้อีหรอก อีจับเอง เขียนเอง สู้อีไหวหรือ เป็นความกินขี้หมาดีกว่า ”41 อย่างไรก็ตาม
บางครั้งความอัดอั้นดังกล่าวก็ถูกระบายออกมาด้วยการต่อต้านอานาจผ่านการด่าทอเจ้าหน้าที่
รัฐเพื่อผลิกผันสถานะระหว่างผู้กดขี่และผู้ถูกกดขี่ อาทิ การผลิกผันคาเรียกเงินสินบนที่ต้องจ่าย
ว่า “เก๊าเจี๊ยะ”42
ทว่าเมื่อถูกกดดันถึงที่สุด กระทั่งรู้สึกว่าจนตรอกแล้ว กลุ่มชาติพันธุ์จีนระดับล่างก็
เลือกที่จะเคลื่อนไหวโดยการใช้ความรุนแรงตอบโต้ เพื่อต่อต้านโครงสร้างความสัมพันธ์ทาง
อานาจ และระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมที่ไม่เอื้อต่อ พวกเขา ดังกรณีการเกิ ดแก๊งอินทรีขาวที่
เชียงใหม่เมื่อพ.ศ.2501 แรกเริ่มก็เกิดจาก “เด็กวัยรุ่นตั้งขึ้นเป็นแก๊งเพื่อต่อต้านตารวจพลร่มบาง
คนที่มีความประพฤติก่อกรรม ทาเข็ญให้แก่ชาวบ้าน อาทิข่มเหงหญิงสาวเป็นต้นเป็นขั้นแรก
40

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป7/2517/4 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2517 เรื่องเหตุการณ์จลาจลที่พลับ
พลาไชย ปึกที่ 2 ในจานวน 3 ปึก (เดลินิวส์ 9 กรกฎาคม 2517).
41
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป7/2506/มท. 3.2 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2506 เรื่องการสอบสวน
(สารเสรี 6 พฤษภาคม 2506).
42
มีความหมายว่า เงินที่ให้สุนัขรับประทาน
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แล้วต่อมาก็กลายเป็นอันธพาลวัยรุ่น เกิดขึ้นโดยเด็กหนุ่มจีนซึ่งไร้ ที่เรียนเนื่องจากโรงเรียนจีน
ถูกสั่ ง ปิ ด และไร้ อ าชี พ สมทบกับ กลุ่ ม แรกแล้ วก็ค่ อ ยๆกาเริ บ เสิ บ สานประกอบกรรมเป็ น
อันธพาลขึ้น”43
กรณี ข องแก๊ง อิ น ทรี ข าวจึ งสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การต่ อ ต้านรั ฐ ซึ่ ง ท้ ายที่ สุด ได้ ข ยาย
ออกมาเป็นการต่อต้านสังคมที่ไม่เปิดโอกาสให้แก่ชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเขาด้วยและยังเป็นกรณี
ที่ชี้ให้เห็นถึงการใช้ความรุนแรงโดยกลุ่มชาติพันธุ์จีนระดับล่างอย่างเปิดเผยก่อนหน้าเหตุการณ์
จลาจลพลับพลาไชย
กบฏสามัญชนจีนและเครือข่ายสังคมจินตกรรม
การถูกกดขี่จากรัฐและสังคมและความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นรอบตัวสามัญชนจีน
อย่างสลับ ซับซ้อนกระทบชีวิตพวกเขาอย่างร้ายกาจ บรรดาสิ่งที่เข้ามากระทบชีวิตของพวกเขา
นี้เป็นพลังจากภายนอกซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของพวกเขา จนยากที่พวกเขาจะตั้งรับและทา
ความเข้าใจได้ ด้วยเหตุดังนั้นพวกเขาจึงไม่รู้ว่าใครคือศัตรูที่แท้จริง การระดมกาลังกันต่อสู้อาจ
ทาไปโดยหาเป้าที่แน่นอนไม่ได้ และส่วนใหญ่กระทาแก่สัญลักษณ์ของศัตรูมากกว่าฝ่ายที่ถูก
มองว่าเป็นศัตรูตัวจริง เพราะฝ่ายนั้นมักอยู่ภายนอก ไกลเกินเอื้อมของความโกรธแค้นที่คน
เหล่านี้จะเอื้อมถึง44 ช่วงระหว่างทศวรรษ 2500-ทศวรรษ 2510 จะสามารถพบเห็นภาพการต่อสู้
43

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป7/2501/มท. 1.4 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ. 2501 เรื่องปัญหาเรื่องเด็ก
และเยาวชน (สยามนิกร 27 มีนาคม 2501).
44
นิธิ เอียวศรีวงศ์, “มองสถานการณ์ภาคใต้ผ่านแว่น “กบฏชาวนา”,” ศิลปวัฒนธรรม , 1 มิถุนายน 2547, 110-124.
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ท่ า มกลางความสั บ สนของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ จี น อั น เกิ ด จากการถู ก กระทบจากคลื่ น ความ
เปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนและร้ายกาจจนพวกเขามิอาจเข้าใจ ผ่านประพฤติกรรมต่อต้านรัฐและ
สังคมซึ่งกลายเป็นข่าวตามสื่อต่างๆเสมออาทิ
“กรณีผู้ต้องคุมขังชาวจีนเพื่อรอการเนรเทศก่อความวุ่นวายขึ้นในเรือนจาชั่วคราว
บางเขน เมื่อเย็นวันที่ 1 เดือนนี้นั้น.... เฉพาะวันเกิดเหตุเป็นวันที่ทางเรือนจาปล่อย
ให้พวกผู้ต้องหาคนจีนที่รอเนรเทศประมาณ 400 คนเศษ ออกจากห้องควบคุมเดิน
เล่น เฉพาะภายในที่ค วบคุม ชั้ นในได้ ปรากฏว่าพอถึ งเวลา 17.00 น. ซึ่ งเป็ นเวลา
รับประทานอาหารเย็น คนจีนผู้ต้องหาเนรเทศต่างพากั นไม่ยอมเข้าห้องรับประทาน
อาหาร จนกระทั่งเวลา 18.00 น. ซึ่งเป็นเวลากลับเข้าห้องควบคุม บรรดาผู้ต้องหา
เนรเทศก็ไม่ยอมเข้าห้องควบคุมอีก และมีทีท่าก่อความวุ่นวาย โดยต่างพากันทาลาย
ข้าวของเช่นงัดไม้เตียงและเก้าอี้ ทุบกระจกหน้าต่างแตกหมด”45
“จับ 6 โจรปล้นโรงอาบ-นวด “ไมอามี่” ได้แล้ว ทุกคนล้วนเป็นลูกจีนเกิดในไทยมีประวัติร้าย
ปล้นฆ่าหลายท้องที่ .... ผู้ต้องหาที่จับได้รวมทั้งหมด 5 นายคือ นายซั้ง หรือฮั่งพอง แซ่โค้ว ....
นายเก๊า หรือ วันชัย แซ่ลิ้ม นายอ๋า หรือ เชยพวง แซ่โค้ว นายซั้ง หรือ ศิริชัย แซ่เตียว และนายธิ

45

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป2/2510/16 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2510 เรื่องกรมราชทัณฑ์และ
นักโทษ (ไทยรัฐ 3 มีนาคม 2510).
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หรือ เล่งธิ แซ่แต้ ทุกคนมีอายุระหว่าง 20-25 ปี ประวัติของแต่ละคนล้วนเคยปล้นฆ่ามาแล้ว
อย่างโชกโชน”46
“ตารวจในท้องที่อาเภอยานนาวาประมาณยี่สิบคน ได้ยกกาลังออกไปกวาดล้างวัยรุ่น
ซึ่งชอบมั่วสุมในร้านกาแฟย่านตรอกจันทร์ , ตรอกซุง, ตรอกไก่, ซอยวัดดอน, และ
ตลาดบางรัก47.... เจ้าหน้าที่ตรวจค้นวัยรุ่นหลายคน ซึ่งอยู่ในอาภรณ์อันทันสมัย มีทั้ง
หน้าแก่ๆ และอ่อนๆ ระคนปนกันไป บางคนก็ยอมให้ค้นด้วยอาการดุษณี และบ้างก็มี
อาการกระฟัดกระเฟียดปรากฏออกมาทางใบหน้าและดวงตา ภายหลังการกวาดล้าง
ครั้งนี้ตารวจจับวัยรุ่นได้ทั้งสิ้น 16 คน ที่น่าคิดก็คือทั้ง 16 คน ที่ถูกจับไม่มีผู้ใดพก
บัตรประจาตัวติดกับตัวเลย และบางคนก็พกอาวุธไว้ต่างบัตรประจาตัวด้วย.... ในย่าน
ดังกล่าววัยรุ่นชอบมั่วสุมตามร้านกาแฟมาก การมั่วสุมก่อให้เกิดอาชญากรรมหลาย
อย่างเช่น จี้-กระชากสร้อยและอย่างปรกติธรรมดาที่สุดก็คือ การลวนลามผู้หญิงที่เดิน
อยู่ในถิ่นแถวนั้น”48

46

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป8/2511/32 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2511 เรื่องอาชญากรรม (พิมพ์
ไทย 18 พฤษภาคม 2511).
47
สถานที่เหล่านี้ล้วนเป็นย่านที่อยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์จีนระดับล่างในกรุงเทพฯ
48
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป2/2510/20 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2510 เรื่องกิจการตารวจ ปึกที่ 4
ในจานวน 7 ปึก (สยามรัฐ 28 กรกฎาคม 2510).
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การกระทาของบรรดากลุ่มชาติพันธุ์จีนนี้ล้วนท้าทายต่อสัญลักษณ์ตัวแทนของอานาจรัฐนั่นคือ
ตารวจ และตัวแทนของสังคมไทยนั่นคือประชาชนทั่วไป มากกว่าที่จะเป็นการลุกฮือต่อต้านรัฐ
และสังคมโดยตรง เนื่องจากพวกเขาก็มิได้เข้าใจนักว่ารัฐและสังคมไทยทั้งหมดคืออะไรและจะ
เคลื่อนไหวต่อต้านให้กระทบรัฐและสังคมโดยตรงได้อย่างไร
กรณีพลับพลาไชยเองก็อาจกล่าวได้ว่ามีความสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น
ก่อนหน้ า จะต่างกันตรงที่ข นาด และความรุ นแรงของการต่อ ต้าน ซึ่ง ในกรณีจ ลาจลพลั บ
พลาไชยมีจานวนผู้เข้าร่วมและมีการใช้ความรุนแรงมากกว่า
ในกรณีจลาจลพลับพลาไชยการเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมก็เป็นไปอย่างสะเปะสะปะ
และ ไร้ทิศทาง เป้าหมายของการโจมตีมักเป็นทรัพย์สินของทางราชการอาทิ สัญญาณไฟจราจร
ป้ ายจราจร ป้ า ยบอกชื่ อ ถนน รั้ วเหล็ กกั้น ถนน และถั ง ขยะของเทศบาล เห็ น ได้ ชัด เจนว่ า
เป้าหมายส่วนมากที่ถูกโจมตีมักเป็นเป้าหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตารวจ ซึ่งเป็นภาพ
ตัวแทนของรัฐในความคิดของสามัญชนจีน ดังเห็นได้จากการบุกโจมตีสถานีตารวจนครบาล
พลับพลาไชย สถานีตารวจนครบาลจักรวรรดิ การลอบทาร้ายเจ้าหน้าที่ตารวจ และทาลายป้าย
สัญญาณจราจร จากการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป้าหมายของการโจมตีมักเป็น
สัญลักษณ์แทนอานาจรัฐไทย ขณะเดียวกันการใช้กาลังลุกฮือต่อต้านโดยใช้ความรุนแรงต่อ
เจ้าหน้าที่รัฐก็เป็นการขัดขืนต่อกฎระเบียบของสังคมไทยที่เน้นลาดับขั้นและการสยบยอมต่อผู้
ที่เหนือกว่า
กรณีจลาจลพลับพลาไชยยังมีข้อที่ควรนามาพิจารณาอีกว่า ความเคลื่อนไหวหลาย
อย่างในการก่อเหตุครั้งนี้มีส่วนคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 อาทิ การยึดรถเมล์
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ขวางถนน ความพยายามในการขับรถเมล์พุ่งชนสถานีตารวจ หรือการใช้ระเบิดขวดจู่โจม
เจ้าหน้าที่ ความคล้ายคลึงดังกล่าวอาจเป็น เพราะในเหตุการณ์ 14 ตุลา กลุ่มชาติพันธุ์จีนเองก็มี
ส่วนร่วมไม่น้อยรายชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเหตุการณ์ 14 ตุลาซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์
ประชาธิ ป ไตยรวม 330 รายชื่ อ ที่สะท้ อ นว่ าเป็ น กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ จี น อย่างชั ด เจนมีอ ยู่ ร าว 51
รายชื่อ49 นอกจากนี้รายชื่อ ผู้บริจาคเงินทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จ
พระราชกุศลเพื่อช่วยเหลือนิสิต นักศึกษา นักเรียน และประชาชนที่บาดเจ็บและเสียชีวิตใน
เหตุการณ์ 14 ตุลา ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2516 ปรากฏว่า
กว่า 90% เป็ นกลุ่มชาติ พัน ธุ์จี น ดัง นั้นจึ งกล่าวได้ว่าเหตุการณ์ 14 ตุ ลาเองก็มี ผลสะเทือ น
อารมณ์ความรู้สึกของกลุ่มชาติพันธุจ์ ีนอย่างมาก ดังบทสัมภาษณ์ของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คือนาย
เล็ก แซ่เตียว คนขับแท็กซี่และนางจันทนา วัฒนะกุล แม่ค้าความว่า
“ผมยังให้เขา (นักศึกษา) ขึ้นรถฟรีเลยครับ เห็นเด็กมี ความรู้สึกนึกคิดเช่นนั้นก็อด
ช่วยไม่ได้ แต่ก็เสียวสันหลังตลอดเวลา ผมไม่ต้องการอะไรมาก ขอแต่ให้พวกเราได้
ทามาหากินโดยสงบ อย่าให้มีใครเบียดเบียนเท่านั้นก็พอ”50

49

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ก/ป6/2516/17 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2516 เรื่องเหตุการณ์ไม่สงบ
เนื่องจากการเรียกร้องรัฐธรรมนูญ ปึกที่ 3 ในจานวน 3 ปึก (ประชาธิปไตย).
50
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ก/ป7/2516/17 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2516 เรื่องเหตุการณ์ไม่สงบ
เนื่องจากการเรียกร้องรัฐธรรมนูญ ปึกที่ 1 ในจานวน 3 ปึก (ไทยรัฐ 29 ตุลาคม 2516).
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“ฉันกาลังขายของอยู่ที่ตลาดมหานาค พอทราบเรื่องก็วิ่งไปดูเหตุการณ์ที่สะพาน
มัฆวาน รังสรรค์ ยังได้ช่วยบริ จาคสิ่งของให้กับนักศึกษา เมื่อไปถึงเห็นตารวจกับ
ทหารยิงคนตายทาให้รู้สึกเจ็บใจที่ตารวจกับทหารยิงคนตาย สงสัยว่าทาไมต้องยิง ยัง
รู้สึกแค้นเคืองตารวจกับทหารจนถึงทุกวันนี้”51
ความเคลื่อนไหวในเหตุการณ์จลาจลพลับพลาไชยส่วนหนึ่งก็อาจกล่าวได้ว่ามาจาก
ความทรงจาที่บรรดาสามัญชนจีนมีต่อเหตุการณ์ 14 ตุลาที่นักศึกษาและประชาชนซึ่งรวมถึง
ญาติพี่น้องของพวกเขาได้มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐเผด็จการ 52 ภาพความทรงจา
เหตุการณ์ 14 ตุลาที่ประชาชนถูกเข่นฆ่าโดยทหารและตารวจซึ่งเป็นตัวแทนอานาจรัฐเป็นภาพ
ที่ตราตรึงในความทรงจาของผู้ที่รับ รู้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างชัดแจ้ง กระทั่งสร้าง
ความรู้สึกโกรธแค้นทหารและตารวจ
อย่ างไรก็ตามความเชื่ อ มโยงและคล้ ายคลึ ง ที่เ หตุ การณ์ 14 ตุ ล ามี ต่ อ จลาจลพลั บ
พลาไชยก็ไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์จลาจลพลับพลาไชยจะลอกแบบหรือเหมือนกับ 14
ตุลาไปทั้งหมดการเคลื่อนไหวในเหตุการณ์จลาจลพลับพลาไชยที่ผู้ก่อการส่ วนมากเป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์จีนซึ่งมาจากหลากหลายแห่งไม่จากัดเฉพาะพื้นที่บริเวณพลับพลาไชยและเยาวราช
51

จันทนา วัฒนะกุล, สัมภาษณ์ 10 ตุลาคม 2550.
คอลัมน์วิจัย วิจารณ์ของหนังสือพิมพ์ชาวไทย ภายใต้หัวข้อ “การจลาจลที่ลอกแบบ?” ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการ
จลาจลพลับพลาไชยว่าเป็นการลอกแบบจากเหตุการณ์14 ตุลา และจานวนไม่น้อยของผู้ก่อเหตุการณ์จลาจลพลับพลาไชย
ก็น่าจะมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ 14 ตุลา ดู หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป7/2517/4 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ
พ.ศ.2517 เรื่องเหตุการณ์จลาจลที่พลับพลาไชย ปึกที่ 2 ในจานวน 3 ปึก(ชาวไทย 8 กรกฎาคม 2517).
52
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เป็นข้อแตกต่างสาคัญที่ควรได้รับการอธิบาย ข่าวการจับกุมผู้ต้องหาและการเคลื่อนไหวทาให้
ทราบว่าผู้เข้าร่วมในเหตุการณ์ไม่ได้จากัดเฉพาะในพื้นที่ย่านเยาวราชคือเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
และเขตสัมพันธวงศ์ เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเขตยานนาวา เขตปทุมวัน53 เขตบางรัก54 และฝั่ง
ธนบุรีด้วย55
ฉะนั้นการพิจารณาว่าอะไรเป็นเหตุชักจูงให้กลุ่มชาติพันธุ์จีนที่มีถิ่นที่อยู่แตกต่างกัน
เข้าร่วมเคลื่อนไหวในเหตุการณ์จลาจลพลับพลาไชยจึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสาคัญ
ในชีวิตประจาวันของกลุ่มชาติพันธุ์จีนในกรุงเทพฯนั้น เยาวราชเปรียบเสมือนมหา
นครของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ จี น ที่ ท าหน้ า ที่ เ ชื่ อ มต่ อ ระหว่ างชุ ม ชนจี น ต่ างๆที่ กระจายตั ว อยู่ ทั่ ว
กรุงเทพฯ สถานะของเยาวราชในการเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมจีน นั้นเกิดขึ้นเพราะเป็นที่ตั้ง
สถานที่สาคัญทางศาสนาอาทิวัดมังกรกมลาวาส ศาลเจ้าเล่าปุนเถ่ากง ศาลเจ้าไต้ฮงกง ฯลฯซึ่ง
กลุ่มชาติพันธุ์จีนให้ความเคารพนับถือสูง ทั้ง อีกทั้งแหล่งกิจกรรมสันทนาการอาทิโรงงิ้วและ
โรงภาพยนตร์ที่ฉายภาพยนตร์จีน รวมทั้ง ร้านอาหารจีนตั้งแต่ราคาถูกสาหรับคนหาเช้ากินค่า
กระทั่งภัตตาคารสาหรับ เจ้าสัวก็กระจุกอยู่ที่บริเวณเยาวราช ดังนั้นการเดินทางเพื่อเข้ามาทา
53

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป7/2517/4 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2517 เรื่องเหตุการณ์จลาจลที่พลับ
พลาไชย ปึกที่ 3 ในจานวน 3 ปึก (เดลินิวส์ 11 กรกฎาคม 2517).
54
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป7/2517/4 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2517 เรื่องเหตุการณ์จลาจลที่พลับ
พลาไชย ปึกที่ 3 ในจานวน 3 ปึก (เดลินิวส์ 12 กรกฎาคม 2517).
55
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป7/2517/4 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2517 เรื่องเหตุการณ์จลาจลที่พลับ
พลาไชย ปึกที่ 1 ในจานวน 3 ปึก (เดลินิวส์ 5 กรกฎาคม 2517).
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กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ทั้งการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การสังสรรค์ และการบันเทิงของ
กลุ่มชาติพันธุ์จีนจากชุมชนต่างๆในกรุงเทพฯจึงทาให้พวกเขาได้สนทนาและพบเห็นซึง่ กันและ
กัน ขณะเดียวกันด้วยสถานะอีกด้านหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของกลุ่มชาติพันธุ์จีนใน
กรุ ง เทพฯ เยาวราชยั ง เป็ น แหล่ ง ค้ าขายและกระจายสิ น ค้ าอุ ป โภคบริ โ ภคที่ จ าเป็ น ต่ อ การ
ดารงชีวิตและตรงกับรสนิยมของกลุ่มชาติพันธุ์จีน ดังนั้นกลุ่มชาติพันธุ์จีนจึงจาต้องเดินทางมา
เพื่อซื้อหาสินค้าเหล่านี้ ทั้งเพื่อการนาไปขายต่อในชุมชนจีนต่างๆที่กระจายอยู่ในกรุงเทพฯหรือ
ซื้อเพื่อการบริโภคภายในครอบครัว นอกจากนี้ การที่บรรดาห้างร้านของกลุ่มชาติ พันธุ์จี น
กระจุกตัวอยู่ในเยาวราช และการที่บรรดาเจ้าของกิจการเหล่านี้มั กเลือกจ้างลูกจ้างที่เป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์จีนด้วยกันก่อนเป็นลาดับแรกทาให้เยาวราชเป็นแหล่ง ของโอกาสทางเศรษฐกิจที่
ดึงดูดชาวจีนระดับล่างจานวนมากซึ่งต้องการงานทา และมีความไฝ่ฝันที่จะสะสมทุนเพื่อเลื่อน
ฐานะ โดยมักจะเริ่มจากการทางานระดับล่างเป็น “เซ่งตึ๊ง” หรือเด็กฝึ กงานในกิจการของ
นายจ้างที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์จีนด้วยกัน ตราบจนกระทั่งได้เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะต่างๆจน
พร้อมแล้วจึงแยกออกไปทากิจการเล็กๆของตนเอง56 ดังนั้นเยาวราชจึงเป็นพื้นที่ที่ดึงดูดให้กลุ่ม
56

รูปแบบการที่สามัญชนจีนระดับล่างเดินทางเข้ามาฝึกงานในชุมชนจีนที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงเช่นเยาวราชเพื่อ
เติมเต็มความหวังในการเลื่อนฐานะนี้ไม่ได้จากัดอยู่เฉพาะสาหรับสามัญชนจีนระดับล่างที่อยู่ในกรุงเทพฯเท่านั้น แรง
ดึงดูดของชุมชนจีนที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจนาพาแม้กระทั่งสามัญชนจีนในต่างจังหวัดเข้ามาหางานทาในชุมชนจีน
ในกรุงเทพฯ อาทิ เล้ง แซ่ตันซึ่งมีภูมิลาเนาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีได้เดินทางมาฝึกงานในกรุงเทพฯที่ตลาดพลู ฝั่งธนบุรี
ซึ่งเป็นย่านชุมชนจีนที่สาคัญแห่งหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดู ธมลวรรณ ตั้งวงศ์เจริญ, “เอกลักษณ์ชาติพันธุ์ของคน
ไทย” ใน เอกลั กษณ์ชาติพั นธุ์ ข องคนไทยเชื้อสายจี นในชุม ชนอ้อมใหญ่ ” (วิ ทยานิ พ นธ์ม านุ ษ ยวิ ทยามหาบั ณ ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542), 118-120.
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ชาติพันธุ์จีนจานวนมากโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์จีนระดับล่างเข้ามาปะทะสัง สรรค์ พบเจอซึ่ง
กั น และกั น สนทนาแลกเปลี่ ย นข่ า วสาร ประสบการณ์ ชี วิ ต และสิ่ ง ที่ ต นประสบใน
ชีวิตประจาวัน กระทั่งนาไปสู่การตระหนักรับรู้ถึงชะตากรรมและการดารงอยู่ของสามัญชนจีน
คนอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการพบเห็นภาพและการได้ยินเรื่องเล่าที่คล้ายคลึงกับชะตาชีวิตของตนเอง
นับเป็นกระบวนการผลิตซ้าความทรงจาและความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นต่อหน้าที่นาไปสู่การเกิด
“เครือข่ายสังคมจินต กรรม”57 หรือจินตนาการเกี่ยวกับสามัญชนจีนคนอื่นๆในสังคมที่มีชะตา
กรรมชีวิตร่วมกัน โดยที่สามัญชนจีนคนหนึ่งอาจจะไม่เคยได้พบเห็นหรือรู้จักอีกคนหนึ่งใน
โลกแห่งความจริง ทว่าภายในโลกแห่งจินตนาการของเขาชีวิตความเป็นอยู่ของสามัญชนจีนอีก
คนหนึ่งซึ่งดารงอยู่ในสังคมกลับเป็นที่รับรู้ได้อย่างแจ่มชัด58 ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์นายพูน ล่า
ลือประเสริฐ ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์จีนด้วยกันถูกตารวจจับกุมและข่าว แพร่กระจายออกไป
สามัญชนจีนจานวนมากซึ่งมีภาพของผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกันที่ถูกจินตกรรมขึ้นแล้ว ทั้งการ
เผชิญกับการกดขี่จากรัฐ และชีวิตที่อับจนทุกด้านจึงพากันเดินทางมาร่วมชุมนุมหน้าสถานี
ตารวจนครบาลพลับพลาไชย เครือข่ายสังคมจินตกรรมของกลุ่มชาติ พันธุ์จีนรวมกับสถานะ
57

แนวคิดเรื่องเครือข่ายสังคมจินตกรรมนี้ ผู้เขียนได้รับอิทธิพลมาจากงานเรื่องชุมชนจินตกรรมของ เบน แอนเดอร์สัน
ดู เบน แอนเดอร์สัน , ชุมชนจินตกรรม: บทสะท้อนว่าด้วยกาเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม, แปลโดย ศุภมิตร
ปิติพัฒน์และคณะ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552), 15-61.
58
ในเทปข่าวคาให้การของนายพูน เมื่อถูกสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ นายพูนใช้คาว่า “คนจีนโดยทั่วไปในกรุงเทพฯก็
ค้าขาย” การใช้คาว่า “คนจีนโดยทั่วไป” ของนายพูนสะท้อนให้เห็นว่า นายพูนเองได้จินตนาการภาพของคนจีนคนอื่นๆที่
มีชะตากรรมเช่นเดียวกับตนขึ้น ฟัง หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ฎ/หส 46-47 ข่าวประกอบเสียงเหตุการณ์ไม่สงบที่สถานี
ตารวจพลับพลาไชย (ข่าวคาให้การของนายพูน)

135

วารสารมนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2

ศูนย์กลางของพื้นที่เยาวราชซึ่งดึงดูดกลุ่มชาติพันธุ์จีนจานวนมากให้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันในพื้นที่อยู่แล้ว จึงนามาสู่การที่สามัญชนจีนจานวนมากที่มีภูมิลาเนาแตกต่างกัน ได้
พร้อมใจมาร่วมเคลื่อนไหวในเหตุการณ์จลาจลพลับพลาไชย เมื่อปรากฏภาพการใช้ความ
รุนแรงโดยรัฐต่อผู้ชุมนุมในวันแรก(3 กรกฎาคม) ภาพดังกล่าวก็ยิ่งเร้าอารมณ์ความรู้สึก ตอกย้า
จินตนาการ เกี่ยวกับชะตา ชีวิตอันโหดร้ายของพวกเขา กระทั่งนาไปสู่ความไม่พอใจที่เพิ่มพูน
ขึ้น แม้ กระทั่ ง นายภิ ญ ญพงศ์ สุ วานิ ชกุล หนึ่ งในผู้อ ภิ ป รายเกี่ย วกับเหตุการณ์จ ลาจลพลั บ
พลาไชยซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์และไม่ได้อยู่ร่วมเหตุการณ์จลาจลในวันแรกยัง
กล่าวว่า
“ตนเป็นลูกจีนเช่นกัน ทราบจิตใจคนแถวนั้นดี เพราะเคยเล่าเรียนในโรงเรียนนั้นมา
แต่เด็ก ดังนั้นการที่ตารวจไปเรียกผู้ก่อการจลาจลว่ากุมารจีน และมีการยิงกันจนมี
ผู้ตายและบาดเจ็บ ย่อมก่อให้เกิดความเคียดแค้นแก่บุคคลเหล่านี้ และญาติมิตรได้”59

“ผี พ ลั บ พลาไชย” และ “ช่ อ งว่ า ง” ความทรงจ าจี น สยามศึ ก ษา บนบทสรุ ป ที่
“ไม่มีคาตอบ”
ภาครัฐอธิบายว่าเหตุการณ์พลับพลาไชยเกิดขึ้นเพราะอันธพาล “กุมารจีน” ขณะที่อีก
ฝากหนึ่งนักศึกษาเดือนตุลาบางส่วนซึ่งเป็นลูกจีนอธิบายว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะซี ไอเอ
59

หอจดหมำยเหตุแห่งชำติ, ก/ป7/2517/4 บัญชีประมวลข่ำวและเหตุกำรณ์สำคัญ พ.ศ. 2517 เรื่องเหตุกำรณ์จลำจลที่พลับ
พลำไชย ปึกที่ 2 ในจำนวน 3 ปึก (ชำวไทย 10 กรกฎำคม 2517).
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ทว่าคาอธิบายทั้งสองซึ่งพยายามค้นหาหัวโจกว่าใครเป็นผู้จุดชนวนเหตุการณ์ จลาจลดูจะไม่มี
ประโยชน์ และไร้ความหมาย เนื่องจากไม่สามารถทาให้เราเข้าใจว่าอะไรผลักดันให้คนจานวน
มากออกมาเคลื่อนไหว เพราะไม่มีใครสามารถล่อลวงหรือบงการคนจานวนมากโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อพวกเขาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งโดยเฉพาะให้ออกมาเคลื่อนไหวได้
นอกจากนี้คาอธิบายดังกล่าวยังไม่ช่วยให้เข้าใจสภาพสังคมที่ผลิตซ้าและนาไปสู่การ
ใช้ ความรุนแรง คาอธิบายกระแสหลักเกี่ยวกับจลาจลพลับพลาไชยนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการรับรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์จีนในไทยที่รับรู้กันแต่เรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์จีนระดับนา
หรือเจ้าสัวที่สามารถผสานตัวเข้ากับชนชั้นนาไทยและกลืนกลายเข้ากับสังคมไทยได้อย่าง
แนบเนียน ทว่าเรากลับไม่มีความรู้ และไม่เข้าใจคลื่นมหาสามัญชนจีนจานวนมากซึ่งเป็นเลือด
เนื้อส่วนสาคัญของสังคมจีนในไทยอันเป็นเนื้อเยื่อที่แยกไม่ออกจากสังคมไทย ขณะเดียวกัน
สังคมไทยเองก็ไม่สามารถเข้าใจอะไรที่แตกต่างออกไปจากตนได้ อาทิการจะทาความเข้าใจ
กลุ่มชาติพันธุ์จีนในสังคมไทยก็จะต้องทาผ่านโครงเรื่อง “คนจีนเสื่อผืนหมอนใบใต้พระบรม
โพธิสมภาร” ที่อิงกับกระบวนทัศน์กลืนกลายว่า พวกเขากลายเป็นไทยกันหมดแล้ว เรื่องราวที่
แตกหักขัดแย้งกับโครงเรื่องดังกล่าวจึงไม่มีที่ทางอยู่ในความทรงจาเกี่ยวกับกลุ่มชาติพนั ธุจ์ นี ใน
สังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ งเหตุการณ์จลาจลพลับพลาไชยซึ่งเป็ นเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์จีน
ระดั บ ล่ างที่ เ คลื่ อ นไหวทางการเมื อ งโดยใช้ ค วามรุ น แรงต่อ ต้ านรั ฐ และสั ง คมไทยแล้ วยิ่ ง
กลายเป็นเรื่องต้องห้าม กระทั่งทาให้จลาจลพลับพลาไชยกลายมาเป็น ช่องว่างของความทรงจา
ที่ เ รามิ อ าจกล่ า วถึ ง แม้ จ ลาจลพลั บ พลาไชยจะเป็ น เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง แต่ สัง คมไทย
แม้กระทั่งผู้อยู่ในเหตุการณ์เองก็ไม่อยากจะพูดถึงหรือระลึกถึงมัน จลาจลพลับพลาไชยจึงเป็น
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เหมือนผีที่ไม่แน่ว่ามีตัวตนจริงๆ หรือไม่แต่ก็สามารถที่จะตามหลอกหลอนสังคมไทยได้ แม้
ผู้คนต่างทาราวกับว่าไม่เคยเกิดจลาจลพลับพลาไชยหรือถึงจะเคยเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องหนักหนา
สาหัส ทว่าความเป็นจริงที่ถูกบันทึกอยู่ในเอกสารต่างๆและภาพความทรงจาที่ยังประทับอยู่ ใน
หัวของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และยังมีชีวิตอยู่กลับไม่สามารถทาให้จลาจลพลับพลาไชยถูกผลักไส
ออกไปจากความทรงจาของสังคมไทยได้อย่างแท้จริง
การศึกษาทาความเข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์จีนในไทยหรือจีนสยามศึกษาในปัจจุบันไม่
สามารถแยกขาดออกจากความเข้าใจอดีตหรือประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์จีนในไทยได้
และการที่ กลุ่มชาติพั นธุ์จีนมีค วามซับซ้อ นและหลากหลาย จีนสยามศึ กษาจึงมิสามารถตั้ ง
ตระหง่านอยู่บนฐานความรู้ชุดเดียวที่หยุดนิ่งตายตัว อย่างน้อยการศึกษาในที่นี้ก็ได้ท้าทาย
กรอบโครงเรื่องแบบเดิมที่ครอบงาจีนสยามศึกษาจนหยุดนิ่ง อย่างไรก็ตามใช่ว่าการศึกษา
เฉพาะเรื่องของสามัญชนจีนในกรุงเทพฯจะเป็นบทสรุปสุดท้ายที่เติมเต็มความรู้เกี่ยวกับ กลุ่ม
ชาติพันธุ์ในสังคมไทยอย่างสมบูรณ์ เนื่องด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์จีนในสังคมไทย
ยังมีอีกหลากหลายแง่มุม ภายใต้บริบทเงื่อนไขกาละและเทศะที่ หลากหลาย และจากมุมมองที่
แตกต่างออกไป เรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์จีนในสังคมไทยก็สามารถถูกเล่า ทาความเข้าใจ ได้
อย่างหลากหลาย จีนสยามศึกษาจึงเป็นคาถามปลายเปิดที่ยังไม่มีคาตอบเป็นบทสรุปตายตัว
หากแต่ยังมีพื้นที่ให้ทาการค้นคว้าศึกษาจากแง่มุมใหม่ๆอีกมาก เพื่อจะเข้าใจ “สังคมไทย” อย่าง
ซับซ้อนและรอบด้านยิ่งขึ้น
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6 ตุลาราลึก, 2544)
สังศิต พิริยะรังสรรค์, ทุนนิยมขุนนางไทย (พ.ศ.2475-2503) (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์สร้างสรร, ม.ป.ป.)
แสวง รัตนมงคลมาศ, “การบริหารงานของสมาคมจีน: บทศึกษาเฉพาะกรณีสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย”
(วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2509)
องค์การนักศึกษา 19 สถาบัน, ราลึกวีรชนเดือนตุลา สืบทอดเจตนาประชาธิปไตย (กรุงเทพฯ: องค์การนักศึกษา
19 สถาบัน, 2523)
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป7/2517/4 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2517 เรื่องเหตุการณ์จลาจล
ที่พลับพลาไชย ปึกที่ 1 ในจานวน 3 ปึก และ “จลาจลพลับพลาไชย มันอะไรกันแน่,” ประชาชาติ
รายสัปดาห์, 18 กรกฎาคม 2517, 7-20.
องค์การนักศึกษา 19 สถาบัน, ราลึกวีรชนเดือนตุลา สืบทอดเจตนาประชาธิปไตย, 40.
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หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป7/2517/4 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ. 2517 เรื่องเหตุการณ์จลาจล
ที่พลับพลาไชย ปึกที่ 2 ในจานวน 3 ปึก(ไทยรัฐ 9 กรกฎาคม 2517).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป7/2517/4 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2517 เรื่องเหตุการณ์จลาจล
ที่พลับพลาไชย ปึกที่ 3 ในจานวน 3 ปึก (เดลินิวส์ 11 กรกฎาคม 2517).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป1/2512/12 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2512 เรื่องการประชุม
สหภาพรัฐสภาแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐจีนและกรณีส.ส.ไทยเข้าพบประธานาธิบดีเจียงไคเช็คโดย
อ้างตนเป็นชาวจีนโพ้นทะเล.
หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์, (2) มธ.2.10/3 กล่อง 12 เรื่องนักศึกษาขอแปลงสัญชาติและเปลี่ยนชื่อ (จดหมาย
สานักบริหารของนายกรัฐมนตรีเรื่องการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลนิสิตนักศึกษาที่เป็นต่างด้าว).
หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์, (2) มธ.2.10/3 กล่อง 12 เรื่องนักศึกษาขอแปลงสัญชาติและเปลี่ยนชื่อ (จดหมาย
ส่วนตัวของนายเจี้ยวฮั้ว แซ่เล้า).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป2/2510/18 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2510 เรื่องบุคคลต่างด้าว
(หลักเมือง 24 มิถุนายน 2510
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป5/2517/13 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2513 เรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน: นิทรรศการจีนแดงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ชาวไทย
24 มกราคม 2517).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป7/2507/พว. 12 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2507 เรื่องชาวจีน
ถวายความจงรักภักดี (ข่าวพาณิชย์ 22 ตุลาคม 2507).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป7/2501/ศธ. 3.2 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2501 เรื่อง
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ (สยามรัฐ 11 กรกฎาคม 2501).
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เศรษฐพงษ์ จงสงวน, “ผู้หญิงในความทรงจาของผม” ใน ลูกจีน หลานมอญ ในกรุงสยาม, บก. พิม์ประไพ
พิศาลบุตร (กรุงเทพฯ: สารคดี, 2547), 143-144.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป2/2512/19 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2512 เรื่องการสงวนอาชีพ
สาหรับคนไทยและการกาหนดอาชีพบุคคลต่างด้าวในประเทศไทย (เดลินิวส์ 9 กันยายน 2512).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป7/2508/มท. 5.1 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2508 เรื่องอธิบดี ปึก
ที่ 5 ในจานวน 10 ปึก (ชาวไทย 29 กรกฎาคม 2508).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, (6) สร.2.1.18/4 เอกสารสานักนายกรัฐมนตรี สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่องประวัติพฤติการณ์ของนายลูเป็งเกีย, นายนิวัฒน์ นิยมอดุลย์, และนายอัศว อิทธิวัฒนา ผู้ทา
การค้ายาเสพติดรายใหญ่ (ประวัติพฤติการณ์ของนายนิวัฒน์ นิยมอดุลย์).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป8/2510/35 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2510 เรื่องเยาวชน ปึกที่ 2
ในจานวน 3 ปึก (หลักเมือง 19 พฤษภาคม 2510).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป7/2517/4 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2517 เรื่องเหตุการณ์จลาจล
ที่พลับพลาไชย ปึกที่ 2 ในจานวน 3 ปึก (เดลินิวส์ 9 กรกฎาคม 2517).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป7/2506/มท. 3.2 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2506 เรื่องการ
สอบสวน (สารเสรี 6 พฤษภาคม 2506).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป7/2501/มท. 1.4 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ. 2501 เรื่องปัญหา
เรื่องเด็กและเยาวชน (สยามนิกร 27 มีนาคม 2501).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป2/2510/16 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2510 เรื่องกรมราชทัณฑ์
และนักโทษ (ไทยรัฐ 3 มีนาคม 2510).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป8/2511/32 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2511 เรื่องอาชญากรรม
(พิมพ์ไทย 18 พฤษภาคม 2511).

142

วารสารมนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป2/2510/20 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2510 เรื่องกิจการตารวจ
ปึกที่ 4 ในจานวน 7 ปึก (สยามรัฐ 28 กรกฎาคม 2510).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป6/2516/17 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2516 เรื่องเหตุการณ์ไม่
สงบเนื่องจากการเรียกร้องรัฐธรรมนูญ ปึกที่ 3 ในจานวน 3 ปึก (ประชาธิปไตย).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป7/2516/17 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2516 เรื่องเหตุการณ์ไม่
สงบเนื่องจากการเรียกร้องรัฐธรรมนูญ ปึกที่ 1 ในจานวน 3 ปึก (ไทยรัฐ 29 ตุลาคม 2516).
จันทนา วัฒนะกุล, สัมภาษณ์ 10 ตุลาคม 2550.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป7/2517/4 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2517 เรื่องเหตุการณ์จลาจล
ที่พลับพลาไชย ปึกที่ 2 ในจานวน 3 ปึก(ชาวไทย 8 กรกฎาคม 2517).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป7/2517/4 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2517 เรื่องเหตุการณ์จลาจล
ที่พลับพลาไชย ปึกที่ 3 ในจานวน 3 ปึก (เดลินิวส์ 11 กรกฎาคม 2517).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป7/2517/4 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2517 เรื่องเหตุการณ์จลาจล
ที่พลับพลาไชย ปึกที่ 3 ในจานวน 3 ปึก (เดลินิวส์ 12 กรกฎาคม 2517).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป7/2517/4 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ.2517 เรื่องเหตุการณ์จลาจล
ที่พลับพลาไชย ปึกที่ 1 ในจานวน 3 ปึก (เดลินิวส์ 5 กรกฎาคม 2517).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ฎ/หส 46-47 ข่าวประกอบเสียงเหตุการณ์ไม่สงบที่สถานีตารวจพลับพลาไชย (ข่าว
คาให้การของนายพูน)
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป7/2517/4 บัญชีประมวลข่าวและเหตุการณ์สาคัญ พ.ศ. 2517 เรื่องเหตุการณ์จลาจล
ที่พลับพลาไชย ปึกที่ 2 ในจานวน 3 ปึก (ชาวไทย 10 กรกฎาคม 2517)
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