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โครงการวิจัยนี้ไดรวบรวม ประมวล และวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาและพยายามทําความ
เขาใจภาพลักษณที่ขัดแยงในประวัตศิ าสตรความสัมพันธระหวางรัฐชาติไทยกับชาวจีนโพนทะเล
ในความเขาใจของคนทั่วไปทั้งในสังคมโดยสวนรวมและในวงวิชาการนานาชาติที่ศึกษาเรื่อง
ประวัตศิ าสตรจีนโพนทะเลมีภาพลักษณของพื้นฐานความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธนี้ในสอง
ลักษณะซึ่งดูจะขัดแยงกันโดยสิ้นเชิง กลาวคือ ดานหนึ่งมองวาประเทศไทยเปนประเทศที่
ประสบความสําเร็จสูงสุดในการกลมกลืน/กลืนกลาย [assimilate] ประชากรจีนโพนทะเลเขาเปน
สวนหนึ่งของสังคมสวนใหญไดโดยสมบูรณและปราศจากความขัดแยงรุนแรงดังเชนไดเคย
ปรากฏเปนปญหาในประเทศพื้นบานอืน่ ๆ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใตแทบทุกประเทศ
อีกดานหนึ่ง สมาชิกชนชั้นนําไทยในยุคสมัยใหมหลายทานก็เปนที่รูจักอยางกวางขวางในวง
วิชาการนานาชาติในฐานะผูน ําในการเหยียดชาติพันธุจีนหรือตอตานอิทธิพลของชาวจีนโพน
ทะเลในภูมิภาคนี้ ไมวาจะเปนนโยบายกีดกันชาวจีนของรัฐบาลจอมพล ป. พิบลู สงคราม ในยุค
สงครามโลกครั้งที่ 2 หรือบทความ พวกยิวแหงบุรพทิศ โดย อัศวพาหุ ซึ่งตีพิมพออกมาเปนครั้ง
แรกตั้งแตป ค.ศ. 1914 ทําใหอดสงสัยไมไดวาหากชนชั้นนําของสยามประเทศหรือประเทศไทย
ในปจจุบันนั้นมีทัศนคติตอชาวจีนโพนทะเลในแงลบมากขนาดนั้นแลว ประเทศของเราจะกลาย
มาเปนประเทศที่ประสบความสําเร็จสูงสุดในดานความสัมพันธระหวางชนกลุมนอยชาติพันธุจนี
กับคนสวนใหญในสังคมไดอยางไร?
ภาพสรุปที่ไดจากบทความทั้ง 4 บทความคือ ชาวจีนโพนทะเลที่มีอิทธิพลดานเศรษฐกิจ
อยางสูงในสังคมไทยมาตั้งแตกอนยุครัตนโกสินทรเรื่อยมาจนถึงยุคสมัยใหมนั้นเปนกลุมที่มี

ความสัมพันธอันดีกับชนชัน้ นํา โดยเฉพาะกับราชสํานักและราชวงศจักรี และขบวนการชาตินิยม
ไทยตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 6 นั้นแมจะมีขอเขียนตางๆ ออกมาที่ดูเหมือนวาตอตานรังเกียจชาวจีน
แตในความเปนจริงแลวก็ไมไดมีเจตนาในการเหยียดหรือกีดกันทางชาติพันธุแตอยางใด
สิ่ง
สําคัญที่งานเขียนของ อัศวพาหุ ตอตานนาจะเปนการฉวยโอกาสขึน้ ทะเบียนเปนบุคคลในบังคับ
ตางชาติเพื่ออาศัยหาประโยชนจากขอตกลงสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่สยามมีกับมหาอํานาจ
ตะวันตกมากกวา โดยเนื้อแทของวาทกรรมราชาชาตินิยมตามแบบฉบับของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 นั้นมิไดรังเกียจความเปนจีนหรือชาติพันธุจีนแตประการใด ขอ
เพียงแคแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันกษัตริยอันเปนสัญลักษณทสี่ ําคัญที่สุดของความเปน
ชาติตามพระราชวินิจฉัยของพระองคก็สามารถนับเปนคนไทยและไดรับความยอมรับในฐานะ
เปนผูรักชาติไทยไดโดยไมจํากัดวาจะมีบรรพบุรุษมาจากที่ใดหรือพูดภาษาใดมาแตกําเนิด สวน
การกีดกันชาวจีนโพนทะเลในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นสวนหนึ่งมาจากอิทธิพลของญี่ปุนซึ่ง
เปนคูสงครามสําคัญของจีนและเปนพันธมิตรกับรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม แตที่สําคัญ
อีกสวนหนึ่งมาจากความขัดแยงของกลุมชนชั้นนําใหม (สายคณะราษฎร) กับชนชั้นนําเดิม (ราช
สํานักและกลุม นิยมเจา) และความพยายามของจอมพล ป. ที่จะสถาปนาแนวคิดชาตินิยมใหมที่
ตัดขาดจากสถาบันกษัตริยห รือ ‘ราชาชาตินิยม’ แบบสมัยรัชกาลที่ 6 แตแนวคิดชาตินิยมใหมนี้
เมื่อประกอบกับความกดดันจากพันธมิตรหลักในสงครามอยางญี่ปุนแลวทําใหไมมที ี่ทางสําหรับ
ใหชาวจีนโพนทะเลสามารถคงความเปนจีนไดในขณะเดียวกับที่แสดงความรักชาติไทยออกมา
ได (ดังเชนที่เคยทําไดบริบทของ ราชาชาตินิยม) ทายที่สุดเมื่อสิ้นสุดสงครามดวยความพายแพ
ของฝายอักษะ และแนวทางชาตินิยมใหมของจอมพล ป. หมดสิ้นความชอบธรรมไปพรอมกับ
การกลับเขามาเถลิงอํานาจของฝายอนุรักษนิยม (นําโดย มรว. เสนีย ปราโมช และพรรค
ประชาธิปตย) แนวทางราชาชาตินิยมแบบเดิมจึงกลับมา ชาวจีนโพนทะเลจึงมีสิทธิที่จะเลือกคง
ความเปนจีนไวไดตราบเทาที่แสดงความจงรักภักดีตอสถาบันกษัตริยและการเมืองอนุรักษนิยม
อยางชัดเจน สวนจีนโพนทะเลอื่นๆ ที่ไมปฏิบตั ิตามแนวทางนี้ ไมวาจะเปนกลุม ที่แสดงความ
สนับสนุนแนวทางสังคมนิยม หรือกลุมที่ตอตานอํานาจรัฐในรูปแบบอื่นๆ (เชน กลุมโจรจีน
คอมมิวนิสต กลุมจลาจลทีพ่ ลับพลาไชย อั้งยี่ กุมารจีน ฯลฯ) ก็จะถูกปราบปรามอยางรุนแรงและ
ลบลางออกไปจากประวัตศิ าสตรกระแสหลักโดยสิ้นเชิง จึงไมแปลกที่ ณ ปจจุบันนี้ เขตปอม
ปราบศัตรูพาย สัมพันธวงศ และบางรัก จึงเปนฐานเสียงอันมั่นคงของพรรคประชาธิปตย และจะ
ปรากฏกลุม ‘ลูกจีนรักชาติ’ ขึ้นเปนกําลังสําคัญสวนหนึ่งของกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย (พธม.)
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Abstract:
This project has gathered arranged and analyzed historical data in order to
investigate and achieve a better understanding of the paradox of the Thai state’s
relationship with the overseas Chinese. In the superficial understanding of the Thai
general public as well as scholars internationally, there appears to be two drastically
conflicting images concerning this bizarre relationship between the Thai state and the
overseas Chinese. On the one hand, Thailand is often cited as the success story of
overseas Chinese assimilation into the non-Chinese general public without incidents of
violent ethnic conflicts that had marred the modern history of most Southeast Asian
countries. On the other hand, many leading members of the Thai ruling class are widely
recognized among scholars in international academia as leading anti-Chinese figures of
the Southeast Asian region. From the flagrant anti-Chinese policies of
Phibunsongkhram’s wartime government to Atsawaphahu’s Jews of the Orient, first
published in 1914, it is difficult not to wonder how Thailand could have become the
success story of ethnic relations and assimilation if leading figures of its nationalist
movement had such negative attitudes towards the overseas Chinese.
The general conclusion from the 4 articles, which is submitted as the output of
this research, is as follows. The overseas Chinese who have been highly influential in
the Thai economy since before the Rattanakosin Era up to the present day have

continuously maintained very good relations with the ruling class—especially with the
court and the Chakri Dynasty. Even though it appeared that the early nationalist
movement of King Vajiravudh Rama VI involved some rhetoric that appeared to be antiChinese, in reality and in practice, racial discrimination was never the primary intention
of the movement. The most dangerous enemy that Atsawaphahu’s writings attempt to
expose and oppose were those overseas Chinese who took advantage of the system by
having themselves registered as subjects of leading European powers so as to enjoy
extraterritorial rights according to the unfair treaties. The true essence of Vajiravudh’s
royalist nationalist rhetoric was not anti-Chinese or against Chinese-ness in any way.
Anyone who would be willing to sincerely express their loyalty to the crown, which
Vajiravudh considered to be the ultimate symbol of the Thai nation, could be counted as
Thai and accepted as a patriot regardless of where his/her ancestors came from or
what his/her mother tongue might have been. As for the anti-Chinese policies during the
Second World War, this was partly due to the influence of Japan, which was at war with
China while being the most important ally of Phibunsongkhram’s regime while occupying
Thailand for most of the war years. However, perhaps more importantly, this was due to
the conflict between the new revolutionary ruling class (the People’s Party) and the old
regime (the royalists) and Phibunsongkhram’s attempt to establish a new nationalist
movement that was completely severed from royalist influence. Nonetheless, this new
non-royalist nationalism, coupled with the pressure from occupying Japanese forces,
allowed no space for the overseas Chinese to retain their Chinese-ness while
expressing their patriotism (as was once possible within the context of royalist
nationalism). Finally, when the war concluded with the defeat of the Axis Powers and
the discredit of Phibunsongkhram’s nationalist ideology, the conservatives (namely, M.R.
Seni Pramoj and the Democrat Party) returned to power, bringing back the old royalist
mode of Thai nationalism. This allowed the overseas Chinese to retain their
ethnic/cultural identity as Chinese while expressing their patriotism through expressions
of loyalty towards the crown and support for conservative politicians. Overseas Chinese
who fail to follow this formula, be it communist sympathizers or any other dissident
group, however, were violently suppressed and completely wiped out of mainstream
nationalist history. Hence, it should not come as a surprise that Bangkok Chinatown has
become a major powerbase for the Democrat party and the ‘Patriotic Ethnic Chinese’
would be among the leading forces of the People’s Alliance for Democracy (PAD).
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