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แนะนำ�หนังสือชุด
“30 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน”
ทรงยศ แววหงษ์
ธำ�รงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

พิธีกร :

ช่วงต่อไปจะเป็นการแนะนำ�หนังสือที่ปีนี้เราจัดพิมพ์ขึ้นมา มีความ
สำ�คัญมากๆ ผู้ที่จะมาแนะนำ� 2 ท่านด้วยกัน ท่านแรกเป็นอาจารย์ที่หลาย
ท่านไปท่องเที่ยวคงจะเคยรู้จักดี เป็นผู้บรรยาย เป็นมัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์
ที่เสียงนุ่มที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันอาจารย์สอนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์จบปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ วุฒิบัตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากสถาบันสังคมศึกษา
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ปริญญาโททางการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาจาก
สถาบันสังคมศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์ ขอเรียนเชิญอาจารย์ทรงยศ แววหงษ์
และอีกท่านที่จะมาแนะนำ�หนังสือ ท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัย
นวัตกรรมทางสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นนิสิตปริญญาเอก ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์เป็นผู้ที่
สนใจและมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องประวัติศาสตร์อยุธยา รัตนโกสินทร์
และการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม อาจารย์เพิง่ เขียนหนังสือเรือ่ ง หม่อมราชวงศ์
คึกฤทธิ์ ปราโมช และเป็นคนค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางไปเปิด
สัมพันธไมตรีเมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ธ�ำ รงศักดิ์
เพชรเลิศอนันต์ ขอเชิญอาจารย์ทั้งสองท่าน

แนะนำ�หนังสือชุด “30 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน”

ทรงยศ :
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ขอบพระคุณอาจารย์สมฤทธิ์ นมัสการพระคุณเจ้า กราบเรียน
ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก ประธานมูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และ
มนุษย์ศาสตร์ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน จริงๆ แล้วรายการนี้เป็นรายการ
แนะนำ�หนังสือ ผมคิดว่าส่วนใหญ่ท่านทั้งหลายเป็นคนที่คุ้นเคยกับเรา เราก็
จัดงานแบบนี้ปีละ 1 ครั้ง และจองเวลาของทุกท่านไว้ว่าเดือนพฤศจิกายน
เราเจอกันทุกปี แล้วปีนี้ก็เช่นกันเหมือนปีที่แล้ว คงจะเหมือนกับปีหน้าด้วย
ฉะนั้นจึงขอจองตัวเอาไว้ก่อนก็แล้วกัน
แต่ละปีเราก็จะออกหนังสือมาเยอะแยะ ปีนจี้ ะเห็นว่าเยอะมากทีเดียว
แล้วก็สว่ นหนึง่ ของหนังสือก็เป็นหนังสือทีส่ บื เนือ่ งมาจากการสัมมนาปีทแี่ ล้ว
อีกส่วนหนึง่ ก็จะมีหนังสือทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งไทย แล้วก็สมั พันธภาพระหว่าง
ไทย-จีน 3 เล่มใหญ่ๆ ด้วยกัน และยังแถมมีเอกสารเล่มเล็กๆ อีก 10 เล่ม
แล้วก็คงมีหนังสือยิบย่อยอะไรต่างๆ นานาอีก
เพราะฉะนัน้ ผมกับอาจารย์ธ�ำ รงศักดิก์ ค็ งจะช่วยในลักษณะทีค่ ล้ายๆ
การย่อยหนังสือเหล่านี้ว่า สิ่งที่อยู่ในมือท่าน ว่ามันคืออะไรและท่านจะใช้
ประโยชน์จากมันได้อย่างไร
ตามกำ�หนดเดิมของเรา ท่านอาจารย์สารสิน วีระผล ท่านจะมาอยู่
กับเราที่นี้ แต่ว่าท่านส่งข่าวมาว่าท่านติดอยู่ที่จุฬาฯ เราคงจะทราบว่าจุฬาฯ
นัน้ ใกล้กส็ วนลุมฯ และเราก็คงทราบว่าสวนลุมฯ นัน้ พอถึงวันศุกร์มนั เหมือน
กับมีไข้จับสั่นอะไรบางอย่าง ต้องเรียกว่า Friday evening fever อะไร
ทำ�นองนี้ เพราะฉะนัน้ อาจารย์จงึ มาไม่ทนั ถ้าอาจารย์มาก็คงจะขึน้ มาบนเวที
ถ้าอาจารย์มาไม่ทันเดี๋ยวผมกับอาจารย์ธำ�รงศักดิ์ก็จะว่ากันไป
ผมอยากจะเท้าความว่าเวลาเราพูดถึงเรือ่ งสัมพันธภาพระหว่างไทยจีนนั้น อาจจะมีหนังสือเล่มหลักๆ ประมาณ 4 เล่ม ซึ่งผมจะขออนุญาตกล่าว
เรียงตามลำ�ดับ ในแง่ของเวลา
เล่มที่ 1 ก็นา่ จะเป็นหนังสือของ G. William Skinner ซึง่ ชือ่ จริงของ
เขาคือ Chinese Society in Thailand ซึ่งตีพิมพ์ปี ค.ศ. 1957 แล้วเราได้
แปลออกมาเป็นภาษาไทยตีพิมพ์ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2529 เมื่อ 20 ปีมาแล้ว
ปีนี้ได้นำ�มาจัดพิมพ์ใหม่ มีขายอยู่ข้างนอกนี้ เราให้ชื่อว่า สังคมจีนในไทย
น่าจะถือว่าเป็นเล่มที่สำ�คัญเล่มที่ 1 ในแง่ของเวลา
เล่มที่ 2 ผมคิดว่าน่าจะเป็นงานซึง่ พัฒนามาจากวิทยานิพนธ์ปริญญา
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เอก ของอาจารย์สืบแสง พรหมบุญ ซึ่งนั่งอยู่ตรงหน้าผม หนังสือเล่มนี้ชื่อว่า
Sino-Siamese Tributary Relations 1282-1853 หรือ ความสัมพันธ์ใน
ระบบบรรณาการระหว่างจีนกับไทย งานชิ้นนี้ก็ทำ�ในปี 1970
เล่มที่ 3 เป็นงานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของ ดร. สารสิน วีระผล
ซึ่งวันนี้ไม่สามารถมาอยู่กับเราได้ ชื่อเดิมของงานที่อาจารย์เขียนเป็นภาษา
อังกฤษ ก็คือ Tribute and Profit Sino-Siamese Trade 1652-1853
เช่นเดียวกัน เราก็แปลออกมาเป็นภาษาไทย และให้ชื่อซึ่งหลายคนบอกว่า
sexy มาก เพราะว่าได้คำ�และได้ความที่งดงามมาก หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า
จิ้มก้องและกำ�ไร : การค้าไทย-จีน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2195-2396/1652-1853
อาจารย์ธำ�รงศักดิ์ก็ได้ยกขึ้นมาให้ดูอยู่นี่แล้ว
ส่วนเล่มที่ 4 ยังมีเหลืออยูเ่ พียงนิดเดียว ผมคิดว่าเป็นหนังสือเล่มหนึง่
ทีเ่ คยอ่านแล้วรูส้ กึ ว่าให้แรงบันดาลและให้ความรูอ้ ะไรหลายอย่างทีเ่ ราไม่เคย
รู้มาก่อน หนังสือเล่มนี้เขียนโดยคนชื่อ Dr. Jennifer Wayne Cushman
ก็เป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของเขาที่มหาวิทยาลัยคอร์แนลล์ ชื่อเดิมคือ
Fields from the Sea: Chinese Junk Trade with Siam during the Late
Eighteenth and Early Nineteenth Centuries ก็แปลออกมาเป็นภาษาไทย
ตอนนี้ยังเหลืออีกนิดหน่อย แปลไว้นานแล้ว พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2528 ให้ชื่อ
ว่า การค้าทางเรือสำ�เภาจีน-สยาม ยุคต้นรัตนโกสินทร์
เพราะฉะนั้น เวลาเราพูดถึงหนังสือที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ไทย-จีน ในแง่ของการค้า ผมคิดว่าหนังสือ 4 เล่มนี้น่าจะเป็นหนังสือ 4 เล่ม
หลัก ซึง่ อาจารย์ธ�ำ รงศักดิจ์ ะได้แนะนำ�หนังสือ 3 เล่ม ใช่ไหม ขอเชิญอาจารย์

พิธีกร :

จริงๆ แล้ว รายการนีท้ า่ นผูท้ มี่ เี กียรติคงไม่ทราบว่า เราได้รบั คำ�แนะนำ�
ปนขู่ว่าให้ใช้เวลาตรงเป๊ะเลยนะ แล้วก็จะมีไฟแดงกะพริบๆ ถ้ากะพริบ 1 ที
ก็แปลว่าเหลือเวลาอีก 5 นาที ถ้ากะพริบ 2 ที ก็แปลว่าเหลือเวลาอีก 2 นาที
ถ้ากระพริบถี่ๆ ก็แปลว่า ลงไปได้แล้ว เพราะฉะนั้นเชิญอาจารย์ธำ�รงศักดิ์
ว่าไป เห็นบอกว่าไฟช็อต เขาเลยใช้กับเราไม่ได้

ธำ�รงศักดิ์ :

สวัสดีท่านผู้มีเกียรติ รายการวันนี้สำ�หรับหน้าที่ของผมก็คือการ
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แนะนำ�หนังสือ 3 เล่มด้วยกัน ตอนที่จะมาแนะนำ�หนังสือในวันนี้ก็เห็นคำ�ขู่
ที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ว่า ให้จับตารายการวันศุกร์ไว้ให้ดี ผมไม่ทราบ
ว่ารายการนี้หรือเปล่า (หัวเราะ)

ทรงยศ :

มีหลายรายการในวันนี้ (หัวเราะ)

ธำ�รงศักดิ์ :

ไม่เกีย่ วกับรายการนีน้ ะ คุณผูฟ
้ งั และคุณสโรชา (เสียงหัวเราะ) หนังสือ
ทีผ่ มจะแนะนำ�เป็นเล่มแรก เป็นหนังสือทีแ่ ปลจากงานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
ของอาจารย์สารสิน วีระผล ในเรือ่ ง จิม้ ก้องและกำ�ไร: การค้าไทย-จีน ตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2195-2396/1652-1853 หนังสือเล่มนีเ้ ป็นหนังสือทีเ่ ขียนถึงความสัมพันธ์
ทางการค้าระหว่างไทย หรือเราอาจจะเรียกว่าสยาม กับจีนในช่วงสมัยตั้งแต่
อยุธยายุคสมัยพระนารายณ์ฯ มาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ
รัชกาลที่ 4 สมัยรัตนโกสินทร์ ที่วิทยานิพนธ์เล่มนี้จงใจเขียนตั้งแต่ยุคสมัย
พระนารายณ์ฯ จนถึงรัชกาลที่ 4 นั้น ในหนังสือเล่มนี้ระบุไว้ว่า จิ้มก้องและ
กำ�ไรเป็นการค้าไทย-จีนในปี พ.ศ. 2195 จนถึงปี พ.ศ. 2396
ปี พ.ศ. 2195 ที่หนังสือเล่มนี้ให้ความหมาย ก็คือว่า เป็นปีแรกของ
การเปิดทำ�การค้าอย่างเป็นทางการในนามของการจิ้มก้อง อันนี้ตามหนังสือ
เล่มนี้นำ�เสนอ และปียุติของหนังสือเล่มนี้คือ ปี พ.ศ. 2396 คือเป็นปีสุดท้าย
ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่งทูตไปยังเมืองจีนเพื่อจิ้มก้อง
หลังจากนั้นพระองค์ประกาศว่าจะไม่จิ้มก้องอีกต่อไป
ประกาศเอกราชของการไปจิม้ ก้องเมืองจีนดูได้ตามประกาศหมายเลข
ที่ เข้าใจว่าหมายเลข 4 เอกสารชิ้นนี้เป็นเอกสารสำ�คัญมาก เป็นประกาศ
สมัยรัชกาลที่ 4 เรื่องราชทูตไปเจริญทางพระราชไมตรีกับพระเจ้ากรุงปักกิ่ง
เอกสารเล่มนี้ชี้ให้เห็นรายละเอียดว่า วิธีการส่งทูตไปจิ้มก้องเมือง
จีน สังคมหรือราชสำ�นักสยามทำ�อย่างไร หนังสือของอาจารย์สารสิน วีระผล
ให้ประเด็นสำ�คัญอยูต่ รงทีว่ า่ ลักษณะ รูปแบบ วิธกี ารและปริมาณทางการค้า
โดยทัว่ ไปเราเข้าใจกันว่าเป็นการค้าระหว่างอยุธยาและกรุงธนบุรซี งึ่ เรากำ�ลัง
นัง่ อยูต่ รงนี้ และกรุงรัตนโกสินทร์ซงึ่ อยูอ่ กี ฟากหนึง่ นัน้ เป็นการทำ�การค้ากับ
เมืองจีนโดยตรงเพียงเท่านั้น แต่ในรายละเอียดของวิทยานิพนธ์หรือหนังสือ
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เล่มนี้บอกว่า ไม่ใช่ มันเป็นการค้าที่เดินทางไปกลับการค้าตามรายทาง ซึ่ง
หนังสือเล่มนีใ้ ห้ภาพว่าเป็นการค้ามุมสามเหลีย่ มระหว่างสยาม จีน และญีป่ นุ่
ไปพร้อมๆ กัน
ดังนั้น แม้ว่าการยุติทางการค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่นจะมีมาตั้งแต่
กลางสมัยอยุธยา แต่การค้าบนเส้นทางการค้ากับจีนนั้นก็ยังไปญี่ปุ่นด้วย
นอกไปกว่านั้น เกาลัดญี่ปุ่นก็ยังมาถึงอยุธยาแล้ว
ดังนั้น ในบัญชีรายชื่อของสินค้าประเภทต่างๆ ที่ถูกค้นคว้ามาจะมี
ความสำ�คัญมาก และสถานีการค้าในดินแดนของประเทศไทยไม่ได้มีเพียง
อยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงเทพฯ เท่านั้น ยังมีหัวเมืองที่เราเรียกว่า เมือง
นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี จันทบุรี เป็นเมืองท่าที่ส่งเรือไปทำ�การ
ค้าด้วย นี่เป็นประเด็นในหนังสือว่าด้วย จิ้มก้องและกำ�ไร
ไทยมองจีนในแง่ของการเป็นศูนย์กลางของมหาอำ�นาจแห่งเอเชีย ก็
คือ เราจึงต้องไปจิม้ ก้องเขา แต่เราไปจิม้ ก้องในมุมของการทีเ่ ราต้องการกำ�ไร
กลับมา กำ�ไรตรงนี้มีความสำ�คัญมากตรงที่ว่า หากเราดูหนังสืออีกเล่มหนึ่ง
ของคุชแมน ซึ่งอาจารย์ทรงยศได้ชี้แจงไปแล้ว หนังสือของคุชแมนว่าด้วย
เรื่อง การค้าสำ�เภาจีน-สยามยุคต้นรัตนโกสินทร์ คุชแมนจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของหนังสือของ ดร. สารสิน วีระผล ก็คอื อธิบายเฉพาะตอนต้นรัตนโกสินทร์
ประมาณ 100 ปี
หนังสือของคุชแมนนี้ เป็นหนังสือที่ดีมากนะ ที่พิมพ์ออกมาแล้วโดย
สำ�นักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ เมื่อ
พ.ศ. 2528 ปรากฏว่า 20 ปีที่แล้ว พิมพ์ 1,000 เล่ม แล้วขายไม่หมด ทางเรา
ก็เลยกว้านซื้อมาแล้วเอามาวางขายในงานนี้เพื่อให้หมดเสียที จะได้พิมพ์
ใหม่ แต่คาดว่าจะไม่มีโอกาสพิมพ์ใหม่ หนังสือตอนนี้ต้นทุนในการพิมพ์
แพงมาก ดังนัน้ หนังสือของคุชแมนตอนนีเ้ หลืออยูเ่ พียง 10 เล่ม ราคาเดิมนัน้
เล่มละประมาณ 69 บาท ตอนนี้เราไม่ขาย เราขายเล่มละ 40 บาท มีอยู่ 10
เล่มเท่านั้น อยู่ที่โต๊ะหนังสือด้านนอก
หนังสือของคุชแมนนี่ ถ้าเปิดอ่านแล้ว ใครทีไ่ ม่คนุ้ กับขบวนการทางการ
ค้า ก็จะพบว่าวิทยานิพนธ์นเี้ ต็มไปด้วยตัวเลขและการอธิบายว่าด้วยวิธกี ารค้า
การเก็บภาษี และรายละเอียดของเรืออย่างมาก แต่ถ้าเข้าไปโดยจินตนาการ
ถ้าท่านคิดว่าท่านต้องการสร้างหนังทีท่ �ำ การค้า อย่างเช่น ฮวงโหสูเ่ จ้าพระยา
อะไรทำ�นองนี้ ท่านจะต้องเข้าใจขบวนการสร้างเรือของการค้าเรือสำ�เภาด้วย
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เช่น ถ้าหัวเรือทาสีเขียวหรือหัวเรือทาสีแดง มันบ่งบอกว่าหัวเรือสีเขียวมาจาก
แถวฟูเกี้ยน หัวเรือทาสีแดงมาจากกวางตุ้ง
หนังสือของคุชแมน ให้รายละเอียดลงไปถึงขนาดนั้น รวมกระทั่งถึง
สำ�เภา ใบเรืออะไรต่างๆ นี่คือสิ่งที่เราไม่เคยรับรู้มาก่อน คุชแมนได้ค้นคว้า
ไว้ให้เรา แต่เธอได้จากไปแล้วหลายปี ดังนัน้ นีค่ อื หนังสือ 10 เล่มสุดท้ายของ
เธอในแผ่นดินประเทศไทย

ทรงยศ :

ผมขอแทรกอาจารย์สกั นิดหนึง่ เถอะครับ อาจารย์พดู ถึงคำ�ว่า “จิม้ ก้อง”
ผมคิดว่าขยายความสักนิดได้ไหม การจิม้ ก้องกับการค้าปกติเป็นอย่างไร เป็น
หน้าที่ของเราหรือเปล่า

ธำ�รงศักดิ์ :

“จิม้ ก้อง” เป็นการติดต่อสัมพันธไมตรีไปแสดงความเคารพ จิม้ ก้องก็
แปลว่าการแสดงความเคารพ คือเอาเครือ่ งบรรณาการไปถวายจักรพรรดิจนี
จักรพรรดิจนี ซึง่ นัง่ อยูท่ พ
ี่ ระราชวังกรุงปักกิง่ กรุงปักกิง่ ก็มกี �ำ แพงล้อมรอบแค่
45 กิโลเมตรเท่านั้น ก็มองมายังเมืองหนานหยังหรือว่าพวกฮวนที่อยู่ทางใต้
ว่า มาแสดงความเคารพแล้ว ใช่ไหม ถ้าเช่นนั้น ก็อนุญาตให้ทำ�การค้าโดย
ไม่เก็บภาษีนะ แล้วยังแถมมอบสิ่งของตอบแทนเครื่องบรรณาการที่ส่งมาใน
มูลค่าที่คนที่มาจิ้มก้องนั้นได้กำ�ไรด้วย
เครื่องจิ้มก้องที่ได้กลับมายังกรุงศรีอยุธยาหรือกรุงธนบุรีหรือรัตน
โกสินทร์นั้นน่ะ ราชสำ�นักหรือขุนนางมักจะนำ�ไปขายต่อให้ฝรั่งซึ่งอยากได้
เขาเรียกว่าไป “จิม้ ” แล้วเอา “ก้อง” กลับมา เรียกว่าได้ก�ำ ไรทัง้ ขึน้ ทัง้ ล่องเลย
กระบวนการจิม้ ก้องนัน้ เราบอกว่า เป็นการทำ�บรรณาการระหว่างราช
สำ�นักไทยกับจีน ไม่ใช่เป็นการแสดงความเป็นเมืองขึ้น แต่พอหัวเมืองอื่นๆ
อย่างเช่น ปัตตานี หัวเมืองล้านนา เอาเครื่องบรรณาการมาให้กรุงเทพฯ เรา
กลับบอกว่านั้นแสดงความขึ้นต่ออำ�นาจ นี่มันเป็น double standard ของ
โลกโบราณ
เราหันมาแนะนำ�หนังสือ เนื่องจากเวลาเหลืออีก 3 นาที ที่จริงเรา
อยากคุยมากกว่านี้ แต่อาจารย์ชาญวิทย์มองหน้าเราแล้ว ภารกิจของเราเล่ม
ต่อไปก็คอื เล่มทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ถ้าใครมางานนีแ้ ล้วไม่ได้ควักสตางค์ซอื้ หนังสือของ

8

แนะนำ�หนังสือชุด “30 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน”

จี. วิลเลียม สกินเนอร์ แสดงว่ามาไม่ถึงหอประชุมแห่งนี้ ราคาถูกมาก เพียง
500 บาท ตอนนี้ขาย 400 ด้วยนะ เฉพาะงานนี้เท่านั้น
หนังสือชื่อ สังคมจีนในไทย หนังสือเล่มนี้นะ สกินเนอร์เขียนเมื่อ
40 ปีที่แล้ว คือเขียนเสร็จก่อนปี 2500 ในยุคนั้นก่อนปี 2500 ปัญหาจีน
คอมมิวนิสต์เป็นปัญหาใหญ่มาก สังคมไทยนัน่ นะ ในการติดต่อสัมพันธ์กบั จีน
เรามีปญ
ั หาสำ�คัญอยู่ 4 ประการในตลอดหลายร้อยปีนมี้ าเลย ถ้าให้ผมสรุปนะ
หนึง่ คือ ปัญหาในการจิม้ ก้อง ช่วงต่อมาเป็นปัญหาทีส่ อง คือ ปัญหา
พลังชาตินิยมทั้งจีนและไทย ปัญหาช่วงต่อมา ซึ่งจะเป็นปัญหาที่หนังสือเล่ม
นี้เข้าไปคลุกคลีด้วยอย่างมากก็คือ ปัญหาเรื่องปีศาจคอมมิวนิสต์ในสายตา
ของคนไทย สังคมไทย และรัฐบาลไทย และปัญหายุคปัจจุบนั ซึง่ หนังสือเล่มนี้
ไม่ตอบ คือ ปิศาจความมั่งคั่งจากซางไห่
ในกรณีที่ จี. วิลเลียม สกินเนอร์ เขียนหนังสือ สังคมจีนในไทย
สกินเนอร์อยู่สหรัฐ แต่ต้องการเข้าใจสังคมคอมมิวนิสต์ในยุค 40-50 ปีที่
แล้ว ซึ่งในขณะนั้นไม่มีนักวิชาการในโลกตะวันตกจะสามารถเข้าไปศึกษา
คอมมิวนิสต์ได้โดยตัวของเขาเอง ทำ�อย่างไรเขาจึงจะเข้าใจสังคมคอมมิวนิสต์
หรือประเทศจีนแดงได้ วิธีการก็คิือ ศึกษาทางอ้อม คือศึกษาชาวจีนโพ้น
ทะเลในที่ต่างๆ เพื่อที่จะเข้าใจว่าประเทศสังคมคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นหรือ
ว่าจีนแดงเป็นอย่างไร นี่เป็นการศึกษาทางอ้อม
และหนึ่งในพื้นที่ที่สกินเนอร์เลือกศึกษาก็คือประเทศไทย เพราะ
ประเทศไทยในขณะนั้นก็มีปัญหาคนจีนเป็นอย่างยิ่ง มีปัญหาคนจีนที่รัฐบาล
สยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 จนกระทั่งมาถึงยุคของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
มีปัญหาว่าด้วยชาตินิยมไทยและใครคือไทยบ้าง นี่คือสิ่งที่ทำ�ให้ จี. วิลเลียม
สกินเนอร์ เลือกพื้นที่ประเทศไทยมาทำ�การศึกษา
และในทีส่ ดุ สกินเนอร์กเ็ ริม่ ต้นการศึกษาด้วยประเด็นปัญหาว่า คนจีน
เหตุใดจึงอพยพออกมาจากเมืองจีน ด้วยปัจจัยอะไรบ้าง ข้าวยากหมากแพง
ปัจจัยทางอุดมการณ์ทางการเมือง แล้วเขามาจากแถบไหนบ้าง
ปรากฏว่าสกินเนอร์ชใี้ ห้เราเห็นว่า คนไทยทีอ่ ยูใ่ นสังคมไทยมาตัง้ แต่
สมัยอยุธยามาหรือก่อนอยุธยาเสียอีกจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ไม่เคยมาจาก
แม่น�้ำ ฮวงโหหรือิ ปักกิง่ เลย คนไทยส่วนใหญ่มาจากแม่น�้ำ ทีอ่ ยูท่ างด้านชายแดน
ทางทิศใต้ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองจีนที่เราเรียก ไหหลำ� กวางตุ้ง
ฝูเกี้ยน เท่านั้นเอง แทบไม่เคยไปแตะถึงแม่น้ำ�แยงซีด้วยซ้ำ�ไป
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ดังนัน้ การทีเ่ ราจินตนาการว่าสังคมไทยกับจีนเป็นมิตรกัน จากฮวงโห
สู่เจ้าพระยา อาจจะต้องคิดใหม่ จริงๆ แล้วมาจากกวางตุ้ง ฝูเกี้ยน เป็นแคะ
เป็นฮกเกี้ยน เป็นไหหลำ�
ในท้ายนี้ ปริมาณการศึกษาว่าด้วยปริมาณของคนจีนในสังคมไทยนัน้
ก่อให้เกิดสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่า พลังของการมีปัญหาทางชาตินิยม ภายใต้คติ
ว่าด้วยการรักชาติสมัยใหม่ หากใครต้องการเข้าใจปัญหาคนจีนในสังคมไทย
แล้วไม่อา่ นงานเล่มนีข้ องสกินเนอร์ ไม่มที างเป็นไปได้ หากใครต้องการเข้าใจ
ว่า ทำ�ไมคนไทยในปัจจุบนั ต้องการไปไหว้ฮวงซุย้ ของบรรพชนทีก่ วางตุง้ อ่าน
เล่มนี้แล้วจะเข้าใจได้ ขอบคุณ

ทรงยศ :

ขอบคุณอาจารย์ เรามีเวลาเหลืออีกนิดหนึ่ง ยังมีเหลือใช่ไหม ยัง
มีเวลาเหลืออีก 2 นาที หนังสือเล่มสุดท้าย ซึ่งท่านผู้มีเกียรติยังไม่มีอยู่ใน
มือ เนื่องจากเย็นนี้ถึงจะแจกให้ท่าน เวลาท่านเอาชื่อที่กลัดอยู่ที่หน้าอกเอา
ไปแลกก็จะได้หนังสือเล่มนี้ หนังสือนี้จริงๆ ก็เป็นการรวบรวมรายงานที่เรา
สัมมนากันในปีที่แล้ว ปีที่แล้วเราสัมมนาเรื่อง พระเจ้ากรุงสยามกับเซอร์
จอห์น เบาว์ริง คงยังจำ�ได้ หลายท่านได้ไปร่วมแล้วอาจจำ�ได้บ้างจำ�ไม่ได้
บ้าง ก็กลับมาอ่านหนังสือเล่มนี้ เรารวบรวมทัง้ หลายทัง้ ปวงทีเ่ ราถกกันปีทแี่ ล้ว
แต่ทผี่ มคิดว่าสำ�คัญมากๆ เลย แม้กระทัง่ ตัวผมเองก็คอื ผมกลับมานัง่
อ่านอีกทีหนึ่ง ที่ผมคิดว่าสำ�คัญมากๆ ก็คือ คำ�นำ�เสนอ ซึ่งอาจารย์ชาญวิทย์
กับอาจารย์กัณฐิกาได้รวบรวมประมวลอะไรต่างๆ นานา คือ คำ�นำ�อันนี้จะ
ให้ภาพว่าในขณะที่เราคุยถึงรัชกาลที่ 4 ก็ดี เซอร์จอห์น เบาว์ริง ซึ่งมาเจริญ
สัมพันธไมตรีหรืออะไรก็ตามทีกับเมืองไทย ตอนนั้นมันอยู่ในบริบทอย่างไร
เพราะฉะนั้น ในคำ�นำ�เสนอได้พูดถึงบริบทของโลกเลย ว่าโลกกำ�ลัง
เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เราค่อยๆ บีบให้มันเล็กลงจนมาถึงเอเชีย ว่าเอเชีย
กำ�ลังเปลี่ยนแปลงอย่างไร อะไรเกิดขึ้นในอินเดีย อะไรเกิดขึ้นในจีน แล้วก็
บีบลงมาอีก จนกระทั่งถึงอุษาคเนย์ ในลาวเป็นอย่างไร ในพม่าเป็นอย่างไร
บริบทต่างๆ เหล่านีก้ จ็ ะทำ�ให้เราเข้าใจมากยิง่ ขึน้ ว่าในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึง่ ทรงมี
ประกาศต่างๆ คือมีนโยบายต่างๆ รวมทัง้ กิจกรรมอะไรหลายอย่างในรัชสมัย
ของท่าน มันเกิดอะไรขึ้น ท่านถึงจะต้องทำ�ในลักษณะแบบนั้น เพราะฉะนั้น
ผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้ ซึ่งมีคำ�นำ�เสนอดีมากๆ จะทำ�ให้เราเข้าใจบริบทของ
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สังคมได้ดีขึ้น
เมื่อปีที่แล้ว ผมจำ�ได้ว่า คุณธวัชชัย ซึ่งอาจารย์สมฤทธิ์ได้พูดถึง
เอกสารเก่าๆ แผนที่เก่าๆ ที่น่าสนใจเยอะมากเลย คุณธวัชชัยได้พูดถึง
เอกสารซึ่งนำ�เสนอเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเมื่อเราฟังแล้วก็ผ่านหูไป แต่คราวนี้คุณ
ธวัชชัยกลับมาเขียน เพราะฉะนั้น พอเป็นลายลักษณ์อักษรเวลามาอ่านก็
รู้สึกเลยว่า เอกสารต่างๆ ที่คุณธวัชชัยมีอยู่ และได้มาเผยแพร่ให้เราได้รับ
ความรู้ด้วย มันสำ�คัญมากเหลือเกิน
นอกไปจากนัน้ อีกหลายบทความทีไ่ ม่ได้น�ำ เสนอเมือ่ ปีทแี่ ล้ว ก็ได้ถกู
นำ�มาเป็นภาคผนวกของหนังสือเล่มนี้ เพราะฉะนั้น เดี๋ยวเย็นนี้ก็รับหนังสือ
เล่มนี้ก่อนจะกลับบ้าน แต่ว่าต้องอยู่ด้วยกันก่อน เพราะอีกรายการหนึ่งจะ
เริ่มประมาณ 6 โมงเย็น ก็มีเวลาเหลือเฟือ
สำ�หรับเอกสารเล็กๆ ทั้ง 10 เล่มนี้นั้น ผมต้องขอกล่าวถึงเล่มที่ 3
ที่เขียนว่า เจิ้งเหอ/ซำ�ปอกง แห่งอุษาคเนย์ อันนี้เป็นงานของท่านอาจารย์
สืบแสง พรหมบุญ ซึ่งเมื่อตะกี้ผมได้เอ่ยนามท่าน ท่านก็ได้กลับมาเขียนงาน
ชิ้นนี้ขึ้นมาหนาเกือบ 100 หน้า ทำ�ให้เราเข้าใจเจิ้งเหอ เข้าใจสิ่งที่เรียกว่า
ซำ�ปอกง แล้วก็บริบทต่างๆ นานาในอุษาคเนย์ ได้เป็นอย่างดีแล้วก็สอดรับกับ
เอกสารอื่นๆ ซึ่งหมายความว่า เอกสาร 10 เล่มที่ท่านได้ไป นอกจากว่าจะ
เป็นเรือ่ งรัชกาลที่ 4 แล้ว แต่จดุ ใหญ่ใจความก็คอื จะตอกย้�ำ ให้เราเห็นประเด็น
ที่เรากำ�ลังสัมมนากันในวันนี้ ก็คือ เจิ้งเหอ
ลืมบอกไป อาจารย์ธำ�รงศักดิ์ก็เลยหยิบขึ้นมาบอกว่า อย่าลืมเรื่อง
การเปิดความสัมพันธ์กับ “จีนแดง” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 ผมเข้าใจ
ว่าเหตุผลที่อาจารย์ส่งมาให้ผม ก็เพราะอาจารย์เป็นคนเขียน ก็เลยจะเสนอ
หน้าล่ะ โอเค เราจะมีเวลาเล็กๆ หลังที่ทานข้าวแล้ว รายการนี้เข้าใจว่าคงจะ
ย่อยอาหารให้ทา่ น และในขณะเดียวกันก็จะทำ�ให้ทา่ นทราบว่า เอกสารแต่ละ
ชุดมีอะไรอยู่ในนั้น ขอบคุณครับ

คำ�นำ�
สังคมจีนในไทย :
ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

คงไม่มีใครปฏิเสธว่าประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หลังเสียกรุงศรีอยุธยา เรื่อยมาจนกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ได้กลาย
มาเป็นเมืองหลวงของประเทศสยามและประเทศไทยตามลำ�ดับมาจนกระทั่ง
ถึงปัจจุบันนี้ คนจีน “โพ้นทะเล” (หรือ “หัวเฉียว” Overseas Chinese)
หรือคนไทยเชื้อสายจีน (Sino-Thai ที่เคยถูกเรียกอย่างไม่เคารพนับถือกัน
ว่า “เจ๊ก”) นั้น เป็นส่วนประกอบที่สำ�คัญที่สุดส่วนหนึ่งของสังคมไทย ไม่ว่า
จะมองในแง่ของรูปพรรณสัณฐาน ผิวพรรณ หน้าตา (ตี่) ไม่ว่าจะมองในแง่
ของฐานะทางเศรษฐกิจ “เถ้าแก่ เสี่ย” จนกระทั่งมีคำ�กล่าวประเภทที่ทำ�ลาย
ความเชื่อเดิมที่ว่า “สิบพ่อค้าไม่เท่าพระยาเลี้ยง” ให้กลายเป็น “ปีจอ วัน
จันทร์ เดือนเจ็ด ลูกเจ้า หลานเจ๊ก” ไม่ว่าจะมองในแง่ของการเมือง ที่เพียง
แค่ดปู ระวัตขิ องนายกรัฐมนตรีและ ครม. ภายในเพียงสองสามทศวรรษทีผ่ า่ น
มา ไม่ว่าจะเป็นชุดของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช, ชวน หลีกภัย, บรรหาร
ศิลปอาชา, และ/หรือทักษิณ ชินวัตร ฯลฯ ก็จะเห็นความเป็น “เจ๊ก/จีน” ใน
ระดับสูงของชนชั้นและสังคมไทยได้อย่างชัดเจน
เรื่องของความเป็น “เจ๊ก/จีน” ในสังคมไทยนั้น ดูเป็นเรื่องที่ “รู้ๆ”
กันทั่วไป แต่ก็เป็นความรู้ด้วย “สามัญสำ�นึก” (ส่วนใหญ่ “อ่อนแอ”) เสีย
มากกว่า แม้ว่าในระยะหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 2530
เป็นต้นมาที่เศรษฐกิจและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย และบาง
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ประเทศในอุษาคเนย์ “ร้อนฉ่า” ทำ�ท่าจะเป็น “นิคส์” หรือ “เสือ” ขึ้นมา
พร้อมๆ กับการสิน้ สุดของสงครามเย็นในเอเชียระดับมหาอำ�นาจ และสงคราม
ร้อนในระดับประเทศเล็กประเทศน้อยในอุษาคเนย์เรือ่ งราวของ “เจ๊ก/จีน” ใน
ประเทศไทยก็จะได้รบั การนำ�เสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น ละครโทรทัศน์ (ลอด
ลายมังกร) นวนิยาย (อย่าง “จดหมายจากเมืองไทย” หรือ “อยูก่ บั ก๋ง”) หรือ
สารคดี (อย่างเช่นของสมเด็จพระเทพรัตนฯ) จิตรา ก่อนันทเกียรติ (ตึ่งหน่ัง
เกี้ย) หรือ จำ�นงค์ศรี หาญเจนลักษณ์ (ดุจนาวากลางมหาสมุทร) ตลอดจน
งานวิชาการหรือกึ่งวิชาการ อย่างของเขียน ธีระวิทย์, ภูวดล ทรงประเสริฐ,
วุฒิชัย มูลศิลป์, เกษียร เตชะพีระ, พรรณี บัวเล็ก, ฯลฯ ก็ตาม แต่อาจกล่าว
ได้ว่า งานหลักที่เป็นวิชาการอย่างหนักหน่วง ที่อาศัยการ “วิจัย” ค้นคว้า
อย่างเต็มที่ และที่สำ�คัญคือใช้ภาษาจีน (ทั้งที่เป็นตัวเขียนตัวพิมพ์ หรือจาก
การสัมภาษณ์จากคำ�บอกเล่าจากภาษาถิ่นสำ�เนียงต่างๆ ของจีน) นั้น ก็ยัง
ไม่สู้จะมีมากเท่าที่ควร
เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วงานคลาสสิกของ จี.วิลเลียม สกินเนอร์ เรื่อง
Chinese Society in Thailand “สังคมจีนในประเทศไทย” ที่ปรากฏออก
มาเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก และถูกนำ�มาปรับปรุงตีพิมพ์เป็นหนังสือ
ครั้งแรกเมื่อ 2500/1957 จนกระทั่งได้รับการแปลเป็นภาษาไทยตีพิมพ์ขึ้น
ในปี 2529/1986 เป็นเวลาได้ 20 ปีแล้วนั้น ก็ยังดำ�รงความเป็นคลาสสิกอยู่
และจำ�เป็นอย่างยิ่งในแง่ของวิชาทางประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
ตลอดจนสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจะต้องหันกลับไปดูงานชิน้ นี้ ทีเ่ ปรียบ
เสมือนการเปิดฉากทางวิชาการ “ไทยศึกษา” หรือ “อุษาคเนย์ศึกษา” เป็น
ก้าวแรกอย่างแท้จริง
สกินเนอร์นั้น นับได้ว่าเป็น “นักจีนวิทยา” (Sinologist) โดยแท้จริง
ดังจะเห็นได้จากผลงานทางวิชาการมากมายมหาศาลเหลือคณานับ แต่ที่น่า
สนใจก็คือท่านเริ่มต้นด้วยการให้ความสนใจต่อ “ปัญหาจีน” ในอุษาคเนย์
โดยเริ่มจากไทยแล้วก็ไปยังอินโดนีเซีย ก่อนที่ท่านจะไปทุ่มเทให้กับจีนแผ่น
ดินใหญ่อย่างจริงจังและเป็นกอบเป็นกำ� อาจจะเป็นไปได้ว่าในบริบทของ
กาลเวลาของท่านในสมัยยุคทศวรรษ 1950s ทีก่ ารต่อสูใ้ นยุค “สงครามเย็น”
ช่วงชิงความเป็นใหญ่และเป็นผูน้ ำ� (hegemony) ระหว่างสหรัฐฯ กับสหภาพ
โซเวียต (ทีย่ งั มีจนี “แดง” ร่วมอยูใ่ นค่ายเดียวกัน) นัน้ ทำ�ให้การทีจ่ ะค้นคว้า
และวิจัยในเมืองจีนโดยตรงเป็นไปได้ยากยิ่ง
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ดังนั้นไทยหรืออินโดนีเซีย กับ “จีนโพ้นทะเล” จึงกลายเป็นดินแดน
และเป้าหมายของการวิจยั ของท่านไป ดังจะเห็นได้จากงานชิน้ แรกๆ เลย คือ
Report on the Chinese in Southeast Asia. Ithaca: Cornell University
Southeast Asia Program 1951. 91 p. (Data papers 1) ที่ก็ทำ�ออกมาใน
รูปแบบของเอกสารวิชาการ (data papers) มากกว่าจะเป็นหนังสือเล่ม และ
นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการก่อตัวของสิ่งที่เราจะมารู้จักกันว่า “อาณาบริเวณ
ศึกษา” หรือ area studies ที่เป็นที่มาของ Southeast Asian studies หรือ
Thai studies อันมีมหาวิทยาลัยคอร์แนลล์ที่สกินเนอร์ไปสังกัดเล่าเรียนอยู่
จนได้ปริญญาเอก เป็นจุดหนึง่ ของการเริม่ ต้นวิชาการด้านนี้ ทีม่ าพร้อมๆ กับ
“สงครามเย็น” พร้อมๆ กับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ ในการสกัดกั้น
คอมมิวนิสต์ (Communist containment policy) ที่อาจกล่าวได้อีกเช่นกัน
ว่าเป็น “ต้นกำ�เนิด” หรือ “บรรพบุรุษ” ของ “อุษาคเนย์ศึกษา” ทั้งหลาย
ทั้งปวง ไม่ว่าจะในออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ฯลฯ
สกินเนอร์ กล่าวอารัมภบทที่มาของการศึกษางานชิ้นเอกของท่านไว้
ว่า “ชาวจีนโพ้นทะเล ได้ครองความสำ�คัญสำ�หรับอนาคตของภูมภิ าคนีย้ งิ่ ขึน้
พร้อมๆ กันกับการสิน้ สุดของลัทธิจกั รวรรดินยิ มตะวันตกในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ การสถาปนาอำ�นาจรัฐคอมมิวนิสต์ของจีน ทำ�ให้จีนสามารถขยาย
อิทธิพลได้มากขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม หลายศตวรรษหรือนับเป็นพันปีก่อน
วิวัฒนาการเหล่านี้ ชาวจีนโพ้นทะเลมีบทบาทสำ�คัญอยู่แล้วในการพัฒนา
เศรษฐกิจและความเจริญทางสังคมของรัฐสำ�คัญๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
“ไม่เป็นการเกินความจริงเลยทีจ่ ะกล่าวว่า เราจะไม่สามารถเข้าใจหรือ
วิเคราะห์ประวัตศิ าสตร์ไทยปัจจุบนั ได้อย่างถูกต้อง หากแยกบทบาทและเรือ่ ง
ราวของชาวจีนโพ้นทะเลออกไป แม้กระนัน้ ก็ตามทัง้ นักประวัตศิ าสตร์ชาวไทย
และชาวตะวันตกก็ท�ำ นองเดียวกัน ทีเ่ กือบจะไม่ให้ความสนใจชาวจีนโพ้นทะเล
จึงหวังได้วา่ การศึกษาพิจารณานีจ้ ะช่วยแก้ความไม่สนใจเปรียบเทียบทีเ่ กีย่ ว
กับลักษณะของชาวจีนโพ้นทะเลในผลงานประวัตศิ าสตร์ประเทศไทย และให้
ภูมิหลังที่จำ�เป็นเพื่อความเข้าใจบทบาทของจีนในปัจจุบัน”
คำ�ว่า “บทบาทของจีนในปัจจุบัน” ของสกินเนอร์ในที่นี้ ก็คือใน
ทศวรรษ 2490-2500 ในยุคสมัยของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ก่อน
หน้าการ “รัฐประหารแฝด 2500-2501” ของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ อันเป็น
ช่วงของระยะเวลาวิจัยและงานเขียนของสกินเนอร์เอง ซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดาย

14

คำ�นำ� สังคมจีนในไทย : ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์

ยิ่งเพราะในยุคสมัยต่อมาที่อาจเรียกได้ว่า “สมัยอเมริกันในไทย” ที่เต็มไป
ด้วยเงินดอลลาร์ ฐานทัพอเมริกนั ทหารจีไอนัน้ การต่อต้านคอมมิวนิสต์ของ
รัฐไทย (ซึง่ ก็หมายถึงจีนแดงหรือจีนแผ่นดินใหญ่โดยเฉพาะเจาะจง มากกว่า
โซเวียตด้วยซ้ำ�ไป) ได้ดำ�เนินไปอย่างเข้มข้นภายใต้รัฐบาลของคณาธิปไตย
สฤษดิ์/ถนอม/ประภาส
กว่ากระแสของขบวนการประชาธิปไตยทีน่ �ำ โดยนักเรียนนิสติ นักศึกษา
จะนำ�มาซึ่งเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 อันเป็นแรงผลักดันภายในที่ทำ�ให้
นายกฯ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช จะต้องเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับ
จีนในปี 2518 ก็กินระยะเวลาและการก่อตัวของขบวนการ “คนรุ่นใหม่” อัน
เชื่องช้าและยืดยาวนาน
งานของสกินเนอร์ทมี่ อี ยูด่ ว้ ยกันถึง 9 บทขนาดยาวนัน้ มีความลุม่ ลึก
ทางด้านประวัตศิ าสตร์เพราะกลับไปตัง้ ต้นไกลโพ้นตัง้ แต่สมัยก่อนสุโขทัยด้วย
ซ้�ำ ไปทีว่ า่ “พ่อค้าชาวจีนได้มาตัง้ ตลาดค้าและเมืองท่าในอ่าวสยามเรียบร้อย
แล้ว เมื่อคนไทยมาถึงบริเวณปากแม่น้ำ�เจ้าพระยาและแหลมมลายูในคริสต์
ศตวรรษที่ 13 (พุทธศตวรรษที่ 19)” ดังนั้นเรื่องราวของการ “จิ้มก้อง” กับ
การค้า ที่สุโขทัย/อยุธยา มีอย่างแนบแน่นกับราชสำ�นักจีน ก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของบทที่ 1 ที่เราสามารถจะหารายละเอียดเพิ่มได้จากงานที่ตามมาภายหลัง
อย่างของสืบแสง พรหมบุญ (Sino-Siamese Tributary Relation 1970
แปลเป็นไทยในชื่อ “ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างจีนกับไทย”
2525) และสารสิน วีระผล (Tribute and Profit 1977 แปลเป็นไทยในชื่อ
“จิ้มก้องและกำ�ไร” 2548)
งานของสกินเนอร์แม้จะออกมาเป็นภาษาอังกฤษและถูกแปลเป็น
ภาษาไทยมานานปีแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ. 2529 (พิมพ์ครั้งแรก 3,000 เล่ม) ก็ตาม
แต่หนังสือเล่มนี้ก็ดูจะไม่มี “อิทธิพล” หรือ impact ในวงวิชาการไทยเท่าไร
นัก (หากจะเทียบกับในโลกกว้างข้างนอก) อาจเป็นเพราะเหตุผลง่ายๆ ทีเ่ รา
ก็รๆู้ กันว่าทัง้ อาจารย์และนิสติ นักศึกษาไม่คอ่ ยอ่านหนังสือกันอยูเ่ ป็นประจำ�
แล้ว อาจจะเพราะความลุม่ ลึกของข้อมูลประวัตศิ าสตร์ไทย (ทีไ่ ด้จากหลักฐาน
จีน) อาจจะเพราะความไม่เข้าสอดคล้องกับความเชื่อของนักประวัติศาสตร์
ไทย “กระแสหลัก” ทั่วไป ที่ยึดมั่นใน plot เรื่องของ “ราชาชาตินิยม” และ
“เชื้อชาตินิยม” ของ “เผ่าไทย” ดังนั้นข้อมูลอย่างเช่น
“น่าประหลาดใจว่า รัชกาลที่ 1 ทรงได้รบั พระราชทานพระนามภาษา
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จีนว่า เจิ้ง หัว (C. 33) และเป็นโอรสของ เจิ้ง เจา (พระเจ้าตากสิน) พระราช
บัญญัตขิ องพระจักรพรรดิจนี เกีย่ วกับสยามเมือ่ ค.ศ. 1786 (พ.ศ. 2329) ระบุวา่
‘เราเห็นแล้วว่าประมุขของประเทศองค์ปจั จุบนั ได้สบื ราชสมบัตติ อ่ จากพระราช
บิดา กษัตริยอ์ งค์ปจั จุบนั ได้สง่ คณะทูตเพือ่ มาถวายบรรณาการและความจริงใจ
ของพระองค์กเ็ ป็นทีน่ า่ สรรเสริญ’ อาจเป็นไปได้วา่ พระราชสาสน์ของรัชกาล
ที่ 1 นั้นมีความเท็จอยู่ก็ได้หรืออาจเป็นได้ว่า ผู้แปลคำ�ว่า ‘โอรส’ ผิดพลาด
มาจากคำ�ว่า ‘บุตรเขย’ ตามที่ เจิ้ง จื่อ-หนาน กล่าวถึงคำ� เจิ้ง หัว เป็นการ
ถอดความจากคำ�ว่า ‘เจ้าฟ้า’ ผิด ซึ่งหมายถึง ‘มกุฎราชกุมาร’ อย่างไรก็ตาม
มีบันทึกที่ปักกิ่งว่า กษัตริย์ราชวงศ์จักรีพระนามว่า เจิ้ง ตามพระเจ้าตากสิน
ตราบเท่าที่สยามยังคงส่งบรรณาการให้จีนอยู่” (ดูหน้า 22)
สกินเนอร์ ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า
“จากพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ เป็นภาษา
อังกฤษ (ถึงเซอร์จอห์น เบาว์รงิ ) ทีท่ รงบรรยายไว้อย่างเห็นภาพว่า พระราช
บิดาของรัชกาลที่ 1 ‘ได้สมรสกับธิดาสาวสวยของครอบครัวจีนที่มั่งคั่งที่สุด
ในย่านจีน...ของอยุธยา’ ถ้าหากเป็นเช่นนี้แล้วสตรีผู้นี้ก็เป็นพระมารดาของ
รัชกาลที่ 1 ฉะนั้นต้นราชวงศ์จักรีจึงเป็นลูกครึ่งจีน...แน่นอนทีเดียวรัชกาลที่
1 จะทรงมีพระสนมมากกว่าหนึ่งคนที่มีบรรพบุรุษเป็นชาวจีน ก็พอจะสรุปได้
ว่า พระมารดาของรัชกาลที่ 2 เป็น ‘ไทยแท้’ ในกรณีนี้รัชกาลที่ 2 จึงทรงมี
เชื้อจีนเศษหนึ่งส่วนสี่ และรัชกาลที่ 3 ทรงมีเชื้อจีนเศษหนึ่งส่วนแปด
“อย่างไรก็ตามรัชกาลที่ 4 ทรงเป็นโอรสของรัชกาลที่ 2 กับสมเด็จ
พระสุริเยนทรฯ ผู้ซึ่งเป็นพระธิดาของพระพี่นางในรัชกาลที่ 1 และบิดาที่
เป็นเศรษฐีจีน ฉะนั้น เนื่องจากพระมารดามีเชื้อจีนเศษสามส่วนสี่ และพระ
บิดามีเชือ้ จีนเศษหนึง่ ส่วนสี่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ (รัชกาลที่ 4) จึง
ทรงมีเชื้อจีนครึ่งหนึ่ง รัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่ 4 กับ
พระราชนัดดาของรัชกาลที่ 2 ผู้ซึ่งจะต้องมีเชื้อจีนอย่างน้อยที่สุดก็เศษหนึ่ง
ส่วนสิบห้า ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ (รัชกาลที่ 5) จึงทรงมี
เชื้อจีนมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสี่...” (หน้า 24)
อนึ่ง ขอแทรกไว้ว่าความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างราชสำ�นักไทย
กับจีน ตามระบบการทูตบรรณาการหรือ “จิ้มก้อง” นี้นั้น ได้สะดุดหยุดลง
พระจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 4 ส่งบรรณาการไปจีนเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ.
2396 หรือ ค.ศ. 1853 อีก 2 ปีต่อมาสยามก็ลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริงปี
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พ.ศ. 2398 หรือ ค.ศ. 1855 หลุดออกจากวงจรของ Pax Sinica เข้าสู่ Pax
Britanica และก็นา่ สนใจว่าในพระราชสารทีม่ ไี ปมาระหว่างราชสำ�นักจีนและ
ไทยนัน้ รัชกาลที่ 4 จะใช้ “พระแซ่แต้” และพระนาม “เป๋ง” [แต้ เป็นสำ�เนียง
แต้จวิ๋ ซึง่ ตรงกับ “เจิง้ ” ในภาษาจีนกลางนัน่ เอง และแซ่แต้ ก็เป็นพระแซ่ของ
พระเจ้ากรุงธนบุรี (ตากสิน) ด้วยเช่นกันกับราชวงศ์จักรีตอนต้น]
พระราชลัญจกรตัวหนังสือจีนของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 4 ที่ทรงประทับในสารส่งให้เซอร์จอห์น
เบาว์ริงเมื่อ พ.ศ. 2398 หรือ ค.ศ. 1855 อ่านได้ความว่า พระ
แซ่แต้ (เจิ้ง) พระนามเป๋ง (หมิง) ตัวอักษรบนและล่างตาม
ลำ�ดับ (จากหนังสือ The Kingdom and People of Siam:
Sir John Bowring ฉบับพิมพ์ปี 1857)
แน่นอนถ้าหากจะนำ�การวิเคราะห์ของสกินเนอร์ดงั กล่าวข้างต้น ก็คงจะ
ไม่เข้ากรอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยใหม่ ที่เป็นเรื่องของ “ราชา-เชื้อ
ชาตินิยม” ของ “เผ่าไทย” (ของทั้งรัชกาลที่ 6 ทั้งจอมพล ป. พิบูลสงคราม
และทัง้ หลวงวิจติ รวาทการ) แต่อย่างใด แต่ในยุคสมัยปัจจุบนั ทีต่ อ้ งการความ
“สมานฉันท์” และ “ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรม”
กลายเป็นมนตราท่องบ่นกัน ก็หวังว่าข้อมูลอดีตข้างต้นจะนำ�มาเป็นประโยชน์
สำ�หรับยามยากในปัจจุบันสมัยของเรา
จุดเด่นของงานของสกินเนอร์ คือ การให้ภาพของการอพยพโยกย้าย
แรงงานจีนจำ�นวนมหึมาเข้าสู่สยามในช่วงต้นและกลางรัตนโกสินทร์ การ
จำ�แนกแจงแจกให้เห็น “ความหลากหลาย” ของกลุ่มสำ�เนียงภาษาถิ่นต่างๆ
ของจีน (ไม่ว่าจะเป็นแต้จิ๋ว กวางตุ้ง ฮกเกี้ยน ไหหลำ� ฯลฯ) การเข้าสู่อาชีพ
ตามความถนัดและความจำ�เป็นของคนจีนเหล่านัน้ และ “การผสมกลมกลืน”
(assimilation) ประสานกันเข้ากับสังคมและชนชาติไทย/และหรือชาติอื่นๆ
ตลอดจนการถูกเลือกปฏิบตั กิ ารกีดกันและการบีบบังคับ (นับแต่สมัยของรัชกาล
ที่ 6 จนถึงสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงครามก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่
2) ในเรือ่ งของชาติพนั ธุ์ ภาษาและวัฒนธรรมอันเป็นตัวอย่าง “คลาสสิก” แต่
ค่อนข้าง “ประสบ” ความสำ�เร็จของรัฐบาลกลางของไทย
และนีก่ เ็ ป็นทีม่ าของคำ�วิพากษ์ตอ่ งานของสกินเนอร์ ทีน่ กั วิชาการจำ�นวน
ไม่นอ้ ยไม่เห็นด้วยกับสมมุตฐิ านของความสำ�เร็จของนโยบาย “assimilation”
ทีห่ ลายคนคิดว่าแม้รฐั ไทยจะประสบความสำ�เร็จในกรณีที่ “กลืน” จีนให้เป็น
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ไทย แต่นี่คือการ assimilate จนความเป็นจีนสูญหายมลายไปสิ้น หรือ ว่า
นี่เป็นเพียง integration ที่แม้จะผนวกหรือบูรณาการความเป็นจีนให้เข้ากับ
ไทยได้ แต่ผคู้ นเชื้อสายจีนก็ยงั รักษา “อัตลักษณ์” ของตนไว้ได้อย่างเด่นชัด
ทีไ่ ม่ใช่ “ไทย” แต่กไ็ ม่ใช่ “จีน” และทีส่ �ำ คัญคือ ตัวอย่างของความสำ�เร็จเช่น
นี้ รัฐหรือผู้นำ�ไทยจะต้องไม่เข้าใจผิด และนำ�ไปใช้ในกรณีอื่นๆ โดยเชื่อว่าจะ
ประสบความสำ�เร็จเช่นกัน ดังเห็นได้อย่างชัดในกรณีของ 3-4 จังหวัดภาคใต้
ทีร่ ฐั ยังไม่ส�ำ เร็จหรืออาจไม่มที างสำ�เร็จในการ assimilate คนทีช่ าติพนั ธุแ์ ละ
ภาษาคือ “มลายู” และศาสนาคือ “อิสลาม”
ใน “ความสำ�เร็จ” ของรัฐไทยต่อปัญหาภายในว่าด้วย “เจ๊ก/จีน” ไม่
ว่าจะมาด้วยความสุขมุ คัมภีรภาพของนโยบายและการปฏิบตั ไิ ม่วา่ จะมาด้วย
การบีบบังคับและการใช้พละกำ�ลังไม่วา่ จะมาด้วย “โชค” หรือ “โอกาส” (ทีม่ า
กับลัทธิอาณานิคม หรือที่มากับการต่อต้านคอมมิวนิสต์ก็ตาม) เรื่องราวของ
คนจีนในไทย ทัง้ ผูท้ ตี่ ระหนักหรือไม่ตระหนักใน “ภูมหิ ลัง” ของความเป็นเจ๊ก/
จีนก็ตามในบรรยากาศของการครบรอบและเฉลิมฉลอง 30 ปี ความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช และ นรม. โจว เอินไหล
(1 กรกฎาคม 2518-2548) และการทีป่ ระเทศจีนได้กา้ วขึน้ มาเป็นมหาอำ�นาจ
อันดับ 2 ของโลกท้าทายกับสหรัฐฯ (และไทยก็ได้สมัครใจกลับคืนเข้าสู่วงจร
ของ Pax Sinica อีกครั้งหนึ่งแล้ว) นั้น น่าจะเป็นโอกาสของการทบทวนภูมิ
หลังของความสัมพันธ์ไทยจีนดังกล่าว ซึ่งมีมานานนับกว่า 1 พันปี ก่อนหน้า
สุโขทัย/อยุธยาด้วยซ้ำ�ไป ก่อนหน้า 600 ปี ของซำ�ปอกง/เจิ้งเหอเป็นไหนๆ
รัฐบาลไทย “ยุคทักษิโณมิกส์” กำ�ลัง “ขับรถ-รัฐไทย” อย่างเร็ววิ่ง
(ตามจีน ตามฝรัง่ ) ไปข้างหน้าแต่รฐั ไทยก็นา่ จะต้องมองกลับไปดูทาง “กระจก
หลัง” ด้วยเช่นกัน และนี่ก็เป็นที่มาของการนำ� “สังคมจีนในประเทศไทย”
ของ จี. วิลเลียม สกินเนอร์ กลับมาตีพิมพ์อีกครั้งหนึ่งในโอกาสอันเป็นมงคล
นี้ของปี พ.ศ. 2548
มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ต้องขอขอบคุณ
มูลนิธโิ ตโยต้าประเทศไทยและบริษทั โตโยต้า มอเตอร์เป็นอย่างสูง ทีส่ นับสนุน
งานทางด้านวิชาการเช่นนีม้ าเป็นประจำ� ขอบคุณสำ�นักข่าวสารอเมริกนั กทม.
ที่ช่วยดำ�เนินการในการขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยคอร์แนลล์ให้มีการแปล
ออกเป็นภาษาไทย ขอบคุณบริษัทไทยวัฒนาพานิช ที่อนุญาตให้นำ�ฉบับ
ต้นแบบในการพิมพ์ครัง้ แรกเมือ่ ปี 2529 มาตีพมิ พ์ใหม่ในครัง้ นี้ ขอบคุณผูแ้ ปล
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: พรรณี ฉัตรพลรักษ์, ชืน่ จิตต์ อำ�ไพพรรณ, ม.ร.ว. ประกายทอง สิรสิ ขุ , ภรณี
กาญจนัษฐิติ, ปรียา บุญญะศิริ, ศรีสุข ทวิชาประสิทธิ, และกองบรรณาธิการ
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จิ้มก้องและกำ�ไร : การค้าไทย-จีน
2195-2396/1652-1853
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

การศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางการค้าในระบบ
บรรณาการระหว่างไทยกับจีน ทีป่ รากฏโดดเด่นในวงวิชาการของไทย ได้แก่
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 3 เรื่อง คือ
1. Sino-Siamese Tributary Relations, 1282-1853 ของ ดร. สืบแสง
พรหมบุญ ที่ได้เสนอต่อมหาวิทยาลัยวิสคอนชิน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ
พ.ศ. 2514/ค.ศ. 1970
2. Tribute and Profit: Sino-Siamese Trade. 1652-1853 ของ ดร.
สารสิน วีระผล ที่ได้เสนอต่อมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อ พ.ศ. 2517/ค.ศ. 1974
3. Fields from the Sea: Chinese Junk Trade with Siam during
the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries ของ ดร. เจนนิ
เฟอร์ เวย์น คุชแมน (Jennifer Wayne Cushman) ที่เสนอต่อมหาวิทยา
ลัยคอร์แนลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
งานวิจยั เหล่านีม้ คี ณ
ุ ปู การทัง้ ต่อการศึกษาประวัตศิ าสตร์ไทยและการ
ศึกษาประวัตศิ าสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยอย่างทีไ่ ม่เคยปรากฏมา
ก่อนเพราะมีการใช้เอกสารอย่างหลากหลาย ทั้งภาษาไทย ภาษาจีน ภาษา
อังกฤษ ภาษาญีป่ นุ่ และภาษาไต้หวัน จึงเกิดการตีความเรือ่ งราวในประวัตศิ าสตร์
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ไทยอย่างกว้างขวางกว่าที่เคยรับรู้และเข้าใจกันมาก่อน
งานเหล่านีม้ คี วามเกีย่ วเนือ่ งกันตรงที่ งานชิน้ แรกให้ภาพรวมของความ
สัมพันธ์กบั ประเทศจีนในระบบบรรณาการ ทัง้ ในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชงิ
หรือนับตั้งแต่มีหลักฐานว่าสยามได้ส่งบรรณาการไป “จิ้มก้อง” พระเจ้ากรุง
จีนจนกระทั่งยุติการกระทำ�ดังกล่าวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเมื่อ พ.ศ. 2396 โดยเน้นเรื่องขั้นตอนและระเบียบการปฏิบัติ ส่วน
งานชิ้นที่ 2 เน้นเรื่องความสัมพันธ์ทางการค้าและการทูตที่ทั้งสองประเทศ
ต่างได้รับผลประโยชน์มากที่สุด จนกระทั่งความสัมพันธ์นี้ได้เสื่อมสลายลง
พร้อมกับอาณาจักรแห่งสวรรค์อนั ยิง่ ใหญ่สมัยราชวงศ์ชงิ และงานชิน้ สุดท้าย
เน้นรายละเอียดของการค้าสำ�เภาไทย-จีนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดย
ให้รายละเอียดของบรรยากาศในการเดินเรือเพือ่ ทำ�การค้าของชาวจีน ตลอด
จนชนิดของสินค้าเข้าและออกของจีนกับสยาม
มูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ได้จัดพิมพ์งานของ ดร. เจนนิเฟอร์ เวย์น คุช
แมน เป็นเรื่องแรก เมื่อ พ.ศ. 2528 คือ การค้าทางเรือสำ�เภาจีน-สยาม ยุค
ต้นรัตนโกสินทร์ แปลโดย ชื่นจิตต์ อำ�ไพวรรณ ต่อมา เมื่อ พ.ศ. 2529 ก็ได้
จัดพิมพ์งานของ ดร. สืบแสง พรหมบุญ คือ ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการ
ระหว่างจีนกับไทย แปลโดย กาญจนี ละอองศรี
สำ�หรับงานของ ดร. สารสิน วีระผล นั้น ได้จัดแปลและพิมพ์ตาม
ต้นฉบับภาษาอังกฤษในปีนี้ (พ.ศ. 2548) ให้ชื่อภาษาไทยว่า จิ้มก้องและ
กำ�ไร : การค้าไทย-จีน แปลโดย พรรณงาม เง่าธรรมสาร รังสี ฮั่นโสภาและ
สมาพร แลคโซ
สิง่ ทีป่ รากฏใน จิม้ ก้องและกำ�ไร : การค้าไทย-จีน นอกจากจะให้ภาพ
ความสำ�คัญของการค้าในระบบบรรณาการที่ทั้งจีนและไทยต่างก็ได้รับผล
ประโยชน์คมุ้ ค่าแล้ว รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ก็ชว่ ยสร้างความกระจ่างให้กบั
เอกสารโบราณของไทยด้วยเช่นกันและทำ�ให้เข้าใจประวัตศิ าสตร์จนี ในบางแง่
มุมได้ชดั เจนขึน้ ด้วย ตัวอย่างเช่น การแปลเอกสารภาษาจีนทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ส่งบรรณาการไปถวาย คือ “ศุภอักษรจงต๊กมูอี๋ถึงเจ้าพระยาพระคลัง ครั้งที่
4” ที่กล่าวถึงบุคคลเดียวกันใน พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาล
ที่ 4 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ คือ “จงต๊กมูอี๋เจ้าเมืองกวางตุ้ง”
เราอาจเข้าใจว่า “จงต๊กมูอี๋” เป็น “เจ้าเมือง” หรือ Governor ใน
ภาษาอังกฤษ แต่สิ่งที่ปรากฏในงานของอาจารย์สารสินได้ช่วยอธิบายเพิ่ม
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ขึ้นว่า “จงต๊กมูอี๋” ไม่ได้เป็น Governor ธรรมดาๆ แม้ว่าการปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศจีนนั้น มี “มณฑล” เป็นหน่วยทางการปกครองที่ใหญ่
ที่สุด โดยมีข้าหลวงประจำ�มณฑล หรือ Governor เป็นผู้ปกครองสูงสุด แต่
ในสมัยราชวงศ์ชิง ราชสำ�นักได้สร้างระบบการควบคุมที่ใหญ่กว่านั้น โดย
แต่งตั้ง “ข้าหลวงใหญ่” คือ “Governor-General” หรือ “Viceroy” เป็น
ผู้ปกครองสูงสุด ดูแล 2 มณฑล โดยมีชื่อเรียกทั้งสองมณฑลควบกัน ชื่อที่
พบบ่อยๆ ในหนังสือเล่มนี้ คือ เหลียงกว่าง กับ หมิ่นเจ้อ
“ข้าหลวงใหญ่แห่งมณฑลเหลียงกว่าง” เป็นคนเดียวกับ “จงต๊กมูอี๋
เจ้าเมืองกวางตุ้ง” เพราะคำ�ว่า “เหลียงกว่าง” ก็คือ มณฑล “หว่าง” ทั้งสอง
ได้แก่ กว่างตง (กวางตุง้ ) กับ กว่างซี (กวางสี) และข้าหลวงใหญ่ผมู้ ตี �ำ แหน่ง
เป็น “จงต๊กมูอี๋” ก็มีทำ�เนียบบริหารราชการอยู่ที่เมือง Canton คือ กวางตุ้ง
(กว่างโจว/กวางเจา) ในมณฑลกวางตุ้ง เช่นเดียวกับข้าหลวงประจำ�เมือง
กวางตุ้ง เมื่อคณะทูตสยามเดินทางไปถวายบรรณาการพระเจ้ากรุงจีนที่กรุง
ปักกิง่ นัน้ ต้องเริม่ เดินทางจากชายแดนทีอ่ ยูใ่ กล้ทะเลตะวันออกมากทีส่ ดุ คือ
เมืองกวางตุง้ โดยมี “จงต๊กมูอ”ี๋ ผูม้ อี �ำ นาจสูงสุดในการบริหารทัง้ สองมณฑล
และมีท�ำ เนียบอยูท่ เี่ มืองนัน้ เป็นผูป้ ระสานงานรับรองคณะทูตของไทย เอกสาร
ไทยจึงเรียกว่า “จงต๊กมูอี๋” เป็น เจ้าเมืองกวางตุ้ง”
ส่วน “ข้าหลวงใหญ่แห่งมณฑลหมิน่ เจ้อ” มีหน้าทีด่ แู ลมณฑล “หมิน่ ”
กับมณฑล “เจ้อ” หมิ่นเป็นชื่อย่อของ ฝูเจี้ยน หรือ ฮกเกี้ยน เพราะตัวอักษร
“ฝู” อ่านได้ว่า “หมิ่น” ด้วยเช่นกัน ส่วน “เจ้อ” ก็เป็นชื่อย่อของ “เจ้อเจียง”
ข้าหลวงใหญ่แห่งมณฑล “หมิ่นเจ้อ” จึงดูแลมณฑลฮกเกี้ยนกับเจ้อเจียง อัน
เป็นบริเวณที่มีผู้นิยมออกไปค้าขายและตั้งถิ่นฐานในประเทศสยาม
การแปลเรื่อง Tribute and Profit: Sino-Siamese Trade, 16521853 นี้ ยึดถือตัวสะกดตามต้นฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การถอดเสียงภาษา
จีนเขียนเป็นภาษาอังกฤษเมื่อ 30 ปีก่อน ที่ใช้ระบบเวดแอนด์ไจลส์ (Wade
and Giles) อันต่างจากระบบพินยิน (Pinyin) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น
การถอดเสียงภาษาจีนในหนังสือเล่มนี้จึงเป็นระบบเก่าที่สอดคล้องกับการ
ใช้หลักฐานของไทยในเวลานั้น และใช้คำ�ที่นิยมเรียกในภาษาไทยเป็นสำ�คัญ
ยกตัวอย่างเช่น Fukian ที่ปัจจุบันเรียกว่าฝูเจี้ยนนั้น คำ�ไทยเรียกว่า ฟุเกี้ยน
(ตามเสียงภาษาอังกฤษ) กับฮกเกี้ยน ก็จะใช้ ฮกเกี้ยน ส่วน Ch’ao Chou
คือ เฉาโจวในมณฑลกวางตุง้ หรืออำ�เภอแต้จวิ๋ ก็จะใช้ แต้จวิ๋ สำ�หรับ Amoy
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หรือทีร่ ะบบปัจจุบนั เขียนว่า Xiamen หรือ เซีย่ หมิน ก็คอื เมืองเอ้หมึง เป็นต้น
โดยจะเขียนคำ�อ่านทั้งหมดไว้เมื่อคำ�นั้นปรากฏในครั้งแรก
สำ�หรับการอธิบายความเพิ่มเติมโดยผู้เขียนและผู้แปลนั้น จะระบุว่า
เป็นคำ�อธิบายของผูใ้ ด ยกเว้นการอธิบายเพิม่ เติมในข้อความทีย่ กมาทัง้ หมด
ทีเ่ ป็นของผูเ้ ขียนโดยไม่ระบุ ส่วนการอธิบายเพิม่ เติมโดยบรรณาธิการนัน้ จะ
อธิบาย [ในวงเล็บเช่นนี้] โดยไม่ระบุเช่นกัน
Tribute and Profit: Sino-Siamese Trade, 1962-1853 เป็นงาน
วิจัยที่เสนอมุมมองใหม่ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยอย่างกว้างขวางและ
ลึกซึ้ง แต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากงานนี้เต็มที่นัก ดังนั้น
ในวาระครบ 30 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน และ 600 ปีซำ�ปอกง/เจิ้งเหอ ในปี
พ.ศ. 2548/ค.ศ. 2005 นี้ มูลนิธิโครงการตำ�ราฯ จึงจัดแปลและพิมพ์ผลงาน
นี้ในโอกาสสำ�คัญดังกล่าว ทั้งยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวาระที่สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทูตสันถวไมตรี” แห่งราชสำ�นัก
ไทย ผู้เสด็จไปเยืยนทุกมณฑลของประเทศจีนมาแล้ว ทรงเจริญพระชนมายุ
50 พรรษา อีกด้วย
ขอขอบคุณ ดร. สารสิน วีระผล ทีไ่ ด้ชว่ ยอ่านผลงานแปล อธิบายความ
เพิ่มเติมและตรวจทานการถอดเสียงภาษาจีน
ขอบคุณคณะผู้แปล คือ พรรณางาม เง่าธรรมสาร รังสี ฮั่นโสภา และ
สมาพร แลคโซ ทีไ่ ด้จดั แปลหนังสือเรือ่ ง จิม้ ก้องและกำ�ไร อย่างตัง้ ใจและรวดเร็ว
ขอบคุณ ดรีม แคชเชอร์ กราฟฟิค ที่ได้ออกแบบปกอันงดงาม และ
ดำ�เนินการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
กัณฐิกา ศรีอุดม
ตุลาคม 2548

รายนามคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2559
นางเพ็ชรี สุมิตร
นายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
นายพนัส ทัศนียานนท์
นายธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
นายรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
นายวิทยา สุจริตธนารักษ์
นางสาวศรีประภา เพชรมีศรี
นายประจักษ์ ก้องกีรติ
นางสาวอุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์
นายบดินทร์ อัศวาณิชย์
นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ
นายธำ�รงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

ประธานและผู้จัดการ
รองประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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สัมมนาประจำ�ปี 2559
ASEAN: Siam-Thailand + Japan + China and + India
ศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุม ภูกามยาว อาคารเรียนรวม (เดิม)
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
08.00-09.00

ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง
Registration / Tea and Coffee Break
09.00–09.30 พิธีเปิดการสัมมนา / Opening Ceremony
- ศ. พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
		 กล่าวต้อนรับ / Welcoming
- ศ. เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย
		 พะเยา กล่าวแนะนำ�มหาวิทยาลัยพะเยา
- ศ. เกียรติคุณ เพ็ชรี สุมิตร ราชบัณฑิต ประธานมูลนิธิโครงการ
		 ตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงาน / Report
- คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการบริษัท โตโยต้า
		 มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด และกรรมการมูลนิธโิ ตโยต้าประเทศไทย
		 กล่าวเปิดงาน / Opening
- มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพหมู่ / Souvenirs Exchange and
		 Group Photos
09.30–12.00 อภิปรายรวม / Panel “ASEAN + Japan: Social-EconomicCultural Connectivity” / อาเซียน + ญีป่ นุ่ : ความเชือ่ มโยงสังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
		 คุณสุรศักดิ์ สุทองวัน | คุณซินยา อาโอกิ | ดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ |
		 ผศ. ดร. ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ | คุณอดิศกั ดิ์ ศรีสม ดำ�เนินรายการ
		 และนำ�อภิปราย
12.00–13.00 อาหารกลางวัน / Lunch
13.00–14.30 แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ / Panels
ห้องที่ 1 “ASEAN + China: ASEAN and SENO (sud/South,
est/East, nord/North, ouest/West) Boundary” / อาเซียน +
จีน : อาเซียน และ เขตแดนทางบก ทะเล และอากาศ
		 ศ. ดร. ยศ สันตสมบัติ | รศ. ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น |

		 อ. อัครพงษ์ ค่ำ�คูณ | อ. ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ ดำ�เนินรายการ
		 และนำ�อภิปราย
ห้องที่ 2 / Room 2 : “Water Scarcity: The Mekong,
The Chao Phraya and The Salween Rivers” แม่น�้ำ โขง เจ้าพระยา
สาละวิน : ปัญหาน้ำ�ในอาเซียน
		 คุณเพียรพร ดีเทศน์ | รศ. ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี |
		 ดร. รอยล จิตรดอน | ผศ. มนตรา พงษ์นิล ดำ�เนินรายการ
		 และนำ�อภิปราย
ห้องที่ 3 “ASEAN Beyond Boundary” / อาเซียนไร้พรมแดน
		 ดร. อุษามาศ เสียมภักดี | ผศ.ดร. ธำ�รงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ |
		 คุณพิมพ์สิริ เพชรน้ำ�รอบ | อ. อักษราภัค ชัยปะละ |
		 อ. พิพัฒน์ ธนากิจ ดำ�เนินรายการและนำ�อภิปราย
14.30–15.00 อาหารว่าง / Tea and Coffee Break
15.00–16.30 แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ / Panels
ห้องที่ 1 / Room 1 : “ASEAN + India: Mahabharata and
Southeast Asia” / อาเซียน + อินเดีย : มหาภารตะ และอุษาคเนย์
		 ศ. พิเศษ ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ | อ. คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง |
		 คุณปิยณัฐ สร้อยคำ� | ดร. สิงห์ สุวรรณกิจ | ผศ. กาญจนี ละอองศรี
		 ดำ�เนินรายการและนำ�อภิปราย
ห้องที่ 2 / Room 2 : “State and Church: Buddhism in ASEAN”/
รัฐกับศาสนจักร : พุทธศาสนาในอาเซียน
		 ภิกษุณีธัมมนันทา | คุณวิจักขณ์ พานิช | อ. สุรพศ ทวีศักดิ์ |
		 คุณณัฐพงศ์ ดวงแก้ว | อ. สมฤทธิ์ ลือชัย ดำ�เนินรายการและ
		 นำ�อภิปราย
ห้องที่ 3 / Room 3 : “LGBT Rights in the ASEAN Community”
/ LGBT: เพศวิถีในอาเซียน
		 ผศ. ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล | คุณชุมาพร แต่งเกลี้ยง |
		 คุณชานันท์ ยอดหงษ์ | ผศ. ดร. อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์ |
		 อ. ดารารัตน์ คำ�เป็ง | ดำ�เนินรายการและนำ�อภิปราย
พิธีกรประจำ�ตลอดงาน สมฤทธิ์ ลือชัย

