
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำาปี 2559/2016 2016
255925

จีน 
CHINA 

มูลนิธิโครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

5



จีน China
มูลนิธิโครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เอกสารประกอบสัมมนาวิชาการประจำาปี 2559/2016 
ASEAN: Siam-Thailand + Japan + China and + India
ศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุม ภูกามยาว อาคารเรียนรวม (เดิม) มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

พิมพ์ครั้งแรก :  พฤศจิกายน 2559

ออกแบบปกและรูปเล่ม : DREAM CATCHER GRAPHIC CO., LTD.
   โทร. 0 2455 3932, 0 2455 3995

จัดพิมพ์โดย 

 มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
 Toyota Thailand Foundation
 186/1 หมู่ 1 ถนนทางรถไฟเก่า ต. สำาโรงใต้ อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130 
 โทรศัพท์ 0 2386 1393-5 โทรสาร 0 2386 2880
 186/1 Moo 1 Old Railway Road, T. Samrong Tai, A. Prapadaeng, Samutprakan 10130
 Tel. 0 2386 1393-5 Fax. 0 2386 2880

 มูลนิธิโครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 The Foundation for the Promotion of Social Sciences and Humanities Textbooks Project
 413/38 ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร/โทรสาร 0 2433 8713
 413/38 Arun-amarin Road, Bangkoknoi, Bangkok, Siam 10700 Tel./Fax. 0 2433 8713
 http://www.textbooksproject.com | http://www.textbooksproject.org



แนะนำาหนังสือชุด “30 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน” 2
 [จากหนังสือสรุปการสัมมนาประจำาปี 2548 
 30 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน 600 ปี ซำาปอกง/
 เจิ้งเหอ กับอยุธยาและอุษาคเนย์, 2549]

คำานำา 11
 [จากหนังสือสังคมจีนในไทย : ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์, 2548]

ถ้อยแถลง  19
 [จากหนังสือจิ้มก้องและกำาไร : การค้าไทย-จีน 
 2195-2396/1652-1853, 2548] 



พิธีกร :
ช่วงต่อไปจะเป็นการแนะนำาหนังสือท่ีปีนี้เราจัดพิมพ์ขึ้นมา มีความ

สำาคัญมากๆ ผู้ที่จะมาแนะนำา 2 ท่านด้วยกัน ท่านแรกเป็นอาจารย์ที่หลาย
ท่านไปท่องเที่ยวคงจะเคยรู้จักดี เป็นผู้บรรยาย เป็นมัคคุเทศก์กิตติมศักด์ิ
ท่ีเสียงนุ่มท่ีสุดในประเทศไทย ปัจจุบันอาจารย์สอนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร อาจารยจ์บปรญิญาตรจีากคณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ วุฒิบัตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากสถาบันสังคมศึกษา 
ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ปรญิญาโททางการเมอืงและยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจาก
สถาบนัสงัคมศกึษาประเทศเนเธอรแ์ลนด์ ขอเรยีนเชญิอาจารยท์รงยศ แววหงษ์

และอีกท่านที่จะมาแนะนำาหนังสือ ท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัย
นวัตกรรมทางสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นนิสิตปริญญาเอก ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์เป็นผู้ที่
สนใจและมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องประวัติศาสตร์อยุธยา รัตนโกสินทร์ 
และการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม อาจารยเ์พิง่เขยีนหนงัสือเรือ่ง หมอ่มราชวงศ์
คึกฤทธิ์ ปราโมช และเป็นคนค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางไปเปิด
สมัพนัธไมตรีเมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ผูช้ว่ยศาสตราจารยธ์ำารงศกัด์ิ 
เพชรเลิศอนันต์ ขอเชิญอาจารย์ทั้งสองท่าน

แนะนำ�หนังสือชุด
“30 ปีคว�มสัมพันธ์ไทย-จีน”

ทรงยศ แววหงษ์
ธำารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
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ทรงยศ :
ขอบพระคุณอาจารย์สมฤทธิ์ นมัสการพระคุณเจ้า กราบเรียน

ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก ประธานมูลนิธิโครงการตำาราสังคมศาสตร์และ
มนุษย์ศาสตร์ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน จริงๆ แล้วรายการนี้เป็นรายการ
แนะนำาหนังสือ ผมคิดว่าส่วนใหญ่ท่านทั้งหลายเป็นคนที่คุ้นเคยกับเรา เราก็
จัดงานแบบนี้ปีละ 1 ครั้ง และจองเวลาของทุกท่านไว้ว่าเดือนพฤศจิกายน 
เราเจอกันทุกปี แล้วปีนี้ก็เช่นกันเหมือนปีที่แล้ว คงจะเหมือนกับปีหน้าด้วย 
ฉะนั้นจึงขอจองตัวเอาไว้ก่อนก็แล้วกัน

แตล่ะปเีรากจ็ะออกหนงัสือมาเยอะแยะ ปนีีจ้ะเหน็วา่เยอะมากทเีดยีว 
แลว้กส็ว่นหนึง่ของหนงัสอืกเ็ปน็หนงัสอืทีส่บืเนือ่งมาจากการสมัมนาปทีีแ่ลว้ 
อกีสว่นหนึง่กจ็ะมีหนังสอืท่ีเกีย่วข้องกบัเร่ืองไทย แลว้กส็มัพันธภาพระหวา่ง
ไทย-จีน 3 เล่มใหญ่ๆ ด้วยกัน และยังแถมมีเอกสารเล่มเล็กๆ อีก 10 เล่ม 
แล้วก็คงมีหนังสือยิบย่อยอะไรต่างๆ นานาอีก

เพราะฉะนัน้ ผมกบัอาจารยธ์ำารงศกัดิก์ค็งจะชว่ยในลกัษณะทีค่ลา้ยๆ 
การย่อยหนังสือเหล่านี้ว่า สิ่งที่อยู่ในมือท่าน ว่ามันคืออะไรและท่านจะใช้
ประโยชน์จากมันได้อย่างไร

ตามกำาหนดเดิมของเรา ท่านอาจารย์สารสิน วีระผล ท่านจะมาอยู่
กับเราที่นี้ แต่ว่าท่านส่งข่าวมาว่าท่านติดอยู่ที่จุฬาฯ เราคงจะทราบว่าจุฬาฯ 
นัน้ใกลก้ส็วนลมุฯ และเรากค็งทราบวา่สวนลุมฯ น้ัน พอถงึวนัศกุรม์นัเหมอืน
กับมีไข้จับสั่นอะไรบางอย่าง ต้องเรียกว่า Friday evening fever อะไร
ทำานองนี ้เพราะฉะนัน้อาจารย์จงึมาไมท่นั ถา้อาจารยม์ากค็งจะขึน้มาบนเวท ี
ถ้าอาจารย์มาไม่ทันเดี๋ยวผมกับอาจารย์ธำารงศักดิ์ก็จะว่ากันไป

ผมอยากจะเทา้ความวา่เวลาเราพดูถงึเรือ่งสมัพนัธภาพระหวา่งไทย-
จีนนั้น อาจจะมีหนังสือเล่มหลักๆ ประมาณ 4 เล่ม ซึ่งผมจะขออนุญาตกล่าว
เรียงตามลำาดับ ในแง่ของเวลา

เลม่ที ่1 กน็า่จะเปน็หนงัสอืของ G. William Skinner ซึง่ชือ่จรงิของ
เขาคือ Chinese Society in Thailand ซึ่งตีพิมพ์ปี ค.ศ. 1957 แล้วเราได้
แปลออกมาเป็นภาษาไทยตีพิมพ์ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2529 เมื่อ 20 ปีมาแล้ว 
ปีน้ีได้นำามาจัดพิมพ์ใหม่ มีขายอยู่ข้างนอกนี้ เราให้ช่ือว่า สังคมจีนในไทย 
น่าจะถือว่าเป็นเล่มที่สำาคัญเล่มที่ 1 ในแง่ของเวลา

เลม่ที ่2 ผมคดิวา่นา่จะเปน็งานซึง่พฒันามาจากวทิยานพินธป์รญิญา
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เอก ของอาจารย์สืบแสง พรหมบุญ ซึ่งนั่งอยู่ตรงหน้าผม หนังสือเล่มนี้ชื่อว่า 
Sino-Siamese Tributary Relations 1282-1853 หรือ ความสัมพันธ์ใน
ระบบบรรณาการระหว่างจีนกับไทย งานชิ้นนี้ก็ทำาในปี 1970

เล่มที่ 3 เป็นงานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของ ดร. สารสิน วีระผล 
ซึ่งวันนี้ไม่สามารถมาอยู่กับเราได้ ชื่อเดิมของงานที่อาจารย์เขียนเป็นภาษา
อังกฤษ ก็คือ Tribute and Profit Sino-Siamese Trade 1652-1853 
เช่นเดียวกัน เราก็แปลออกมาเป็นภาษาไทย และให้ชื่อซึ่งหลายคนบอกว่า 
sexy มาก เพราะว่าได้คำาและได้ความที่งดงามมาก หนังสือเล่มนี้มีช่ือว่า 
จิ้มก้องและกำาไร : การค้าไทย-จีน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2195-2396/1652-1853 
อาจารย์ธำารงศักดิ์ก็ได้ยกขึ้นมาให้ดูอยู่นี่แล้ว

สว่นเลม่ที ่4 ยงัมเีหลอือยูเ่พยีงนดิเดยีว ผมคดิวา่เปน็หนงัสอืเลม่หนึง่
ทีเ่คยอา่นแลว้รูส้กึว่าให้แรงบันดาลและให้ความรูอ้ะไรหลายอยา่งทีเ่ราไมเ่คย
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 กแ็ปลออกมาเปน็ภาษาไทย
ตอนนี้ยังเหลืออีกนิดหน่อย แปลไว้นานแล้ว พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2528 ให้ชื่อ
ว่า การค้าทางเรือสำาเภาจีน-สยาม ยุคต้นรัตนโกสินทร์

เพราะฉะน้ัน เวลาเราพูดถึงหนังสือที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์
ไทย-จีน ในแง่ของการค้า ผมคิดว่าหนังสือ 4 เล่มนี้น่าจะเป็นหนังสือ 4 เล่ม
หลกั ซ่ึงอาจารยธ์ำารงศกัดิจ์ะไดแ้นะนำาหนงัสอื 3 เลม่ ใชไ่หม ขอเชญิอาจารย์

พิธีกร :
จรงิๆ แลว้ รายการนีท้า่นผูท้ีมี่เกยีรตคิงไม่ทราบวา่ เราไดร้บัคำาแนะนำา

ปนขู่ว่าให้ใช้เวลาตรงเป๊ะเลยนะ แล้วก็จะมีไฟแดงกะพริบๆ ถ้ากะพริบ 1 ที 
ก็แปลว่าเหลือเวลาอีก 5 นาที ถ้ากะพริบ 2 ที ก็แปลว่าเหลือเวลาอีก 2 นาที 
ถ้ากระพริบถี่ๆ ก็แปลว่า ลงไปได้แล้ว เพราะฉะนั้นเชิญอาจารย์ธำารงศักดิ์
ว่าไป เห็นบอกว่าไฟช็อต เขาเลยใช้กับเราไม่ได้

ธำ�รงศักดิ์ :
สวัสดีท่านผู้มีเกียรติ รายการวันนี้สำาหรับหน้าที่ของผมก็คือการ
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แนะนำาหนังสือ 3 เล่มด้วยกัน ตอนที่จะมาแนะนำาหนังสือในวันนี้ก็เห็นคำาขู่
ที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ว่า ให้จับตารายการวันศุกร์ไว้ให้ดี ผมไม่ทราบ
ว่ารายการนี้หรือเปล่า (หัวเราะ)

ทรงยศ :
มีหลายรายการในวันนี้ (หัวเราะ)

ธำ�รงศักดิ์ :
ไมเ่กีย่วกบัรายการนีน้ะ คณุผูฟ้งัและคณุสโรชา (เสยีงหวัเราะ) หนงัสอื

ท่ีผมจะแนะนำาเปน็เลม่แรก เปน็หนงัสอืทีแ่ปลจากงานวทิยานพินธป์รญิญาเอก
ของอาจารยส์ารสนิ วรีะผล ในเรือ่ง จิม้กอ้งและกำาไร: การค้าไทย-จนี ตัง้แตป่ ี
พ.ศ. 2195-2396/1652-1853 หนงัสอืเลม่นีเ้ปน็หนงัสือทีเ่ขยีนถึงความสัมพนัธ์
ทางการค้าระหว่างไทย หรือเราอาจจะเรียกว่าสยาม กับจีนในช่วงสมัยตั้งแต่
อยุธยายุคสมัยพระนารายณ์ฯ มาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ 
รัชกาลที่ 4 สมัยรัตนโกสินทร์ ที่วิทยานิพนธ์เล่มนี้จงใจเขียนตั้งแต่ยุคสมัย
พระนารายณ์ฯ จนถึงรัชกาลที่ 4 นั้น ในหนังสือเล่มนี้ระบุไว้ว่า จิ้มก้องและ
กำาไรเป็นการค้าไทย-จีนในปี พ.ศ. 2195 จนถึงปี พ.ศ. 2396

ปี พ.ศ. 2195 ที่หนังสือเล่มนี้ให้ความหมาย ก็คือว่า เป็นปีแรกของ
การเปิดทำาการค้าอย่างเป็นทางการในนามของการจิ้มก้อง อันนี้ตามหนังสือ
เล่มนี้นำาเสนอ และปียุติของหนังสือเล่มนี้คือ ปี พ.ศ. 2396 คือเป็นปีสุดท้าย
ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่งทูตไปยังเมืองจีนเพื่อจิ้มก้อง 
หลังจากนั้นพระองค์ประกาศว่าจะไม่จิ้มก้องอีกต่อไป

ประกาศเอกราชของการไปจิม้กอ้งเมอืงจนีดไูดต้ามประกาศหมายเลข
ที่ เข้าใจว่าหมายเลข 4 เอกสารชิ้นนี้เป็นเอกสารสำาคัญมาก เป็นประกาศ
สมัยรัชกาลที่ 4 เรื่องราชทูตไปเจริญทางพระราชไมตรีกับพระเจ้ากรุงปักกิ่ง

เอกสารเล่มนี้ชี้ให้เห็นรายละเอียดว่า วิธีการส่งทูตไปจิ้มก้องเมือง
จีน สังคมหรือราชสำานักสยามทำาอย่างไร หนังสือของอาจารย์สารสิน วีระผล 
ใหป้ระเดน็สำาคญัอยูต่รงทีว่า่ ลกัษณะ รปูแบบ วธิกีารและปรมิาณทางการคา้ 
โดยทัว่ไปเราเข้าใจกนัวา่เปน็การคา้ระหวา่งอยธุยาและกรงุธนบรุซีึง่เรากำาลงั
นัง่อยูต่รงนี ้และกรุงรัตนโกสนิทร์ซ่ึงอยูอ่กีฟากหน่ึงนัน้เปน็การทำาการคา้กบั
เมืองจีนโดยตรงเพียงเท่านั้น แต่ในรายละเอียดของวิทยานิพนธ์หรือหนังสือ
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เล่มนี้บอกว่า ไม่ใช่ มันเป็นการค้าที่เดินทางไปกลับการค้าตามรายทาง ซึ่ง
หนงัสือเล่มนีใ้หภ้าพวา่เปน็การคา้มมุสามเหลีย่มระหวา่งสยาม จนี และญีปุ่น่ 
ไปพร้อมๆ กัน

ดังนั้น แม้ว่าการยุติทางการค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่นจะมีมาต้ังแต่
กลางสมัยอยุธยา แต่การค้าบนเส้นทางการค้ากับจีนนั้นก็ยังไปญ่ีปุ่นด้วย 
นอกไปกว่านั้น เกาลัดญี่ปุ่นก็ยังมาถึงอยุธยาแล้ว

ดังนั้น ในบัญชีรายชื่อของสินค้าประเภทต่างๆ ท่ีถูกค้นคว้ามาจะมี
ความสำาคัญมาก และสถานีการค้าในดินแดนของประเทศไทยไม่ได้มีเพียง
อยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงเทพฯ เท่านั้น ยังมีหัวเมืองที่เราเรียกว่า เมือง
นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี จันทบุรี เป็นเมืองท่าที่ส่งเรือไปทำาการ
ค้าด้วย นี่เป็นประเด็นในหนังสือว่าด้วย จิ้มก้องและกำาไร

ไทยมองจีนในแง่ของการเป็นศูนย์กลางของมหาอำานาจแห่งเอเชีย ก็
คอื เราจงึตอ้งไปจิม้กอ้งเขา แตเ่ราไปจิม้กอ้งในมมุของการท่ีเราต้องการกำาไร
กลับมา กำาไรตรงนี้มีความสำาคัญมากตรงที่ว่า หากเราดูหนังสืออีกเล่มหนึ่ง
ของคุชแมน ซึ่งอาจารย์ทรงยศได้ชี้แจงไปแล้ว หนังสือของคุชแมนว่าด้วย
เรื่อง การค้าสำาเภาจีน-สยามยุคต้นรัตนโกสินทร์ คุชแมนจะเป็นส่วนหน่ึง
ของหนงัสอืของ ดร. สารสนิ วีระผล กคื็อ อธบิายเฉพาะตอนตน้รตันโกสนิทร ์
ประมาณ 100 ปี

หนังสือของคุชแมนนี้ เป็นหนังสือที่ดีมากนะ ที่พิมพ์ออกมาแล้วโดย
สำานักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิโครงการตำาราฯ เมื่อ 
พ.ศ. 2528 ปรากฏว่า 20 ปีที่แล้ว พิมพ์ 1,000 เล่ม แล้วขายไม่หมด ทางเรา
ก็เลยกว้านซื้อมาแล้วเอามาวางขายในงานนี้เพื่อให้หมดเสียที จะได้พิมพ์
ใหม่ แต่คาดว่าจะไม่มีโอกาสพิมพ์ใหม่ หนังสือตอนนี้ต้นทุนในการพิมพ์ 
แพงมาก ดงันัน้หนงัสอืของคชุแมนตอนนีเ้หลอือยูเ่พยีง 10 เลม่ ราคาเดมิน้ัน
เล่มละประมาณ 69 บาท ตอนนี้เราไม่ขาย เราขายเล่มละ 40 บาท มีอยู่ 10 
เล่มเท่านั้น อยู่ที่โต๊ะหนังสือด้านนอก

หนงัสอืของคชุแมนนี ่ถา้เปดิอา่นแลว้ ใครทีไ่มคุ่น้กบัขบวนการทางการ
คา้ กจ็ะพบวา่วทิยานพินธน์ีเ้ตม็ไปดว้ยตวัเลขและการอธบิายวา่ดว้ยวธิกีารคา้ 
การเก็บภาษี และรายละเอียดของเรืออย่างมาก แต่ถ้าเข้าไปโดยจินตนาการ 
ถา้ทา่นคดิวา่ทา่นตอ้งการสรา้งหนงัทีท่ำาการคา้ อยา่งเช่น ฮวงโหสูเ่จ้าพระยา 
อะไรทำานองนี ้ทา่นจะตอ้งเขา้ใจขบวนการสร้างเรือของการคา้เรอืสำาเภาด้วย 
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เชน่ ถา้หวัเรอืทาสเีขยีวหรือหวัเรือทาสแีดง มันบง่บอกวา่หวัเรอืสเีขยีวมาจาก
แถวฟูเกี้ยน หัวเรือทาสีแดงมาจากกวางตุ้ง 

หนังสือของคุชแมน ให้รายละเอียดลงไปถึงขนาดนั้น รวมกระทั่งถึง
สำาเภา ใบเรืออะไรต่างๆ นี่คือสิ่งที่เราไม่เคยรับรู้มาก่อน คุชแมนได้ค้นคว้า
ไวใ้หเ้รา แตเ่ธอไดจ้ากไปแลว้หลายป ีดงันัน้ นีค่อืหนังสอื 10 เลม่สดุทา้ยของ
เธอในแผ่นดินประเทศไทย

ทรงยศ : 
ผมขอแทรกอาจารยส์กันดิหนึง่เถอะครบั อาจารยพ์ดูถงึคำาวา่ “จิม้กอ้ง” 

ผมคดิวา่ขยายความสกันดิไดไ้หม การจ้ิมก้องกับการคา้ปกตเิปน็อยา่งไร เปน็
หน้าที่ของเราหรือเปล่า

ธำ�รงศักดิ์ :
“จิม้ก้อง” เปน็การตดิตอ่สมัพนัธไมตรไีปแสดงความเคารพ จิม้ก้องก็

แปลวา่การแสดงความเคารพ คอืเอาเครือ่งบรรณาการไปถวายจกัรพรรดจินี 
จกัรพรรดิจนีซ่ึงนัง่อยูท่ีพ่ระราชวังกรงุปกักิง่ กรงุปกักิง่กม็กีำาแพงลอ้มรอบแค ่
45 กิโลเมตรเท่านั้น ก็มองมายังเมืองหนานหยังหรือว่าพวกฮวนที่อยู่ทางใต้
ว่า มาแสดงความเคารพแล้ว ใช่ไหม ถ้าเช่นนั้น ก็อนุญาตให้ทำาการค้าโดย
ไม่เก็บภาษีนะ แล้วยังแถมมอบสิ่งของตอบแทนเครื่องบรรณาการที่ส่งมาใน
มูลค่าที่คนที่มาจิ้มก้องนั้นได้กำาไรด้วย

เครื่องจิ้มก้องที่ได้กลับมายังกรุงศรีอยุธยาหรือกรุงธนบุรีหรือรัตน
โกสินทร์นั้นน่ะ ราชสำานักหรือขุนนางมักจะนำาไปขายต่อให้ฝร่ังซึ่งอยากได้ 
เขาเรยีกวา่ไป “จิม้” แลว้เอา “กอ้ง” กลบัมา เรยีกวา่ไดก้ำาไรทัง้ขึน้ทัง้ลอ่งเลย

กระบวนการจิม้กอ้งนัน้ เราบอกวา่ เปน็การทำาบรรณาการระหวา่งราช
สำานักไทยกับจีน ไม่ใช่เป็นการแสดงความเป็นเมืองขึ้น แต่พอหัวเมืองอื่นๆ 
อย่างเช่น ปัตตานี หัวเมืองล้านนา เอาเครื่องบรรณาการมาให้กรุงเทพฯ เรา
กลับบอกว่านั้นแสดงความขึ้นต่ออำานาจ นี่มันเป็น double standard ของ
โลกโบราณ

เราหันมาแนะนำาหนังสือ เนื่องจากเวลาเหลืออีก 3 นาที ที่จริงเรา
อยากคุยมากกว่านี้ แต่อาจารย์ชาญวิทย์มองหน้าเราแล้ว ภารกิจของเราเล่ม
ต่อไปกคื็อ เล่มทีใ่หญท่ีส่ดุ ถา้ใครมางานนีแ้ลว้ไมไ่ดค้วกัสตางคซ์ือ้หนงัสอืของ  
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จี. วิลเลียม สกินเนอร์ แสดงว่ามาไม่ถึงหอประชุมแห่งนี้ ราคาถูกมาก เพียง 
500 บาท ตอนนี้ขาย 400 ด้วยนะ เฉพาะงานนี้เท่านั้น

หนังสือชื่อ สังคมจีนในไทย หนังสือเล่มนี้นะ สกินเนอร์เขียนเมื่อ 
40 ปีที่แล้ว คือเขียนเสร็จก่อนปี 2500 ในยุคนั้นก่อนปี 2500 ปัญหาจีน
คอมมวินสิตเ์ปน็ปัญหาใหญ่มาก สงัคมไทยนัน่นะ ในการตดิตอ่สัมพนัธก์บัจีน 
เรามีปญัหาสำาคญัอยู ่4 ประการในตลอดหลายรอ้ยปนีีม้าเลย ถา้ใหผ้มสรปุนะ

หนึง่ คอื ปัญหาในการจ้ิมกอ้ง ช่วงตอ่มาเป็นปญัหาทีส่อง คอื ปญัหา
พลังชาตินิยมทั้งจีนและไทย ปัญหาช่วงต่อมา ซึ่งจะเป็นปัญหาที่หนังสือเล่ม
นี้เข้าไปคลุกคลีด้วยอย่างมากก็คือ ปัญหาเรื่องปีศาจคอมมิวนิสต์ในสายตา
ของคนไทย สงัคมไทย และรฐับาลไทย และปญัหายุคปัจจุบนัซึง่หนงัสอืเลม่นี้
ไม่ตอบ คือ ปิศาจความมั่งคั่งจากซางไห่

ในกรณีที่ จี. วิลเลียม สกินเนอร์ เขียนหนังสือ สังคมจีนในไทย 
สกินเนอร์อยู่สหรัฐ แต่ต้องการเข้าใจสังคมคอมมิวนิสต์ในยุค 40-50 ปีที่
แล้ว ซึ่งในขณะนั้นไม่มีนักวิชาการในโลกตะวันตกจะสามารถเข้าไปศึกษา
คอมมวินิสตไ์ดโ้ดยตวัของเขาเอง ทำาอยา่งไรเขาจงึจะเข้าใจสงัคมคอมมวินสิต์
หรือประเทศจีนแดงได้ วิธีการก็คิือ ศึกษาทางอ้อม คือศึกษาชาวจีนโพ้น
ทะเลในที่ต่างๆ เพื่อที่จะเข้าใจว่าประเทศสังคมคอมมิวนิสต์ในขณะน้ันหรือ
ว่าจีนแดงเป็นอย่างไร นี่เป็นการศึกษาทางอ้อม

และหนึ่งในพื้นที่ที่สกินเนอร์เลือกศึกษาก็คือประเทศไทย เพราะ
ประเทศไทยในขณะนั้นก็มีปัญหาคนจีนเป็นอย่างยิ่ง มีปัญหาคนจีนที่รัฐบาล
สยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 จนกระทั่งมาถึงยุคของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
มีปัญหาว่าด้วยชาตินิยมไทยและใครคือไทยบ้าง นี่คือสิ่งที่ทำาให้ จี. วิลเลียม 
สกินเนอร์ เลือกพื้นที่ประเทศไทยมาทำาการศึกษา

และในทีส่ดุสกนิเนอรก์เ็ริม่ตน้การศกึษาดว้ยประเดน็ปญัหาวา่ คนจนี
เหตุใดจึงอพยพออกมาจากเมืองจีน ด้วยปัจจัยอะไรบ้าง ข้าวยากหมากแพง 
ปัจจัยทางอุดมการณ์ทางการเมือง แล้วเขามาจากแถบไหนบ้าง

ปรากฏวา่สกนิเนอรช์ีใ้หเ้ราเหน็วา่ คนไทยทีอ่ยูใ่นสงัคมไทยมาตัง้แต่
สมัยอยุธยามาหรือก่อนอยุธยาเสียอีกจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ไม่เคยมาจาก
แมน่้ำาฮวงโหหรือิปกักิง่เลย คนไทยสว่นใหญม่าจากแมน่้ำาทีอ่ยูท่างดา้นชายแดน
ทางทิศใต้ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองจีนที่เราเรียก ไหหลำา กวางตุ้ง 
ฝูเกี้ยน เท่านั้นเอง แทบไม่เคยไปแตะถึงแม่น้ำาแยงซีด้วยซ้ำาไป
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ดงันัน้การทีเ่ราจนิตนาการวา่สงัคมไทยกบัจนีเปน็มติรกนั จากฮวงโห
สู่เจ้าพระยา อาจจะต้องคิดใหม่ จริงๆ แล้วมาจากกวางตุ้ง ฝูเกี้ยน เป็นแคะ 
เป็นฮกเกี้ยน เป็นไหหลำา

ในทา้ยนี ้ปรมิาณการศกึษาวา่ดว้ยปรมิาณของคนจนีในสงัคมไทยนัน้ 
ก่อให้เกิดสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่า พลังของการมีปัญหาทางชาตินิยม ภายใต้คติ
ว่าด้วยการรักชาติสมัยใหม่ หากใครต้องการเข้าใจปัญหาคนจีนในสังคมไทย
แลว้ไมอ่า่นงานเลม่น้ีของสกินเนอร ์ไม่มีทางเปน็ไปได ้หากใครตอ้งการเขา้ใจ
วา่ ทำาไมคนไทยในปจัจบัุนต้องการไปไหว้ฮวงซุย้ของบรรพชนทีก่วางตุง้ อา่น
เล่มนี้แล้วจะเข้าใจได้ ขอบคุณ

ทรงยศ :
ขอบคุณอาจารย์ เรามีเวลาเหลืออีกนิดหนึ่ง ยังมีเหลือใช่ไหม ยัง

มีเวลาเหลืออีก 2 นาที หนังสือเล่มสุดท้าย ซึ่งท่านผู้มีเกียรติยังไม่มีอยู่ใน
มือ เนื่องจากเย็นนี้ถึงจะแจกให้ท่าน เวลาท่านเอาชื่อที่กลัดอยู่ที่หน้าอกเอา
ไปแลกก็จะได้หนังสือเล่มนี้ หนังสือนี้จริงๆ ก็เป็นการรวบรวมรายงานที่เรา
สัมมนากันในปีที่แล้ว ปีที่แล้วเราสัมมนาเรื่อง พระเจ้ากรุงสยามกับเซอร์
จอห์น เบาว์ริง คงยังจำาได้ หลายท่านได้ไปร่วมแล้วอาจจำาได้บ้างจำาไม่ได้
บา้ง ก็กลับมาอา่นหนงัสอืเลม่นี ้เรารวบรวมทัง้หลายทัง้ปวงทีเ่ราถกกนัปทีีแ่ลว้

แตท่ีผ่มคิดวา่สำาคญัมากๆ เลย แม้กระทัง่ตัวผมเองกค็อื ผมกลบัมานัง่
อ่านอีกทีหนึ่ง ที่ผมคิดว่าสำาคัญมากๆ ก็คือ คำานำาเสนอ ซึ่งอาจารย์ชาญวิทย์
กับอาจารย์กัณฐิกาได้รวบรวมประมวลอะไรต่างๆ นานา คือ คำานำาอันนี้จะ
ให้ภาพว่าในขณะที่เราคุยถึงรัชกาลที่ 4 ก็ดี เซอร์จอห์น เบาว์ริง ซึ่งมาเจริญ
สัมพันธไมตรีหรืออะไรก็ตามทีกับเมืองไทย ตอนนั้นมันอยู่ในบริบทอย่างไร

เพราะฉะนั้น ในคำานำาเสนอได้พูดถึงบริบทของโลกเลย ว่าโลกกำาลัง
เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เราค่อยๆ บีบให้มันเล็กลงจนมาถึงเอเชีย ว่าเอเชีย
กำาลังเปล่ียนแปลงอย่างไร อะไรเกิดขึ้นในอินเดีย อะไรเกิดขึ้นในจีน แล้วก็
บีบลงมาอีก จนกระทั่งถึงอุษาคเนย์ ในลาวเป็นอย่างไร ในพม่าเป็นอย่างไร 
บรบิทตา่งๆ เหลา่นีก้จ็ะทำาใหเ้ราเขา้ใจมากยิง่ขึน้วา่ในสมยัรชักาลที ่4 ซึง่ทรงมี
ประกาศตา่งๆ คอืมนีโยบายตา่งๆ รวมทัง้กจิกรรมอะไรหลายอยา่งในรชัสมยั
ของท่าน มันเกิดอะไรขึ้น ท่านถึงจะต้องทำาในลักษณะแบบนั้น เพราะฉะนั้น 
ผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้ ซึ่งมีคำานำาเสนอดีมากๆ จะทำาให้เราเข้าใจบริบทของ
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สังคมได้ดีขึ้น
เมื่อปีที่แล้ว ผมจำาได้ว่า คุณธวัชชัย ซึ่งอาจารย์สมฤทธิ์ได้พูดถึง

เอกสารเก่าๆ แผนที่เก่าๆ ที่น่าสนใจเยอะมากเลย คุณธวัชชัยได้พูดถึง
เอกสารซึ่งนำาเสนอเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเมื่อเราฟังแล้วก็ผ่านหูไป แต่คราวนี้คุณ
ธวัชชัยกลับมาเขียน เพราะฉะนั้น พอเป็นลายลักษณ์อักษรเวลามาอ่านก็
รู้สึกเลยว่า เอกสารต่างๆ ที่คุณธวัชชัยมีอยู่ และได้มาเผยแพร่ให้เราได้รับ
ความรู้ด้วย มันสำาคัญมากเหลือเกิน

นอกไปจากนัน้อกีหลายบทความทีไ่มไ่ดน้ำาเสนอเมือ่ปทีีแ่ลว้ กไ็ดถ้กู
นำามาเป็นภาคผนวกของหนังสือเล่มนี้ เพราะฉะนั้น เดี๋ยวเย็นนี้ก็รับหนังสือ
เล่มนี้ก่อนจะกลับบ้าน แต่ว่าต้องอยู่ด้วยกันก่อน เพราะอีกรายการหนึ่งจะ
เริ่มประมาณ 6 โมงเย็น ก็มีเวลาเหลือเฟือ

สำาหรับเอกสารเล็กๆ ทั้ง 10 เล่มนี้นั้น ผมต้องขอกล่าวถึงเล่มที่ 3 
ที่เขียนว่า เจิ้งเหอ/ซำาปอกง แห่งอุษาคเนย์ อันนี้เป็นงานของท่านอาจารย์ 
สืบแสง พรหมบุญ ซึ่งเมื่อตะกี้ผมได้เอ่ยนามท่าน ท่านก็ได้กลับมาเขียนงาน
ชิ้นนี้ขึ้นมาหนาเกือบ 100 หน้า ทำาให้เราเข้าใจเจิ้งเหอ เข้าใจสิ่งที่เรียกว่า 
ซำาปอกง แลว้กบ็รบิทตา่งๆ นานาในอษุาคเนย ์ไดเ้ปน็อยา่งดแีล้วกส็อดรบักบั
เอกสารอื่นๆ ซึ่งหมายความว่า เอกสาร 10 เล่มที่ท่านได้ไป นอกจากว่าจะ
เปน็เร่ืองรัชกาลที ่4 แลว้ แตจ่ดุใหญใ่จความกค็อืจะตอกย้ำาใหเ้ราเหน็ประเดน็
ที่เรากำาลังสัมมนากันในวันนี้ ก็คือ เจิ้งเหอ

ลืมบอกไป อาจารย์ธำารงศักด์ิก็เลยหยิบขึ้นมาบอกว่า อย่าลืมเรื่อง 
การเปิดความสัมพันธ์กับ “จีนแดง” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 ผมเข้าใจ
ว่าเหตุผลที่อาจารย์ส่งมาให้ผม ก็เพราะอาจารย์เป็นคนเขียน ก็เลยจะเสนอ
หน้าล่ะ โอเค เราจะมีเวลาเล็กๆ หลังที่ทานข้าวแล้ว รายการนี้เข้าใจว่าคงจะ
ยอ่ยอาหารใหท่้าน และในขณะเดยีวกนักจ็ะทำาใหท้า่นทราบวา่ เอกสารแตล่ะ
ชุดมีอะไรอยู่ในนั้น ขอบคุณครับ



คงไม่มีใครปฏิเสธว่าประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หลังเสียกรุงศรีอยุธยา เรื่อยมาจนกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ได้กลาย
มาเป็นเมืองหลวงของประเทศสยามและประเทศไทยตามลำาดับมาจนกระทั่ง
ถึงปัจจุบันน้ี คนจีน “โพ้นทะเล” (หรือ “หัวเฉียว” Overseas Chinese) 
หรือคนไทยเชื้อสายจีน (Sino-Thai ที่เคยถูกเรียกอย่างไม่เคารพนับถือกัน
ว่า “เจ๊ก”) นั้น เป็นส่วนประกอบที่สำาคัญที่สุดส่วนหนึ่งของสังคมไทย ไม่ว่า
จะมองในแง่ของรูปพรรณสัณฐาน ผิวพรรณ หน้าตา (ตี่) ไม่ว่าจะมองในแง่
ของฐานะทางเศรษฐกิจ “เถ้าแก่ เสี่ย” จนกระทั่งมีคำากล่าวประเภทที่ทำาลาย
ความเชื่อเดิมที่ว่า “สิบพ่อค้าไม่เท่าพระยาเลี้ยง” ให้กลายเป็น “ปีจอ วัน
จันทร์ เดือนเจ็ด ลูกเจ้า หลานเจ๊ก” ไม่ว่าจะมองในแง่ของการเมือง ที่เพียง
แคด่ปูระวตัขิองนายกรฐัมนตรแีละ ครม. ภายในเพยีงสองสามทศวรรษทีผ่่าน
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 “สามัญสำานึก” (ส่วนใหญ่ “อ่อนแอ”) เสีย
มากกว่า แม้ว่าในระยะหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 2530 
เป็นต้นมาท่ีเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย และบาง

คำ�นำ�
สังคมจีนในไทย : 

ประวัติศ�สตร์เชิงวิเคร�ะห์

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
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ประเทศในอุษาคเนย์ “ร้อนฉ่า” ทำาท่าจะเป็น “นิคส์” หรือ “เสือ” ขึ้นมา 
พรอ้มๆ กบัการสิน้สดุของสงครามเยน็ในเอเชยีระดบัมหาอำานาจ และสงคราม
รอ้นในระดบัประเทศเลก็ประเทศนอ้ยในอษุาคเนยเ์รือ่งราวของ “เจก๊/จนี” ใน
ประเทศไทยกจ็ะไดร้บัการนำาเสนอในรูปแบบต่างๆ เชน่ ละครโทรทศัน ์(ลอด
ลายมงักร) นวนยิาย (อยา่ง “จดหมายจากเมอืงไทย” หรอื “อยูก่บักง๋”) หรอื
สารคดี (อย่างเช่นของสมเด็จพระเทพรัตนฯ) จิตรา ก่อนันทเกียรติ (ตึ่งหน่ัง
เกี้ย) หรือ จำานงค์ศรี หาญเจนลักษณ์ (ดุจนาวากลางมหาสมุทร) ตลอดจน
งานวิชาการหรือกึ่งวิชาการ อย่างของเขียน ธีระวิทย์, ภูวดล ทรงประเสริฐ, 
วุฒิชัย มูลศิลป์, เกษียร เตชะพีระ, พรรณี บัวเล็ก, ฯลฯ ก็ตาม แต่อาจกล่าว
ได้ว่า งานหลักท่ีเป็นวิชาการอย่างหนักหน่วง ท่ีอาศัยการ “วิจัย” ค้นคว้า
อย่างเต็มที่ และที่สำาคัญคือใช้ภาษาจีน (ทั้งที่เป็นตัวเขียนตัวพิมพ์ หรือจาก
การสัมภาษณ์จากคำาบอกเล่าจากภาษาถิ่นสำาเนียงต่างๆ ของจีน) นั้น ก็ยัง
ไม่สู้จะมีมากเท่าที่ควร

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วงานคลาสสิกของ จี.วิลเลียม สกินเนอร์ เรื่อง 
Chinese Society in Thailand “สังคมจีนในประเทศไทย” ที่ปรากฏออก
มาเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก และถูกนำามาปรับปรุงตีพิมพ์เป็นหนังสือ
คร้ังแรกเม่ือ 2500/1957 จนกระทั่งได้รับการแปลเป็นภาษาไทยตีพิมพ์ขึ้น
ในปี 2529/1986 เป็นเวลาได้ 20 ปีแล้วนั้น ก็ยังดำารงความเป็นคลาสสิกอยู่ 
และจำาเป็นอย่างยิ่งในแง่ของวิชาทางประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
ตลอดจนสังคมวทิยาและมานษุยวทิยาจะตอ้งหนักลบัไปดงูานชิน้นี ้ทีเ่ปรยีบ
เสมือนการเปิดฉากทางวิชาการ “ไทยศึกษา” หรือ “อุษาคเนย์ศึกษา” เป็น
ก้าวแรกอย่างแท้จริง

สกินเนอร์นั้น นับได้ว่าเป็น “นักจีนวิทยา” (Sinologist) โดยแท้จริง 
ดังจะเห็นได้จากผลงานทางวิชาการมากมายมหาศาลเหลือคณานับ แต่ที่น่า
สนใจก็คือท่านเริ่มต้นด้วยการให้ความสนใจต่อ “ปัญหาจีน” ในอุษาคเนย์ 
โดยเริ่มจากไทยแล้วก็ไปยังอินโดนีเซีย ก่อนที่ท่านจะไปทุ่มเทให้กับจีนแผ่น
ดินใหญ่อย่างจริงจังและเป็นกอบเป็นกำา อาจจะเป็นไปได้ว่าในบริบทของ
กาลเวลาของทา่นในสมยัยคุทศวรรษ 1950s ทีก่ารตอ่สูใ้นยคุ “สงครามเยน็” 
ชว่งชงิความเปน็ใหญแ่ละเปน็ผูน้ำา (hegemony) ระหว่างสหรัฐฯ กบัสหภาพ
โซเวียต (ทีย่งัมจีนี “แดง” รว่มอยูใ่นคา่ยเดยีวกนั) นัน้ ทำาใหก้ารทีจ่ะคน้ควา้
และวิจัยในเมืองจีนโดยตรงเป็นไปได้ยากยิ่ง
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ดังนั้นไทยหรืออินโดนีเซีย กับ “จีนโพ้นทะเล” จึงกลายเป็นดินแดน
และเปา้หมายของการวิจยัของทา่นไป ดงัจะเห็นไดจ้ากงานช้ินแรกๆ เลย คอื 
Report on the Chinese in Southeast Asia. Ithaca: Cornell University 
Southeast Asia Program 1951. 91 p. (Data papers 1) ที่ก็ทำาออกมาใน
รูปแบบของเอกสารวิชาการ (data papers) มากกว่าจะเป็นหนังสือเล่ม และ
นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการก่อตัวของสิ่งท่ีเราจะมารู้จักกันว่า “อาณาบริเวณ
ศึกษา” หรือ area studies ที่เป็นที่มาของ Southeast Asian studies หรือ 
Thai studies อันมีมหาวิทยาลัยคอร์แนลล์ที่สกินเนอร์ไปสังกัดเล่าเรียนอยู่
จนไดป้ริญญาเอก เปน็จุดหน่ึงของการเริม่ตน้วชิาการดา้นนี ้ทีม่าพรอ้มๆ กบั 
“สงครามเย็น” พร้อมๆ กับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ ในการสกัดกั้น
คอมมิวนิสต์ (Communist containment policy) ที่อาจกล่าวได้อีกเช่นกัน
ว่าเป็น “ต้นกำาเนิด” หรือ “บรรพบุรุษ” ของ “อุษาคเนย์ศึกษา” ทั้งหลาย
ทั้งปวง ไม่ว่าจะในออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ฯลฯ

สกินเนอร์ กล่าวอารัมภบทที่มาของการศึกษางานชิ้นเอกของท่านไว้
วา่ “ชาวจีนโพน้ทะเล ไดค้รองความสำาคญัสำาหรบัอนาคตของภมูภิาคนีย่ิ้งขึน้ 
พร้อมๆ กันกับการสิน้สดุของลทัธจิกัรวรรดนิยิมตะวนัตกในเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้ การสถาปนาอำานาจรัฐคอมมิวนิสต์ของจีน ทำาให้จีนสามารถขยาย
อิทธิพลได้มากขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม หลายศตวรรษหรือนับเป็นพันปีก่อน
วิวัฒนาการเหล่านี้ ชาวจีนโพ้นทะเลมีบทบาทสำาคัญอยู่แล้วในการพัฒนา
เศรษฐกจิและความเจรญิทางสงัคมของรฐัสำาคญัๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

“ไมเ่ปน็การเกนิความจรงิเลยทีจ่ะกลา่ววา่ เราจะไมส่ามารถเขา้ใจหรอื
วเิคราะหป์ระวตัศิาสตรไ์ทยปจัจุบนัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง หากแยกบทบาทและเรือ่ง
ราวของชาวจีนโพน้ทะเลออกไป แมก้ระนัน้กต็ามทัง้นกัประวตัศิาสตรช์าวไทย
และชาวตะวนัตกกท็ำานองเดยีวกนั ทีเ่กอืบจะไมใ่หค้วามสนใจชาวจนีโพน้ทะเล 
จงึหวงัไดว้า่การศึกษาพจิารณานีจ้ะชว่ยแกค้วามไมส่นใจเปรยีบเทยีบทีเ่กีย่ว
กบัลักษณะของชาวจนีโพน้ทะเลในผลงานประวตัศิาสตรป์ระเทศไทย และให้
ภูมิหลังที่จำาเป็นเพื่อความเข้าใจบทบาทของจีนในปัจจุบัน”

คำาว่า “บทบาทของจีนในปัจจุบัน” ของสกินเนอร์ในท่ีนี้ ก็คือใน
ทศวรรษ 2490-2500 ในยุคสมัยของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ก่อน
หนา้การ “รฐัประหารแฝด 2500-2501” ของจอมพล สฤษด์ิ ธนะรชัต์ อันเปน็
ช่วงของระยะเวลาวิจัยและงานเขียนของสกินเนอร์เอง ซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดาย
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ยิ่งเพราะในยุคสมัยต่อมาที่อาจเรียกได้ว่า “สมัยอเมริกันในไทย” ที่เต็มไป
ดว้ยเงนิดอลลาร ์ฐานทพัอเมรกินั ทหารจไีอนัน้ การตอ่ตา้นคอมมวินสิตข์อง
รฐัไทย (ซึง่กห็มายถงึจนีแดงหรอืจนีแผน่ดนิใหญโ่ดยเฉพาะเจาะจง มากกว่า
โซเวียตด้วยซ้ำาไป) ได้ดำาเนินไปอย่างเข้มข้นภายใต้รัฐบาลของคณาธิปไตย 
สฤษดิ์/ถนอม/ประภาส

กวา่กระแสของขบวนการประชาธปิไตยทีน่ำาโดยนกัเรยีนนสิตินกัศึกษา
จะนำามาซ่ึงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 อันเป็นแรงผลักดันภายในที่ทำาให้
นายกฯ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช จะต้องเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับ
จีนในปี 2518 ก็กินระยะเวลาและการก่อตัวของขบวนการ “คนรุ่นใหม่” อัน
เชื่องช้าและยืดยาวนาน

งานของสกนิเนอรท์ีม่อียูด่ว้ยกนัถงึ 9 บทขนาดยาวนัน้ มคีวามลุม่ลกึ
ทางด้านประวติัศาสตรเ์พราะกลบัไปตัง้ตน้ไกลโพ้นตัง้แตส่มยักอ่นสโุขทยัดว้ย
ซ้ำาไปทีว่า่ “พอ่คา้ชาวจีนได้มาต้ังตลาดค้าและเมืองท่าในอา่วสยามเรยีบรอ้ย
แล้ว เมื่อคนไทยมาถึงบริเวณปากแม่น้ำาเจ้าพระยาและแหลมมลายูในคริสต์
ศตวรรษที่ 13 (พุทธศตวรรษที่ 19)” ดังนั้นเรื่องราวของการ “จิ้มก้อง” กับ
การค้า ที่สุโขทัย/อยุธยา มีอย่างแนบแน่นกับราชสำานักจีน ก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของบทที่ 1 ที่เราสามารถจะหารายละเอียดเพิ่มได้จากงานที่ตามมาภายหลัง 
อย่างของสืบแสง พรหมบุญ (Sino-Siamese Tributary Relation 1970 
แปลเป็นไทยในชื่อ “ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างจีนกับไทย” 
2525) และสารสิน วีระผล (Tribute and Profit 1977 แปลเป็นไทยในชื่อ 
“จิ้มก้องและกำาไร” 2548)

งานของสกินเนอร์แม้จะออกมาเป็นภาษาอังกฤษและถูกแปลเป็น
ภาษาไทยมานานปีแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ. 2529 (พิมพ์ครั้งแรก 3,000 เล่ม) ก็ตาม 
แต่หนังสือเล่มนี้ก็ดูจะไม่มี “อิทธิพล” หรือ impact ในวงวิชาการไทยเท่าไร
นกั (หากจะเทยีบกบัในโลกกวา้งขา้งนอก) อาจเปน็เพราะเหตผุลงา่ยๆ ทีเ่รา
ก็รู้ๆ  กันว่าทัง้อาจารยแ์ละนสิตินกัศึกษาไมค่อ่ยอา่นหนงัสอืกนัอยูเ่ปน็ประจำา
แลว้ อาจจะเพราะความลุม่ลกึของขอ้มลูประวตัศิาสตรไ์ทย (ทีไ่ดจ้ากหลกัฐาน
จีน) อาจจะเพราะความไม่เข้าสอดคล้องกับความเชื่อของนักประวัติศาสตร์
ไทย “กระแสหลัก” ทั่วไป ที่ยึดมั่นใน plot เรื่องของ “ราชาชาตินิยม” และ 
“เชื้อชาตินิยม” ของ “เผ่าไทย” ดังนั้นข้อมูลอย่างเช่น

“นา่ประหลาดใจวา่ รชักาลที ่1 ทรงไดร้บัพระราชทานพระนามภาษา
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จีนว่า เจิ้ง หัว (C. 33) และเป็นโอรสของ เจิ้ง เจา (พระเจ้าตากสิน) พระราช
บัญญตัขิองพระจกัรพรรดจินีเกีย่วกบัสยามเมือ่ ค.ศ. 1786 (พ.ศ. 2329) ระบวุา่ 
‘เราเหน็แลว้วา่ประมขุของประเทศองคป์จัจบุนั ไดส้บืราชสมบตัติอ่จากพระราช
บดิา กษตัรยิอ์งคป์จัจบุนัไดส้ง่คณะทตูเพือ่มาถวายบรรณาการและความจริงใจ
ของพระองคก์เ็ปน็ทีน่า่สรรเสรญิ’ อาจเปน็ไปไดว้า่ พระราชสาสนข์องรชักาล
ที่ 1 นั้นมีความเท็จอยู่ก็ได้หรืออาจเป็นได้ว่า ผู้แปลคำาว่า ‘โอรส’ ผิดพลาด
มาจากคำาว่า ‘บุตรเขย’ ตามที่ เจิ้ง จื่อ-หนาน กล่าวถึงคำา เจิ้ง หัว เป็นการ
ถอดความจากคำาว่า ‘เจ้าฟ้า’ ผิด ซึ่งหมายถึง ‘มกุฎราชกุมาร’ อย่างไรก็ตาม
มีบันทึกที่ปักกิ่งว่า กษัตริย์ราชวงศ์จักรีพระนามว่า เจิ้ง ตามพระเจ้าตากสิน 
ตราบเท่าที่สยามยังคงส่งบรรณาการให้จีนอยู่” (ดูหน้า 22)

สกินเนอร์ ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า
“จากพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ เป็นภาษา

องักฤษ (ถงึเซอรจ์อหน์ เบาวร์งิ) ทีท่รงบรรยายไวอ้ยา่งเหน็ภาพวา่ พระราช
บิดาของรัชกาลที่ 1 ‘ได้สมรสกับธิดาสาวสวยของครอบครัวจีนที่มั่งคั่งที่สุด
ในย่านจีน...ของอยุธยา’ ถ้าหากเป็นเช่นนี้แล้วสตรีผู้นี้ก็เป็นพระมารดาของ
รัชกาลที่ 1 ฉะนั้นต้นราชวงศ์จักรีจึงเป็นลูกครึ่งจีน...แน่นอนทีเดียวรัชกาลที่ 
1 จะทรงมีพระสนมมากกว่าหนึ่งคนที่มีบรรพบุรุษเปน็ชาวจีน ก็พอจะสรุปได้
ว่า พระมารดาของรัชกาลที่ 2 เป็น ‘ไทยแท้’ ในกรณีนี้รัชกาลที่ 2 จึงทรงมี
เชื้อจีนเศษหนึ่งส่วนสี่ และรัชกาลที่ 3 ทรงมีเชื้อจีนเศษหนึ่งส่วนแปด

“อย่างไรก็ตามรัชกาลที่ 4 ทรงเป็นโอรสของรัชกาลที่ 2 กับสมเด็จ
พระสุริเยนทรฯ ผู้ซ่ึงเป็นพระธิดาของพระพี่นางในรัชกาลที่ 1 และบิดาที่
เป็นเศรษฐีจีน ฉะนั้น เนื่องจากพระมารดามีเชื้อจีนเศษสามส่วนสี่ และพระ
บดิามเีชือ้จนีเศษหน่ึงส่วนส่ี พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้ฯ (รชักาลที ่4) จงึ
ทรงมีเชื้อจีนครึ่งหนึ่ง รัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่ 4 กับ
พระราชนัดดาของรัชกาลที่ 2 ผู้ซึ่งจะต้องมีเชื้อจีนอย่างน้อยที่สุดก็เศษหนึ่ง
ส่วนสิบห้า ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ (รัชกาลที่ 5) จึงทรงมี
เชื้อจีนมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสี่...” (หน้า 24)

อนึ่ง ขอแทรกไว้ว่าความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างราชสำานักไทย
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 และก็นา่สนใจวา่ในพระราชสารท่ีมไีปมาระหวา่งราชสำานกัจนีและ
ไทยน้ัน รัชกาลที ่4 จะใช ้“พระแซแ่ต”้ และพระนาม “เปง๋” [แต้ เปน็สำาเนยีง
แตจ้ิว๋ ซึง่ตรงกบั “เจิง้” ในภาษาจนีกลางนัน่เอง และแซแ่ต ้กเ็ปน็พระแซข่อง
พระเจ้ากรุงธนบุรี (ตากสิน) ด้วยเช่นกันกับราชวงศ์จักรีตอนต้น]

พระราชลญัจกรตวัหนงัสอืจนีของพระบาทสมเดจ็พระ
จอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 4 ที่ทรงประทับในสารส่งให้เซอร์จอห์น 
เบาว์ริงเมื่อ พ.ศ. 2398 หรือ ค.ศ. 1855 อ่านได้ความว่า พระ
แซ่แต้ (เจิ้ง) พระนามเป๋ง (หมิง) ตัวอักษรบนและล่างตาม
ลำาดับ (จากหนังสือ The Kingdom and People of Siam: 
Sir John Bowring ฉบับพิมพ์ปี 1857) 

แน่นอนถา้หากจะนำาการวเิคราะหข์องสกินเนอรด์งักลา่วขา้งตน้ กค็งจะ
ไม่เข้ากรอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยใหม่ ที่เป็นเรื่องของ “ราชา-เชื้อ
ชาตินิยม” ของ “เผ่าไทย” (ของทั้งรัชกาลที่ 6 ทั้งจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
และทัง้หลวงวจิติรวาทการ) แตอ่ยา่งใด แตใ่นยคุสมยัปจัจบุนัทีต่อ้งการความ 
“สมานฉันท์” และ “ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรม” 
กลายเปน็มนตราทอ่งบน่กนั กห็วงัวา่ขอ้มลูอดตีขา้งตน้จะนำามาเปน็ประโยชน์
สำาหรับยามยากในปัจจุบันสมัยของเรา

จดุเดน่ของงานของสกนิเนอร ์คอื การใหภ้าพของการอพยพโยกยา้ย
แรงงานจีนจำานวนมหึมาเข้าสู่สยามในช่วงต้นและกลางรัตนโกสินทร์ การ
จำาแนกแจงแจกให้เห็น “ความหลากหลาย” ของกลุ่มสำาเนียงภาษาถิ่นต่างๆ 
ของจีน (ไม่ว่าจะเป็นแต้จิ๋ว กวางตุ้ง ฮกเกี้ยน ไหหลำา ฯลฯ) การเข้าสู่อาชีพ
ตามความถนดัและความจำาเปน็ของคนจนีเหลา่นัน้ และ “การผสมกลมกลนื” 
(assimilation) ประสานกันเข้ากับสังคมและชนชาติไทย/และหรือชาติอื่นๆ 
ตลอดจนการถกูเลอืกปฏบิตักิารกดีกนัและการบบีบงัคบั (นบัแตส่มัยของรชักาล
ที่ 6 จนถึงสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงครามก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 
2) ในเรือ่งของชาตพินัธุ ์ภาษาและวฒันธรรมอนัเปน็ตวัอยา่ง “คลาสสกิ” แต่
ค่อนข้าง “ประสบ” ความสำาเร็จของรัฐบาลกลางของไทย

และนีก่เ็ปน็ทีม่าของคำาวพิากษต์อ่งานของสกนิเนอร ์ทีน่กัวชิาการจำานวน
ไมน่อ้ยไมเ่หน็ดว้ยกบัสมมติุฐานของความสำาเร็จของนโยบาย “assimilation” 
ทีห่ลายคนคดิว่าแมร้ฐัไทยจะประสบความสำาเรจ็ในกรณทีี ่“กลนื” จนีใหเ้ปน็
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ไทย แต่นี่คือการ assimilate จนความเป็นจีนสูญหายมลายไปสิ้น หรือ ว่า
นี่เป็นเพียง integration ที่แม้จะผนวกหรือบูรณาการความเป็นจีนให้เข้ากับ
ไทยได ้แต่ผูค้นเชื้อสายจีนกย็งัรกัษา “อตัลกัษณ”์ ของตนไวไ้ดอ้ย่างเด่นชดั 
ทีไ่มใ่ช ่“ไทย” แตก่ไ็มใ่ช ่“จนี” และทีส่ำาคญัคอื ตวัอย่างของความสำาเร็จเชน่
นี้ รัฐหรือผู้นำาไทยจะต้องไม่เข้าใจผิด และนำาไปใช้ในกรณีอื่นๆ โดยเชื่อว่าจะ
ประสบความสำาเรจ็เช่นกัน ดังเห็นได้อยา่งชัดในกรณขีอง 3-4 จงัหวัดภาคใต ้
ทีร่ฐัยงัไมส่ำาเรจ็หรอือาจไมม่ทีางสำาเรจ็ในการ assimilate คนทีช่าตพินัธุแ์ละ
ภาษาคือ “มลายู” และศาสนาคือ “อิสลาม” 

ใน “ความสำาเร็จ” ของรัฐไทยต่อปัญหาภายในว่าด้วย “เจ๊ก/จีน” ไม่
ว่าจะมาดว้ยความสขุมุคมัภรีภาพของนโยบายและการปฏบิตัไิมว่า่จะมาดว้ย
การบบีบงัคบัและการใชพ้ละกำาลงัไมว่่าจะมาดว้ย “โชค” หรอื “โอกาส” (ทีม่า
กับลัทธิอาณานิคม หรือที่มากับการต่อต้านคอมมิวนิสต์ก็ตาม) เรื่องราวของ
คนจนีในไทย ทัง้ผูท้ีต่ระหนักหรอืไมต่ระหนักใน “ภมูหิลงั” ของความเปน็เจก๊/
จีนก็ตามในบรรยากาศของการครบรอบและเฉลิมฉลอง 30 ปี ความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช และ นรม. โจว เอินไหล 
(1 กรกฎาคม 2518-2548) และการทีป่ระเทศจนีไดก้า้วขึน้มาเปน็มหาอำานาจ
อันดับ 2 ของโลกท้าทายกับสหรัฐฯ (และไทยก็ได้สมัครใจกลับคืนเข้าสู่วงจร
ของ Pax Sinica อีกครั้งหนึ่งแล้ว) นั้น น่าจะเป็นโอกาสของการทบทวนภูมิ
หลังของความสัมพันธ์ไทยจีนดังกล่าว ซึ่งมีมานานนับกว่า 1 พันปี ก่อนหน้า
สุโขทัย/อยุธยาด้วยซ้ำาไป ก่อนหน้า 600 ปี ของซำาปอกง/เจิ้งเหอเป็นไหนๆ 

รัฐบาลไทย “ยุคทักษิโณมิกส์” กำาลัง “ขับรถ-รัฐไทย” อย่างเร็ววิ่ง 
(ตามจนี ตามฝรัง่) ไปขา้งหนา้แตร่ฐัไทยกน็า่จะตอ้งมองกลบัไปดูทาง “กระจก
หลัง” ด้วยเช่นกัน และนี่ก็เป็นที่มาของการนำา “สังคมจีนในประเทศไทย” 
ของ จี. วิลเลียม สกินเนอร์ กลับมาตีพิมพ์อีกครั้งหนึ่งในโอกาสอันเป็นมงคล
นี้ของปี พ.ศ. 2548

มูลนิธิโครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ต้องขอขอบคุณ
มลูนธิโิตโยตา้ประเทศไทยและบริษทัโตโยต้า มอเตอรเ์ปน็อยา่งสงู ท่ีสนบัสนนุ
งานทางดา้นวชิาการเชน่นีม้าเปน็ประจำา ขอบคณุสำานกัขา่วสารอเมรกัิน กทม. 
ที่ช่วยดำาเนินการในการขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยคอร์แนลล์ให้มีการแปล
ออกเป็นภาษาไทย ขอบคุณบริษัทไทยวัฒนาพานิช ที่อนุญาตให้นำาฉบับ
ตน้แบบในการพมิพค์รัง้แรกเมือ่ป ี2529 มาตพีมิพใ์หม่ในครัง้นี ้ขอบคณุผูแ้ปล 
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: พรรณ ีฉตัรพลรกัษ์, ชืน่จติต ์อำาไพพรรณ, ม.ร.ว. ประกายทอง สริสิขุ, ภรณ ี
กาญจนัษฐิติ, ปรียา บุญญะศิริ, ศรีสุข ทวิชาประสิทธิ, และกองบรรณาธิการ
ต้นฉบับ สง่า และสมถวิล ลือชาพัฒนพร รวมทั้ง Dream Catchers (ยุ้ย 
ต้อม จอย) และ Ernest Choy

     



การศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางการค้าในระบบ
บรรณาการระหวา่งไทยกบัจีน ทีป่รากฏโดดเด่นในวงวชิาการของไทย ไดแ้ก่
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 3 เรื่อง คือ 

1. Sino-Siamese Tributary Relations, 1282-1853 ของ ดร. สบืแสง 
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

งานวจัิยเหลา่นีม้คีณูุปการท้ังตอ่การศกึษาประวตัศิาสตรไ์ทยและการ
ศกึษาประวัตศิาสตรค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งจนีกบัไทยอยา่งทีไ่มเ่คยปรากฏมา
ก่อนเพราะมีการใช้เอกสารอย่างหลากหลาย ทั้งภาษาไทย ภาษาจีน ภาษา
องักฤษ ภาษาญีปุ่่นและภาษาไตห้วัน จงึเกดิการตคีวามเรือ่งราวในประวตัศิาสตร์

ถ้อยแถลง
จิ้มก้องและกำ�ไร : ก�รค้�ไทย-จีน 

2195-2396/1652-1853

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
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ไทยอย่างกว้างขวางกว่าที่เคยรับรู้และเข้าใจกันมาก่อน
งานเหล่านีม้คีวามเกีย่วเนือ่งกนัตรงที ่งานชิน้แรกใหภ้าพรวมของความ

สมัพนัธก์บัประเทศจนีในระบบบรรณาการ ทัง้ในราชวงศห์มงิและราชวงศช์งิ
หรือนับตั้งแต่มีหลักฐานว่าสยามได้ส่งบรรณาการไป “จิ้มก้อง” พระเจ้ากรุง
จีนจนกระทั่งยุติการกระทำาดังกล่าวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเมื่อ พ.ศ. 2396 โดยเน้นเรื่องขั้นตอนและระเบียบการปฏิบัติ ส่วน
งานชิ้นที่ 2 เน้นเรื่องความสัมพันธ์ทางการค้าและการทูตท่ีท้ังสองประเทศ
ต่างได้รับผลประโยชน์มากท่ีสุด จนกระท่ังความสัมพันธ์นี้ได้เสื่อมสลายลง
พรอ้มกับอาณาจกัรแหง่สวรรคอ์นัยิง่ใหญส่มยัราชวงศ์ชงิ และงานชิน้สดุท้าย 
เน้นรายละเอียดของการค้าสำาเภาไทย-จีนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดย
ใหร้ายละเอยีดของบรรยากาศในการเดนิเรอืเพือ่ทำาการคา้ของชาวจนี ตลอด
จนชนิดของสินค้าเข้าและออกของจีนกับสยาม

มูลนิธิโครงการตำาราฯ ได้จัดพิมพ์งานของ ดร. เจนนิเฟอร์ เวย์น คุช
แมน เป็นเรื่องแรก เมื่อ พ.ศ. 2528 คือ การค้าทางเรือสำาเภาจีน-สยาม ยุค
ต้นรัตนโกสินทร ์แปลโดย ชื่นจิตต์ อำาไพวรรณ ต่อมา เมื่อ พ.ศ. 2529 ก็ได้
จดัพมิพง์านของ ดร. สบืแสง พรหมบญุ คอื ความสมัพันธใ์นระบบบรรณาการ
ระหว่างจีนกับไทย แปลโดย กาญจนี ละอองศรี

สำาหรับงานของ ดร. สารสิน วีระผล นั้น ได้จัดแปลและพิมพ์ตาม
ต้นฉบับภาษาอังกฤษในปีนี้ (พ.ศ. 2548) ให้ชื่อภาษาไทยว่า จิ้มก้องและ
กำาไร : การค้าไทย-จีน แปลโดย พรรณงาม เง่าธรรมสาร รังสี ฮั่นโสภาและ
สมาพร แลคโซ

สิง่ท่ีปรากฏใน จิม้กอ้งและกำาไร : การคา้ไทย-จนี นอกจากจะให้ภาพ
ความสำาคัญของการค้าในระบบบรรณาการที่ทั้งจีนและไทยต่างก็ได้รับผล
ประโยชนค์ุม้คา่แลว้ รายละเอยีดเลก็ๆ นอ้ยๆ กช็ว่ยสรา้งความกระจา่งใหก้บั
เอกสารโบราณของไทยดว้ยเชน่กนัและทำาใหเ้ขา้ใจประวตัศิาสตรจี์นในบางแง่
มมุไดช้ดัเจนขึน้ดว้ย ตัวอยา่งเช่น การแปลเอกสารภาษาจนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
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 โดยมีข้าหลวงประจำามณฑล หรือ Governor เป็นผู้ปกครองสูงสุด แต่
ในสมัยราชวงศ์ชิง ราชสำานักได้สร้างระบบการควบคุมที่ใหญ่กว่าน้ัน 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” เพราะคำาว่า “เหลียงกว่าง” ก็คือ มณฑล “หว่าง” ทั้งสอง 
ไดแ้ก ่กวา่งตง (กวางตุง้) กบั กวา่งซ ี(กวางส)ี และขา้หลวงใหญ่ผูมี้ตำาแหนง่
เป็น “จงต๊กมูอี๋” ก็มีทำาเนียบบริหารราชการอยู่ที่เมือง Canton คือ กวางตุ้ง 
(กว่างโจว/กวางเจา) ในมณฑลกวางตุ้ง เช่นเดียวกับข้าหลวงประจำาเมือง
กวางตุ้ง เมื่อคณะทูตสยามเดินทางไปถวายบรรณาการพระเจ้ากรุงจีนที่กรุง
ปกักิง่นัน้ ตอ้งเร่ิมเดนิทางจากชายแดนทีอ่ยู่ใกลท้ะเลตะวนัออกมากทีส่ดุ คือ 
เมอืงกวางตุง้ โดยม ี“จงตก๊มอูี”๋ ผูม้อีำานาจสงูสดุในการบรหิารทัง้สองมณฑล
และมทีำาเนยีบอยูท่ี่เมืองนัน้ เปน็ผู้ประสานงานรบัรองคณะทตูของไทย เอกสาร
ไทยจึงเรียกว่า “จงต๊กมูอี๋” เป็น เจ้าเมืองกวางตุ้ง”

สว่น “ขา้หลวงใหญแ่หง่มณฑลหมิน่เจอ้” มหีนา้ท่ีดแูลมณฑล “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, 1652-
1853 นี้ ยึดถือตัวสะกดตามต้นฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การถอดเสียงภาษา
จีนเขียนเป็นภาษาอังกฤษเมื่อ 30 ปีก่อน ที่ใช้ระบบเวดแอนด์ไจลส์ (Wade 
and Giles) อันต่างจากระบบพินยิน (Pinyin) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น 
การถอดเสียงภาษาจีนในหนังสือเล่มนี้จึงเป็นระบบเก่าที่สอดคล้องกับการ
ใช้หลักฐานของไทยในเวลานั้น และใช้คำาที่นิยมเรียกในภาษาไทยเป็นสำาคัญ 
ยกตัวอย่างเช่น Fukian ที่ปัจจุบันเรียกว่าฝูเจี้ยนนั้น คำาไทยเรียกว่า ฟุเกี้ยน 
(ตามเสียงภาษาอังกฤษ) กับฮกเกี้ยน ก็จะใช้ ฮกเกี้ยน ส่วน Ch’ao Chou 
คอื เฉาโจวในมณฑลกวางตุง้ หรอือำาเภอแตจ้ิว๋ กจ็ะใช ้แตจ้ิว๋ สำาหรบั Amoy 
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หรอืทีร่ะบบปจัจบุนัเขยีนวา่ Xiamen หรอื เซีย่หมนิ กค็อืเมอืงเอห้มงึ เปน็ตน้ 
โดยจะเขียนคำาอ่านทั้งหมดไว้เมื่อคำานั้นปรากฏในครั้งแรก

สำาหรับการอธิบายความเพิ่มเติมโดยผู้เขียนและผู้แปลนั้น จะระบุว่า
เปน็คำาอธบิายของผู้ใด ยกเว้นการอธบิายเพิม่เตมิในข้อความท่ียกมาท้ังหมด
ทีเ่ปน็ของผู้เขยีนโดยไมร่ะบ ุสว่นการอธบิายเพิม่เติมโดยบรรณาธกิารนัน้ จะ
อธิบาย [ในวงเล็บเช่นนี้] โดยไม่ระบุเช่นกัน

Tribute and Profit: Sino-Siamese Trade, 1962-1853 เป็นงาน
วิจัยที่เสนอมุมมองใหม่ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยอย่างกว้างขวางและ
ลึกซึ้ง แต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากงานนี้เต็มที่นัก ดังนั้น 
ในวาระครบ 30 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน และ 600 ปีซำาปอกง/เจิ้งเหอ ในปี 
พ.ศ. 2548/ค.ศ. 2005 นี้ มูลนิธิโครงการตำาราฯ จึงจัดแปลและพิมพ์ผลงาน
นี้ในโอกาสสำาคัญดังกล่าว ทั้งยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวาระที่สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทูตสันถวไมตรี” แห่งราชสำานัก
ไทย ผู้เสด็จไปเยืยนทุกมณฑลของประเทศจีนมาแล้ว ทรงเจริญพระชนมายุ 
50 พรรษา อีกด้วย

ขอขอบคณุ ดร. สารสนิ วรีะผล ท่ีไดช้ว่ยอา่นผลงานแปล อธบิายความ
เพิ่มเติมและตรวจทานการถอดเสียงภาษาจีน

ขอบคุณคณะผู้แปล คือ พรรณางาม เง่าธรรมสาร รังสี ฮั่นโสภา และ
สมาพร แลคโซ ทีไ่ดจ้ดัแปลหนงัสอืเรือ่ง จิม้กอ้งและกำาไร อย่างต้ังใจและรวดเร็ว

ขอบคุณ ดรีม แคชเชอร์ กราฟฟิค ที่ได้ออกแบบปกอันงดงาม และ
ดำาเนินการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
กัณฐิกา ศรีอุดม

ตุลาคม 2548
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นางเพ็ชรี  สุมิตร ประธานและผู้จัดการ
นายเกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม รองประธานกรรมการ
นายพนัส  ทัศนียานนท์ ที่ปรึกษา
นายธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ กรรมการ
นายรังสรรค์  ธนะพรพันธุ์ กรรมการ
นายวิทยา  สุจริตธนารักษ์ กรรมการ
นางสาวศรีประภา  เพชรมีศรี กรรมการ
นายประจักษ์  ก้องกีรติ กรรมการ
นางสาวอุบลรัตน์  ศิริยุวศักดิ์ กรรมการ
นายบดินทร์  อัศวาณิชย์ กรรมการ
นายชาญวิทย์  เกษตรศิริ กรรมการและเลขานุการ
นายธำารงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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สัมมน�ประจำ�ปี 2559
ASEAN: Siam-Thailand + Japan + China and + India

ศุกร์ที่ 25 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุม ภูก�มย�ว อ�ค�รเรียนรวม (เดิม) 

มห�วิทย�ลัยพะเย� จังหวัดพะเย�

08.00-09.00 ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง 
 Registration / Tea and Coffee Break
09.00–09.30 พิธีเปิดการสัมมนา / Opening Ceremony
 - ศ. พเิศษ ดร. มณฑล สงวนเสรมิศร ีอธกิารบดมีหาวทิยาลยัพะเยา  
  กล่าวต้อนรับ / Welcoming
 - ศ. เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย 
  พะเยา กล่าวแนะนำามหาวิทยาลัยพะเยา 
 - ศ. เกียรติคุณ เพ็ชรี สุมิตร ราชบัณฑิต ประธานมูลนิธิโครงการ 
  ตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงาน / Report
 - คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการบริษัท โตโยต้า  
  มอเตอร์ ประเทศไทย จำากดั และกรรมการมลูนธิโิตโยตา้ประเทศไทย  
  กล่าวเปิดงาน / Opening 
 - มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพหมู่ / Souvenirs Exchange and 
  Group Photos 
09.30–12.00 อภิปรายรวม / Panel “ASEAN + Japan: Social-Economic- 
 Cultural Connectivity” / อาเซยีน + ญีปุ่น่ : ความเชือ่มโยงสงัคม  
 เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
  คณุสรุศกัดิ ์สทุองวนั | คณุซนิยา อาโอก ิ| ดร. ชยนัต์ วรรธนะภูติ |  
  ผศ. ดร. ดวงใจ หลอ่ธนวณชิย ์| คณุอดศิกัดิ ์ศรสีม ดำาเนนิรายการ 
  และนำาอภิปราย  
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 ค่ำาคูณ | อ. ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ ดำาเนินรายการ
  และนำาอภิปราย
 ห้องที่ 2 / Room 2 : “Water Scarcity: The Mekong, 
 The Chao Phraya and The Salween Rivers” แมน่้ำาโขง เจา้พระยา 
  สาละวิน : ปัญหาน้ำาในอาเซียน 
  คุณเพียรพร ดีเทศน์ | รศ. ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี | 
  ดร. รอยล จิตรดอน | ผศ. มนตรา พงษ์นิล ดำาเนินรายการ
  และนำาอภิปราย  
 ห้องที่ 3 “ASEAN Beyond Boundary” / อาเซียนไร้พรมแดน
  ดร. อุษามาศ เสียมภักดี | ผศ.ดร. ธำารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ | 
  คุณพิมพ์สิริ เพชรน้ำารอบ | อ. อักษราภัค ชัยปะละ | 
  อ. พิพัฒน์ ธนากิจ ดำาเนินรายการและนำาอภิปราย  
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 | 
  คุณปยิณฐั สรอ้ยคำา | ดร. สิงห ์สุวรรณกจิ | ผศ. กาญจน ีละอองศร ี 
  ดำาเนินรายการและนำาอภิปราย  
 หอ้งที ่2 / Room 2 : “State and Church: Buddhism in ASEAN”/  
 รัฐกับศาสนจักร : พุทธศาสนาในอาเซียน
  ภิกษุณีธัมมนันทา | คุณวิจักขณ์ พานิช | อ. สุรพศ ทวีศักดิ์ |  
  คุณณัฐพงศ์ ดวงแก้ว | อ. สมฤทธิ์ ลือชัย ดำาเนินรายการและ 
  นำาอภิปราย  
 หอ้งที ่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 คำาเป็ง | ดำาเนินรายการและนำาอภิปราย  

พิธีกรประจำาตลอดงาน สมฤทธิ์ ลือชัย


