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1.บทนํา
บทความนี้มุงที่จะศึกษาคนการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมของชาวจีนยูนนานในประเทศ
ไทยในบริบททางวิชาการสังคมศาสตรที่ผามาวามีองคความรูอะไรที่จะสามารถอธิบายถึงชาวจีนยูน
นานที่พลัดถิ่นในประเทศไทยไมเพียงแค 50ปของการตั้งถิ่นฐานใหมเทานั้น กลุมชาติพันธุนี้มีการ
เคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมอยางไรและสามารถเปลี่ยนแปลงระบบความสัมพันธระหวางรัฐ-ชาติ
ตางๆ และความสัมพันธระหวางชาติพันธุจีนกับความเปนชาติพันธุจีนยูนนานที่ดํารงอยูภายไต
เงื่อนไขทางสังคมผานมิติทางเวลาและควบคูไปกับการทบทวนแนวคิดทางวิชาการเรื่องคนพลัดถิ่น
(Diaspora) อัตลักษณ (Identity) ชาติพันธุสัมพันธ (Ethnicity) วาสอดคลองกับงานการศึกษาสังคม
และวั ฒ นธรรมของชาวจี น ยู น นานที่ มี ค นศึ ก ษาไว ก อ นหน า นี้ ห รื อ ไม อ ย า งไรและการศึ ก ษา
กระบวนการพลวัตทางวัฒนธรรมของชาวจีนยูนนานในประเทศไทยควรมีแนวทางอยางไร
2.ความนํา
2.1 จีนยูนนาน หรือจีนภูเขาหรือ จีนฮอ คือใคร
ชาวจีนที่สวนหนึ่งที่อาศัยอยูทางตอนเหนือของประเทศไทยนั้นคนไทยหรือคนลานนารูจัก
กันดีวาเปน “จีนฮอ” หรือ “คนฮอ” ซึ่งเปนกลุมคนที่เดินทางคาขายระหวางจีนตอนไตกับเมือง
ตางๆในรัฐฉาน ลานนา และพมา ดังนั้นคนจีนมีมาจากภูเขาทางตอนเหนือของประเทศไทยใน
ปจจุบันจึงเรียกวาจีนฮอและพมาเรียกวา “จีนภูเขา” (ภูวดล, 2549, 503)
การศึกษาทบทวนความรูเรื่องจีนฮอในประเทศไทยนั้นมีเพียงไมกี่คนเทานั้นที่สนใจและ
หาความหมายเกี่ ย วกั บ คํ า ว า ฮ อ มี ศ าสตราจารย เ จี ย ยั น จองและนั ก วิ จั ย สถาบั น วิ จั ย ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชนบทที่ตีพิมพเผยแพรความหมายของคําวาจีนฮอและจีนฮอในมิติตางๆ
ในฐานะที่เปนชาติพันธุหนึ่ง โดยที่การศึกษานี้ใชการอธิบายของนรเศรษฐ พิสิทฐพันพร 2548
สารานุกรมกลุมชาติพันธุในประเทศไทย จีนฮอ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
ชนบท มหาวิทยาลัยมหิดลเรียบเรียงเปนประเด็นตางๆไดดังนี้ (เจีย เยนจอง ,2537,114-118และ
นรเศรษฐ 2548)
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ชาวจีนจากมณฑลยูนนานไดเดินทางคาขายในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยมาชา
นานแลว พอคาชาวจีนจากมณฑลยูนนานเหลานี้มีชื่อเรียกในภาษาลานนาวา “ฮอ” คําวาฮอ
หมายถึงชาวจีนซึ่งอยูที่มณฑลทางใตของจีน (เชน จากมณฑลยูนนาน) และอาจจะรวมถึงกลุม
ชาติพันธุอื่น ๆ ที่มาจากมณฑลนี้หรือมาจากมณฑลใกลเคียงดวย (เชน จากมณฑลกวางสี และ
มณฑลเสฉวน)
“ฮอ” ในตํานานและ “ฮอ”ในประวัติศาสตร
ที่มาของคําวาฮอ สันนิษฐานวา อาจมาจากชื่อเรียกอาราจักรนานเจา ซึ่งตั้งอยูที่ตาหลี่ ริม
ทะเลสาบหนองแส (หรือ “ซีเออหอ”) ชาวจีนเรียกชาวปาที่อยูทะเลสาบหนองแสนี้วา “ฮอ/หอ”
ชื่อเต็มคือ “ซีเออหอหมาน” หรือ “ชาวปาที่อยูบริเวณแมน้ําหนองแส” ตอมาชาวปา “ฮอ/หอ” ได
ยายจากทะเลสาบหนองแสไปอยูคุนหมิง ก็ยังถูกเรียกวา “ฮอ/หอ” ตามที่อยูเดิมที่ริมทะเลสาบหนอง
แส เมื่อกาลเวลาผานไป คําวา “ฮอ” ในความหมายที่แปลวา จีน เชน ฮอปกกิ่ง หมายถึง “จีน
ปกกิ่ง”
ตอมาคําวา “ฮอ” ไดเขามาสูอาณาจักรลานนาและลานชาง ชาวไทยลานนาและลาวเรียก
ชาวจีนที่มาจากมณฑลยูนนานและบริเวณใกลเคียงวา “ฮอ” ประวัติศาสตรลานนากลาววา ขุนเจือง
วีรกษัตริยแหงเมืองพะเยา สิ้นพระชนมในขณะทําสงครามกับ “พญาฮอแมนตาตอกขอกฟาตายืน”
ที่เมืองยูนนาน นอกจากนี้ประวัติศาสตรลานนายังกลาววา ระหวางป พ.ศ. 1947 – 1948 (ตรงกับ
สมัยหมิงของจีน) ไดเกิดสงครรามระหวางอาณาจักรลานนากับฮอ พญาสามฝงแกนแหงอาณาจักร
ลานนาไดเกณฑทหารจากเชียงใหม เชียงราย พะเยา ฝาง และเชียงแสน ทําสงครามชนะฮอ ขับไล
ฮอไปจนสุดแดนสิบสองพันนา นอกจากนี้ในพงศาวดารเมืองหลวงพระบางกลาววา พ.ศ. 2197 ฮอ
หัวขาวยกกองทัพมาตีเมืองแฉวนหวีฟาสิบสองพันนาลื้อ บุตรของเจาเมืองแฉวนหวีฟาหนีศึกฮอหัว
ขาวพาเอาไพรพลลงมาพึ่งพระเจาลานชางเวียงจันทน
คําวา “ฮอ” ตอมาไดเขามาสูภาษาไทย คนไทยภาคกลางใชคําวา ฮอ เมื่อมีการสงกองทัพ
จากกรุงเทพฯไปปราบฮอ ความเปนมาของการปราบฮอมีวา ระหวางป พ.ศ. 2392 – 2402 (ตรงกับ
สมัยชิงของจีน) ชาวจีนจากมณฑลทางใตของจีน มีหงซิ่วเฉียน เปนผูนํา ไดกอการกบฏและตัง้
อาณาจักรขึ้นเรียกวา ไทผิงเทียนกัว๋ (หรือ มหาศานติแดนสวรรค) ตอมาถูกทางการจีนปราบจน
แตกหนีเขาไปในดินแดนของเวียดนาม พมา ลาว และไทย จีนเหลานีม้ ีชื่อตอมาวา ฮอธงดําและฮอ
ธงเหลือง ฮอ ไดปลนสะดมทําความเดือดรอนบริเวณทางเหนือของไทย ทางตะวันอออกของพมา
และทางตะวันตกของเวียดนาม ทางการไทยไดสงกองทัพไปปราบฮอรวม 4 ครั้ง (ป พ.ศ. 2418,
2426, 2428 และ 2430 ) ผลของการทําสงครามปราบฮอ ไดมีการสราง เหรียญปราบฮอ ใน พ.ศ.
2427 เพื่อพระราชทานเปนบําเหน็จความชอบแกผทู ี่ไปราชการทัพปราบฮอ และไดมีการสราง
อนุสาวรียปราบฮอ ที่จังหวัดหนองคายเมือ่ ป พ.ศ. 2459 เพื่อเปนอนุสรณแหงวีรกรรมของทหารที่
ไปราชการทัพปราบฮอ แมจะมีการใชคําวา “ฮอ” ในภาษาไทย แตคนไทยสวนใหญกไ็ มเขาใจแจม
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ชัดวา “ฮอ” คือใคร หลังจากสงครามปราบฮอ ระหวางป พ.ศ. 2418 – 2430 แลว คําวา “ฮอ” ก็
เลือนหายไปจากการใชชวี ิตประจําวันของคนไทยสวนใหญ
“ฮอ”และ “จีนยูนนาน”ในภาดเหนือของไทย
ชาวจีนยูนนานมีความสัมพันธกับดินแดนทางตอนเหนือของประเทศไทยในปจจุบันมา
ยาวนานซึ่งปรากฏในตํานานทางภาคเหนือหลายฉบับพรอมทั้งเรียกชาวจีนเหลานั้นวา ฮอ ฮอวอง
แตชาวจีนฮอ หรือชาวจีนยูนนานที่คนไทยรูจักกันดีคนแรกคือ เจิ้งเหอ ที่คนสวนใหญขนานนามวา
ซําปอกง มีเรื่องเลาตางๆของเจิ้งเหอที่ออกเดินทางสํารวจพื้นที่ในคาบสมุทรตองใตของประเทศจีน
ระหวางปพ.ศ. 1948ถึง1976 (จีรจันทร,2548,170-205)และเจิ้งเหอคนนี้เปนชาวจีนที่เปนมุสลิมอีก
ชาวจีนยูนนานไดถูกเรียกกันภายในกลุมคนไทยลานนาทางตอนเหนือของประเทศไทยวา ฮอ หรือ
จีนฮอ คําวา ฮอนั้นมีความหมายที่แปรเปลีย่ นไปตามกาลเวลาและบริบททางสังคมและตอมาในชวง
ที่บริเวณพื้นทีข่ องอาณาจักรลานนานั้นกลุมชาวจีนยูนนานก็จะถูกรูจักกันดีในนามของพอคามาตาง
ที่ขนสงสินคาระหวางพื้นทีข่ องจีนตอนใตกับกลุมเมืองตางๆในลานนา ลานชาง และเดินทางออก
ทะเลที่พมา กลุมเหลานี้ถูกเรียกวาจีนฮอเชนกันและในบริบทของจีนฮอในชวงนี้เองถาเปนเรื่อง
สินคานั้นจะถูใหความหมายในทางที่ดแี ตถามีความหมายในทางตอตานรัฐหรือเปนตัวละครที่แสอง
ถึงการรุกรานบานเมือง ฮอ ก็จะถูกใหความหมายในทางที่มี่เชนการปราบฮอ กบฏฮอ เปนตน
ความสัมพันธที่เกิดขึ้นนั้นก็จะแปรเปลีย่ นไปตามบริบทตางและเวลา
เมื่อดินแดนในแถบลุมน้ําโขงไดเผชิญหนากับการลาอาณานิคมกลุมชาวจีนฮอทีไ่ ดตั้งถิ่น
ฐานในประเทศไทยหรือลานนานั้นก็ไดถกู ผนวกเปนพลเมืองรัฐสยามเชนกันการผนวกในครั้งนัน้
ไดถูกเรียกกันในหมูน ักวิชาการวาการกลืนกลาย(Assimilations) ซึ่งเปนกระบวนการที่เชื่อวาทําให
ชาวจีนในประเทศไทยกลายเปนพลเมืองไทยโดยวิธีการตางๆที่เปนการยินยอมและบางกรณีก็
เปนไปตามกฎหมายซึ่งการผนวกนี้ก็ไมไดมีปญหาที่รายแรงมากในภาคเหนือแตปญหาจะมีความ
รุนแรงมากในกรุงเทพหลังสงครามโลกครั้งที่2
ดั้งนั้นการกลืนกลายจึงไมไดมีมิติเดียว และเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ในประเทศจีนมี
การเปลี่ยนแปลงโดยพรรคคอมมิวนิสตไดมีชัยชนะเหนือพรรคกกมินตั๋ง และสามารถสถาปนา
สาธารณรัฐประชาชนจีนสําเร็จและพรรคกกมินตั๋งไดไปตั้งที่มั่นในเกาะไตหวันแตการสูรบในแบบ
ของทั้งสองกลุมยังคงดําเนินตอไปตามแนวชายแดนรัฐตางๆทางจีนตอนใตเชนในพมา กองทัพที่
เรียกกันวากองพลที่ 93 กองทัพที่ 3 และ5 ยังคงดําเนินการรบอยูอยางตอเนื่องในประเทศพมา
บริเวณรัฐฉานทําใหประเทศสาธารณรัฐประชานจีนเรียกรองใหประชาคมโลกรับทราบวามีกอง
กําลังตางชาติในดินแดนพมาที่มีแนวทางการรบเพื่อตอตานรัฐจีนใหพมากดดันกองกําลังนี้ใหพน
เขตแดนพมาโดยเร็วดังนั้นทางสหรัฐอเมริกาที่ยังคงสนับสนุนจีนคณะชาติอยูขณะนั้นไดเปนคน
ดําเนินการเคลื่อนยายกองทัพเหลานี้กลับไปยังไตหวันราว 2 ครั้งดวยกันในปพ.ศ.2496-2497 และ
พ.ศ. 2504 แตถึงอยางไรก็ตามยังคงมีกองกําลังสวนหนึ่งที่ไมตองการเดินทางไปยังไตหวันโดยกา
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นําของนายพลหลี่แหงกองทัพที่ 3และนายพลตวนแหงกองทัพที่ 5 ซึ่งขณะนั้นไดมาตั้งกองกําลังใน
ดินแดนประเทศไทยที่ถ้ําง็อบอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหมและดอยแมสลองอําเภอแมจัน(ในขณะนัน้ )
จังหวัดเชียงรายตามลําดับซึ่งทั้งสองกองกําลังนี้ไดกลายเปนผูพลัดถิ่นชาวจีนยูนนานกลุมใหมที่มา
ตั้งถิ่น ฐานในประเทศไทยโดที่ก ลุมทั้ งสองนี้มีความสัมพั น ธ กับรัฐ ไทยในเรื่ องอุดมการณก าร
ตอตานลัทธิคอมมิวนิสตเชนกันในยุคที่เรียกกวาสงครามเย็นในบริเวณชายแดนไทย พมา ลาวและที่
เชื่อมตอกับจีนทางมณฑลยูนนานนั้นไดกลายเปนพื้นที่ของการตอสูเพื่ออุดมการณและการชวงชิง
อํานารัฐโดยมีกลุมตางๆที่เคลื่อนไหวดังนี้ กลุมทหารจีนคณะชาติ กองทัพที่ 3และ5 กองกลังกูชาติ
ไทใหญ ที่ เ รี ย กตนเอกว า กลุ ม หนุ ม ศึ ก หาญ กลุ ม กู ช าติ ค ะฉิ่ น และกลุ ม ที่ ยึ ด ถื อ แนวทางลั ท ธิ
คอมมิวนิสตที่เคลื่อนไหวเพื่อลมรัฐพมา ไทยและลาว รวมทั้งกองกําลังชนกลุมนอยที่สามารถเขา
กับทุกกลุมไดเพื่อผลประโยชนบางประการเชนกลุมวา กลุมมง ที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆตามแนว
รอยตอทั้ง สี่ประเทศนับเปนพื้นที่ที่จุดเชื่อมตอ จุดแตกหักและจุดศูนยกลางของความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและอุดมการณ(กาญจนะ,2546)
สํ า หรั บ ประเทศไทยนั้ น ก็ ไ ด ใ ห ค วามสํ า คั ญ ของกองกํ า ลั ง ต า งๆนี้ แ ตกต า งกั น และดู
เหมือนวาจะไดใหความสําคัญแกกองกําลังจีนคณะชาติอยางเห็นไดชัดในการใหความชวยเหลือ
และการใหความรวมมือของกองกองกําลังจีนคณะชาติเปนอยางดีดวยการเจรจาตกลงกันในเรื่องที่
แตละฝายตองการเชนประเทศไทยตองการใหกองกําลังจีนคณะชาติไปชวยรบกับกลุมแนวรวม
พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยที่เขาคอและที่ดอยผาตั้งและทางกองกําลังเองตองการเงินและ
อาวุธตางๆเพื่อเคลื่อนไหวในตามแนวชายแดนประเทศตางๆอยู แตเนื่องจากกาสูรบที่รวมกับไทย
แลว กองกําลังจีนคณะชาติยังคงมีความสัมพันธที่ดีกับกลุมกองกําลังตางๆในหลากหลายรูปแบบทั้ง
เปนความรวมมือกันและเปนความขัดแยงกันในเรื่องการขนสินคาตองหามเชน อาวุธ สินคาหนีภาษี
และที่สําคัญที่สุดคือยาเสพติดโดยพื้นที่บริเวณนี้ไดกลายเปนแหลงผลิตยาเสพติดที่ใหญแหงหนึ่ง
ของโลกที่เกิดขึ้นจากกองกําลังเหลานี้ตั้งแตผลิตและขนสงเพื่อนํารายไดมาเลี้ยงกองกําลังตนเองไว
อุดมการณการกูชาติเลยกลายเปนขบวนการอาชญากรที่แฝงตัวเขามามีผลประโยชนรวมกันที่อาํ นาจ
รัฐใดๆเขาไปไมถึงเนื่องจากแตละกลุมนั้นมีทั้งอํานาจเงินอาวุธและกําลังคนเกิดการสูรบแยงชิง
ความเปนใหญในธุรกรรมตองหามหลายครั้งในดินแดนที่เรียกวาสามเหลี่ยมทองคํา(กาญจนะ,2546)
เมื่อกระแสของโลกเปลี่ยนไปดวยการเมืองระหวางประเทศที่มุงเปดความสัมพันธ
กับประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีนทําใหประเทศไทยตองมีการทบทวนนโยบายที่ไมตองมีกอง
กําลังเพื่อเปนกันชนกับฝายตรงขามอีกตอไปกองกําลังจีนคณะชาติจะมีสถานภพใดสถานภาพหนึ่ง
ภายใตรัฐไทย ซึ่งกองกําลังที่หลากหลายนั้นมีจํานวนมากและที่สําคัญคือกองกําลังจีนคณะชาติที่
ยังคงเคลื่อนไหวอยูทั้งๆที่ ทางไตหวันเองก็ประกาศวาไมรับรูเรื่องกองกําลังเหลานี้ในประเทศไทย
อีกแลวหลังจากสิ้นสุดกาขนสงกองกําลังกองพลที่ 93 ในป2504แลวแตความจริงก็มีความชวยเหลือ
แบบลับอยูตลอดเวลาแตไมไดเปนรัฐตอรัฐเทานั้นเองดังนั้นรัฐบาลจึงตองมีพื้นที่ใหกับกลุมคน
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เหลานี้และครอบครัวอีกจํานวนหนึ่งที่ติดตามมากับกองกําลังนี้ จึงเกิดนโยบายใหสัญชาติไทยกับ
กลุมทหารจีนคณะชาติโดยใหชื่อวากลุมอดีตทหารจีนคณะชาติและครอบครัว
2.2ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา วิถีชีวิต ของชาวจีนยูนนาน: ความเหมือนและความตางกับคนจีน
ทั่วไป
ความหลากหลายดานดานศาสนา ชาวจีนยูนนานมีการนับถือศาสนาสามศาสนาหลักคือ
พุทธ คริสต และอิสลาม และชาวจีนที่เรียกกันวาจีนฮอนั้นในชวงการคาขามพรมแดนดวยขบวนมา
ตางนั้นเปนชาวจีนที่นับถือศาสนาอิสลามและตั้งถิ่นฐานในสืบลูกสืบหลานมาเปนระยะเวลากวา
รอยปในตัวเมืองเชียงใหมกอตั้งศาสนสถานที่เรียกวามัสยิดบานฮอ (เจิ้งเหอที่เปนเดินทางสํารวจ
ทะเลใตก็เปนมุสลิมเชนกัน)
ในการอพยพที่เรียกวาสวนหนึ่งของกองพล 93 นั้นเมื่อคราวสํารวจเพื่อโอนสัญชาตินั้นใน
หมูบานที่เปนทหารจีนคณะชาตินั้นมีสัดสวนการนับถือศาสนาดังนี้ ผูนับถือศาสนาอิสลามรอยละ
10 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 70 นับถือศาสนาคริสต รอยละ 20 โดยประมาณทั้งนี้ยังไมไดนับรวม
กับผูอพยพชาวจีนยูนนานที่เหลืออีก 42 หมูบาน(ซึ่งก็นาจะมีสัดสวนที่ใกลเคียงกัน) (กาญจนะ
,2546)
ความหลากหลายทางชาติพันธุ ชาวจีนยูนนานที่เปนผูอพยพทั้งที่เปนกองกําลังทหารจีน
คณะชาติเ ดิมและเปนผูอพยพชาวบานนั้นมีการผสมกลกลืนกับกลุมชาติพั นอื่นๆมาโดยตลอด
โดยเฉพาะกลุมไทใหญและมง (กรณีบานวาวี)สะทอนใหเห็นถึงการกลืนกลายดวยการแตงงานจาก
วัฒนธรรมที่แข็งกวามักกลืนวัฒนธรรมทีออนกวาคนสวนใหญที่เปนลูกผสมระหวาชาติพันธุอื่นกับ
ชาวจีนยูนนานมักจะเรียกตัวเองวา “จีน” ดวยเชนกันแตทั้งนี้ไมไดวาชาติพันธุอื่นๆที่แตงงานกับ
ชาวจีนยูนนานและลูกที่เกิดมาจะตองเรียกตนเองวาชาวจีนเสมอไปแตในสังคมไทยโดยเฉพาะใน
ภาคเหนือนั้นลูกชาวจีนยูนนานที่มีบิดาเปนชาวจีนและมารดาเปนคนเมือง(เชียงใหม)สามารถเรียก
และเลือกวาตนเองสามารถเปนคนไทยไดเชนกัน ในกรณีนี้ขอยกตัวอยางคนในชุมชนนันทาราม
จังหวัดเชียงใหมที่เปนตระกูลสืบสาแหรกจากเจาเชียงตุง(ที่อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานตั้งแตสมัยเจากาวิ
ละ)และในคนรุนที่ 4 มีผูหญิงในตระกูลแตงงานกับชาวจีนยูนนาน 2 คนที่นับถือศาสนาพุทธและ
อิ ส ลามโดยลู ก ที่ เ กิ ด มานั้ น ไม เ รี ย กตนเองว า เป น คนจี น แต จ ะนิ ย ามว า เป น คนไทยแต สํ า หรั บ
ครอบครัวที่แตงงานกับคนจีนยูนนานมุสลิมนั้นยังคงความเปนคนจีนยูนนานแคการนับถือศาสนา
อิสลามเทานั้นที่เหลืออยู
มิติดานภาษา การใชภาษาในชุมชนชาวจีนฮอมีการใชภาษาทีห่ ลากหลายเชน ภาษาจีน
กลาง ภาษาไทยกลาง ภาษาไทยใหญภาษาลีซอ เปนตน แตภาษาที่ใชในชีวิตประจําวันคือ ภาษาจีน
อิ่นหนานหวา
จัดอยูในตรูกูลจีน-ทิเบต (Sino-Tibetan) ในกลุมภาษาจีนแมนดาริน ตะวันตกเฉียงใต (South
Western Mandarin) ภาษานี้มีความใกลเคียงกับภาษาจีนแมนดาริน แตการออกเสียงคําและการใช
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คํ า ศั พ ท มี ค วามแตกต า งกั น กลุ ม ชาติ พั น ธุ อื่ น ๆ ก็ ส ามารถพู ด อิ่ น หน า นหว า ได อิ่ น หน า นหว า
กลายเปนภาษากลางระหวางกลุมชาติพันธุตาง ๆ ชาวจีนฮอที่แตงงานกับกลุมชาติพันธุอื่นลูกหลาน
มักจะใชอิ่นหนานหวาตามบิดา เด็ก ๆ จะพูดไดอยางนอย 2 ภาษา คือภาษาอิ่นหนานหวา (เรียนจาก
บิดาหรือมารดา) และภาษาจีนกลาง (เรียนที่โรงเรียนจีน)
ปจจัยที่ทําใหเด็ก ๆ ชาวจีนฮอยังพูดภาษาอิ่นหนานหวาก็คือ สภาพแวดลอมที่เด็ก ๆ จีนฮอ
เติบโตถาสิ่งแวดลอมมีชาวจีนฮอมาก ก็จะมีการพูดภาษาอิ่นหนานหวา เชนที่บานอรุโณทัย ตําบล
เมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ประชากรของหมูบานสวนใหญเปนชาวจีนฮอ เด็ก ๆ
จะพูดภาษาจีนอิ่นหนานหวาเปนหลัก ขณะที่บานรักไทย ตําบลหมอกจําแป อําเภอเมือง จังหวัด
แมฮองสอน ประชากรของหมูบานสวนใหญเปนไทยใหญ เด็ก ๆ มีแนวโนมพูดภาษาไทยใหญ
กรณีการแตงงานระหวางกลุมชาติพันธุ ชายจีนฮอที่แตงงานกับสตรีกลุมชาติพันธุอื่น ลูก
จะพูดไดทั้ง 2 ภาษา แตโดยทั่วไปถามารดาพูดภาษาอิ่นหนานหวาเด็ก ๆ จะพูดภาษาตามมารดา ถา
มารดาไมพูดภาษาอินหนานหวา เด็กมีแนวโนมจะไมพูดภาษาอิ่นหนานหวาแตยังสามารถฟงภาษา
อิ่นหนานหวาได (นรเศษรฐ,2548,5-20)
ในการใชภาษาของชาวจีนยูนนานในปจจุบันนั้นยังคงมิติของภาษาจีนไวในบางกรณีแตก็
เปลี่ยนแปลงไปบางมีการใชภาษาไทยเมือง(ลานนา)และภาษาไทยภาคกลางในการติดตอคาขายซึ่ง
ถือวากอนสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นภาษาไทยและภาษาจีนเปนภาษาในการคาขายภาษาจีนยังมี
บทบาทในกลุมทหารจีนคณะชาติอพยพดวยการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนที่จัดขึ้น
ในชุมชนทหารจีนคณะชาติอพยพ แตในกรณีภาษาจีนนั้นเปนภาษาที่สืบเนื่องจากชนชาติที่มีอารย
ธรรมมายาวนานและคิดวาชาติจีนเทานั้นที่เปนศูนยกลางของโลก ดังนั้นการที่จะสืบทอดความเปน
ชนชาติที่มีอารยธรรมนั้นภาษาจึงเปนสวนสําคัญในการเขาถึงความมีอัตลักษณทางชาติพันธุที่
ยิ่งใหญ ที่จะเขาใจในปรัชญาการดําเนินชีวิต ของคนจีนและแสดงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได
เปนอยางดี ดังนั้นความสําคัญของภาษาจีนจึงมีความหมายในหลากหลายมิติของความเปนคนจีน
และสามรถแบงระดับชนชั้นและกลุมชาติพันธุยอยของคนจีนไดได
ดังนั้นภาษาจีนจึงเปนสิ่งที่คูกับความเปนจีนอยางเหนียวแนน ในกลุมของชาวจีนพลัดถิ่นที่
เรียกวาจีนฮอ หรือ จีนยูนนานพวกเขาเหลานั้นก็ไดใหความสําคัญกับภาษาจีนอยางยิ่งเชนกันมีการ
เปดสอนภาษาจีนในชุมชนพลัดถิ่นอยางกวางขวางในทุกๆชมชนทั้งที่เปนชุมชนทหารจีนคณะชาติ
และชาวจีนยูนนานอพยพ ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยยังมีนโยบายปดโรงเรียนสอนภาษาจีนใน
ประเทศไทยแตนโยบายเหลานี้ก็ไมไดมีผลตอชุมชนพลัดถิ่นเหลานั้นยังไดมีการเปดสอนภาษาจีน
อยูและคนจีนในเมืองไทยตางสงลูกหลานไปเรียนภาษาจีนในชุมชนพลัดถิ่นเหลานี้ในชวงนโยบาย
ดังกลาวที่กําลังดําเนินอยูอยางเขมงวดและยาวนานถึงทุกวันนี้
จนเมื่อนโยบายของมหาอํานาจเปลี่ยนแปลงกับประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีนและใน
เวลาตอมาก็สิ้น สุ ดสงครามเย็น ประเทศจีน ไดเปลี่ย นแปลงนโยบายในทางที่เ ปดประเทศดว ย
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นโยบายสี่ทันสมัยในยุคเติ้งเสี่ยวผิง ความสําคัญของภาษาจีนจึงทวีความสําคัญขนดวยแนวความคิด
ที่วาเปนภาษาในการคาขายที่สําคัญเนื่องจากชาวจีนมีจํานวนประชากรมากถึงหนึ่งพันสามรอยลาน
คนในขณะนี้ (2550)
ดังนั้นการสอนภาษาจีนที่ยังคงมีบทบาทอยูในชุมชนพลัดถิ่นเหลานี้จึงเปนสวนสําคัญใน
การตอยอดการใหการศึกษาภาษาจีนในสังคมไทยแหงหนึ่งลูกหลานชาวจีนยูนนานเหลานี้จึงไดรับ
ประโยชนจากการศึกษาภาษาจีนและสามารถเขาถึงทรัพยากรทางสังคมในมิติตางๆไดดีมากกวาชาว
จีนโพนทะเลที่ไมไดศึกษาภาษาจีนจากนโยบายปดโรงเรียนจีนของรัฐ เนื่องจากชุมชนพลัดถิ่น
เหลานั้นยังคงใชภาษาจีนในการสื่อสารและสื่อความหมายเชิงคุณคาและวัฒนธรรมในมิติทาง
อุดมการณ ในชีวิตประจําวันนั่นเอง
มิติการผลิตซ้ําเชิงอุดมการณ กลุมที่คนไทยเรียกวาจีนฮอนั้นมีการผลิตซ้ําเชิงอุดมการณที่
แตกตางกันตามบริบทดานเวลาและวัตถุประสงคในการเขามาตั้งถิ่นฐานในกลุมชาวจีนพลัดถิ่นที่
เขามาในดวยสาเหตุของสงครามการชวงชิงอํานาจของประเทศตางๆตั้งแตสงครามโลกสงคราม
กลางเมืองและสงครามเย็นในแถบอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและสาละวิน ดังนั้นถาจะกลาวถึงอุดมการณ
ของกลุมชนพลัดถิ่นเหลานี้ในตอนแรกคืออุดมการณทางการเมืองที่แตกตางจึงทําใหเกิดความ
ขัดแยงการชวงชิงอํานาจ ดังนั้นผูพลัดถิ่นเหลานี้จึงมีคูตรงขามความขัดแยงเชิงอุดมการณอยูตรง
ขามกับลัทธิคอมมิวนิสตอยางชัดเจน(แตก็ไมประกาศตัววาเปนประชาธิปไตย) ดังนั้นการคงอยูของ
กลุ ม คนเหลานี้ ที่เคลื่ อ นไหวเชิ งอุดมการณไปพรอมกับ กลุมที่ ต อตานลัทธิคอมมิวนิสตซึ่ง เปน
อุดมการณที่มีการสนับสนุนอยางดียิ่งในยุคสงครามเย็นแตในที่สุดเมื่อสิ้นสุดสงคามเย็นแลวการ
อุดมการณของกลุมชนพลัดถิ่นเหลานี้ก็ลดความสําคัญลงไปเกิดการใหความหมายเชิงอุดมการณ
ความเปนคนไทยที่รักสงบและการเปนลูกหลานคนจีนโพนทะเลที่ยังคงความเปนจีนดวยภาษาและ
วัฒนธรรมจีนอยู ดังนั้นเรื่องความเปนจีนและความเปนไทยของคนจีนพลัดถิ่นเหลานี้ไดถูกใชตาง
บริบทกันและหลากหลายความหมาย ทั้งมิติในความเปนพลเมือง มิติดานการเขาถึงโอกาสและ
ทรัพยากรทางสังคม มิติดานการเลื่อนชั้นทางสังคม มิติทางวัฒนธรรม อุดมการณเรื่องการตอตาน
ลัทธิทางการเมืองที่แตกตางจึงถูกลดคาลงเปนเรื่องในอดีตที่มีความสําคัญเพียงแคความทรงจําใน
ปจจุบันของลูกหลานคนพลัดถิ่นเหลานี้
สิ่งที่บอกวาเปน จีนฮอ เปรียบเทียบกับชาวจีนกลุมอื่นในประเทศไทยชาวจีนฮอมีรูปราง
หนาตาเหมือนชาวจีนทั่วไป แตสิ่งนี้บงบอกวาชาวจีนฮอแตกตางจากชาวจีนกลุมอื่น คือ ภาษาพูด
ชาวจีนฮอ พูดภาษาอิ่นหนานหวา ในเรือนของชาวจีนฮอจะติดกระดาษแดงเขียนคําวา ฟา ดิน
กษัตริย บิดามารดา ครู (ดู ความเชื่อเรื่องสิ่งสักการบูชา 5 ประการ) ชาวจีนฮอใชผาสะพายทารก
พันทารกไวดานหลังของผูสะพายแทนการอุม อาหารของชาวจีนฮอมีรสชาติเผ็ดกวา ถวยดื่มชาของ
ชาวจีนฮ อจะมีใบใหญก วา บองบุหรี่ไมไผ จะพบไดในชุมชนจีนฮอ ไมพบในชุมชนจีนอื่น ๆ
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ขณะที่ชาวจีนกลุมอื่นตั้งถิ่นฐานอยูตามภาคตางๆชาวจีนฮอมีถิ่นฐานเดิมในประเทศไทยที่ภาคเหนือ
เทานั้น (นรเศษรฐ,2548,18)
ทําเลที่ตั้งชุมชนจีนฮอ ที่ตั้งถิ่นฐานของชาวจีนฮอในประเทศไทยมักจะอยูในบริเวณที่สูง
ตามแหลงภูเขาหรือแหลงตนน้ําในภาคเหนือ เชนดอยแมสะลอง ดอยลาน ดอยตองหมอก ดอยผั้ง
ดอยผาหมอน จากทําเลที่ตั้งเหลานี้ ชาวจีนฮอมักมีชื่อเรียกตามแหลงที่มาหรือที่แหลงที่อยูดังนี้
ฮอเชียงใหม หมายถึงชาวจีนฮอที่อาศัยอยูในเมืองเชียงใหม เดินทางจากมณฑลยูนนานมา
ตั้งถิ่นฐานที่เชียงใหมรวมรอยปแลว ที่เชียงใหม มี บานฮอ เปนที่ตั้งของมัสยิดเฮดายาตูล อิสลาม
ของชาวจีนฮออิสลาม อาศัยอยูในเมือง นอกจากนี้ยังนับถือหุยเจี้ยว ฮั่นเจี้ยว และจีตูเจี้ยว
ฮอโกกั๊ง เปนชื่อเรียกชาวจีนฮอที่มาจากเมืองกั๋วกานในประเทศพมา ออกเสียงเพี้ยนเปน
ภาษาไทยวา จีนโกกั๊ง ไดแก จีนฮอที่บานมี่สุยะ (ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนบานรุงอรุณ) ตําบลหวยผา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งมาจากเมืองกั๋วกานในประเทศพมา จีนโกกั๊งเดิมมีถิ่นกําเนิดจาก
เมืองเกิ่งหมา เจิ้งคัง และหลังหลงซึ่งเปนเมืองชายแดนของมณฑลยูนนานติดชายแดนพมา
ฮอมาลีปาเปนชาวจีนฮอมาจากเมือง มาลีปา ในประเทศพมา สวนใหญพบไดในกลุมชาว
จีนฮอที่อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน
ฮอจากลาวชาวจีนฮออาจจะเดินทางผานประเทศลาว แลวเขาสูประเทศไทยที่อําเภอเชียง
ของ จังหวัดเชียงราย โดยใชเสนทางหลวงน้ําทา อุดมไชย พงสาลี เวียงหมอก (อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย) ฮอจากประเทศลาวมีนอยเมื่อเปรียบเทียบกับฮอที่มาจากประเทศพมา (นรเศษรฐ
,2548,19)
3. บทบาทชาวจีนยูนนานในบริบททางประวัติศาสตร การเมือง เศรษฐกิจ
3.1. ประวัติศาสตรจีนในมณฑลยูนนาน
คําวา “ยูนนาน”เปนภาษาจีนแปลวา”ดินแดนทางไตเมฆหมอก”ในหนังสือประวัติศาสตร
ยู น นานสมั ย ใหม แ ปลและเรี ย บเรี ย งโดย อุ ษ า โลหจรู ญ (2549,7-18)โดยคํ า นํ า ที่ เ ขี ย นโดย
ศาสตราจารยฉัตรทิ พย นาถสุภ า สรุ ปความไดวาในชวงปลายศตวรรษที่ 19-20จักรวรรดินิย ม
อังกฤษและฝรั่งเศสพยายามเขามามีอิทธิพลและพยายามที่จะเขายึดครองมณฑลนี้ทุกวิธีดวยแนวคิด
แบบจักรวรรดินิยมพยายามสรางทางรถไฟระหวางเวียดนามเขาจีนของฝรั่งเศสและทางรถไฟเขาจีน
จากอิน เดียของอัง กฤษหลังจากความคลั่งแมน้ําโขงจบลงทํา ใหยูนนานมีความสําคั ญขึ้นมาใน
การเมืองและเศรษฐกิจเนื่องจากมีทัพยากรทางธรรมชาติมากโดยเฉพาะสินแรดีบุกและสังกะสี
ระหวางตะวันตกและตะวันออก สงครามจีนและญี่ปุน และสงครามเย็นที่ตอเนื่องถึงหลังสงคราเย็น
จวบจนปจจุบัน
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ประวัติศาสตรยูนนานมีความไดแสดงถึงความเปนอิสระคอนคางมากกวามณฑลอื่นๆ
เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตรนั้นหางไกลเปนที่วัฒนธรรมจีนเขาถึงไดยาก(ฉัตรทิพย 2549, 7-13)
ประกอบดวยชนกลุมนอยมากมาย รวมกันเทากับหนึ่งในสามของประชากรทั้งหมด (ในปจจุบัน)
และแนนอนในอดีตตองมีมากกวานี้ลักษณะดังกลาวยอมมีผลตอความสัมพันธระหวางยูนนานกับ
จีน
ฉัตรทิพยไดนําเสนอตอในประเด็นของความเปนอิสระของมณฑลยูนนานนั้นในชวงที่เปน
อิสระมากทีสุดคือศตวรรษที่8-9ในชวงนั้นยูนานคืออาณาจักรนานเจาประกอบดวยคนหลายเชื้อชาติ
ผูนําเปนชนชาติไป วัฒนธรรมเปนความผสมระหวางจีนกับอินเดียและชนพื้นถิ่น ศาสนาเปนพุทธ
มหายานผสมกับความเชื่อทองถิ่น นานเจาเปนเอกราชมีตาหลี่เปนเมืองหลวงเปนอาณาจักใหญ
ครอบคลุมยูนนานเสฉวนไตแมน้ําแยงซี ภาคตะวันตกกุยโจวและหูหนาน บางสวนของกวางสี และ
ส ว นบนของพม า โดยรบชนะราชวงศ ถั ง ครั้ ง ใหญ ๆ หลายครั้ ง ระหว า งช ว งศตวรรษที่ 10-กลาง
ศตวรรษที่13 ยูนนานยังคงเปนอิสระจากจีนเปนอาณาจักรตาหลี่ที่เปนเอกราชแตมีอาณาเขตลดลง
เหลือเพียงบริเวณยูนนานกลางราชวงศที่ปกครองเปนผูที่มีเชื้อสายจีนแทนชนกลุมนอยอิทธิพล
วัฒนธรรมจีนมีมากขึ้น โดยในภาคตะวันตกเฉียงใตกลุมคนไตไดตั้งอาณาจักมาว(เมา)หลวงขึ้น(คือ
เมืองลุยลี่ในปจจุบัน)เปนอาณาเขตวัฒนธรรมไต ทั้งสองอาณาจักนี้เปนเอกราชถึงกลางศตวรรษที่
15 อาณาจักรตาหลี่ก็ไดถูกทําลายลงโดยราชวงศหยวนของชาวมองโกลและภายในศตวรรษที่15
ราชวงศหมิงของจีนก็สามารรวมยูนนานเขาเปนสวนหนึ่งของจีนได ชาวจีนก็เขามาทํากินในที่ราบ
และชนชาติพื้นเมืองก็อาศัยอยูตามชนบทและบนเชิงเขา
ยูนนานยังคงเปนอิสระอีก 2 ระยะในยุคกอนสมัยใหมคอื เมือ ค.ศ. 1673-1681 อูซานกุยแม
ทัพชาวจีนไดประกาศใหยนู นานเปนเอกราช และตั้งตนเปนกษัตริยราชวงศโจวมีคนุ หมิงเปนเมือง
สําคัญมีเปาหมายในการขับไลแมนจูออกไปจากจีน ในที่สุดราชวงศชงิ ก็สงกองทัพมาปราบ
การเป น อิ ส ระต อ มาเมื่ อ ค.ศ.1855-1873 ตู ห วิ น ซิ้ ว ชาวยู น านมุ ส ลิ ม ตั้ ง ยู น นานเป น
อาณาจักรอิสลาม เรียกชื่อวา Sultanate of Pingan แปลวาสันติภาพทางใต มีเมืองหลวงอยูที่ตาหลี่มี
อิทธิพลในยูนนานภาคตะวันตกประกาศรับรองทั้งวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมอิสลาม และสงทูต
ไปขอความชวยเหลือจากอังกฤษ ราชวงศชิงปราบอยางรุนแรง กองทัพจีนฆายูนนานมุสลิมนับเปน
ลานคน สงคราครั้งนี้ทําลายอิทธิพลชาวยูนนานมุสลิมที่สืบเชื้อสายมาจากชาวมองโกลที่ตามมากับ
กองทัพราชวงศหยวนแทบหมดสิ้น
มี คํ า ถามว า ทํ า ไมยู น นานไม ส ามารถสถาปนาตั ว เองเป น ประเทศเอกราชได เ หมื อ กั บ
เวียดนามที่เวียดนามเอกถูกครองโดยจีนนานเปนพันป ศาสตราจารย Charles Patrick FitzGerald ได
ใหความเห็นวาเนื่องจากยูนนานเองไมสามารถระดมชาวพื้นเมืองใหมีความคิดชาตินิยมยูนนานได
และไมสามรถสถาปนาวัฒนธรรมกลางรมกันระหวางชาติพันธุสําเร็จ (ฉัตรทิพย 2549, 13)
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3.2. การศึกษาเรื่องจีนยูนนาน (จีนฮอ) ในประเด็นความมั่นคงในประเทศไทย
ในเรื่องของความมั่นคงนั้นมีการศึกษาเปนจํานวนมากโดยเฉพาะกรณีของอดีตทหารจีน
คณะชาติที่ตกคางในประเทศไทยกับผูอพยพชาวจีนยูนนานที่เขามาพรอมกันและเขามาที่หลังโดย
กรอางอิงถึงการเปนครอบครัวของอดีตทหารจีนคณะชาติ ผลงานที่มีการเขียนถึงรายละเอียดเรื่อง
กองกําลังของทหารจีนคณะชาติในเชิงประวัติศาสตรจากนั้นมีโดยพันเอกกาญจนะ ประกาศวุฒิสาร
ผูซึ่งมีบทบาทในชวงเปลี่ยนผานจากกองกําลังทหารจีนคณะชาติจนการไดสัญชาติไทยและยัง
ติดตามอยางตอเนื่องจนเรื่องทั้งหมดเขาสูภาวะปกติ เนื้อหาพอสรุปไดวา
กองกําลังของอดีตทหารจีนคณะชาติกองพล93เกิดขึ้นและมีประวัตการรบในประเทศจีน
กอตั้งขั้นเปนหนวยขึ้นตรงกับกองทัพที่6 ในชวง พ.ศ. 2480-2483 โดยรวมรบกับสงครามระหวาง
จีนกับญี่ปุนตอมาเขาประจําในรัฐเชียงตุง ปพ.ศ.2484 และเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 2 ในป พ.ศ.
2484-2488 ในป 2489 ไดรับคําสั่งใหไปปลดอาวุธทหารญี่ปุนในลาว และไดยายเปนสวนหนึ่งของ
กองทัพที่ 26ในมณฑลยูนนาน จากนั้นเขารวมรบในสงครามกลาวงเมืองของประเทศจีนโดยเปน
สวนหนึ่งของกองกําลัง กกมินตั๋งและไดตั้งมั่นที่เมืองสาดในชวงนั้นมีการเจรจาใหกองทัพจีน
เดินทางกลับไตหวันและสําเร็จเปนครั้งแรกในปพ.ศ.2496นั้นไดมีการอพยพทหารจีนคณะชาติกลับ
ไตหวันจึงทําใหกองกําลังออนแอลงจนถึงป 2497 จึงถูกกองกําลังพมาบุเขาตีและไดยายกองกําลัง
ไปอยูที่เมืองเมา เมืองสาด เมืองยองและเมืองปางยางและบางครั้งก็กระทําการรบในนามของกอง
กําลังกูชาติจีนตลอดจนใหการชวยเหลือกองกําลังกูชาติไทใหญอีกดวย
การตกคางของทหารจีนคณะชาติยังคงมีอยูและไดดําเนินการอีครั้งและสําเร็จในป 2504 แต
ถึงอยางไรก็ตามยังมทหารจีนที่ไมยอมเดินทางไปไตหวันอีกจํานวน 6,650 คนอยูในประเทศไทย
ประมาณ 4,000 คนเปนทหาร2,600คนเปนพลเรือน(ครอบครัว1,400คนอยูในลาวประมาณ1,600คน
หลังจากการอพยพไปไตหวันทั้งสองครั้งแลวยังมีกองกําลังหลงเหลืออยูที่ไมยอมกลับไปแตยังคง
เคลื่อน ไหวทางการทหารในหลายรูปแบบทั้งกากลับไปโจมตีประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน
การชวยเหลือแกกองกําลังชนกลุมนอย การที่ไตหวันยังคงสงความชวยเหลือทางออมเขามา การ
ชวยเหลือรัฐไทยในการปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสต การคาสินคาตองหาม การรบเพื่อแยง
ชิงพื้นที่และชิงความเปนใหญในการมีอํานาจบริเวณชายแดน สี่ประเทศ รวมทั้งมีการผสมกลกลืน
กับชนกลุมนอยชาติพันธุตางๆโดยเฉพาะไทใหญอยางตอเนื่อง
การเจรจาตอรองระหวางกองกําลังอดีตทหารจีนคณะชาติกับรัฐไทยนั้นมาสรุปไดในการที่
อดีตทหารจีนเหลานั้นชวยทางการไทยรบกับผูกอการรายคอมมิวนิสตในพนที่ตางๆเชนเขาคอจง
หวัดเพชรบูรณและที่ตางในแถบภาคเหนือเชนดอยผาตั้งในอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายและขณะ
นั้นเองโลกกําลังเปลี่ยนแปลงรบความสัมพันธระหวางจีนและอเมริกาไทยก็จําตองเปลี่ยนแปลง
ดังนั้นการที่อดีตทหารจีนคณะชาติไดชวยเหลือทางการไทยเปนอยางดีจึงไดใหสัญชาติไทยแก
ทหารเหลานั้นรวมถึงครอบครัวเปนกรณีพิเศษที่ไมอยูในจํานวนการใหสัญชาติในแตละปเพื่อเปน
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การยืนยันวากลุมคนจีนเหลานี้เปนคนไทยแลวและตอมาไดมีการชวยเหลือใหตั้งถิ่นฐานในพื้นที่
ตางๆตลอดจนการทํามาหากิน และปรับใหเปนพื้นที่การทองเที่ยวในที่สุด
โดยสรุปของหนังสือเลมนี้ยืนยันวาองกําลังทหารจีนคณะชาติไดเดินทางออกจากประเทศ
ไทยอยางเปนทางการไปแลวและที่เหลืออยูในประเทศไทยนั้นเปนแคอดีตทหารจีนคณะชาติที่ไม
ยอมยายและปลดอาวุธแลวจากการที่ชวยเหลือกองกําลังไทยในการรบนั้นพวกเขาเหลานั้นไดรับ
สัญชาติไทย แตในระหวางที่การอพยพครั้งที่ 2 พ.ศ.2504 จนถึงปจจุบันนี้เวลามีปญหาทางการเมือง
ปญหาความขัดแยงและปญหาความมั่นคงพวกเขาเหลานั้นจะถูกเรียกวากองพล 93 อยางตอเนื่องซึ่ง
ทางรัฐและหลายฝายก็ออกมากลาววาไมมีแลวกองพล93มีแตประชาชนจีนที่เปนคนไทย แตตอมา
การทองเที่ยวเขามาในชุมชนของอดีตทหารจีนคณะชาติเหลานี้ ความสําคัญของการเปนอดีตทหารจี
ก็สามารถนําไปเปนจุดขายของการทองเที่ยวได
นอกเหนือจากหนังสือเรื่อง ทหารจีนกกมินตั๋งตกคางทางภาคเหนือของประเทศไทยแลว
พันเอกกาญจนะ ประกาศวุฒิสาร ไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับการรบของกองกําลังทหารจีนคณะชาติ
ขึ้นมาอีกเลมหนึ่ง ชื่อกองพล 93 ผูอพยพทหารจีนคณะชาติ บนดอยผาตั้งโดยหนังสือเลมนี้กลาวถึง
การเขามาในประเทศไทยของทหารจีนคณะชาติและการที่ทหารจีนคณะชาติไปชาวรบที่ดอยผาตั้ง
และจากนั้นก็ตั้งถิ่นฐานที่ดอยผาตั้งจนไดรับสัญชาติไทยโดยกองกําลังสวนใหญมาจากบานถ้ําง็อบ
อําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม(กาญจณะ,2537) ทั้งนี้รวมถึงหนังสือเรื่องผูอพยพอดีตทหารจีนคณะชาติ
(หนวยเฉาะกิจ 327 กองทัพภาคที่ 3 ,2530)ก็จะเปนการเลาเรื่องที่คลายคลึงกันแตหนังสือเลมนี้จะดู
เป น การรวบรวมข อ มู ล ชั้ น ต น และข อ มู ล ที่ เ รี ย บเรี ย งเป น ลํ า ดั บ เหตุ ก ารณ ที่ เ ป น ประโยชน ใ น
การศึกษามาก ทั้งนี้การศึกษาเรื่องความมั่นคงที่กลาวมาแลวนั้นเปนประเด็นความสําเร็จในการัด
การความมั่นคงแตก็ยังมีประเด็น ที่ระหวางที่จะไดรับความสําเร็จนั้นมีปญหาอะไรเกิดขึ้นบางที่ตอง
แกไข ยังมีเอกสารวิจัยของวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักศึกษาปญหาความมั่นคงในกรณีจีนฮอ โดย
เอกสารวิจัยชื่อปญหาชนกลุมนอยกับความมั่นคงของชาติศึกษาเฉพาะกรณีจีนฮอ(ผูอพยพอดีต
ทหารจี น คณะชาติ ) (อนั น ต , 2533) โดยกล า วถึงปญ หาชนกลุ มนอ ยที่กอ ปญ หาความมั่นคงทั้ ง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่มีกรณีจีนฮอเขาไปมีสวนรวม รวมถึงปญหาที่ทํากิน การเขามา
ชวยเหลือจีนฮอจากตางประเทศที่อาจกอใหเกิดปญหาความสัมพันธระหวางประเทศได และได
เสนอเรื่องการจัดตั้งหมูบานชาวจีนฮอใหเปนหมูบานปองกันตนเองตลอดจนใหมีหนวยงานที่กํากับ
ดูแลอยางชัดเจน ซึ่งเอกสารวิจัยชิ้นนี้ไดมองในมุมของการควบคุมดวยกลไกของรัฐมากเกินความ
เปนจริงในทางสังคม
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4. การทบทวนองคความรูเรือ่ ง “จีนยายถิน่ ” และ “จีนพลัดถิ่น” ในสังคมไทย
4.1.จีน-ไทย ความสัมพันธฉนั ทพี่นอง
ความรูเรื่องชาวจีนในสังคมไทยนั้นไดมีการศึกษามานานพอที่จะมองภาพของแนวคิดที่ตก
ทอดมายังปจจุบันไกวา แตเดิมนั้นปญหาเรื่องคนจีนไมมีความสําคัญพอที่จะกอปญหาในสังคม
สยามเนื่องจากการเมืองของรัฐไมไดแยกแยะผูคนใหแตกตางในเรื่องรัฐ-ชาติที่เปนเรื่องเกิดใหม
ดังนั้นเรื่องจีนและคนจีนโดยเฉพาะคนจีนโพนทะเล จึงเปนเรื่องการเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
แหงกษัตริยและการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมจีนวาเปนความรูผานวรรณกรรมตางๆและบางเลมไดรับ
การยกยองวามีคุณคาถึงขั้นกลายเปนวรรณคดีของไทย ความสัมพันธที่มีผูคนศึกษามากที่สุดในยุด
กอนรัฐ-ชาตินี้คือการศึกษาเรื่องการคาในมิติประวัตศาสตรสังคมแตก็ยังรวมถึงองคกรทางสังคม
ของชาวจีนในมิติทางประวัติศาสตร เชนงานของศุภรัตน ของสุภางค ของภูวดล ของพรรณี ของนิธิ
เปนตนโดยงานเหลานี้มักจะมองภาพขงคนจีนและสังคมจีนในประเทศไทยที่หยุดนิ่งเปนเรื่อง
ความสัมพันธเชิงอํานาจที่อยูภายใตพระราชอํานาจของกษัตริยถึงแมเกือบทุกเรื่องจะกลาวถึงความ
ขัดแยงก็ตามก็กลายเปนเรื่องที่ผานมาไมไดสรางประเด็นการเคลื่อนไหวทางสังคมสงผลถึงปจจุบัน
ถึ ง แม ง านของนิ ธิ เอี ย วศรี ว งค จ ะเป น การพู ด เรื่ อ งการเมื อ งระหว า งรั ฐ กั บ คนกลุ ม น อ ยใน
วิทยานิพนธมหาบัณฑิตทางประวัติศาสตรและการเมืองในการจัดตั้งและการลมสลายของกรุง
ธนบุ รีแ ละการลุ ก ขึ้ น ตา นอํ า นาจรัฐ ทอ งถิ่ นของกุ ลีจีน ที่ ภู เ ก็ ตก็ ตาม แตใ นภาพรวมก็ ก ลายเป น
การศึกษาที่มองคนจีนเปนความสัมพันธฉันทพี่นอง เรื่องการยายถิ่น เรื่องการตั้งถิ่นฐานในมิติของ
นักวิชาการประวัติศาสตรไทยโดยยังยึดมั่นเรื่องการกลืนกลายและความสัมพันแนวตั้ง
4.2.จีนหลังเกิดรัฐ-ชาติไทย
การเกิดจิตสํานึกความเปนรัฐและชาติของคนไทย(สยาม)ไดเริ่มกอตัวขึ้นมายางตอเนื่องเมื่อ
ไมนานนี้เองราวรอยกวาปดวยเหตุแหงการลาอาณานิคมของตางชาติและสนธิสัญญาที่ทําระหวาง
ประเทศคนจีนในสังคมสยามก็ไดรับลกระทบไปดวยในการยืนยันการมีชาติของตนเองความชัดเจน
ของการใหผูคนเกิดจิตสํานึกความเปนชาติเกิดขึ้นในชวงรัชการที่6ที่เกิดพระราชบัญญัตินามสกุล
เกิดธงชาติ เกิดกองกําลังอาสาสมัคร(เสือปา)เกิดวรรณกรรมเรื่องความรักชาติอยางมากมาย เพื่อ
แสดงวาชาตินั้นมีความสําคัญสําหรับชาวสยาม ซึ่งก็สอดคลองกับกระแสของสังคมจีนที่ตองการ
ความเปลี่ยนแปลงและการรณรงคความรักชาติของ ดร.ซุนยัดเซ็น ไดใชแนวทางความนิยมในชาติ
มาเปนตัวปลุกเราในการลมลางการปกครองของราชวงศชิง (ภูวดล 2549)การกอตัวแนวคิดเรื่องชาติ
ของสยามนั้นก็ยังคงเปนการสรางความจงรักภักดีตอระบบกษัตริยและมีการโตตอบแนวคิดเรื่อง
ชาติที่นําเขาจากจีนเชน ลัทธิของเพื่อน ยิวแหงบูรพาทิศ (อัศวพาหุ) และพระราชดํารัสเปดโรงเรียน
จีนในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาฯในการเสด็จฯเปดโรงเรียนจีนในเดือนมีนาคม 2470
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“อันที่จิงไทยกับจีนนั้นตองถือวาเปนชาติที่เปนพี่นองกันโดยแทนอกจากสายเลือดไทยและ
จีนจะสมกันเปนอันหนึ่งอันเดียวจนตองนับวาแยกไมออกขาราชการชั้นสูงๆที่เคยรับราชการหรือ
รับราชการอยูในเวลานี้ที่เปนเชื้อจีนก็มีอยูเปนจํานวนมาก แมตัวขาพเจาเองก็มีเลือดจีนปนอยูดวย
..... ทานยอมสั่งสอนใหนักเรียนรักประเทศจีน ขาพเจาหวังวาทานจะสอนใหรักเมืองไทยดวย”
(แสงอรุณ มปท,มปป)
สังคมสยามดูเหมือนวามีการทับกันอยางไมสนิทในเรื่องชาติไทยและชาติจีนอยางตอเนื่อง
การเกิดสงครามญี่ปุนและจีนมีการรณรงคใหชายหนุมและหญิงสาวชาวจีนโพนทะเลกลับไปยัง
บานเกิดเมืองนอนในการสมัครเปนทหารและอาสาสมัครพยาบาลรวมถึงการสง “โพยกวน” (เงิน)
ไปยังประเทศจีน (รวมถึงมีการขายพันธบัตรจีนดวยแตสุดทายแลวกลายเปนของไมมีคา)เรื่องของ
การกลับไปยังแผนดินแมเพื่อแสดงความรักชาตินั้นมีใหเห็นอยางชัดเจนในในหนังสือชื่อ “ขาพเจา
กับเสรีไทยสายจีน” โดยพ.ต.ท.ประสิทธ รักประชา(2540) และสําหรับผูหญิงในการกลับไปชวย
บานเกิดในการเปนอาสมัครพยาบาลนั้น(แตก็ไมไดไปในที่สุด) ไดขอมูลจากงานวิจัย เรื่อง90 ป
มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง บนเสนทางประวัติศาสตรสังคมไทย ประวัติศาสตรจากคําบอกเลา (กรรณิการ
,2544) และเรื่องโพยกวนจากงานวิจัยเรื่องลักษณะนายทุนไทยชวงระหวางพ.ศ.2475-2482บทเรียน
จากความรุงโรจนสูโศกนาฏกรรม(2545)วามีการสงโพยกวนไปยังดินแดนมาตุภูมิจากสยามเปน
จํานวนเงิน 37ลานบาทในปพ.ศ.2475เพียงปเดียว(พรรณี ,2545,403-407)
ความที่เกิดการไมสนิทในความเปนชาติระหวางไทยและจีนเปนปมปญหาที่กอตัวอยาง
หนักในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2และสืบเนื่องมาจนคลี่คลายในราวปดังนั้นในงานวิจัยที่มี
นักวิชาการอางอิงมากเลมหนึ่งชื่อสังคมชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทยประวัติศาสตรเชิงวิเคราะห
ของวิ ล เลี่ ย ม สกิ น เนอร 2529
ที่ ก ล า วว า การกลายเป น ไทยด ว ยกระบวนการกลื น กลาย
(Assimilation) เกิดขึ้นอยางเขมขนในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 และตอเนื่องมาจนพ.ศ.2500 จน
เปนแนวทางในการศึกษาสังคมจีนโพนทะเลในประเทศไทยอยางตอเนื่องและระหวางในชวง
สงครามเย็นก็ตาม
4.3.จีนโพนทะเลสมัยใหม
บทบาทของชาวจีนโนทะเลในอดีตนั้น ราชสํานักจีนไมไดใหความสําคัญมากและ
บางชวงถือวาเปนอาชญากรและถากลับมาในประเทศก็จะถูกประหารชีวิตทําใหชาวจีนโพนทะเละ
ไมมีความมั่นใจในมาตุภูมิของตนเทาไรนัก แตเนื่องจากบางหนาของประวัติศาสตรจีนนั้นชาวจีนที่
อพยพออกจากแผนดินใหญนั้นก็ถูกระบุจากทางการจีนวาเปนพวกโจรผูรายและชาวนายากจนหรือ
พวกที่รัฐจีนไมตองการ แตการเผชิญโชคของชาวจีนเหลานี้ในดินแดนที่ทางการจีนเรียกวาที่อยูของ
คนปาเถื่อนนั้น เปนโอกาสทีทําใหคนชาวจีนอพยพเหลานั้นมีโอกาสลืมตาอาปากที่จะสะสมทุน
และมีความมั่งคั่งขึ้นได
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แตเมื่อมีการรณรงคในการปฏิรูปการปกครองจีนใหเปนสาธารณะรัฐนั้นการระดมทุนใน
การปฏิวัตินั้นสวนใหญจะไดมาจากชาวจีนโพนทะเลโดนทางสาธารณะรัฐจีนไดกลาวยกยองชมเชย
ชาวจี น โพ น ทะเลว า เป น มารดาแห ง การปฏิ วั ติ และงานวิ จั ย ของภู ว ดล ก็ ไ ด อ ธิ บ ายถึ ง ระบบ
ความสัมพันธแนวระนาบระหวางคนจีนโพนทะเลกับมาตุภูมิ ทําใหโตแยงกับงานของสกินเนอรที่
บอกวาชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทยมีระบบความสัมพันธในแนวตั้งและมุงเขาสูศูนยกลาง
อํานาจของทองถิ่น (ภูวดล 2549และสกินเนอร, 2529, 139)
การที่ประเทศจีนไดปดประเทศอยูชวงหนึ่งและการเลือกขางของประเทศที่มีชาวจีนโพน
ทะเลนั้นทําใหประเทศสวนใหญไดติดตอกับไตหวันในฐานะที่เปนประเทศในโลกประชาธิปไตย
ดวยกันแตเมื่อประเทศมหาอํานาจมีการเปลี่ยนนโยบายทําใหประเทศไทยตองมีความสัมพันธกับ
สาธารณะรัฐประชาชนจีนแทนไตหวันแตก็มิไดตัดความสัมพันธทางการคาและการลงทุนตลอดจน
การติดตอตางๆอยางสิ้นเชิงดังนั้นขณะนี้จึงมีหลายประเทศที่มีการติดตอสองทางเชนกัน
เมื่ อ มี ค วามสั ม พั น ธ กั น แบบทางการระหว า งประเทศที่ มี ชุ ม ชนชาวจี น โพ น ทะเลกั บ
สาธารณะรัฐประชาชนจีนและมีการลงทุนระหวางชาจีนโพนทะเลกับแผนดินใหญมากขึ้นโดย
อาศัยความสัมพันธเชิงลูกหลานชาวจีนโพนทะเลและทําใหเกิดทุนจีนโพนทะเลขึ้นมากมายหลาย
ประเทศที่มีลักษณะนี้โดยเฉพาะประเทศทางทะเลจีนใต(สิงคโปร ไทย ฮองกง มาเลเซีย ฯลฯ)
4.4.จีนกับความเปนไทยในบริบทโลกาภิวัตน
ในงานวิจัยเรื่องชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทยประวัติศาสตรเชิงวิเคราะห โดย วิลเลีย่ ม จี
สกิ น เนอร นั้ น ได ส รุ ป ว า ในช า งเวลาที่ เ ก็ บ ข อ มู ล จนถึ ง ช ว งส ง ครามโลกครั้ ง ที่ ๒ ชาวจี น ใน
สังคมไทยไดถูกรัฐไทยกลืนกลาย(Assimilation) แตหลังจากนั้นอีกราว ๔๐ ป การกลืนกลายนั้นได
ถูกทาทายและมีการแยงเรื่องการกลืนกลายในไทยวาเปนไปไมไดอยางสมบูรณนักและขณะนี้คน
จีนในไทยก็ยังคงมีความเปนจีนทั้งเรื่องมาตุภูมิ วัฒนธรรมและบริบทความสัมพันธตางๆยังคงความ
เปนจีนไวและกลืนกลายความเปนพื้นเมืองดวยการสรางอํานาจทางเศรษฐกิจทองถิ่นเพื่อความชอบ
ธรรมในการสรางความเชื่อและประเพณีตอทองถิ่นและสังคมระดับชาติ (พรชัย, 2545, 10-21)
จากศาลเจาทอ งถิ่น ไดถูก ให ค วามหมายใหม จ ากเทพเจ าท องถิ่น ที่เ ป น ไทยพื้น บ า นได
กลายเปนเทพที่มีชื่อแบบจีนและศาลเจาที่เคยมีรูปแบบตามประเพณีไทยไดกลายเปนรูปแบบศาลเจา
จี น แม ก ระทั่ ง ศาลหลั ก เมื อ งในบางจั ง หวั ด จนถึ ง การสร า งมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ชื่ อ ภาษาจี น ที่ ใ ห
ความหมายวาชาวจีนโพนทะเลรวมกันเฉลิมพระเกียรติพระเจาแผนดินไทย ประเพณีของจีนที่ไดรับ
การสรางขึ้นโดยรัฐไทยเชนตรุษจีนทําใหคนจีนที่กลายเปนไทยและกลับมาเปนจีนอีกครั้งดวย
วัฒนธรรมการทองเที่ยว นอกจากนี้ประเพณีจีนไดเขาไปสูราชสํานักเชนพิธีกงเต็กหลวง พิธีฉลอง
พระปายในเทศกาลตรุษจีนเปนตน เปนกรณีของจีนโพนทะเลในประเทศไทยที่ลูกหลานสืบทอดมา
จากบรรพบุรุษที่มาทางทะเลดังนั้นแนวคิดเรื่องการกลืนกลายคงจะตองรับการสอบทานในความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
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สํ า หรั บจีน ยูน นานนั้ น อาจรี ย กว าจีน บกในกรณี ของประเทศไทยสื บ เนื่ อ งจากการเดิ น
ทางเขามาตั้งถิ่นฐานดวยการเดินทางบกจากจีนตอนใตเขาสูพมาและมายังตอนเหนือของประเทศ
ไทยซึ่งเปนเสนทางการคาของคราวานมาตางที่ขนสินคาไปมาระหวางจีนยูนนานกับทะเลที่เมาะตะ
มะประเทศพมากลุมพอคาเหลานี้เรียกกันในหมูชาวลานนาวาจีนฮอ หรือฮอ ชาวจีนเหลานี้ไดมีการ
ปรับตัวกลายเปนไทยไปแลวและกลมกลืนกับจีนโพนทะเล ในกลุมนี้ที่เดิมเปนพอคาสัตวตางนั้นที่
เรียกวาฮอ
แตยังมีกลุมที่อพยพตามมาแตพกพาอุดมการณการเมือง(อดีตทหารจีนคณะชาติ)เขามาดวย
และถูกเรียกรวมกันวาจีนฮอนั้นมีกรณีที่กลายเปนไทยแตกตางจากสองกลุมแรกและการคงความ
เปนจีนก็แตกตางจากสองกลุมแรก(โดยที่ความเปนจีนของจีนอดีตทหารจีนคณะชาตินั้นถือวา
วัฒนธรรมจีนยิ่งใหญเขมแข็งกวาชนเผาทางไต)ตลอดจนการที่เผชิญกับสงครามเย็นที่กลายเปนตัว
ละครตัวหนึ่งตองตอสูกับการเมืองที่แบงฝายมาอยางยาวนาน จึงกลายเปนการเชื่อมโยงชีวิตและ
การเมืองกับโลกภายนอกที่ไมไดผานรัฐชาติเดิมและพื้นที่ของรัฐชาติใหมแตเปนการติดตอโดย
ความสัมพันธในรูปแบบตางๆที่หลากหลาย เชนการศึกษา ดานการทํามาหากิน ดานศาสนา ดาน
องคความรู ดานวัฒนธรรมฯลฯโดยที่เรียกกันวาโลกาภิวัตนนั้นเกิดขึ้นหลังจากการลมสลายของ
สงครามเย็น แล ว แต สํ าหรั บ จี น ฮ อ อดี ต ทหารจีน คณะชาติ เ ข า ใจและรู จัก ใช โ ลกาภิวั ตน ใ ห เ ป น
ประโยชนมาโดยตลอด
ทางไตหวันเองก็ยังคงมีการติดตอสัมพันธระหวางกลุมลูกหลานอดีตทหารจีนคณะชาติอยู
เสมอในทางตอนเหนือของประเทศไทยและสวนอื่นในลุมน้ําโขงโดยมอบทุนการศึกษาและโอกาส
ทางการทํามาหากิน เรื่องศาสนา และการชวยเหลือในการกอสรางบานพักอาศัย กอสรางสะพาน
สนับสนุนการเผยแพรศาสนาและสาธารณูปโภคตางในชุมชนชาวจีนยูนนานตางๆซึ่งไมเกี่ยวกับ
การเมือง
ดั ง นั้ น ชุ ม ชนชาวจี น ยู น นานจึ ง มี โ อกาสทั้ ง สองทางที่ จ ะเข า ถึ ง ความสั ม พั น ธ ใ นฐานะ
ลูกหลานชาวจีนโพนทะเลกับทั้งสองฝายและมีโอกาสทางการทํามาหากินไดมากกวาชาวจีนโพน
ทะเลอื่นๆเนื่องจากชาวจีนยูนนานพลัดถิ่นเหลานี้ไดมีโอกาสในการเรียนภาษาจีนและใชภาษาจีน
ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันแตกตางจากลูกหลานชาวจีนอื่นๆในประเทศไทยที่ถึงแมจะรูแลพูด
ภาษาจีนในชีวิตประจําวันก็ตามแตภาษาจีนที่ใชนั้นเปนภาษาจีนทองถิ่นที่ไมสามารถใชงานไดใน
การติ ด ต อ สื่ อ สารด ว ยการเจรจาจะทํ า ได ก็ เ พี ย งแค ตั ว อั ก ษรเทา นั้ น ที่ ยัง คงมี ก ารใช ง านในการ
ติดตอสื่อสารได
บทสรุปขององคความรูเรื่องจีนของสังคมไทยยังหยุดตัวดวยการทําให “เรื่องจีนเปนเรื่อง
เกา” เปนเรื่องนามธรรมที่พนสมัยไป งานทั้งหลายเปนการมองอดีตที่เปนภาพหยุดนิ่งอยูกับที่ดวย
การกํากับของศักราชตางๆ ทั้งที่ความเปนจีนของชาวจีนโพนทะเล ที่ยังคงสืบเนื่องอยูนั้นมีความ
เปน“พลวัตทางวัฒนธรรม” ของกลุมชาวจีนในชุมชนชาวจีนในประเทศตางๆซึ่งยังคงมีความ
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เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตของประเทศนั้นๆและบริบทตางๆความเปนจีนที่เหลืออยูทางวัฒนธรรม
นั้นเปนสิ่งที่ลูกหลานชาวจีนโพนทะเลตางๆไดปรับเปลี่ยนหรืออนุรักษสืบทอดและแสดงออกมา
ในหลากหลายรูปแบบเพื่อแสดงถึงตําแหนงแหงที่ของตนเอง ทั้งที่เปนอัตลักษณเฉพาะบุคล อัต
ลักษณเชิงครอบครัว อุดมคติ กลุมภาษา ความรูสึก อุดมการณทางการเมือง รสนิยม กลุมบานเกิด
และการสัมพันธกับชาติพันธุตางๆ ตลอดจนพัฒนาไปในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมแนนอนรวมถึง
การทองเที่ยวดวย ถึงแมวาลูกหลานของชาวจีนโพนทะเลในประเทศตางๆที่ไดเรียกตัวเองวา แตเดิม
ว า “คนย า ยถิ่ น ”นั้ น ได ก ลายเป น คนท อ งถิ่ น ไปหมดแล ว แต ค วามจริ ง ยั ง คงหลงเหลื อ ชาวจี น
บางสวนที่ยังพยายามเปน “คนพลัดถิ่น”เพื่อที่จะใหความเปนจีนคงอยูเชนกลคนจีนยูนนานใน
ประเทศไทย
ดังนั้นความดํารงอยูและความเปลี่ยนแปลงของชาวจีนโพนทะเลนัน้ เปลี่ยนไปอยางเห็นได
ชัดเมื่อสงผานตอไปยังรุนแตละรุน ที่มีการขัดเกลาทางสังคมที่แตกตางกันกลายเปน“พลวัตทาง
ยังคงตองไดรบั การคนหาองคความรูทางสังคมศาสตรเชน
วัฒนธรรม”ในบริบทโลกาภิวัตน
เรื่องอัตลักษณ เรื่องคนพลัดถิ่นขามพรมแดน เรื่องรัฐ-ชาติสมัยใหม และเรื่องอํานาจ เพื่อรื้อสราง
ความจริงใหมที่ตองการคําอธิบายทางสังคมศาสตรตอไป
5.การทบทวนความรูในเรื่องอัตลักษณกับชาติพันธุและคนพลัดถิ่น
5.1.การศึกษาเรื่องอัตลักษณ (Identity)
เรื่องมโนทัศนอัตลักษณ
ความหมายของมโนทัศนในปจจุบันเปนขอถกเถียงตามทฤษฏีสังคมศาสตร โดยเฉพาะแวดวง
วัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) จะตองพบมโนทัศนอัตลักษณ ซึ่งถูกกลาวถึงควบคูไปกับมโน
ทัศนเรื่องอํานาจการสรางภาพแทนความจริง (อภิญญา เฟองฟูสกุล 1, 2541)
เรื่องมโนทัศนเปนเรื่องที่มีผูคนทางสังคมศาสตรใหความสนใจและศึกษาเปนอยางมากในชวงหาป
ที่ผานมา 2545 – 2550 ซึ่งเปนกรอบแนวคิดที่สามารถอธิบายปรากฏการณทางวัฒนธรรมอีก
อันหนึ่ง ซึ่งการอธิบายเรื่องอัตลักษณจะทําใหวัฒนธรรมดูลื่นไหลไมหยุดนิ่งตายตัว ทําใหเห็นวา
มนุษยสามารถสรางความจริงที่แทนตัวตนไดอยางซับซอน และสรางความหมายใหกับคนอื่นไป
พรอม ๆ กัน
อัตลักษณมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในบริบทของโลกาภิวัตน เปนการ
กระทําโดยปจเจก (Agency) ที่ทําในบริบทตางๆ โดยเฉพาะกรณีอัตลักษณทางศาสนาและอัต
ลักษณทางชาติพันธุมีบทบาทอยางสูงในการเคลื่อนไหวทางการเมืองและวัฒนธรรมในยุคโลกาภิ
วัตน
ในการศึ ก ษานี้ จ ะใช แ นวคิ ด อั ต ลั ก ษณ ใ นกระบวนการเคลื่ อ นไหวทางชาติ พั น ธุ อธิ บ ายถึ ง
กระบวนการผสมผสานทางวัฒนธรรม ในกรณีกลุมชาติพันธุ ซึ่งระบบโลกปจจุบันไมวาจะเปนเขต
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ศูนยกลางของระบบหรือเขตรอบนอกของระบบ ลวนพบปรากฏการณของกระบวนการเคลื่อนไหว
เรียกรองอิสรภาพทางการเมืองที่ฐานบนกลุมชาติพันธุ โดยอภิญญา อางใน โกนาทาน ฟรีดรา ที่
ไดอธิบาย โดยจําแนกสถานการณ 3 ลักษณ
1. กลุมชาติพันธุที่เคลื่อนไหว ทางอนุรักษวัฒนธรรม คงเหลือวัฒนธรรมทองถิ่นจนเห็นได
ชัดเจนและมีอิทธิพลมากในชีวิตประจําวัน และยังคงเปนแกนในการจัดระเบียบองคกรทางสังคม
ของกลุม
2. กลุมที่ถูกผนวกอยางเต็มที่หรือเกือบเต็มที่ในระบบทุนนิยมโลก สิ่งที่ผูกสมาชิกกลุม
เหลานี้ ก็คือสัญลักษณทางชาติพันธุเชน ภาษา การสืบทอดเชื้อสาย สีผิว หรือสัญลักษณทาง
ศาสนา แตอยางไรก็ตามสัญลักษณทางวัฒนธรรมเหลานั้น มิไดเปนสวนหนึ่งของวิถีการผลิต หรือ
วิถีชีวิตประจําวันของพวกเขาอีกแลว
3. คือกลุมที่ถูกผนวกเขาสูระบบโลกอยางมากเชนกัน แตถาวารูปแบบวิถีชีวิตดั้งเดิม ยังคง
ถูกสงวนรักษาไวทามกลางความเปลี่ยนแปลง อาจถูกสงวนไวในฐานะเปนสินคาทางวัฒนธรรม
หรือเพื่อการศึกษาทางชาติพันธุวิทยา (อภิญญา 121 – 122, 2546)
เรื่องอัตลักษณ ถูกนําไปอธิบายสังคมพหุวัฒนธรรม (Multi Cultural) เปนโจทยทําสําคัญ
อยางหนึ่งในโลกไรพรหมแดน ที่เราจะมีตัวตนอยางไร กินอยางไร ใชชีวิตอยางไร ที่อยูรวมกับคน
อื่นที่แตกตางกับเราดวยวิธีการอยางไร โดยการยอมรับความแตกตางของผูอื่นและตางฝายก็คงความ
เปนตัวของตัวเอง ในความเทาเทียมกัน ซึ่งเปนประเด็นที่ยังตองหาคําตอบเรื่องการศึกษา เรื่องอัต
ลักษณ อํานาจ ภาคตัวแทน เหลานี้อยูในแนวทางการศึกษาทางวัฒนธรรมศึกษา ซึ่งแนวคิดทาง
วัฒนธรรมศึ กษาไดนําเสนอเรื่อง (Hybridization) ขบวนการลูกผสมที่มีการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน ไมถูกติดหรือถูกจํากัดอยูกับสถานที่หรือวัฒนธรรมที่เปนตนกําเนิด
และสามารถถูกผสมผสานเปลี่ยนแปลงไปอีกเรื่อยๆ จนเปนการละลายเสนกั้นพรหมแดนของรัฐ
ชาติ และการผสมผสานบางครั้งมีนัยยะทางการเมืองแฝง คือเปนการตอตานแนวโนม ในการคงไว
ซึ่ง “ความบริสุทธิ์ ของวัฒนธรรมตนกําเนิดดั้งเดิม” ไมมีวัฒนธรรมใดสามารถอางความเปน
เอกลักษณดั้งเดิมที่บริสุทธิ์โดยปราศจากการหยิบยืมแลกเปลี่ยนกับวัฒนธรรมอื่น ๆ ได กลาวอีก
นัยหนึ่ง กระบวนการทําใหเปนลูกผสม Hybridization เปนลักษณะธรรมชาติของกระบวนการ
ทางดานวัฒนธรรม
นอกจากนี้อัตลักษณยังมองถึงความสําคัญเชิงอํานาจ ที่เปน 2 ขั้วระหวางการครอบงํา
ทางดานวัฒนธรรมและแนวโนมการตอตาน
ในประเทศไทยไดมีการศึกษาตั้งแต พ.ศ. 2520 เปนวิทยานิพนธปริญญาเอกของสุเทพ
สุนทรเภสัช ชื่อเรื่อง Islamic Identity in Chiang Mai, A historical and structural comparison of to
community ที่เสนอตอ Department of etiology university of California at Berkeley ไดศึกษาชาติ
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พันธที่นับถือศาสนามุสลิม 2 กลุมคือ มุสลิมปากีสถาน และมุสลิมยูนาน วามีการปรับเปลี่ยนอัต
ลักษณของตนเองและสรางอัตลักษณขึ้นใหมอยางไรบาง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับตํานาน ความ
เชื่อ และขออาง ที่เหนือกวาอีกกลุมหนึ่ง การสรางระบบสืบเชื้อสายและการแตงงานภายในกลุม
ลั ก ษณะทางศี ล ธรรม การขั ด เกลาทางสั ง คมวั ฒ นธรรมและความกลมกลื น เป น หนึ่ ง เดี ย วกั น
งานวิจัยชิ้นนี้เกี่ยวของกับการจัดองคกรทางการเมืองแบบไมเปนทางการของกลุมชาติพันธุชาว
ปากีสถานและชาวยูนาน โดยการนําอัตลักษณทางชาติพันธุและจารีตประเพณี มาเปนตัวสรางอัต
ลักษณ เชนความสัมพันธทางเครือญาติและความเชื่อทางศาสนาไดถูกนํามาใชเปนเครื่องชวยในการ
ควบคุ มสั งคม เศรษฐกิจและการเมืองอยางไมเปนทางการ กระบวนการชาติพัน ธสัมพั นธถึง
ปรากฏการณทางการเมือง เชิงการชวงชิงความหมายทางวัฒนธรรม ที่ดําเนินอยูภายในบริบทของ
การเมืองรวมสมัย ไมใชระบบดั้งเดิมที่หลงเหลืออยูมาถึงปจจุบัน กระบวนการนี้เปนลักษณะทาง
การเมืองของขบวนรื้อฟนหรือกลับคืนไปสูลักษณะทางเผาพันธุ (Political Retribalization) ซึ่งสุ
เทพ สุนธรเภสัช ไดทํานายวา กลุมชาติพันธุอื่นๆ ในสังคมไทยก็มีความเปนไปไดที่พวกไดจัด
องคการเมืองเชิงวัฒนธรรมเพื่อตอสูเรียกรองใหไดมาสิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ขบวนการทางการเมืองของการรื้อฟนกลับคืนไปสูลักษณะทางเผาพันธุ ไมไดจํากัดเฉพาะ
กลุมชาติพันธุใ นสังคมของอุตสาหกรรมเทานั้น ในภูมภิ าคอื่น ๆ จะพบวา จะมีกลุมชาติพันธุที่กําลัง
ตอสูกับกลุมชิตพันธุอื่นอยูตลอดเวลา เพื่อจะไดมาซึ่งอํานาจและสิทธิพิเศษตาง ๆ ภายในกรอบ
การเมืองที่เปนทางการ ของรัฐชาติที่กลุมชาติพันธุเหลานั้นสังกัดอยู (สุเทพ สุนทรเภสัช 128-158,
2548)
อัตลักษณคือจินตนาการทางสังคมที่สรางขึน้ มา
ในการศึกษาของเบน แอนเดอรสัน เขาไดนิยามประชาติในจินตนาการใหมวา เปนประชาคมที่มี
อธิปไตยแตในขณะเดียวกันก็มีขอบเขตจํากัดและในสาระสําคัญที่ถือวาเปนนามธรรมที่สรางขึ้นมา
ในความคิด สิ่งที่สรางขึ้นใหมจํานวนมากซึ่งเบน แอนเดอรสัน ยกมาอางที่เปนรูปธรรมและมี
ตัวตน (สิ่งที่สรางขึ้นมาโดยตัวมันเอง) ก็คือ รูปลักษณของสิ่งที่จินตนาการขึ้นมา นั่นก็คือประชาคม
(ที่มีลักษณะสมจริง) เปนภาพพจนที่มีลักษณะทั่วไปของปุถุชน ซึ่งเปนตัวแทนของกลุมตาง ๆ ที่อยู
ในเวลาและสถานที่หนึ่ง ซึ่งทําใหเราเชื่อโดยอุปนัยวา เปนพวกเดียวกับปุถุชนดังกลาว โดยอาศัย
จารีตที่คิดขึ้นมาใหมจํานวนหนึ่ง และที่สําคัญคือการใหภาพของกาลเวลาเปนหนึ่งเดียวกับลําดับ
เวลาที่วางเปลาสอดรับกากับความคิดที่มองประวัติศาสตรเปนเสนตรงซึ่งลัทธิชาตินิยมสนับสนุน
และใชเปนเครื่องมือแสวงหาความเปนอมตะของกลุมในขณะเดียวกัน ปุถุชนก็จะไดรับการกําหนด
พื้นที่โดยแนชัด มีขอบเขตจํากัดแตมีลักษณะทั่วไปอยางเชน ความคิดที่เกี่ยวกับดินแดนมาตุภูมิ ได
กอใหเกิดความรูสึกในความคิดและจิตใจของปุถุชนผูซึ่งตลอดชีวิตอาจไมเคยเดินทางไปไหน
หางไกลจากหมูบานของเขาเลย จินตนาการที่สรางขึ้นใหม จะทําใหปุถุชนของประชาชาติที่มี
ตัวตนมีความกลมกลืนและมีความเทาเทียมหรือเปน “พลเมือง” โดยทั่วไปแมความสําคัญของพวก
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เขาจะไมเปนสวนบุคคลแตมีภราดรภาพ หรือความเปนพี่นอง ความสัมพันธระหวางปุถุชน จะมี
ลักษณะเดน “ชีวภาพ” (Organic)
จินตนาการอาจถูกบูรณาการเขาไปในประชาติดวยระบบการสื่อสารแบบใหมที่มีลักษณะ
พิเศษเฉพาะเป นแบบเปดไมไ ดจํากัด เฉพาะกลุมหรือคนใน แตจะเปนภาษาหรื อสั ญลักษณ ที่
ประชาชนใชสื่อสารประสบการณรวมกันที่มีรูปแบบเฉพาะตัวเอง อาจจะรื้อฟนคิดคนภาษาขึ้นมา
ใหมจากภาษาที่มีอยูเดิมหรืออาจจะเปนแบบการแตงกาย การตกแตง สถาปตยกรรม ดนตรี หรือ
การเตนรําที่มีลักษณะเฉพาะและอาจจะเปนจารีตประเพณี สถาบันรวมทั้งกิริยามารยาทที่จะทําใหผู
ที่ยึดถือหรือปฏิบัติรูสึกวามีความผูกพันตอกัน (สุเทพ สุนทรเภสัช 71-73, 2548)
อัตลักษณคือลักษณะความเปนชาติพันธุ
สุ เ ทพ สุ น ธรเภสั ช ได ส รุ ป แนวคิ ด เรื่ อ งลั ก ษณะความเป น ชาติ พั น ธุ กั บ พั ฒ นาการของรั ฐ
ประชาชาติสมัยใหมไดวา นักมานุษยวิทยาสังคม และนักประวัติศาสตรสวนใหญมีความเห็นวา
ประชาชาติ (Nation) และลัทธิชาตินิยม (Nationalism) เปนสิ่งที่สรางขึ้นมาในสมัยใหม แตก็ยังมี
นักคิดกลุมดังกลาวอีกจํานวนหนึ่งที่มีความเห็นวา กําเนิดและพัฒนาการของประชาชาติสมัยใหมมี
ความเกี่ยวพันอยางมีนัยสําคัญกับลักษณะความเปนชาติพันธุ (Ethnicity) และ ความรูสึกใน
ความสําคัญของชาติพันธุของตัวเอง (Ethnocentrism) ที่มีอยูในยุคกอนหนานั้น ปญหาจึงมีวาอัต
ลักษณทางชาติพันธุ (Ethnic Identities) และประชาชาติมีความสัมพันธกันอยางไร ความสัมพันธ
ดังกลาวจะถือวาเปนความตอเนื่องทางเวลา (Chronological) หรือ เปนประเภทของความสัมพันธ
(Typological) หรือวาเปนความสัมพันธที่มีลักษณะเปนเหตุเปนผล( Causal Relationship) ระหวาง
ลัก ษณะความเป น ชาติ พั น ธุ กับ การก อรู ป ของประชาชาติ โดยสุเ ทพ สุน ทรเภสัช ไดอา งถึ ง
การศึกษาของ แอนโทนี่ สมิช วา การเปนประชาคมทางชาติพันธุจริง ๆ จะประกอบดวยมิติหรือ
องคประกอบที่สําคัญตาง ๆ ดังนี้
1. การมีชื่อรวมกันซึ่งเปนสิ่งที่มีความสําคัญมีอํานาจในตัวเอง ใชกําหนดอัตลักษณของ
ประชาคมทางชาติพันธุ ที่ในสมัยดึกดําบรรพ ใชเปนตัวกําหนด
2. ตํานานปรัมปรา เกี่ยวกับกําเนิดและการสืบเชื้อสายรวมกันเปนองคประกอบสําคัญของ
ความหมายพื้นฐานความสํานึก สายสัมพันธทางชาติพันธุ เกี่ยวกับการกําเนิดและการสืบเชื้อสายซึ่ง
ใชเปนตัวกําหนดถิ่นฐานรวมกัน อีกทั้งยังทําหนาที่เปน กฎบัตร (Charter) ที่อาจจะอธิบายถึงกําเนิด
การพัฒนาการและชะตากรรมของประชาคม แตความสนใจไมใชประเด็นที่วา การสืบเชื้อสายเปน
ความจริงหรือไม แตสิ่งที่นาสนใจก็คือความมีสํานึกเกี่ยวกับความเชื่อที่วาพวกเขามีบรรพบุรุษได
กําเนิดมารวมกัน เปนการตอบคําถามเกี่ยวกับความคลายคลึงและความเปนสมาชิกในชาติพันธุ
เดียวกัน
3. การมีประวัติศาสตรรวมกัน ประชาคมทางชาติพันธุจะไมมีความหมายถาไมมี
ประวัติศาสตรที่สรางจากความทรงจํารวมกัน โดยแตละชวงอายุจะเพิม่ ประสบการณที่เปน
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ประวัติศาสตรของสวนรวมเขาไปอยูเสมออยางตอเนื่อง ดูถึงจารีตประเพณีกเ็ ปนองคประกอบ
สําคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร
4. การมีวัฒนธรรมรวมกัน ประชาคมชาติพันธุอาศัยความสัมพันธของวัฒนธรรมที่จะให
สมาชิกประชาคมมีความผูกพันธุ และสรางความแตกตางจากกลุมอื่นดวยสัญลักษณตาง ๆ ทั้งจับ
ต อ งได แ ละจั บ ต อ งไม ไ ด บางครั้ ง เมื่ อ คนพลั ด ถิ่ น ไดสู ญ เสี ย วั ฒ นธรรมของตนเองไปอย า งไม
หลงเหลื อ อยู คนพลั ด ถิ่ น เหล า นั้ น ก็ จ ะสร า งวั ฒ นธรรมที่ เ รี ย กว า วั ฒ นธรรมตอบโต (CounterCulture) ซึ่งเปนสิ่งที่มีลักษณะดึงดูดความสนใจในเรื่องของศิลปะ และความรูเกี่ยวกับชนเผาของ
ตนเอง คุณคา ความเชื่อ และคานิยม
5. การมีอาณาเขตรวมกัน ประชาคมชาติพันธุไมจําเปนตองเปนเจาของเขตแดนทาง
กายภาพแตสิ่งที่ ถือวามีความสํ าคั ญก็ คือ การมีศูน ยกลางภูมิศาสตร ตราสัญลัก ษณ (Symbolic
Geographical Center) ซึ่งเปนถิ่นที่อยูอันศักดิสิทธิ์ เปนดินแดนมาตุภูมิหรือบานเกดเมืองนอนที่
พวกเขาสามารถกลับไปได ในทางสัญลักษณแมวาสมาชิกประชาคมทางชาติพันธุอาจจะอยูกระจัด
กระจายในภูมิภาคตาง ๆ และไดสูญเสียดินแดนมาตุภูมิไปแลวเปนศตวรรษ ก็ไมไดทําใหความเปน
ประชาคมทางชาติพันธุลดไปเพราะลักษณะความเปนชาติพันธุเปนเรื่องเกี่ยวกับตํานานปรัมปรา
ความทรงจํา คานิยม อัตลักษณ ไมใชกรรมสิทธิ์ครอบครองวัตถุหรือมีอํานาจทางการเมือง
การกลาวอางอาณาเขตทางกายภาพถึงแมจะมีอิทธิพลตอมโนทัศนทางดานชาติพันธุก็
ตามแตจะเปนความสัมพันธเชิงสหชีวะสัมพันธ (Symbiotic Relationship) ของการกลาวอางและ
ความรูสึกระหวางอาณาบริเวณแหงหนึ่งบนโลกจากประชาคมทางชาติพันธุเทานั้น
คุณลักษณะทางสัญลักษณและจินตนาการเปนสิ่งที่ทรงพลังกวาคุณลักษณะอื่น ๆ ที่มีอยู
และดินแดนในความฝนยอมมีความหมายนัยสําคัญ ยิ่งกวาดินแดนในความเปนจริงใด ๆ ทั้งสิ้น
โดยพิจารณาจากมิติสามดานเกี่ยวกับเรื่องมาตุภูมิทางชาติพันธุ ไดแกการเปน
5.1 ศูนยกลางอันศักดิสิทธิ์ (Sacred Center)
5.2 ความเกีย่ วพันธุกับการเฉลิมฉลอม (Commemorative Association)
5.3 การยอมรับจากคนภายนอก (External Recognition)
6. การมีสํานึกเปนหนึง่ เดียวกัน
ประชาคมชาติพันธุจะตองมีสํานึกแนชดั เกีย่ วกับอัตลักษณและความเปนหนึ่งเดียวโดยการแสดง
ออกเปนสถาบันถึงความเอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษย
แนวคิดวัฒนธรรมกับพรมแดนทางวัฒนธรรม
สุเทพ ไดอางถึงงานเขียนของ เฟดเดอริก บารก โดยบารก อางขอเสนอทางทฤษฏีที่วา อัต
ลักษณทางชาติพันธุเปนสิ่งที่ดํารงอยูไดโดยการรักษาสิ่งที่เขาเรียกวาพรมแดนทางชาติพันธุ ซึ่งเปน
สิ่งที่แบงกลุมหนึ่งออกจากอีกกลุมหนึ่ง เสนแบงดังกลาว ไมไดอาศัยความแตกตางโดยทั่วไปทาง
วัฒนธรรม แตอาศัยพฤติกรรมทางสังคมที่มีความเกี่ยวพันธกับการยอมรับของสมาชิก และการ
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สรางความแตกตางของกลุม ตัวของวัฒนธรรมที่ใชสรางความแตกตางยอมจะแตกตางกันไปในแต
ละกลุม และอาจจะเปนเพียงองคประกอบสวนยอย ของวัฒนธรรมในสวนรวม
แนวคิดพืน้ ฐานดั้งเดิมของเกียรตซ
สุเทพ ไดอางถึงคําวา ลักษณะพื้นฐานดั้งเดิม จากบทความทางดานมานุษยวิทยา ที่พิมพ
อยูในหนังสือของเขา The interpretation of Culture ที่ตีพิมพครั้งแรกในป ค.ศ. 1973 ในบทความที่
มีชื่อวา The integrative Revolution เกียรตซ ไดใหความสนใจภาวการณเงื่อนไขของเสถียรภาพ
ทางสังคมและการเมืองของรัฐที่เกิดใหมหลังยุคอาณานิคม ในทศวรรษป ค.ศ. 1960 โดยมีขอ
โตแยงวา ในรัฐที่เกิดใหมจํานวนมากความผูกพันพื้นฐานดั้งเดิม (Primary Attachments) ทีก่ ลุม ชนมี
ตอคนอื่น ซึ่งมี เชื้อชาติเดียวกัน เปนญาติพี่นองหญิงชายที่พูดภาษาเดียวกัน มีความรูสึกในอดีต
และอนาคตรวมกันบนพื้นฐานของประสบการณในภูมิภาค ศาสนา ประชาคมทางวัฒนธรรม และ
จารีตประเพณีเดียวกัน ถือเปนพื้นฐานของความรูสึกเกี่ยวกับอัตลักษณของกลุมชน ประชาคม
ดังกลาวจะถือวามีตัวตนที่พวกเขามีความใกลชิดและเปนสวนหนึ่ง (สุเทพ สุนทรเภสัช 22,
2548)
สุเทพ สุนทรเภสัช ยังไดสรุปตัวแบบอัตลักษณของชาติพันธุตาง ๆ ที่อาจนิยามไดดังนี้
“ลักษณะดานสภาพแวดลอม” (Situational) ถือวาอัตลักษณทางชาติพันธุมีความสําคัญในบาง
บริบท และไมมีความสําคัญในบริบทอื่น ๆ อัตลักษณที่เปนสิ่งที่มีอยูตลอดเวลา แตสภาพแวดลอม
ตาง ๆ จะเปนตัวกําหนดความสําคัญของอัตลักษณ
“ลักษณะดานสถานการณ” (Situational) ถือวาอัตลักษณที่ใชจริงๆ หรือทําใหมีความสัมพันธ
เกี่ยวของจะเปลี่ยนไปตามสถานการณทางสังคมของปุถุชน ถาสถานการณเปลี่ยนไป อัตลักษณที่
สําคัญเกี่ยวของก็จะเปลี่ยนตามไปดวย
“ลักษณะที่เปนเครื่องมือ” (Instrumental) การใชอัตลักษณอาจถือไดวาเปนการรับใชจุดมุงหมาย
ของวั ต ถุ ห รื อ การเมื อ ง ดั ง นั้ น (การใช อั ต ลั ก ษณ ) จึ ง มี ก ารคิ ด ล ว งหน า หรื อ ประมาณการถึ ง
จุดมุงหมายดังกลาว (สุเทพ สุนทรเภสัช 25, 2548)
5.2.การศึกษาเรื่องชาติพันธุสัมพันธ
ความหมายของชาติพันธุสัมพันธนั้นแปลมาจากคําวาEthnicityซึ่งในประเทศไทยมีคนแปล
คํานี้ในไปเปนอีกคําหนึ่งคือ “ชาติพันธุธํารง”ที่หมายความวาคือการศึกษาการธํารงชาติพันธุหรือ
จิตสํานึกชาติพันธุ ความสัมพันธระหวางชาติพันธุ และการศึกษาเรื่องความสัมพันธทางชาติพันธุ
(ฉวีวรรณ, 2547, 4) ซึ่งความหมายทั้งสองคํานี้ก็มีความหมายเดียวกันดังนั้นในงานนี้จึงขอใชคําที่
เรียก Ethnicity วา “ชาติพันธุสัมพันธ” เนื่องจากคํานี้ไดถูกใหความหมายในชื่อนี้กอน แตในการ
อธิบายการทบทวนแนวคิดเรื่องนี้ของ ฉวีวรรณนั้นขอใชคําวา “ชาติพันธํารง” ตามตนฉบับ ดังนี้
การทบทวนแนวคิดเรื่องชาติพันธุธํารงของฉวีวรรณ ประจวบเหมาะไดพบวาคํานี้มีการให
ความหมายมาตั้งแตปค.ศ.1953แลวในพจนานุกรม Oxford แตในทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
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หรือรัฐศาสตรก็ ไ ด เ ริ่ม เห็น ความสําคัญและหยิบมาศึก ษาเมื่ อราวทศวรรษที่ 1970 และกระแส
การศึกษาก็ยังไมชดเจนในระยะเริ่มแรกโดยไดแบงการศึกษาเรื่องชาติพันธุธํารงไวสามระยะคือ
1.
สมัยกอนชาติพันธุธํารง(pre-ethnicity 1870-1960)
ในชวงแรกของการศึกษาชาติพันธุนั้น(1950)คําวาethnic groupนั้นก็ยังไมแพรหลาย
นักวิชาการไดใชคําวา ชนชาติ (race) กลุมชน (people) เผาพันธุ (tribe) แตคําเหลานี้ดูเหมือวาจะมี
บริบทแหงอคติอยู จึงเกิดทางเลือกที่ใชคําวากลุมชาติพันธุแทนและการจําแนกก็ใชวัฒนธรรมเปน
หลักในชวงเวลานั้น “กลุมชาติพันธุ” จึงเปนมโนทัศนที่มีความหมายนอยและไมใชกุญแจสําคัญใน
การแสวงหาความรูเชนมโนทัศน “วัฒนธรรม”ซึงทุกคนเขาใจวากลุมชาติพันธุหนึ่งก็มีวัฒนธรรม
หนึ่งอยูแลว เปนหนวยที่มีขอบเขตชัดเจน มีสมาชิก มีภาษาแตกตางจากหนวยอื่น รวมถึงอาณาเขต
ทางภูมิศาสตร ซึ่งก็ไมสามารถเปนความจึงไดมีนักวิชาการที่โตแยงแนวทางนี้เชน Edmud Leach
2.
สมัยนิยมศึกษาชาติพันธุธํารง(ethnicity1960-1980)
เปนชวงเวลาที่มีการโตแยงแนวคิดที่เหมารวมความสอดคลองอยางสมบูรณระหวางแบบ
แผนทางพฤติกรรม ที่เรียกวา “วัฒนธรรม”กับกลุมคนที่เรียกวา “กลุมชาติพันธุ” โดยมีประเด็น
สําคัญหลักสามประเด็นคือ ประเด็นเรื่องกระบวนการและหนาที่ในการดํารงความแตกตางทางชาติ
พันธุ ประเด็นความสัมพันธทางชาติพันธุและการแสดงออกในเรื่องอัตลักษณทางชาติพันธุในการ
ปฏิสัมพันธขามชาติพันธุ และประเด็น การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณทางชาติพันธุ จึงเกิดเปนประเด็น
คําถามใหมๆในการตั้งและตอบคําถามเชน “การธํารงชาติพันธุ” “อัตลักษณชาติพันธุ” “พรมแดน
ชาติพันธุ” “การปรับตัวทางชาติพันธุ” แตมโนทัศนเหลานี้ก็ยังคงมีความหมายที่ไมชัดเจน เนื่องจาก
การเนนที่จะหาความแตกตาง ขาดมิติทางประวัติศาสตรที่มีอดีต ปจจุบันและอนาคตในการสืบสาน
ชาติพันธุ ในเรื่องพรมแดนก็มีปญหาที่ยึดมั่นในการใชจําแนกความแตกตางจากการปฏิสัมพันธ
ระหว า งกลุ ม แต ก็ ล ะเลยที่ จ ะพู ด ถึ ง พรมแดนที่ อ ยู ใ นจิ ต ใจที่ ม นุ ษ ย พ ยายามหลี ก เลี่ ย งที่ จ ะมี
ปฏิ สั ม พั น ธ ใ นส ว นมโนทั ศ น เ รื่ อ งอั ต ลัก ษณ ช าติ พั น ธุ ก็ จ ะมี ป ญ หาในเรื่ อ งความไม ส อดคล อ ง
ระหวางอัตลักษณกับความเปนชาติพันธุของเขาหรืออัตลักษณที่เขาเปนจริงกับอัตลักษณที่เขา
ตองการเปนเพื่อการเขาถึงทรัพยากร(ดังเชนงานเรื่องพื้นที่ทางวัฒนธรรมของชุมชนหลากหลายชาติ
พันธุของบานหวยน้ําขุนจังหวัดเชียงราย 2549)
3.
สมัยหลังชาติพันธุธํารง(post-ethnicity)
นักมานุษยวิทยาหลังป1980เริ่มไมมีความมั่นใจในคําวา ethnicity เปนคําเดียวกับที่
พวกเขาเคยรูจักมากอนโดยมีการหมายรวมไปถึง อาหาร ภาพยนตร และการออกแบบโดยฉวีวรรณ
ไดสรุปวาแนวคิดหลังชาติพันธุธํารงแตกตางไปจากสมัยนิยมคือการนําประเด็นชาติพันธุธํารงไป
รวมกับประเด็นอื่นๆเชน “ชนชาติ” “รัฐ-ชาติ” “โลกาภิวัตน” และไดพัฒนามโนทัศนสําคัญขึ้นเชน
“อัตลักษณชาติพันธุ” “คนชายขอบ” (marginal people) “ภาพแทน”(representation)ที่ใหความ
สนใจเรื่องความรูสึกนึกคิดของปจเจกชนนบริบทของรัฐ กระบวนการชาตินิยม กระบวนการโลกา
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ภิวัตน กระบวนการทําใหเปนชายขอบ ที่ปจเจกรูสึกถึงภัยคุกคาม และพยายามตอสูดินรนดวย
ทรัพยากรที่มีอยูและลักษณะทางชาติพันธุก็อาจเปนทรัพยากรที่สําคัญ(ฉวีวรรณ,2547, 2-79)
5.3.การศึกษาเรื่องคนพลัดถิ่น
การศึกษาเรื่องคนพลัดถิ่นนั้นไดเริ่มขึ้นอยางมีหลักคิดทางวิชาการในราวป 1980 แตเดิมนั้น
ไดจํากัดการศึกษาทางสังคมและวัฒนธรรมของนักสังคมศาสตรทั้งหลายที่ตรึงผูคนไวกับพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่งและใชพื้นที่เปนหนวยหรือขอบเขตในการศึกษา แตเมื่อสังคมพัฒนาไปอยางซับซอนนั้น
นักวิชาการอีกกลุมหนึ่งเกิดข อสงสัยวาความจริงสังคมและวัฒนธรรมก็มีการเคลื่อนยายไปมา
เชนกันโดยตามคนที่เคลื่อนยายไปดวยสาเหตุตางๆ เกิดแนวคิด การศึกษาพื้นที่สังคมขามพรมแดน
โลกาภิวัตน และคนพลัดถิ่น โดยคนพลัดถิ่นเปนตัวละครหนึ่งในการศึกษาที่พวกเขาสัญจรและตัด
ขามพรมแดนในระดับชุมชน (ฐิรวุฒิ,2547,192-196)
คนพลัดถิ่น (Diaspora) เปนอีกมโนภาพหนึ่งที่ใชผสมผสานทางวัฒนธรรม รากศัพทเดิม
ความหมายถึงการอพยพทองถิ่นจากประเทศตนกําเนิดและแตกกระจายไปในที่ตาง ๆ ในบริบท
ของโลกาภิวัตน ที่เอื้อตอการอพยพเคลื่อนยาย ไมวาจะเปนเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือทางการเมือง
ศัพทนี้จึงไดถูกนํามาใชใหม มีผูนิยามคนพลัดถิ่นวา ปรากฏการณที่ชนกลุมนอยตองเรรอนแตก
กระจายจากถิ่นฐานเดิมและกระจายแยกออกไปมากกวา 1 ทิศทาง คนเหลานี้มักรูสึกไมมีความสุข
ในดินแดนที่ไปอยูใหม ยังคงมีภาพฝนถึงการไดกลับคืนไปสูดินแดนแสนงามที่เปนของเดิม และ
เชื่อวาสักวันจะไดกลับไปที่นั่นจริงๆ กระบวนการคืนสูมาตุภูมิคือสิ่งที่บุคคลที่กระจัดกระจาย
นอกเหนือจากการมีเผาพันธุและภาษาวัฒนธรรมรวม นี่คือสิ่งที่ทําใหบุคคลในคนพลัดถิ่น แตกตาง
จากผูคนที่เปนผูอพยพ ซึ่งไมจําเปนตองมีความผูกพันธุและใฝฝนดังกลาว เพราะผูอพยพยอมรับ
ดินแดนที่ไปตั้งถิ่นฐานในฐานะของบานใหม อยางไรก็ตามมีการวิจารณวา การนิยมดังกลาวคับ
แคบไป คนในชนพลัดถิ่น อาจะไมไดฝนถึงการกลับไปตั้งปกรากในมาตุภูมิก็ไดเชนกัน ซึ่งคน
เหลานี้มิไดใฝฝนอิสรภาพทางการเมืองหรือตองการแยกตัวออกจากการปกคอรงของรัฐที่ปกครอง
พวกเขาตองการอยูในดินแดนนั้นโดยยังคง “ความแตกตาง” จากวัฒนธรรมทองถิ่น การเรียกรอง
ความตางโดยไมมีนโยบายแยกตนทางการเมืองคือหัวใจที่ทําใหคนพลัดถิ่นไดรับความสนใจใน
เรื่องอัตลักษณ และเปนผลใหของบรรยากาศพหุวัฒนธรรมนิยม Multiculturalism ความขัดแยง
เกิดขึ้นได หากกลุมชนนี้อยูใกล หรือทามกลางวัฒนธรรมที่มีเปาผนวกเกินความตางทางวัฒนธรรม
Assimilationist (อภิญญา เฟองฟูสกุล 125 – 126, 2546)
ในการทบทวนความรูเรื่องคนพลัดถิ่นโดย ฐิรวุฒิ เสนาคํา ในบทความเรื่อง แนวคิดคน
พลัดถิ่นกับการศึกษาชาติพันธุ (2547)กลาวสรุปไดวา ในระหวางป 1975-1999นั้นทีหนังสือไมนอย
กว า 216เล ม ที่ ใ ช ค นพลั ด ถิ่ น เป น หั ว เรื่ อ งหลั ก และหั ว เรื่ อ งรองและวารสารทางวิ ช าการทาง
สังคมศาสตรมีบทความเรืองคนพลัดถิ่นอยางตอเนื่อง โดยคนพลัดถิ่น diasporas แปลมาจากภาษา
กรีกเกิดจากการผสมคําสองคําคือ diaแปลวาทะลุหรือผานเขาไป และคําspeirein แปลวาหวานหรือ
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เพาะเมล็ดดังนั้นคนพลัดถิ่นจึงมีความหมายวา “การหวานใหแพรกระจายไปอยางกวางขวาง” โดย
ตัวอยางคลาสสกการพลัดถิ่นเมื่อ2,500ปมาแลวคือ “ชาวยิว”เปนเหยื่อที่ถูกใหออกจาก ดินแดน
ศักดิ์สิทธิ์ จึงถูกนําแนวคิดนี้มาอธิบายการพลัดถิ่นอื่นในเวลาตอมา และมีผูที่เห็นวาความหมายของ
คนพลัดถิ่นนั้นมีนัยยะที่ถูกใชไปแทน “ผูอพยพ” “ แรงงานตางดาว” “ ชุมชนลี้ภัยทางการเมือง”
“ชุมชนโพนทะเล” “ ชุมชนชาติพันธุ”และถูกขยายใหกวางขึ้นและไดสรางตัวแบบของคน
พลัดถิ่นวา ตองถูกขับอกจากดินแดน(มาตุภูมิ และเปนพันธะสัญญาที่ตองกลับไปเมื่อเวลาอันควร
ไมไดรับการยอมรับจากสังคมที่อาศัยและยังมีสายสัมพันธกับมาตุภูมิหรือไดนิยามชุมชนพลัดถิ่นมี
รูปแบบดังนี้ ชุมชนพลัดถิ่นที่เกิดจากการบังคับหรือการตกเปนเหยื่อ ชุมชนพลัดถิ่นดานแรงงาน
ชุมชนพลัดถิ่นที่เกิดจากการคาจากการปดลอมตนเอง(Ethnic enclave)มาเปน (Hyper mobile
migrants) ชุมชนพลัดถิ่นเกิดจากจักรวรรดินิยม ชุมชนพลัดถิ่นทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรม
(ฐิรวุฒิ,2547,198-219)
จากแนวคิดทีผ่ ามานั้นพอสรุปไดวาการเกิดขึ้นของคนพลัดถิ่นนั้นเปนเรื่องที่นอกเหนือจาก
การยายถิ่นแลประเด็นคนพลัดถิ่นจะมีเรื่องอุดมการณความคิดเรื่องมาตุภูมิและชาติทแี่ ตกตางจาก
การยายถิ่นปกติของมนุษยดงั นั้นฐิรวุฒจิ ึงไดสรุปแนวคิดและขอจํากัดของคนพลัดถิ่นไวดังนี้
การนํ า แนวคิ ด เรื อ งคนพลั ด ถิ่ น ไปผู ก ติ ด กั บ แนวคิ ด “ปฐมกํ า หนดชาติ พั น ธุ ” จะไม
สอดคลองกับปรากฏการณทางชาติพันธุและคนพลัดถิ่นในปลายศตวรรษที่20 และแนวคิดนี้จะ
นําไปสูรากเหงาของรุนแรงทางสังคมได และแนวคิดของคนพลัดถิ่นมีแนวคิดดังนี้
1.เงื่อนไขคนพลัดถิ่นไดเปดขอจํากัดที่ใหความหมายวา “คนพลัดถิ่นคือกลุมคนที่ถูกบังคับ
ใหออกจากดินแดน” ทําใหคนพลัดถิ่นมีความหมายกวางขึ้น แตแนวคิดเงื่อนไขคนพลัดถิ่นก็ยังมีขอ
โตแยงคือประการแรก การแยกแยะทําใหเกิดการลดทอนความหลากหลายปจจัยการพลัดถิ่นที่แยก
ยอยในกลุมที่เปนอิสระ ประการที่สอง คือมุงอธิบายวาคนพลัดถิ่นมีสถานะเปนหนึ่งเดียวมีความบริ
สุทธิทางวัฒนธรรมโดยนักวิชาการพลัดถิ่นเชื้อสายจีน อยาง เอียน อัง (Ien Ang) กลับกลาวในทาง
ตรงกันขามคนจีนพลัดถิ่น ไมไดมีหนึ่งเดียว และบางคนก็ไมคิดจะกลับมาตุภูมิ
หวาง จุงวู( Wang GongWu)กลาววาไมควรมองจีนพลัดถิ่นในฐานะที่มีความเปนหนึ่งเดียว
จะนําไปสูความรุนแรงของลัทธิชาตินิยมและการอางความยิ่งใหญของชาติพันธุจีนโดยการศึกษาจีน
พลั ด ถิ่น ต องใหความสําคั ญกั บบริบทของสังคมที่คนจีนพลัด ถิ่นอาศัย อยูประการที่ส าม คื อ ให
ความหมายคนพลัดถิ่นคือ “ความเปนอื่นของรัฐชาติ” และมีแนวทางที่เอียน อัง เสนอวาควรเลิกให
ความหมายคนพลั ด ถิ่ น เพราะจะเกิ ด ความขั ด แย ง และหั น มาใช แ นวคิ ด เรื่ อ ง “อั ต ลั ก ษณ แ ละ
วัฒนธรรมพันทาง” แทนจําใหเสนแบงเขากับเราพรามัวและอยูรวมกันได
2. แนวคิดคนพลัดถิ่นที่กลายเปนชาติพันธุใหมของ สจวดต ฮอลลและแนวคิดเรื่องพื้นที่
พลัด ถิ่น ขึ้น มาแทนเรอ งคนพลั ด ถิ่ น เปน จุด นัด พบของของสามแนวคิ ด คื อ แนวคิ ด คนพลั ด ถิ่ น
แนวคิดพรมแดน แนวคิดการเมืองเรื่องตําแหนงแหงที่เนื่องจากคนพลัดถิ่นในประเด็นนี้มีความพรา
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เลื อ นในเรื่ อ งมาตุ ภู มิ แ ละถิ่ น กํ า เนิ ด มี ก ารสร า งสรรค วั ฒ นธรรมที่ แ สดงออกถึ ง มาตุ ภู มิ ที่ มี
ความหมายเฉพาะ โดยพื้นที่พลัดถิ่นคือ “พื้นที่ที่กระบวนการทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม
และการใหความหมายทางรางกายมาบรรจบกัน และถูกสรางจากความแตกตางในหลายแกนใน
เวลาเดียวกัน” โดยการวิเคราะหความสัมพันธเชิงอํานาจที่หลากหลายแงมุม อํานาจแสดงออกหลาย
พื้นที่ อํานาจขายใยที่สลับซับซอนในระดับ มหภาคและจุลภาค
3. ตองการนําแนวคิดตัวแบบคนพลัดถิ่นและแนวคิดปฐมกําเนิดชาติพันมาศึกษารวมกับ
แนวคิดพรมแดนทางชาติพันธุและเงื่อนไขคนพลัดถิ่น เพื่อศึกษารอบดานและเนนการศึกษา “หลาย
สนาม” รวมถึงมิติทางประวัติศาสตร การกอตัวของคนพลัดถิ่นซึงการศึกษาแนวนี้ไมอาจจําแนก
ประเภทไดสมบูรณการศึกษาคนพลัดถิ่นจึงเปนการศึกษาเฉพาะกรณีเทานั้นมากกวาการสรางตัว
แบบ (ฐิรวุฒิ, 2547, 267-276)
6.การทบทวนความรูเรื่องความสัมพันธชาวจีนยูนนานกับชาติพันธุอื่นในประเทศไทย
6.1.การอยูรวมกันกับกลุมชาติพันธุอนื่
บางพื้นที่ที่ชาวจีนยูนนาน(ฮอ)มาอาศัยอยู อาจมีกลุมชาติพันธุอื่นอาศัยอยูกอนแลว เชน
พื้นที่จังหวัดแมฮองสอน มีชาวไทยใหญอาศัยมานาน เมื่อชาวจีนยูนนาน(ฮอ)มาตั้งถิ่นฐานใหม จึงมี
การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมใหมตองอยูรวมกับกลุมชาติพันธุอื่น ๆ ที่อาศัยอยูเดิม ผลของการ
ปรับตัวนี้ ทําใหมีการแตงงานขามกลุมชาติพันธุ ระหวางชาวจีนยูนนาน(ฮอ)กับกลุมชาติพันธุอื่น
เชน แตงงานกับไทยใหญ มง ลีซอ มูเซอ คนไทย (มักจะเปนตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งปฏิบัติงาน
ในพื้นที่) และคนวา (วาเปนกลุมชาติพันธุในสาขามอญ- เขมร) ชาววาอยูกับชาวจีนยูนนาน(ฮอ)
เพราะเปนทหารอยูในกองพล 93 หรือเปนพลเรือนที่มาอาศัยอยูในพื้นที่ ชาววาสามารถพูดภาษาจีน
ยูนนานได ชาววาสวนใหญนับถือจีตูเจี้ยว เมื่อมีการงานในหมูบานจีนฮอ ชาววาจะใหความรวมมือ
เปนอยางดี การแตงงานระหวางชาวจีนฮอกับวามีนอย ยังมีการแตงงานขามศาสนาระหวางจีนยูน
นาน(ฮอ)มุสลิมกับจีนยูนนาน(ฮอ)ฮั่นเจี้ยว หรือแตงงานกับชาวจีนนอกประเทศ เชน ชาวจีนไตหวัน
ชาวจีนสิงคโปร เปนตน นอกจากนี้ยังมีการแตงงานระหวางชาวจีนยูนนาน(ฮอ)กับชาวไทยเชื้อสาย
จีนแตจิ๋ว (สวนใหญชาวจีนฮอกลุมนี้เปนจีนฮอที่มีสัญชาติไทย พูดภาษาไทยไดดี) และมีแนวโนม
วาชาวจีนฮอจะแตงงานกับชาวไทยมากขึ้น อันเปนผลมาจากการปรับตัวเขาสูวัฒนธรรมไทย
6.2.จีนยูนนานกับอํานาจวัฒนธรรมเหนือกลุมชาติชาติพันธุบนพืน้ ที่สูงของไทย
ในการศึกษาความสัมพันธระหวางชาวจีนยูนนานกับชาติพันธุตางๆในดินแดนตอนเหนือ
ของประเทศไทยนั้นความสัมพันธกับกลุมไทยใหญมักไมคอยมีการพูดถึงมากนักอาจเปนเพราะ
ความสัมพันธดวยการแตงงานอาจเปนไปในลักษณะเชิงเทาเทียมกัน(ในบางเรื่อง)รวมถึงชาวไทย
ยวนในลานนาดวยแตความสัมพันธระหวางชาวจีนยูนนานที่เรียกวาฮอกับกลุมที่เรียกวาชาวเขานั้น
มีความสัมพันธที่ซับซอนโดยเฉพาะเรื่องการแตงานและการอางสิทธิในวัฒนธรรมจีนเหนือสิทธิใน
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วันธรรมชนเผาของกลุมลูกผสมระหวางจีนยูนนานกับชาวเขาโดยมีผูที่ศึกษาเรื่องเหลานี้ไดให
ความเห็นดังนี้
การศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางชาวจีนยูนนานกับชาติพันอื่นๆนั้นสวนใหญให
ความสําคัญกับคนบนพื้นทีส่ ูงในประเทศไทยซึ่งมีอยูจํานวนมากในเอกสารที่เปนบทความของ
เอฟ.ดับเบิลยู.โมท แหงมหาวิทยาลัยพริน้ ตั้น(1970) ไดศึกษาชาวจีนฮอแหงบานยางแปลโดยกอง
สงเคราะหชาวเขากระทรวงมหาดไทยดังนี้
“ชาวจีนฮอที่อยูอาศัยในภาคเหนือของประเทศไทยนัน้ มีความสําคัญกับประเทศไทยดู
เหมือนจะนอยกวาชนกลุมนอยอื่นๆในประการแรกคือ จีนฮอเปรียบเสมือนตัวแทนของผูมี
วัฒนธรรมสูงในบริเวณพืน้ ที่ที่เปนภูเขาและวัฒนธรรมนี้ไดตกทอดไปสูลูกหลาน ประกาที่ สอง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชาวจีนยูนนานใประเทศไทยรวดเร็วกวาชนเผาอืน่ ๆประการที่
สามเปนพวกอพยพที่ลี้ภยั สงครามประการที่สี่ ชาวจีนฮอมีอิทธิพลางวัฒนธรรมเหนือกวาชนเผา
ตางๆโดยเฉพาะ มง เยา ลีซู
ทุกเผาจะมาขอคําแนะนําเรือ่ งเกี่ยวกับศาสนา การเพาะปลูก การดําเนินธุรกิจ และการขอ
เมล็ดพันธจากพวกยูนนานเสมอรวมถึงการพูดภาษาจีนและใหความหมายวาตนเองเปนสวนหนึ่ง
ของราชวงศอันยิ่งใหญ การพูดภาษาจีนเปนการพูดภาษาราชสํานักโดยพวกยูนนานมีความผูกพัน
แบบหัวเกากับสิ่งที่คนจีนเห็นวาเปนสิ่งที่เปนความซาบซึ้งและความสนุก ชาวจีนยูนนานกลาววา
ชาวเยาตองการเอารองเทาจําลองที่ทําดวยผาไปฝงดินเพื่อที่ดวงวิญญาณของพวกเขาสามารถไปอยู
ในวังขอจักรพรรดิจีน ทั้งการที่คนเยายอมซื้อสิคาของเกาจากประเทศจีนทั้งที่มีราคาแพงความรูเรื่อง
วัฒนธรรมจีนเปนสิ่งสําคัญการที่คนเยาแสดงการตอนรับแบบชาวจีนตอผูมาเยือนจะเปนความ
ภาคภูมใิ จ ดังนั้นขอเสนอในบทความนี้วารัฐไทย ควรมีการวางแผนที่มีความยืดหยุนเพียงพอ
เพื่อที่จะสรางหลักประกันทีจ่ ะรวมพวกยูนนานเหลานี้เขากับรัฐไทยและใชพวกเขาเหลานี้เชื่อมโยง
กับชาวเขาเผาอื่นๆที่จะนําชาวเขาเขากับบริบทของประเทศไทย”
สอดคลองกับบทความที่เชิงสํารวจวัฒนธรรมของมนัส มณีประเสริฐ เรื่องลีซอก็ไมใช
มูเซอก็ไมถูก จีนฮอก็ไมใช ที่พิมพในขาวสารศูนยวิจัยชาวเขา 2524 ปที่5 ฉบับที่1 หนา 27-31 มีมี
การไปสํารวจบานลีซอในบานหินแตก (อําเภอแมฟาหลวงในปจจุบัน) ซึ่งเปนหมูบานไทใหญ
พบวามีกลุมหนึ่งมีลักษณะคลายลีซอ แตเมื่อถามตามภาษาลีซอแลวก็ไมเขาใจ จึงไดถามตามภาษา
ฮอจึงทราบวาเปนมูเซอ สอบไปมาสรุปไดเปนสามกลุมคือ ฮางลีซอ เปนลูกผสมระหวางฮอกับลีซอ
ฮางเคอ เปนฮอผสมกับมูเซอ และขื่อ ผา เปนคําที่ลีซอเรียกคนจีนฮอสําหรับ ฮอลีซอนี้ คนจีนฮอ
เรียกวา ฮางลีซอ ฮางลอเคอ หรือบางทีก็เรียกวา ขางพีกุ หมายถึงอกนเหลือง ชาวมูเซอเรียกวา แฮะ
กะ หมายถึงฮอลาย ดังนั้นจะเห็นถึงการผสมผสานดวยการแตงงานระหวางคนจีนกับคนที่เปน
ชาวเขามีมาอยูชานานแลวจนเกิดคําเรียกขานที่เปนลักษณะดังกลาว การแตงงานขามชาติพันธุนั้นมี
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ความหมายเชิงอํานาจทางวัฒนธรรม ที่ครองงําชนเผาตางๆดวยสาเหตุตางๆมีผูที่ศึกษาเรื่องนี้ได
สรุปไวดังนี้
กลุมชาวจีนฮอมีอิสระและมีเอกภาพโดยมีความเกี่ยวพันกับคนไทยเฉพาะการคาขายทานั้น
จีนฮอที่มีความสัมพันธกับกองกําลังกกมินตั๋ง ใชนโยบายครอบครองชาวเขาเสมือนหนึ่งเปนเจา
ลัทธิอาณานิคมโดยวิธีการที่ดีที่สุดคือการสมรกับลูกสาวผูนําชนเผาตางๆโดยเฉพาะ เยา มง ลีซอ อา
ขา โดยใชการยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีแบบจีนที่ผูชายเปนใหญและการแตงงานเขาบาน
ผูชาย การแตงงานทําใหจีนฮอเขาไปตั้งถิ่นฐานในหมูบายชาวเขาในที่สุดและการควบคุมเศรษฐกิจ
ของหมูบานนั้นก็ทําไดโดยงาย รวมถึงกาใชภาษาจีนในการสื่อสารระหวางกันในหมูบานอีกดวย
(ไพฑูรย ,117-118, 2527)
ดังนั้นการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวาชาวเขากับจีนฮอนั้นมีการศึกษาอยางตอเนื่องยังมี
งานขอธนูชัย ดีเทศ ( 2518) ชีวิตและความสัมพันธของจีนฮอกับลีซอหมูบานหัวแมคํา ตําบลปาตึง
อํ า เภอแม จั น จั ง หวั ด เชี ย งราย สารนิ พ นธ โครงการประกาศนี ย บั ต รชั้ น สู ง บั ณ ฑิ ต อาสาสมั ค ร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดกลาวไวถึงความสัมพันธในมิติตางๆทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ดังนั้นจึงเปนขอสังเกตจากการศึกษาที่ผานมานั้นพบวาการผสมผสานระหวาชาติพันธุ
ดําเนินไปอยางตอเนื่องระหวางชาวจีนยูนนานในระเทศไทยและชาวเขาตางๆอีกประเด็นหนึ่งคือ
การที่วัฒนธรรมที่เขมแข็งกวาจะมีอํานาจครอบงําวัฒนธรรมที่ออนแอกวาเปนความสัมพันธทาง
วัฒนธรรมที่ไมไดเปนไปอยางเทาเทียมกันแตก็เปนที่ยอมรับกันไดวาประโยชนแตละฝายที่ไดรับ
นั้นมันมีในบริบทที่แตกตางกัน
7. จีนยูนนานในประเทศไทยกับการทบทวนแนวคิดทางรัฐ-ชาติ
ในการศึกษาเรื่องจีนโพนทะเลพบวาแตละยุคสมัยที่ราชสํานักจีนใหความหมายแกคนจีนที่
อยู น อกประเทศจี น แตกต า งกั น ตามเหตุ แ ละป จ จั ย ในแต ล ะสมั ย ทั้ ง นี้ พ อสรุ ป ได ว า ขึ้ น อยู กั บ
ผลประโยชนของราชสํานักจีนเปนหลัก รวมถึงผลประโยชนดานการเมืองภายในราชอาณาจักรจีน
เองและการเมืองจีนภายนอกประเทศ (ซึ่งการเมืองจีนภายนอกประเทศนี้จีนใหความสําคัญมาโดย
ตลอด)
สําหรับชาวจีนยูนนานนอกประเทศจีนนั้นอาจมีความแตกตางกันกับชาวจีนโพนทะเลใน
เรื่องรัฐและความเปนชาติจีน กลุมคนเหลานี้มีความสัมพันธเรื่องรัฐ ชาติ และความเปนพลเมือง ใน
มิติที่มีความเปนอดีตปจจุบันและอนาคต และการเมืองเรื่องของจีนไดใหความสําคัญกับชาวจีนยูน
นานในประเทศไทยแตกตางจากชาวจีนโพนทะเลในสังคมไทยทั้งนี้ไมใชเพียงแคการเมืองไทย
เทานั้นยังมีการเมืองของประเทศตางๆที่ตองสัมพันธกับจีนยูนนานในปะเทศไทยอีกจํานวนหนึ่ง
รวมถึงชาวจีนยูนนานในประเทศไทย(บางสวน)ก็เปนตัวละครหนึ่งของสงครามเย็น
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7.1. รัฐไทยกับ ความเปนเจาบานที่ตอนรับผูเขามาเยือน (hospitality)การรับและกักตัวไว
(hostage)การสรางอริศัตรู (hostility)การเสนอสถานที่อันเปนที่ลี้ภัย (asylum)
ชาวจีนยูนนานที่ไดรับการยอมรับในประเทศไทยในฐานะคนยายถิ่นที่เรียกวาจีนฮอในอดีต
นั้นเปนการที่รัฐไทยตอนรับผูมาเยือนและใหความสําคัญไมแตกตางจากคนในอํานาจรัฐถือวาเปน
การสรางความมั่งคั่งใหแกแผนดินเปนพระราชอํานาจทางเกียรติยศของราชอาณาจักรโดยที่จีนฮอ
(ยูนนาน)เหลานี้ไดกลืนกลายเปนคนไทยไปตามแนวคิดของสกินเนอรก็ตามแตแลวความจริงใน
ปจจุบันก็พบวาลูกหลานพวกเขาเหลานั้นก็ยังคงมีอัตลักษณตัวตนเปนจีนฮออยางตอเนื่องไมได
กลืนกลายเปนไทยไปอยางที่ควรจะเปนจริงๆ(สุชาติ,เอกสารนําเสนอในเวทีการประชุมวิชาการทาง
สังคมวิทยาเวทีภาคเหนือ ,2549)
การเดินทางเขาประเทศไทยของชาวจีนยูนนานยังคงตอเนื่องถึงแมวารัฐ-ชาติของไทยจะ
เกิ ด ขึ้ น มาอย า งออ นๆแลว ก็ต ามแตก ารจ อ งมองการเคลื่อ นย า ยถิ่ น นั้ น ก็เ ปน เปา ใหญขึ้ น มาเมื่ อ
การเมืองระหวางประเทศเขามาในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองโดยยังมีกองกําลังกูชาติพลัดถิ่น
ตางๆยังคงเคลื่อนไหวตอตานอํานาจรัฐของตนเองตามบริเวณชายแดนไทยกับเพื่อนบานและรัฐไทย
เอกนั้นมีการยอมรับกองกําลังบางสวนเทานั้นคือจีนยูนานที่เรียกตนเองวากองพล 93 และใหอาศัย
อยูเปนรัฐซอนรัฐในเขตเดียวกันโดยทั้งนี้เปนการเลือกขางทางการเมืองระหวางประเทศอยาง
เดนชัดจึงถือวามีฝายตรงขามเหมือนกันระหวางจีนทหารคณะชาติและรัฐไทยโดยรัฐไทยไดเสนอ
สถานที่ลี้ภัยใหในดินแดนไทยแตกตางจากกองกําลังอื่นๆและเมื่อการเมืองของรัฐไทยแปรเปลี่ยน
นั้นจึงมีการพยายามใหกลายเปนไทยดวยทางกฎหมายที่แตกตางจากการกลืนกลายชาวจีนอื่นๆ
7.2. การเมืองคนพลัดถิ่นกับรัฐเจาของแผนดินในบริบทโลกภิวัตน
การเขามาของกองกําลังทหารจีนคณะชาตินั้นเปนการเขามาแบบมีเงื่อนไขสําคัญทางกา
เมืองคือการยกเลิกกองกําลังและเดนทางไปสมทบกองกําลังของจีนคณะชาติที่อพยพไปยังไตหวัน
แตเนื่องจากกองกําลังนี้ไปไดสวมทับกันสนิทในเรื่องเวลากับทางไตหวัน เนื่องจากกองกําลังนี้มี
อิสระอยูนานกวาที่จะยอมปลดอาวุธดังนั้นจึงมีกลุมบางกลุมที่ไมตองการยายถิ่นไปยังไตหวัน
อาจจะเปนเพราะการที่เดินทางไปตั้งถิ่นฐานใหมชากวาคนอื่นๆอาจเสียโอกาสในหลายๆดานดังนั้น
กลุมที่ยังคงขออาศัยอยูในเขตแดนประเทศไทย แตเนื่องจากการเมืองที่ตองเลือกขางนั้นรัฐไทยจึง
ยอมใหมีกลุมคนเหลานี้กลายเปนคนพลัดถิ่นอาศัยอยูแบบไมมีตัวตนโดยกลุมคนเหลานี้ยังคงผลิต
อุดมการณทางการเมืองอยูและตองการสรางกลุมใหมีอํานาจตอรองบฐานชาติจีนและวัฒนธรรมจีน
อยู
ดังนั้นการสรางอํานาจตอรองจึงตองมีการพึงตนเองดวยการสรางกองกําลังขึ้นใหมโดย
เริ่มแรกนั้นไดรวมกับกองกําลังไทใหญกูชาติรวมรบกันเนื่องจากมีศัตรู(ทางออม)คนเดียวกันคือ
28

พมา เนื่องจากกลุมจีนมีความเห็นวาพมารับรองรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน(ภูวดล, 2549, 206)
แตการวมมือกันนั้นก็รวมไปถึงการผสมกลมกลืนกันดวยการแตงงานขามชาติพันธุแตลูกที่เกิดมา
นั้นก็เปนสวนหนึ่งของผลผลิตของอุดมการณจีนและกลายเปนจีนในวัฒนธรรมคนพลัดถิ่น
นอกจากนั้นการสะสมความมั่งคั่งเพื่อเปนทุนในการสรางอํานาจตอรองทางทหารนั้นชาว
จีนยูนนานกลุมนี้ไดเขามามีบทบาทในสินคาตองหามเชน ยาเสพติดและอาวุธเนื่องจากใชความ
ไดเปรียบที่ไมมีตัวตนอยูในประชาคมโลกดังนั้นการกระทําไดๆก็ไมไดรับการมองเห็นอยางเปน
ทางการเสียงเรียกรองจากพื้นที่ก็กลายเปนเสียงเงียบสงัดการดําเนินงานสินคาตองหามนั้นก็ถูกอาง
ในเวลาตอมาวามีความจําเปนแตก็เปนการสรางฐานอํานาจการตอรองในการดํารงอยูใหกับกลุมนี้
อยางดี
แตเนื่องจากสินคาตองหามเหลานี้เปนสิ่งยั่วยวนใจจึงมีตัวละครมากมายเขามาเลนเกมส
ตองหามนี้และกระจายตัวไปยังกลุมชาติพันธุอื่นๆดวยดังนั้นเรื่องสินคาตองหามนี้จึงไมสามารถที่
จะหาคนเลน หลัก ๆไดอยางชั ดเจนแตถึงอย างไรก็ ตามดูเหมื อนวากลงกําลังทหารจี นคณะชาติ
พยายามที่จะเลิกเกี่ยวของกับสินคาเหลานี้โดยการตอรองกับรัฐไทยในการชวยรบในพื้นที่ตางๆให
เนื่องจากขอตอรองคือมีศัตรูทางอุดมการณเดียวกันโดยทางกลุมนี้ตองการมีอาวุธไวอยางชอบธรรม
ความไมมีตัวตนของจีนยูนานที่เปนอดีตทหารจีนคณะชาตินั้นเมือถึงเวลาที่สายลมทาง
การเมืองเปลี่ยนแปลงดั้งนั้นทางรัฐไทยจึงตองหาทางออกใหกับกลุมคนเลานี้จึงใชขออางในการที่
พวกเขาเหลานี้ชวยราชการทหารและใหสัญชาติเปนไทย แตการที่กลุมนี้มีบริบททางการเมืองตาง
ไปจากคนพลัดถิ่นอื่นๆดังนั้นการไดสัญชาติไทยจึงเปนเรื่องที่สวมทับกับสังคมไทยไมสนิทโดยรัฐ
ไทย
ไมไดเริ่มตนจากการครอบงําใหคนพลัดถิ่นเปนสวนหนึ่งของสังคมไทยหรือมีจินตนาการ
เปนคนไทย ที่มีชาติเปนศูนยกลางผานทางการสอนภาษา การประดิษฐประเพณีรวมกัน การฝก
ระเบียบแบบแผนพลเมืองและศาสนา มากอนดังนั้นจีนยูนนานกลุมนี้จึงเปรียบเสมือนมีรัฐ-ชาติจีน
ทับซอนกับไทยโดยรัฐนี้เปนรัฐทางวัฒนธรรมที่มีการจัดระบบการผลิตวัฒนธรรมของตนเองที่มี
ปมประวัติศาสตรและความสัมพันธกับประชาคมภายนอกที่ซับซอนกวาพลเมืองไทยและคนจีน
โพนทะเลที่คนที่ “รัฐไทย”ตองการให “คนไทย”รูจัก
7.3. การศึกษาเรื่องความเปนจีนในกลุมลูกหลานอดีตทหารจีนคณะชาติ
ชาติห รือรัฐชาตินั้ น เป นการผลิต เชิ งอุด มการณที่ เ กิ ด ขึ้น มาไม น านนัก ในภูมิ ภาคนี้ก าร
เกิดขึ้นของรัฐชาตินั้นเปนเรื่องจินตนาการระหวางกลุมคนผนวกกับเขตแดนที่กําหนดขึ้นดวยวิธี
ตางๆการที่ผูคนพลัดถิ่นจะมีความสํานึกในเรื่องรัฐชาติ(ที่หมายถึงเขตการปกครองหรืออํานาจของ
รัฐที่มีตอผูคนนั้นโดยที่เปนการยอมรับทั้งสองฝาย) ก็เปนเรื่องยากลําบากที่จะกระทําเชนนั้นไดใน
เขตอํานาจรัฐอีกแหงหนึ่งที่เขามาตั้งถิ่นฐานอยู แตการดํารงอยูของความเปนชาตินั้นยังคงสราง
ขึ้นมาไดและยังติดตัวอยูผานวัฒนธรรมประเพณีและที่สําคัญคือเรื่องภาษาการสํานึกถึงมาตุภูมินั้น
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สําหรับคนพลัดถิ่นจะมีลดลงเรื่อยๆในรุนลูกหลานหรือไมนั้นเปนเรื่องของความกลอมเกลาทาง
สังคม(Socialization) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม
การศึกษาจีนยูนนานในพื้นที่ชุมชนอดีตทหารจีนคณะชาตินั้นมีคนศึกษาเรื่องความสํานึก
ในความเป น คนไทยของจี น ฮ อ ที่ ไ ด รั บ สั ญ ชาติ ไ ทยแล ว ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม เ ป น วิ ท ยานิ พ นธ
รัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สมชาย,2542)สรุปไดวาความสํานึกในความเปนไทยนั้น
เปนปฏิภาคผกผันระหวางการศึกษา(ภาษจีน)และ อายุ การที่มีอายุสูงขึ้นและการมีความรูภาษาจีนดี
ขึ้นทําใหพวกเขามีโอกาสในการเดินออกจากชุมชนไปทํามาหากินในตางประเทศซึ่งการทํางานใน
ตางประเทศเปนสิ่งที่ลูกหลานชาวจีนยูนนานตองการถึงแมจะไมเปนอาชีพที่ใฝฝนสูงสุดก็ตาม
(อาชีพที่พึงประสงคคือการประกอบธุ รกิจ) ในงานวิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบั ณฑิตสาขา
การศึกษานอกระบบ อีกชิ้นหนึ่งก็มีความสอดคลองกันนั้นคือการผลิตซ้ําเชิงอุดมการณของชาวจีน
ฮอในภาคเหนือของไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม(วัฒนา,2543) ชาวจีนฮอผลิตซ้ําเชิง
อุดมการณความเปนจีนผานภาษาจีนและวัฒนธรรมประเพณีจีนและประเพณีจีนทองถิ่นความเปน
จีนและภาษาจีนจะนําไปสูอุดมคติที่สังคมชาวจีนยอมรับคือความกตัญู โดยลูกหลานแสดงออก
ดวยการทํามาหากินและสงเงินมาเลี้ยงดูพอแม ทางทํามาหากินที่ดีที่สุดนั้นคือการไปทํางานยัง
ตางประเทศโดยเฉพาะไตห วั นและบางครั้งก็มาเลยเ ซีย บา งแตสํา หรับ ไตห วันนั้น เปนสถานที่
ประกอบอาชีพที่ทุกคนใฝฝนมากที่สุด การที่มีการผลิตซ้ําเชิงอุดมการณนั้นพบวาการเรียกชาวจีน
ยูนนานที่เปนลูกหลานทหารจีนคณะชาติและกลุมคนที่อพยพเขามาหลังสงครามโลกครั้งที่สองวา
“ฮอ” กลุมคนเหลานี้คิดวาตนเองแตกตางจาก “ฮอ” ที่คนไทยรูจักเพราะไมการผลิตอุดมการณทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
8. บทสรุป
พลวัตวัฒนธรรมของจีนยูนนานในประเทศไทย องคความรูที่ยังตองการสําหรับสังคมไทย
ชาวจีนยูนนานในประเทศไทยนั้นเปนกลุมชาติพันธุที่มีความแตกตางระหวางกลุมเดียวกัน
ซึ่งไมสามารถที่จะหาความรูใดในการอธิบายความเคลื่อนไหวทางสังคมไดอยางครอบคลุม ถึงอัต
ลั ก ษณ ท างชาติ พั น ธุ ไ ด แ ละความรู ท างสั ง คมศาสตร ใ นสั ง คมไทยยั ง ไม ไ ด เ ข า มาอธิ บ ายใน
หลากหลายมิติทางวิชาการพรอมๆกัน
จากการสอบทานความรูที่มีอยูนั้นพบวา ชาวจีนยูนนานในประเทศไทย “มีอดีต มีปจจุบัน
และมีอนาคต” ซึ่งตองการการศึกษาที่เชื่อมโยงกันอยางมีพลวัตในมิติประวัติศาสตร การเมืองเชิง
วัฒนธรรม การผลิตอุดมการณทางสังคม และการสรางจินตนาการของคนพลัดถิ่นที่มองอนาคต
รวมถึ ง การศึ ก ษา เรื่ อ งความรู สึ ก อารมณ รสนิ ย ม ในการผลิ ต อุ ด มการณ แ ละอุ ต สาหกรรม
วัฒนธรรม ตลอดจนการศึกษาภาวะหญิง-ชายของชาวจีนยูนนาน และตองเปนการศึกษาพื้นที่หลาย
สนามเนื่องจากกลุมคนเหลานี้มีมิติความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรมที่ไมไดอยูในกลองหรือ
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พื้นที่ปดลอมทางการเมืองและการตัดขามพื้นที่ของชาวจีนยูนนานก็เกิดขึ้นอยางตอเนื่องแมกระทั่ง
จีนยูนนานที่คนไทยรูจักในชื่อ “จีนฮอ”
ดังนั้นองคความรูเรื่องพลวัตวัฒนธรรมของชาวจีนยูนนานในประเทศไทยจะกอตัวใน
รูปแบบใดและจะสรางองคความรูใหมเพื่ออธิบายพลวัตเหลานั้นไดอยางไรจึงเปนคําถามที่สังคม
วิชาการตองหาคําตอบตอไป
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การศึกษาในสังคมไทย ,วาดวยแนวทางการศึกษาชาติพนั ธุ,ศูนย
มานุษยวิทยาสิรินธร,กรุงเทพ
ฉัตรทิพย นาถสุภา 2549 คํานํา ในหนังสือประวัติศาสตรยูนนานสมัยใหม ,อุสา โลหจรูญแปล
และเรียบเรียง, สํานักพิมพสรางสรรค,กรุงเทพ
ฐิรวุฒิ เสนาคํา
2547 บทความเรือ่ ง แนวคิดคนพลัดถิ่นกับการศึกษาชาติพนั ธุ,วาดวย
แนวทางการศึกษาชาติพนั ธุ,ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร,กรุงเทพ
อุสา โลหจรูญ
2549 แปลและเรียบเรียง ประวัติศาสตรยูนนานสมัยใหม ,สํานักพิมพ
สรางสรรค,กรุงเทพ
นรเศรษฐ พิสทิ ฐพันพร 2548 สารานุกรมกลุมชาติพันธุใ นประเทศไทย จีนฮอ สถาบันวิจยั ภาษา
และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล เอกพิมพ
ไทย กทม
วิลเลี่ยม สกินเนอร 2529 แปลโดยพรรณี ฉัตรพลรักษ สังคมชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทย
ประวัติศาสตรเชิงวิเคราะห มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร ไทยวัฒนาพานิชย กทม
พรชัย ตระกูลวรานนท2545 แนวทางการศึกษากลุมชาติพันธุจีนในสังคมไทย วารสารสังคมวิทยา
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปที่ 21ฉบับที่ 1พ.ศ.2545
หนา 1-21
ศุภลักษณ พรกุลวัฒน 2545 การศึกษาจีนฮอในประเทศไทยวารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปที่ 21ฉบับที่ 1พ.ศ.2545หนา 25-35
วัฒนา คุณประดิษฐ 2543การผลิตซ้ําอุดมการณของชาวจีนฮอในภาคเหนือของประเทศไทย
วิทยานิพนธศกึ ษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2543
สมชาย อุนตะ 2542 ความสํานึกในความเปนไทยของจีนฮอรุนบุตรหลานที่ไดรับสัญชาติไทยแลว
วิทยานิพนธศลิ ปะศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2542
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สมภพ ลาชโรจนและคณะ 2528 ความสัมพันธทางสังคมเศรษฐกิจระหวาชาวเขากับจีนฮอ มปท.
ธนูชัย ดีเทศน 2518 ชีวิตและความสัมพันธของจีนฮอกับลีซอหมูบานหัวแมคํา ตําบลปา—อําเภอ
แมจัน จังหวัดเชียงราย สารนิพนธ โครงการประกาศนียบัตรชั้นสูง
บัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อนัตน บํารุงพฤกษ,พลตรี 2533 ปญหาชนกลุมนอยกับความมั่นคงของชาติ ศึกษาเฉพาะกรณีจีนฮอ
(ผูอพยพอดีตทหารจีนคณะชาติ) เอกสารวิจัยหลักสูตรปองกัน
ราชอาณาจักร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
กฤษณา เจริญวงศ 2533 การศึกษากลุมคนจีนอพยพ(กองพล 93)ในเตชายแดนภาคเหนือของ
ประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
ทบวงมหาวิทยาลัย
ไพฑูรย ดัชเช 2527 ปญหาชนกลุมนอยในประเทศไทย เอกภาพกับคอมมิวนิสต ศูนยวิจยั คณะ
รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กาญจณะ ประกาศวุฒิสาร,พันเอก 2546 ทหารจีนคณะชาติ กกมินตั๋ง ตกคางทางภาคเหนือประเทศ
ไทย สยามรัฐพริ้นติ้ง เชียงใหม
กาญจณะ ประกาศวุฒิสาร,พันเอก2537 กองพล93ผูอพยพบนทหารจีนคณะชาติบนดอยผาตั้ง หาง
หุนสวนจํากัดสยามรัฐ เชียงใหม
ฐิรวุฒิ เสนาคํา 2549 มานุษยวิทยาขามพรมแดน วัฒนศาลา กรุงเทพ
จีริจันทร วงศลือเกียรติ ประทีปะเสน 2548 ขุนชวงเลียงฦาเกียรติ:ทายาทเจิ้งเหอ 100ปคาราวานมา
ตางสูเชียงใหม ธนบรรณการพิมพ เชียงใหม
สุเทพ สุนทรเภสัช 2548 ชาติพันธุสัมพันธ สํานักพิมพเมืองโบราณ กรุงเทพ
หนวยเฉาะกิจ 327 กองทัพภาคที่ 3 2530ผูอพยพอดีตทหารจีนคณะชาติ เอกสารโรเนียวเย็บเลม
อภิญญา เฟองฟูสกุล 2546 อัตลักษณ(Identity)การทบทวนทฤษฎีและกรอบแนวคิด คณะกรรมการ
สภาวิจยั แหงชาติ กรุงเทพ
ภูวดล ทรงประเสริฐ 2547 จีนโพนทะเลสมัยใหม บริษัทเบรนเอจ จํากัด กรุงเทพ(29-88 391-394)
สุชาติ เศรฐมาลินี 2549 อัตลักษณของจีนฮอในมัสยิดบาฮอจังหวัดเชียงใหม เอกสารประกอบการ
สัมมนาทางวิชาการทางสังคมวิทยาเวทีภาคเหนือ สํานักงาน
คณะกรรมการการวิจับแหงชาติ มปท.เชียงใหม
สืบแสง พรหมบุญ. (2525). ความสัมพันธในระบบบรรณาการระหวางจีนกับไทย.
กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
แสงอรุณ กนกพงษชยั 2549 ความสัมพันธวัฒนธรรมไทย จีน เอกสารประกอบการเรียน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพะเกียรติ เอกสารโรเนียวเย็บเลม มปท.
มปป. สมุทรปราการ
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ประสิทธ รักประชา2540ขาพเจากับเสรีไทย สายจีน , กรุงเทพ, สํานักพิมพพี.วาทิน พับลิเคชั่น
จํากัด
พรรณี บัวเล็ก 2545 ลักษณะของนายทุนไทยในชวงระหวาง พ.ศ.2475-2482 บทเรียนจากความ
รุงโรจนสูโศกนาฏกรรม กรุงเทพฯ: พันธกิจ
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