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ค าส าคัญ : อุดมการณ์, อัตลักษณ์ , เรื่องเล่าเก่ียวกับชีวิต, ไต้หวัน, การเมือง 
ผู้ศึกษา : นางสาว ธันยพร ล่องประเสริฐ รหัสนักศึกษา 03550143 
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ปีการศึกษา : พ.ศ.2558 
จ านวนหน้า : 118 หน้า 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบททางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ในแต่ละมิติ
เวลาผ่านเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของชาวไต้หวันใน 3 ช่วงอายุที่เป็นกรณีศึกษา เพ่ือศึกษาอุดมการณ์ทาง
การเมืองที่เป็นเครื่องมือของรัฐในการสร้างชาติผ่านทางสถาบันต่างๆในสังคมที่กรณีศึกษาเป็นสมาชิกทั้ง
ในอดีตและปัจจุบัน และเพ่ือศึกษาการแสดงออกทางอัตลักษณ์ของกลุ่มกรณีศึกษาเพ่ือสะท้อนอิทธิพล
ของอุดมการณ์ในฐานะเครื่องมือของรัฐที่ถูกสอดแทกอยู่ในชีวิตประจ าวันต่อความเข้าใจและการ
แสดงออกทางอัตลัการื โดยศึกษาผ่านกรณีศึกษาที่มีความแตกต่างทางช่วงอายุแต่มีความสัมพันธ์กันใน
ฐานะเครือญาติ จ านวนสามคน 

จากการศึกษาพบว่าเกาะไต้หวันเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มีลักษณะสังคมแต่
เดิมเป็นสังคมผู้อพยพโดยการอพยพนั้นเข้ามาหลายระรอกด้วยกันเดิมเป็นที่อยู่ของชนพ้ืนเมือง ต่อมาคือ
กลุ่มคนหมินหนานที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่และคนฮากกาในเวลาต่อมา ซึ่งคนจีนที่มาพร้อม
สงครามและพรรคก๊กหมินตั๋งซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายได้เข้ามาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง พ้ืนฐานความเป็นรัฐ
ชาติของไต้หวันเริ่มต้นเมื่อตกอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นจนถึงก๊กหมินตั๋งที่ใช้อ านาจเบ็ดเสร็จในการ
ปกครองจนถึงช่วงของการเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยและเรื่อยมาปัจจุบันท าให้ในช่วงเวลาแต่ละคุยสมัย
ต้องสร้างความเป็นปึกแผ่นของประชาชนในชาติ ซึ่งอุดมการณ์ในแต่ละช่วงเวลานั้นได้กลายมาเป็นส่วน
ส าคัญในการชี้น า  ซึ่งจากการศึกษาเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของกรณีศึกษาท าให้ได้เห็นว่าครอบครัวนี้มา
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์เช่นกัน โดยแต่เดิมตระกูลไต้เป็นชาวฮากกกาลูกหลานได้ผสมผสานกับชน
อ่ืนผ่านการแต่งงาน และพ้ืนฐานครอบครัวเหล่านี้ประกอบกับอุดมการณ์ของรัฐและประสบการณ์ชีวิตของ
แต่ละบุคคลแล้วก็มีความคิดและการแสดงออกทางอัตลักษร์ที่มีความแตกต่างกันภายใต้กรอบเดียวกันคือ
ทุกช่วงอายุเรียกตัวเองว่าเป็น”คนไต้หวัน” โดยสามารถแยกแยะตัวเองและกลุ่มคนจากสังคมภายนอก
อ่ืนๆได้อย่างชัดเจนแม้จะเป็นกลุ่มวัฒนธรรมที่มีควมใกล้เคียงกัน  โดยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอุดมการณ์
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และลักษณะของการเมืองในแต่ละยุคสมัยมีอิทธิพลอย่างมากต่อความเข้าใจและการแสดงออกทางอัต
ลักษณ์ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

และแล้ววันนี้ก็มาถึงจริงๆ วันที่เราได้เขียนกิตติกรรมประกาศ...  วันที่เป็นเหมือนฝันว่ามันจะ
มาถึงวันที่สารนิพนธ์เล่มนี้ที่ท ามาทั้งปีได้เดินมาถึงก้าวสุดท้าย       สารนิพนธ์เล่มนี้เริ่มการเดินทางด้วย
ความอยากท าอะไรที่สมกับการเรียนมานุษยวิทยามา 4 ปี เราเรียนรู้เรื่องของคนเล็กๆในสังคมใหญ่ เรา
เลยเลือกที่จะเรียนรู้ส่วนหนึ่งของชีวิตตัวเองที่เราไม่เคยรู้จักหรือท าความรู้จักกับมันเป็นอย่างดีเรื่องราว
เกี่ยวกับชีวิตของคนในครอบครัวที่เราไม่เคยได้เรียนรู้  ในระหว่างทางหลายครั้งได้ก่นด่าตัวเองที่เลือกเรื่อง
ได้ซับซ้อนและยากจับใจไม่ว่าจะผ่านการแก้แบบรื้อจนเรียกตัวเองว่าเป็นคนไทรื้อมาหลายครั้ง เรื่องราวที่
เราอยากจะรู้ก็ได้ส าเร็จลงแล้ว ... 

 อยากจะเริ่มด้วยการขอโทษ พ่ีเกดอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคารพและรักยิ่ง ที่ต้องทนอ่านภาษาที่
เหมือนมาจากต่างดาวของธันวา หนูส านึกแล้วค่ะว่าภาษาไทยของหนูอ่อนแรงและอ่านเข้าใจได้ยาก
เหลือเกิน แต่พ่ีเกดก็ไม่เทหนูพ่ีเกดช่วยเหลือให้ค าปรึกษาหนูกับชีวิตนักศึกษาและทีสิสมาจนถึงวันนี้ พ่ีเกด
เข้าใจกับภาระชีวิตที่จ าเป็นต้องท า ขอโทษนะคะที่ต้องอ่านงานที่เป็นน้ าตลอดปีที่ผ่านมาจนวันนี้ก็ยังไม่
ค่อยแน่ใจว่ามันเป็นเนื้อเป็นตัวแล้วหรือยังแต่หนูพยายามท าที่สุดแล้วค่ะ  รวมถึงขอโทษอาจารย์ด าที่ต้อง
อ่านงานนี้ที่ไม่รู้เรื่องในฐานะอาจารย์ผู้สอบ  

จริงๆอยากขอโทษตัวเองที่คาดหวังงานของธันวาที่ดีกว่านี้เพราะเสมอมามีความหยิ่งและเชื่อใน
ตัวเองมากว่าท าได้ คงไม่มีน้ าตา แต่จริงๆแล้วมันเศร้ายิ่งกว่าเศร้า ติด #บันทึกน้ าตาสิบลิตร วนไปค่ะ  
และไม่ขอโทษใครเท่าขอโทษแม่ที่ไม่สามารถท าความคาดหวังของแม่กับผลสุดท้ายของชีวิตนักศึกษาที่ไม่
เป็นไปตามความคาดหวัง  
  ต่อมาคือการขอบคุณ อยากขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจเลือกเรียนมานุษยวิทยาเวลาสี่ปีในรั้ว
โบราณคดี ศิลปากรเป็นเวลาที่ได้เรียนรู้ที่นี่มาค่ามากจริงๆ ธันวาไม่ได้เรียนแต่หนังสือแต่เรียนชีวิตด้วย 
ขอขอบพระคุณอาจารย์ภาคมานุษวิทยาทุกท่าน อ.มณีวรรณ อ.พุฒ อ.เอก อ.ดา อ. อ้อย พ่ีต้น พ่ีเกด พ่ี
โฟล์ค และพ่ีกวางที่ถึงเราไม่เคยได้เรียนด้วยก็ตาม 

 ขอขอบคุณพ่ีเกดอีกครั้งที่ร่วมเดินทางกับทีสิสเล่มนี้มาจนถึงวันนี้ค่ะ รักนะคะที่ปรึกษา ขอบคุณ  
ดร.ทริสแทน เซี่ยะ ที่ให้ความร่วมมือในการแนะน าผู้คนและอนุญาติให้เก็บข้อมูลกับนักศึกษาในหัวข้อเดิม 
ของคุณพ่ีพิชญ์ อาจารย์คนไทยในมหาวิทยาลัยแหง่ชาติไต้หวันในการแลกเปลี่ยนและอนุเคราะห์ห้องเรียน
ให้ไปเก็บข้อมูล 

ขอบคุณครอบครัวที่ ไต้หวัน ป๊า กูกู ไนไน้ที่ดูแลกันตลอดทุกครั้งที่ไปเก็บข้อมูล  และครอบครัว
ทางโน้นทุกๆคนที่ช่วยกันขับรถพาไปดูที่ต่างๆในเรื่องเล่าจริงๆ และยอมเสียวเวลาเล่าเรื่องต่างๆมากมาย
ให้ฟังแม้ว่าบางเรื่องจะพูดไปร้องไห้ไปหรือไม่อยากพูดถึงมันเลยก็ตาม จากช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลท า
ให้ธีสิสเล่มนี้แม้จะยากล าบากแต่มีคุณค่ากับธันวามากกว่างานวิจัยเล่มหนึ่งเพราะมันเต็มไปด้วยความทรง
จ า รวมถึงขอบคุณผู้ล่วงลับทุกคนที่ได้สร้างเรื่องราวอันน่าจดจ าเหล่านี้  
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ขอบคุณคีย่า เกรซ เดบบี้ ลีโอ ลอเรน เคนดร้า ลอว์เลนซ์ และ ทุกๆคนที่ถามไถ่ ติดตามมอบ
ค าถามและก าลังใจรวมถึงมิตรภาพที่ดีให้ทุกครั้งที่ไปไต้หวัน ขอบคุณทุกเสียงหัวเราะ และเบียร์เย็นๆใน
ขวด  

ขอบคุณเพ่ือนร่วมเอกสุดคนที่เดินทางด้วยกันมาจากวันแรกที่เจอหน้าจนถึงวันนี้โดย เฉพาะ เทน
เทน จ ิเตย กัน เอมแกล ที่ถึงจะตีกันบ้างแต่ก็เป็นเพ่ือนที่ดีเสมอ เวลาจะร้องไห้กับธีสิสก็มีเพ่ือนร่วมชะตา
กรรมเหล่านี้ที่เป็นก าลังใจให้กัน 

ขอบคุณ เพื่อนร่วมที่ปรึกษา เอิร์ธ พลอย โจอี้ กัน ที่เป็นก าลังใจให้กันเสมอ ขอบคุณโดนัท เพ่ือน
เอกไทยที่ยอมเสียเวลามาช่วยแนะน าและช่วยแก้ภาษาผีให้เป็นภาษาคน ขอบคุณถิงถิง น้องสาวบังเกิด
เกล้าถ้าไม่มีถิงถิงธีสิสเล่มนี้ต้องแย่กว่านี้มากหรืออาจจะส่งได้ไม่ทันเวลาซักครั้ง ถิงถิงนอกจากเป็นน้องที่
ให้ค าปรึกษาและยังมีฐานะผู้คุมที่คอยเฆี่ยนแส้เวลาธันวางอแง และยอมอ่านแก้ค าผิดให้มาตลอดรวมถึง
ช่วยถอดบทสัมภาษณ์ให้ด้วย   
  ขอบคุณที่สุดคือวิสกี้ หมีตัวอ้วนปุกปุยที่อยู่ด้วยกันตลอดมา วิสโตมาพร้อมกับธีสิสเล่มนี้ ครั้งแรก
ที่วิสผลัดคนจนหน้าเหมือนลิงคือช่วงที่เราเริ่มท าธีสิส ทุกครั้งที่เหนื่อยมองหน้ามาแล้วก็ต้องฮ้ึบบบบบ ว่า
เราต้องเรียนจบเนาะทีสิสเราต้องเสร็จ เพราะลูกหมาต้องมีค่าอาหารเนาะ เรียนไม่จบท างานไปเงินก็น้อย
ค่าอาหารหมาก็แพง สู้โว้ยยยยยย เดี๋ยวขนลูกไม่สวย บอกตรงๆว่าพลังงานที่ส าคัญท่ีสุดได้มาจากกอดหมา
ขนนิ่มๆ นอนตายให้ลูกหมาเลียน้ าตา ทุกครั้งที่ท้อมองตากลมๆของหมาและคิดถึงอนาคตที่เราอยากสร้าง
ร่วมกันกับวิสเราต้องจบ 
    ขอบคุณสายรหัส 143ที่คอยเป็นก าลังใจ พ่ีเอ็ม พ่ีเตย พ่ีเพียว พ่ีอุ้ม พ่ีแข่ม พ่ีวิ พรึก น้องไอซ์ 
และน้องคริส หลานคนล่าสุดที่โดนเกณฑ์มาช่วยงานบ่อยที่สุด ขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆ ขอบคุณที่เชียร์
กัน ขอบคุณที่บอกว่าธันวาจะจบ  
 ขอบคุณม๊าที่ให้มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ เลี้ยงดูในช่วงที่อ่อนแอและปล่อยให้บินเองเมื่อท าเป็นปีกกล้า
ขาแข็ง ขอบคุณวันเวลาที่หล่อหลอมธันวาขึ้นมา การเลี้ยงดูของม๊าท าให้ธันวาไม่ตายง่ายๆในสังคมนี้  
 ขอบคุณเพ่ือนกินเบียร์ทุกคนร้านเหล้าทุกร้านที่ตั้งแต่ปีหนึ่งถึงสี่ ได้ให้อาศัยเป็นที่ผ่อนคลาย ที่
แลกเปลี่ยน ที่พบปะผู้คน ที่อ่านหนังสือ ที่ท างาน ที่ทุกอย่างเลย 
  ขอบคุณโลกใบนี้ที่เราทุกคนได้อยู่ร่วมกันขอบคุณทุกความสัมพันธ์ในชีวิตที่ท าให้เราเติบโตขึ้นมา
เป็นธันวาจนถึงวันนี้ . 
    ทีสิสเล่มนี้จบลงแล้วด้วยความตั้งใจของธันวา มันอาจไม่ใช่เล่มที่ดี แต่เป็นเล่มที่ภูมิใจ และไม่อาจ
ส าเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวขอบคุณอีกครั้งส าหรับความกรุณาของทุกคนตลอดสี่ปีที่ผ่านมาของชีวิตนักศึกษา
และ22ปีของชีวิต 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
ที่มำและควำมส ำคัญ 

ค ำว่ำ “อุดมกำรณ์” ตำมพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.2542 ให้ควำมหมำย
ไว้ว่ำ อุดมกำรณ์ (ideology) เป็นหลักกำรที่วำงระเบียบไว้เป็นแนวปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้  

อุดมกำรณ์เป็นกลุ่มแห่งควำมคิด ซึ่งก ำหนดท่ำทีแห่งเจตคติหรือทัศนคติ(attitudes) 
ของบุคคลต่อเรื่องต่ำงๆ ในสังคมทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ ตัวอย่ำง เช่น อุดมกำรณ์
ประชำธิปไตย หมำยถึงควำมทัดเทียมกันทำงกำรเมือง กำรมีสิทธิเสรีภำพ และอ่ืนๆ ซึ่งเป็นกำร
ก ำหนดมำตรฐำนหรือเกณฑ์และเป้ำหมำยที่ต้องกำรบรรลุอย่ำงกว้ำงๆ  

อุดมกำรณ์จึงเป็นกำรแสดงแนวควำมคิดของบุคคลหรือกลุ่มคนที่สำมำรถอธิบำยถึง
สภำพกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นได้ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนำคตโดยสำมำรถอธิบำยถึงสำเหตุและที่มำ
ของสถำนกำรณ์วิเครำะห์และแสดงควำมคิดเห็นต่อผลของสถำนกำรณ์ที่ปรำกฏอยู่ในปัจจุบัน  อีกทั้ง
ยังสำมำรถชี้แนะแนวทำงป้องกันแก้ไขหรือพัฒนำต่อไปได้ในอนำคต  

ดังนั้นอุดมกำรณ์จึงไม่ใช่เพียงควำมคิดที่ เลื่อนลอยขำดหลักเกณฑ์  หำกแต่เป็น
แรงผลักดันให้น ำเอำอุดมกำรณ์นั้นๆ มำใช้กับสภำพที่เป็นจริงในชุมชน แล้วมีควำมคิดอันแน่วแน่ที่จะ
ด ำเนินกำรทุกวิถีทำง เพ่ือให้บรรลุจุดหมำยปลำยทำงแห่งอุดมกำรณ์นั้นๆ (เชำวน์ไพรพิรุณโรจน์ 
,2528)  

พจนำนุกรมคอลไลเออร์ (Collier Dictionary, 2006) กล่ำวว่ำอุดมกำรณ์เป็นลักษณะ
ผสมทั้งหมดของควำมเชื่อ (beliefs) เจตคติ (attitudes) และควำมคิดหลัก (concepts) มีอิทธิพล
เป็นตัวชักน ำและก ำหนดทิศทำงของควำมคิดของบุคคล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใช้กับคณะบุคคลที่เป็น
สมำชิกของสังคมเดียวกัน กลุ่มเดียวกัน เช่น อยู่ในพรรคกำรเมืองเดียวกัน จะยึดอุดมกำรณ์เดียวกัน 

ซึ่งอุดมกำรณ์เป็นส่วนส ำคัญส่วนหนึ่งในกำรด ำเนินไปของสังคมโดยอุดมกำรณ์สำมำรถ
แทรกซึมผ่ำนกำรปลูกฝังจำกสถำบันทำงสังคมต่ำงๆที่มนุษย์ได้เข้ำไปเป็นสมำชิก เช่นสถำบัน
ครอบครัวคือสถำบันแรกที่มนุษย์จะได้เข้ำเป็นสมำชิก อุดมกำรณ์ที่มนุษย์ได้รับจำกสถำบันครอบครัว
คืออุดมกำรณ์ในกำรใช้ชีวิตเนื่องจำกชีวิตของมนุษย์เกิดมำพร้อมกับบทบำทและสถำนภำพ ตัวอย่ำง
คือกำรเกิดมำในครอบครัวชนชั้นกลำงในสังคมเมือง อุดมกำรณ์ในกำรด ำเนินชีวิตมักผูกติดอยู่กับ
กำรศึกษำ กำรเงิน และเศรษฐกิจอันเป็นสิ่งที่ด ำรงควำมเป็นชนชั้นกลำงและเพ่ิมโอกำสในกำรเลื่อน
สถำนะทำงสังคมให้สำมำรถไปเป็นชนชั้นในระดับที่สูงขึ้นไปอีกด้วย หรือในสถำบันศำสนำพุทธที่มี
อุดมกำรณ์เรื่อง “นิพพำน” หรือควำมหลุดพ้นจำกวัฏสงสำร เป็นอุดมกำรณ์ที่มีควำมส ำคัญต่อชีวิต
ของพุทธศำสนิกชน รวมไปถึงสถำบันกำรศึกษำที่สมำชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมมำก อุดมกำรณ์ต่ำงๆ 
จึงถูกปลูกฝังผ่ำนสถำบันกำรศึกษำเป็นจ ำนวนมำก ผ่ำนทำงกิจกรรมและวิชำในหลักสูตรเช่นวิชำ
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พลเมืองดีเป็นกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่มุ่งเน้นให้สมำชิกมีทิศทำงในกำรด ำเนินชีวิตไม่ด ำเนินชีวิตอย่ำง
ไร้จุดหมำย โดยอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ถูกพัฒนำมำพร้อมกับสมำชิกตั้งแต่ในวัย
เด็ก อุดมกำรณ์นี้ปรำกฏให้เห็นในชีวิตประจ ำวันอยู่แทบทุกด้ำน เช่น กำรเมืองภำยในครอบครัวอย่ำง
กำรใช้อ ำนำจของบุพกำรีที่พบในบ้ำนกำรเป็นผู้ท ำงำนหำรำยได้หลักและมีอ ำนำจเป็นผู้น ำภำยใน
ครอบครัว และกำรที่บุพกำรีเป็นสมำชิกของสถำบันทำงเศรษฐกิจผ่ำนทำงบทบำทกำรท ำงำนที่
เชื่อมโยงกับกำรเมืองของรัฐจึงมีกำรสนับสนุนทำงกำรเมืองบำงฝ่ำย ท ำให้สมำชิกคนอ่ืนๆในครอบครัว
ได้รับอิทธิพลทำงแนวควำมคิดนี้มำด้วย เพรำะปรำกฏอยู่ในกำรใช้ชีวิตประจ ำวันว่ำ พรรคกำรเมือง
ฝ่ำยใดที่มอี ำนำจท ำให้ชีวิตและควำมเป็นอยู่ภำยในครอบครัวดีขึ้นก็ย่อมจะสนับสนุนฝ่ำยนั้น โดยกำร
สนับสนุนนั้นย่อมมีแนวคิดและอุดมกำรณ์เชิงนโยบำยที่มำพร้อมกัน 

นอกจำกนี้กำรเมืองยังเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ผ่ำนชนชั้นในสังคม เช่น ในสังคมไทย หำก
พิจำรณำตำมสภำพสังคม เศรษฐกิจ กำรเมืองและกำรปกครอง พบว่ำประเทศไทยมีโครงสร้ำงทำงชน
ชั้นในสังคมที่สำมำรถแบ่งได้ตำมสถำนภำพทำงสังคม อยู่ 4 ชนชั้น ดังนี้  

1.ชนชั้นปกครอง คือ กษัตริย์รำชวงศ์ ข้ำรำชกำรทหำรระดับสูง และ พรรค
กำรเมือง  

2.ชนชั้นข้ำรำชกำร คือชนชั้นที่มีอ ำนำจบริหำร  
3.ชนชั้นกลำง คือ นักธุรกิจชำวต่ำงชำติที่มำอำศัยในประเทศไทย ส่วนมำกเป็น

ชำวจีนที่มำค้ำขำยในเมืองหลวงและหัวเมืองใหญ่ 
4.ชนชั้นล่ำง คือ พนักงำน คนงำน และชำวบ้ำน ซึ่งเป็นประชำชนที่มีเป็น

จ ำนวนมำกกว่ำกลุ่มอ่ืนๆ แต่ไม่ได้รับกำรยอมรับและนับถือ ทั้งยังถูกเอำเปรียบจำกทั้ง 3 ชน
ชั้นในข้ำงต้นประชำกรในชนชั้นนี้เข้ำถึงทรัพยำกรได้ยำก และไม่มีอ ำนำจต่อรองในระบบ
เศรษฐกิจ  

 
กลุ่มชนชั้นทั้ง 4 กลุ่มนี้จะมีควำมสัมพันธ์กันเชิงอ ำนำจก่อให้เกิดกำรพัฒนำและกำร

เปลี่ยนแปลงด้ำนสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง และควำมเป็นไปตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน (จิตติมำ อำนสกุล
เจริญ,2558)  

อุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อผู้คนและสังคมอย่ำงมำกในฐำนะเครื่องมือ
ของรัฐที่น ำมำใช้ในกำรตีกรอบและควบคุมทิศทำงควำมเป็นไปของประเทศ โดยสำมำรถแบ่งออกได้
เป็นประเด็นต่ำงๆตำมท่ี สนธิ เตชำนันท์ (2543) ได้อธิบำยไว้ดังนี้ 

ประเด็นแรกคือกำรสร้ำงควำมชอบธรรมให้กับโครงสร้ำงทำงกำรเมือง และกำรจัดสรร
อ ำนำจภำยในระบบกำรเมืองนั้นๆ เช่น กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยมีรำกฐำนอยู่บน
เจตจ ำนงของประชำชน ซึ่งแสดงออกโดยกำรออกเสียงเลือกตั้งผู้แทน ดังนั้นรัฐบำลที่จัดตั้งขึ้น
ภำยหลังกำรเลือกตั้งทั่วไป หรือภำยหลังกำรเลือกตั้งประธำนำธิบดี เป็นรัฐบำลที่ได้รับอ ำนำจมำจำก
ประชำชน สิทธิของรัฐบำลในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีรำกฐำนอยู่บนหลักอ ำนำจอธิปไตยปวงชน 
ในระบอบประชำธิปไตย 

ประเด็นต่อมำคือกำรมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลหรือผู้แทนในกระบวนกำรทำง
กำรเมืองโดยไม่อ้ำงโครงสร้ำงทำงอุดมกำรณ์แบบใดแบบหนึ่ง สิ่งที่ปรำกฏแน่ชัดก็คือ ผลก ำไรในรูป
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ของตัวเงิน สถำนภำพทำงสังคม ควำมรู้สึกของกำรเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มหรือพรรคใหญ่ และกำรฝักใฝ่
อ ำนำจทำงกำรเมือง ทั้งหมดนี้สำมำรถอธิบำยถึงกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองได้เป็นอย่ำงดี แต่บำงครั้ง
ก็ไม่สำมำรถน ำมำอธิบำยให้ชัดเจนได้ครบทุกประเด็น ซึ่งกำรอธิบำยมักจะให้ควำมชัดเจน หำกอ้ำง
เป้ำหมำยทำงอุดมกำรณ์ของประเทศ สมำชิกพรรคกำรเมืองอำจมีควำมเชื่อว่ำในอนำคตอันใกล้นี้ 
พรรคกำรเมืองของตนอำจได้ขึ้นมำมีอ ำนำจและเปลี่ยนแปลงกำรเมืองให้เป็นระบบที่มีควำมยุติธรรม
มำกขึ้น ท ำให้สังคมมีควำมเท่ำเทียมกันมำกขึ้น เป้ำหมำยเหล่ำนี้แพร่กระจำยไปโดยกำรประชุมพรรค
ซึ่งสมำชิกพรรคทุกคนจะต้องเข้ำร่วมฟังวิสัยทัศน์ นโยบำย และแนวทำงกำรด ำเนินงำนของพรรค เพ่ือ
น ำไปใช้ปรำศรัยในกำรหำเสียงซึ่งเป็นกำรท ำให้อุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองของพรรคแพร่กระจำยไปสู่
ประชำชน กำรรณรงค์เพ่ือลดก ำลังอำวุธนิวเคลียร์ในประเทศอังกฤษ หรือเพ่ือต่อต้ำนสงครำม
เวียดนำมในสหรัฐอเมริกำในทศวรรษหลังปีค.ศ.1960 นั้น นับเป็นตัวอย่ำงของกรณีที่เกี่ยวพันกับ
กำรเมือง อันมีพ้ืนฐำนอยู่บนข้อผูกมัดทำงอุดมกำรณ์ประกำรใดประกำรหนึ่ง 

จะเห็นได้ว่ำอุดมกำรณ์ยังเป็นเครื่องมืออันทรงพลัง ส ำหรับผู้น ำทำงกำรเมืองทุกระบอบ
สำมำรถชักน ำมวลชนให้เข้ำไปมีส่วนร่วมในระบบกำรเมืองได้มำกน้อยแตกต่ำงกันไป เรื่องนี้จะเห็นได้
ชัดเจนในกรณีที่รัฐเข้ำสู่สงครำม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสงครำมใหญ่ในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 เป็นสงครำมที่
ต้องทุ่มเทเพ่ือรักษำระบอบประชำธิปไตยลัทธิสังคมนิยมมำตุภูมิ หรือเพ่ือต่อต้ำนอันตรำยจำก
ภำยนอกโดยมำกก็มักจะเร่งเร้ำให้คนในชำติเกิดควำมรู้สึกในทำงชำตินิยม มักจะใช้กับระบบกำรเมือง
ซึ่งมีปัญหำในเรื่องของควำมชอบธรรม แต่เส้นแบ่งระหว่ำงระบบกำรเมืองที่มีควำมชอบธรรมมำกกับมี
ควำมชอบธรรมน้อยนั้นค่อนข้ำงแคบ อันที่จริงแล้วกำรปลุกระดมมวลชนโดยใช้อุดมกำรณ์เป็นสิ่งปกติ
ที่พบไดใ้นทุกระบบกำรเมือง โดยพรรคกำรเมืองจะเป็นตัวจัดกำรกับเรื่องดังกล่ำว 

อุดมกำรณ์ยังเป็นปัจจัยส ำคัญของเสถียรภำพและควำมเป็นเอกภำพทำงกำรเมือง แทบ
จะเท่ำกับเป็นปัจจัยที่น ำมำท้ำทำยระบบกำรเมืองที่ด ำรงอยู่ ในปัจจุบัน เรำสำมำรถใช้อุดมกำรณ์เป็น
เครื่องมือสนับสนุนผู้น ำที่อยู่ในอ ำนำจรัฐ และขณะเดียวกันก็สำมำรถใช้เพ่ือปลดอำวุธคู่แข่ง อำจเป็น
เครื่องมือเพ่ือเบี่ยงเบนประชำชนจำกปัญหำควำมยุ่งยำกภำยในประเทศ และที่ส ำคัญที่สุดคือ
อุดมกำรณ์เป็นเครื่องมือสร้ำงควำมชอบธรรมแก่รัฐบำล ตลอดจนนโยบำยต่ำงๆ ที่รัฐบำลสร้ำงขึ้น 

บทบำทที่ส ำคัญที่สุดของอุดมกำรณ์ในระบบกำรเมืองสมัยปัจจุบันคือ กำรสร้ำง
ควำมชอบธรรมให้กับระบบกำรเมืองที่เป็นอยู่  นอกจำกนั้นยังช่วยให้กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง
เป็นไปด้วยควำมสะดวก อุดมกำรณ์เป็นช่องทำงที่ใช้อธิบำยถึ งกำรเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ซึ่งกำร
เปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองเป็นปรำกฏกำรณ์สำกล แต่ขอบเขตและควำมเร็วของกำรเปลี่ยนแปลงใน
แต่ละระบบกำรเมืองจะแตกต่ำงกันออกไป 

สำมำรถเห็นได้ว่ำอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อประชำชนในสังคมด้วย
ฐำนะเครื่องมือสร้ำงควำมชอบธรรมและเป็นชุดควำมรู้ที่คนในสังคมเชื่อถือ อุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองจึง
อยู่ในชีวิตของเรำทุกคนโดยผ่ำนกำรปลูกฝังในสถำบันต่ำงๆรัฐใช้ช่องทำงต่ำงๆในกำรแทรกอุดมกำรณ์
หลักที่สร้ำงควำมชอบธรรมให้กับแนวคิดของรัฐไปสู่ชีวิตของสมำชิกในสังคมทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
เช่นกำรออกกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่ำงๆหำกฝ่ำฟืนจะได้รับบทลงโทษในรูปแบบของกฎหมำย หรือกำร
ครอบง ำผ่ำนสถำบันหลักอย่ำงสถำบันศำสนำ และสถำบันเศรษฐกิจ รวมถึงกำรที่สมำชิกซึมซับ
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อุดมกำรณ์ไปอย่ำงไม่รู้ตัวจำกกำรเสพย์สื่อเช่น ภำพยนตร์ บทละคร วรรณกรรม บทเพลง และ
ข่ำวสำร เป็นต้น  

 ตัวอย่ำงอุดมกำรณ์ของรัฐผ่ำนทำงข่ำวสำรเช่นในกรณีควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที ่3 จังหวัดภำคใต้ของประเทศไทยเป็นเวลำกว่ำ10 ปีที่ผ่ำนมำ สื่อมวลชนไทยไม่เคยเข้ำถึงเหยื่อที่
แท้จริง ไม่มีกำรกล่ำวถึงเหยื่อเหล่ำนี้ในสื่อกระแสหลัก เหยื่อหลำยรำยไม่ว่ำจะถูกอุ้มหรือถูกจับไปนั้น
เป็นเพียงตัวเลขที่ปรำกฏในสื่อกระแสหลัก แต่ไม่มีสื่อมวลชนไทยใดเลยที่เข้ำถึงตัวเหยื่อและ
ครอบครัวของเขำจริงๆ ฉะนั้นภำพลักษณ์ชำวมุสลิมมลำยูภำคใต้จึงกลำยเป็นคนลี้ลับที่อยู่ในมุมมืด 
อยู่ในที่ซึ่งเป็นศัตรูกับสิ่งที่ประชำชนถูกรัฐปลูกฝังให้เชื่อว่ำเป็นอุดมกำรณ์เช่น กรณีกรือเซะนั้นมีสื่อ
กระแสหลักบำงฉบับเขียนภำพมีดลงไปในมือเหยื่อที่ถูกฆ่ำตำย เพ่ือท ำให้ภำพของเหยื่อที่เสียชีวิตใน
เหตุกำรณ์กรือเซะนั้นสอดคล้องกับเนื้อหำข่ำวว่ำ คนเหล่ำนี้คือผู้ริเริ่มให้เกิดควำมรุนแรงขึ้น ควำม
รุนแรงไม่ได้มำจำกรัฐแต่มำจำกคนกลุ่มนี้ เหตุดังนั้นจึงคิดว่ำสื่อไทยกับสื่ออเมริกันก็ไม่ต่ำงกัน มีหน้ำที่
รับใช้อุดมกำรณ์ของรัฐ(นิธิ เอียวศรีวงศ์ ,2558) 

 รวมไปถึงสื่อบันเทิงอย่ำงละครโทรทัศน์  กำญจนำ แก้วเทพ (2553) ได้เสนอว่ำ 
ละครโทรทัศน์อำจมีหน้ำที่ส่งเสริมระบบคุณค่ำบำงอย่ำงของสังคม เป็นตัวก ำหนดหน้ำที่และจ ำกัด
บทบำททำงพฤติกรรมของคนในสังคมและอำจเป็นเวทีส ำหรับน ำประเด็นที่อ่อนไหว มำอภิปรำยได้อีก
ด้วย ตัวอย่ำงเช่น ละคะบู๊ (action)ในประเทศไทยนั้น มักมีแก่นเรื่องเกี่ยวกับกำรต่อสู้ระหว่ำงคนดีกับ
คนเลว กำรขัดขวำงผลประโยชน์ อ ำนำจทำงกำรเมืองต่ำงๆอันปรำกฏอยู่ในละครบู๊(action) แทบจะ
ทุกเรื่องซ่ึงเป็นสื่อที่เข้ำถึงผู้คนได้เป็นอย่ำงดี  

โดยเฉพำะในยุคปัจจุบันที่สื่อมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ เมื่อหนังสือพิมพ์หรือกำรสื่อสำรที่
สำมำรถเข้ำถึงมวลชนได้อย่ำงกว้ำงขวำงเกิดขึ้นรัฐสำมำรถใช้สื่อเหล่ำนี้เป็นเครื่องมือในกำรเผยแพร่
อุดมกำรณ์ของรัฐเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในทิศทำงเดียวกัน อันเป็นรำกฐำนส ำคัญในกำรสร้ำงควำมเป็น
ชำติที่แข็งแกร่งขึ้นมำเห็นได้ว่ำอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองเป็นสิ่งที่สมำชิกถูกปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กผ่ำน
สถำบันต่ำงๆ จำกเหตุผลข้ำงต้นผู้ศึกษำจึงสรุปได้ว่ำอุดมกำรณ์ต่ำงๆในชีวิตเป็นสิ่งส ำคัญที่ส่งผลต่อ
กำรแสดงออกอย่ำงปัจเจกซึ่งตัวตนของแต่ละบุคคล 

งำนวิจัยชิ้นนี้ท ำให้ผู้ศึกษำเกิดควำมสนใจที่จะศึกษำอิทธิพลของอุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง
ที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์ของชำวไต้หวันซึ่งมีควำมน่ำสนใจในเรื่องของกำรใช้อุดมกำรณ์ในกำรสร้ำงควำม
เป็นชำติของรัฐที่ประสบผลส ำเร็จในกำรปลุกเร้ำอุดมกำรณ์ชำตินิยมในสังคมไต้หวันขึ้น น ำพำไปสู่กำร
พัฒนำทำงเศรษฐกิจและอุดมกำรณ์และกลำยมำเป็นส่วนส ำคัญในกำรสร้ำงอัตลักษณ์ของประชำชน
ในชำติโดยศึกษำผ่ำนเรื่องเล่ำเกี่ยวกับชีวิตของชำวไต้หวันสำมช่วงอำยุที่มีควำมสัมพันธ์กันในรูปแบบ
ของเครือญำติ  เพรำะไต้หวันเป็นเกำะที่มีควำมซับซ้อนทำงกำรเมืองมำโดยตลอด  

โดยพัฒนำกำรทำงกำรเมืองของไต้หวัน สำมำรถแบ่งได้สำมระยะ คือระยะแรก เริ่มจำก
กำรเป็นสังคมล่ำสัตว์หำของป่ำอำศัยอยู่บนเกำะไต้หวันกันในรูปแบบชนเผ่ำแบ่งพ้ืนที่ท ำมำหำกินและ
กำรปกครองกันอย่ำงเรียบง่ำยโดยใช้ภูมิประเทศในกำรแบ่งเขตแดนเช่นฝั่งแม่น้ ำหรือภูเขำ ระยะ
ต่อมำเมื่อมีผู้อพยพจำกแผ่นดินใหญ่มำสองครั้งได้แก่ ชำวหมินหนำน และ ชำวฮำกกำ ท ำให้รูปแบบ
กำรปกครองแบบเผ่ำได้กลำยมำเป็นกำรปกครองแบบหมู่บ้ำนที่มีขอบเขตพ้ืนที่กำรปกครองชัดเจน
เริ่มต้นกำรท ำเกษตรกรรมและค้ำขำยโดยในระยะนี้ประเทศจีนได้ถือว่ำไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งในดินแดน
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ของตนหำกแต่ยังไม่ได้เข้ำมำจัดกำรอะไร ต่อมำไต้หวันได้ถูกปกครองภำยใต้รูปแบบของรัฐเมื่อตกอยู่
ภำยใต้กำรปกครองของญี่ปุ่น ญี่ปุ่นได้เข้ำมำจัดระเบียบและพัฒนำไต้หวันซึ่งอยู่ลักษณะของกำร
ปกครองแบบประเทศเจ้ำอำณำนิคมและประเทศใต้กำรปกครองเริ่มมีกำรแบ่งเขตพ้ืนที่ในกำรพัฒนำ
กันอย่ำงชัดเจนผ่ำนกำรเลือกของเจ้ำอำณำนิคม ต่อมำเม่ือญี่ปุ่นแพ้สงครำมโลกครั้งที่สองไต้หวันยังคง
ถูกปกครองภำยใต้รัฐที่ถูกสร้ำงขึ้นมำใหม่ผ่ำนพรรค “ก๊กหมินตั๋ง” และพัฒนำมำสู่กำรเป็น
ประชำธิปไตยในปัจจุบันนี้ 

 ควำมน่ำสนใจในกำรศึกษำเรื่องเกี่ยวกับไต้หวันคืออัตลักษณ์และกำรแสดงออก
ของชำวไต้หวันซึ่งมีประชำกรรวมทั้งหมดรำว23 ล้ำนคนและไม่น้อยกว่ำ 1.2ล้ำนคนที่เป็นชำว “ฮ่ัน” 
ใช้ภำษำ “จีนกลำง” หรือ “จีนแมนดำริน” เป็นภำษำรำชกำรไต้หวันมีประเพณีที่ส ำคัญอย่ำงตรุษจีน 
สำรทจีนไหว้พระจันทร์และนับถือในวิญญำณบรรพบุรุษ ประเพณีเหล่ำนี้มีลักษณะที่คล้ำยคลึงกันกับ
กลุ่มวัฒนธรรมที่ใหญ่และเก่ำแก่กว่ำอย่ำง “จีน” ซึ่งมีฐำนะเป็นหนึ่งในประเทศทรงอิทธิพล ซึ่งไต้หวัน
ในทำงกฎหมำยแล้วยังเป็นมณฑลหนึ่งของจีน แม้กระนั้นเมื่อมองไต้หวันในบำงประเด็นเช่น ประเด็น
เรื่องเชื้อชำติแม้จะมีประชำกรชำวฮ่ันเป็นจ ำนวนมำกแต่ก็ไม่ใช่ประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศ เพรำะ
ไต้หวันเป็นถิ่นอำศัยของคนกลุ่มอ่ืนๆเช่นชำวฮำกกำ และ หมินหนำน ซึ่งเคยเป็นชนกลุ่มน้อยใน
ประเทศจีนมำก่อน และไต้หวันก็มีชำวพ้ืนเมืองที่เรียกกันว่ำ “หยวนจูหมิง”  ลักษณะนิสัยที่โดดเด่น
ของชำวไต้หวันคือ ควำมเปิดกว้ำงส ำหรับทุกวัฒนธรรมเพรำะลักษณะทำงสังคมของไต้หวันเป็นสังคม
ที่มีพ้ืนฐำนจำกกำรอพยพย้ำยถิ่นฐำน ศำสนำและควำมเชื่อของชำวไต้หวันมีควำมหลำกหลำยปรำกฏ
ศำสนำทั้ง พุทธ คริสต์ อิสลำม เต๋ำ เชน ขงจื๊อชินโต และลัทธิอ่ืนๆอีกมำกมำยรวมไปถึงกำรไร้ศำสนำ
แต่ควำมหลำกหลำยด้ำนควำมเชื่อไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง ประชำชนสำมำรถอยู่รวมกันในพ้ืนที่
เล็กๆนี้โดยมีควำมเชื่อแตกต่ำงกันได้อย่ำงสันติ 

โดยภำพรวมแล้วกล่ำวได้ว่ำควำมเป็นไต้หวันคือ กำรผสมผสำนกันของหลำกหลำย
วัฒนธรรม จำกอัตลักษณ์ของชนพ้ืนเมือง ชำวหมินหนำน ชำวฮำกกำ  และชำวจีนพลัดถิ่นในสมัย
พรรคก๊กหมินตั๋ง เมื่ออพยพมำที่ไต้หวันจึงน ำเอำวิถีชีวิตและวัฒนธรรมมำด้วย วัฒนธรรมเป็นจีนถูก
น ำเข้ำมำในสมัยรำชวงศ์ชิง หลังจำกนั้นวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็เข้ำมำมีอิทธิพลต่อไต้หวันในช่วง 50 ปีของ
กำรเป็นประเทศอำณำนิคมของญี่ปุ่น เกิดกำรแต่งงำนระหว่ำงชำวญี่ปุ่นและชำวไต้หวันจ ำนวนมำก 
ทำงภำคกลำงของไต้หวันก่อนสิ้นสุดยุคอำณำนิคมมีกำรเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนของชำวญี่ปุ่น จึงเกิดกำร
ผสมผสำนทำงวัฒนธรรมขึ้นภำยใต้น ำของรัฐบำลญี่ปุ่น โดยเฉพำะในด้ำนเศรษฐกิจ กำรพัฒนำพ้ืนที่
และคุณภำพชีวิต ในสมัยของรัฐบำล “เฉินซุยเปียน” ไต้หวันมีนโยบำยเพ่ือรวมชำวไต้หวันให้เป็นหนึ่ง
เดียวโดยนิยำมตนเองว่ำเป็น “ชำวไต้หวันใหม่” เป็นจุดเริ่มต้นของกำรสร้ำงตัวตนและอัตลักษณ์ของ
คนไต้หวันในปัจจุบันเพรำะในสมัยของเฉินซุยเปียนต้องกำรต่อต้ำนอ ำนำจของแผ่นดินใหญ่ลดควำม
แตกต่ำงภำยในชำติและสร้ำงควำมเป็นหนึ่งเดียวของไต้หวันจึงได้ออกนโยบำย “ไต้หวันใหม่”ขึ้นมำ
เพ่ือสร้ำงอัตลักษณ์ใหม่ของชำวไต้หวันแม้ว่ำจะมีควำมแตกต่ำงแต่ทุกคนก็เป็นชำวไต้หวันโดยที่อดีต
นำยกเฉินยกเรื่องเศรษฐกิจเป็นประเด็นส ำคัญ โดยปลูกฝังว่ำกำรนิยมชำติจะน ำพำควำมแข็งแกร่งและ
ควำมเจริญมำอย่ำงรวดเร็วซึ่งนโยบำยนี้ถูกใช้อย่ำงตรงไปตรงมำผ่ำนสื่อต่ำงๆอย่ำงเช่น แผ่นป้ำย
โฆษณำขนำดใหญ่ แผ่นพับ ใบปลิว ห่อกระดำษทิชชู่ที่มีพนักงำนเดินแจก ไปจนถึงพ้ืนที่โฆษณำในสื่อ
ต่ำงๆ เช่นสื่อสิ่งพิมพ์ และโทรทัศน์ โดยนิตยสำรเป็นสื่อส ำคัญในกำรด ำเนินนโยบำยนี้ของรัฐบำล
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พรรคประชำธิปไตยก้ำวหน้ำ เริ่มจำกในช่วงปลำยค.ศ.1970 รัฐบำลได้เปิดนิตยสำรชื่อ  
“The Formosa Magazine”ขึ้นเป็นสื่อของรัฐน ำเสนอเรื่องกำรรวมชำติเป็นหนึ่งเดียวเพ่ือเป็นไต้หวัน
ใหม่อย่ำงจริงจัง ซึ่งเป็นนโยบำยหนึ่งที่มีควำมส ำคัญอย่ำงมำกในกำรสร้ำงอุดมกำรณ์ที่แตกต่ำงในกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ เพรำะนอกจำกสื่อนิตยสำรและสื่อทัศน์อ่ืนๆแล้ว แนวคิดเรื่องไต้หวันใหม่นี้ได้ถูกสอดแทรก
ลงไปในหลักสูตรสถำบันกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของไต้หวันด้วย  ท ำให้ผู้ใหญ่ในช่วงเวลำนั้นได้รับ
แนวควำมคิดเรื่องกำรเป็นคนไต้หวันกำรรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเพ่ือน ำพำชำติและเศรษฐกิจไปในทำงที่
ดีเพรำะช่วงเวลำนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจของไต้หวันพัฒนำไปในทำงที่ดีมำโดยตลอดซึ่งแตกต่ำงอย่ำง
ชัดเจนกับประเทศจีนท ำให้ประชำชนส่วนมำกในประเทศเห็นด้วยกับนโยบำยนี้ เยำวชนใน
สถำบันกำรศึกษำก็ได้รับแนวควำมคิดเรื่อง “ควำมเป็นไต้หวัน" ผ่ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอน ใน
เวลำต่อมำประเทศสหรัฐอเมริกำได้มำเป็นพันธมิตรส ำคัญในยุคสงครำมเย็นที่ส่งผลต่อกำรค้ำขำยและ
กำรพัฒนำประเทศท ำให้ชำวไต้หวันนิยมส่งบุตรหลำนไปศึกษำต่ำงประเทศเป็นจ ำนวนมำกและเห็นว่ำ
ทัศนคติกำรท ำงำนแบบตะวันตกเป็นแนวทำงที่ดีจึงเริ่มหันมำปฏิบัติตนอย่ำงชำวตะวันตกควำม
ผสมผสำนต่ำงๆทำงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตนี้เป็นสิ่งที่พบเห็นได้อย่ำงชัดเจนในไต้หวันแม้ว่ำจะมีกรณี
พิพำทกับจีนค้ำงคำอยู่ซึ่งส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงของไต้หวันเป็นอย่ำงมำก ท ำให้ในสำยตำของ
นำนำชำตินั้นคล้ำยว่ำไต้หวันจะไม่สำมำรถแยกตัวออกจำกประเทศจีนได้ ในขณะที่ชำวไต้หวันมองว่ำ
ตนเองเป็นชำติเอกรำชและไม่ได้มีควำมเกี่ยวข้องกับจีน แต่ส ำหรับชำวไต้หวันอัตลักษณ์ของไต้หวันคือ
ควำมผสมผสำนอย่ำงกลมกลืนซึ่งเกิดจำกประสบกำรณ์ร่วมกันในฐำนะผู้ร่วมชำติ 

ตัวอย่ำงที่ส ำคัญคือนโยบำยของรัฐบำลในแต่ละยุคเช่นในยุคแรกอุดมกำรณ์เป็นสิ่งบังคับ
ใช้ผ่ำนกฎหมำยประชำชนในชำติจ ำเป็นต้องปฏิบัติตำม แต่ในอีกยุคสมัยหนึ่งอุดมกำรณ์ถูกผูกโยงเข้ำ
กับสถำบันทำงเศรษฐกิจเช่นนโยบำยไต้หวันใหม่ หรือNew Taiwan Policy ซึ่งมุ่งเน้นประเด็นกำร
พัฒนำทำงเศรษฐกิจและสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือนโยบำยก ำหนดทิศทำงกำรศึกษำในช่วงแรกที่ไต้หวันอยู่
ภำยใต้กฤษฎีกำฉุกเฉินทั้งประเทศถูกบังคับให้ใช้ระบบก๊กหมินตั๋งที่มีแนวคิดว่ำตนคือ  “รัฐบำลจีน” 
เพียงระบบเดียว มีกำรตั้งโรงเรียนเยำวชนก๊กหมินตั๋ง และมีวิชำประวัติศำสตร์จีนเป็นวิชำบังคับ 
ควำมรู้ต่ำงๆ ถูกบิดเบือนเช่นในวิชำภูมิศำสตร์เยำวชนไต้หวันถูกสอนว่ำภูเขำที่สูงที่สุดในประเทศและ
แม่น้ ำที่ยำวที่สุดในประเทศอยู่ในประเทศจีน ส่งผลให้ควำมเป็นไต้หวันได้ถูกมองข้ำมไป มีกำรบังคับ
ใช้ภำษำจีนในโรงเรียนเท่ำนั้น ภำษำพ้ืนถิ่นอย่ำงภำษำฮำกกำและภำษำหมินหนำนถือเป็นสิ่งที่ผิดเมื่อ
ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปก็มีกำรสร้ำงชุดควำมรู้ใหม่เพ่ือปลูกฝังแก่เยำวชนไต้หวันในสถำบันกำรศึกษำที่
สนับสนุนควำมตระหนักถึงควำมแตกต่ำงของคนไต้หวันและจีนควำมเป็นไต้หวันและอุดมกำรณ์
ประชำธิปไตยถูกปลูกฝังผ่ำนโรงเรียนมำกขึ้นเช่น มีกำรเรียนประวัติศำสตร์ไต้หวัน มีกำรสอนภำษำถิ่น
เป็นวิชำบังคับในโรงเรียนระดับประถมศึกษำ กำรสนับสนุนกิจกรรมกำรศึกษำที่เกี่ยวกับชนพ้ืนเมือง 
ท ำให้ชำวไต้หวันในยุคหลังมีชุดควำมรู้ที่แตกต่ำงจำกชำวไต้หวันในยุคก่อน  นอกจำกเรื่องของ
กำรศึกษำแล้วอุดมกำรณ์ยังถูกสอดแทรกเอำไว้ในสถำนที่ส ำคัญต่ำงๆเช่นพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ ศูนย์
วัฒนธรรม บทเพลง และวรรณกรรม เป็นต้น  

หำกเรำถำมคนไต้หวันว่ำเขำคือใครแม้ว่ำเขำจะหน้ำตำคล้ำยคลึงกับคนจำกแผ่นดินใหญ่
เขำจะบอกว่ำตัวเองเป็น “คนไต้หวัน” แม้ว่ำเขำจะสำมำรถระบุได้ว่ำมีญำติพ่ีน้องหรือบรรพบุรุษมำ
จำกส่วนไหนของแผ่นดินใหญ่เขำคงบอกว่ำตัวเองเป็น “คนไต้หวัน” ที่สังคมโดยทั่วไปรับรู้ถึงควำม
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พยำยำมแสดงควำมเป็นตัวเองของ “ไต้หวัน”  และเมื่อน ำมำพิจำรณำประกอบกับสิ่งที่ได้กล่ำวไปใน
ข้ำงต้นแล้ว ค ำถำมคือ แท้จริงแล้ว “ไต้หวัน” คืออะไร  เพรำะในมิติทำงเชื้อชำติและสังคมนั้นมีทั้ง
ควำมหลำกหลำยและควำมคล้ำยคลึงกันกับวัฒนธรรมอ่ืนๆ เช่น จีน และญี่ปุ่นเป็นอย่ำงมำกซึ่งสิ่ง
เหล่ำนั้นถูกแสดงออกอย่ำงชัดเจนสำมำรถเห็นได้ด้วยสำยตำและควำมคล้ำยคลึงเหล่ำนั้น ถูกอธิบำย
โดยคนในวัฒนธรรมว่ำเป็น “ตัวของเขำเอง” แม้ว่ำจะคล้ำยมีควำมสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อกันแต่ 
“ไต้หวัน” คือ “ไต้หวัน” โดยเฉพำะคน “ไต้หวัน” คือ “คนไต้หวัน” ไม่ใช่คนจีน  กำรแสดงออกถึง
ตัวตนและอัตลักษณ์ของไต้หวันนี้มีควำมชัดเจนอย่ำงมำกจึงเป็นเรื่องที่มีควำมน่ำสนใจในกำรศึกษำ 

รวมไปถึงข้อที่ว่ำ  “อุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง” มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ของคนไต้หวัน ใน
ฐำนะที่อุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองเป็นเครื่องมือของ “รัฐ” ที่ถูกใช้มำตั้งแต่ในช่วงของกำรสร้ำงและ
พัฒนำชำติ เนื่องจำกในปัจจุบันนี้เรื่องของอัตลักษณ์ถูกยิบยกขึ้นมำพูดเป็นประจ ำซึ่งมีควำมเกี่ยวข้อง
กำรสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองของไต้หวันอยู่เสมอ ค ำถำมมำกมำยเกี่ยวกับตัวตนถูกตั้งขึ้นและคน
ไต้หวันในแต่ละรุ่นมีค ำตอบให้กับค ำถำมนี้ในรูปแบบที่แตกต่ำงกันเห็นได้ผ่ำนกระบวนกำรรวมกลุ่ม
เรียกร้องทำงกำรเมือง และปรำกฏกำรณ์สังคมต่ำงๆที่เกิดขึ้นในระยะหลังมำนี้อุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง
ที่เคยเป็นอ ำนำจควบคุมของรัฐได้ค่อยๆกลำยมำเป็นจุดยืนที่แสดงออกถึงกำรต่อรองกับอ ำนำจรัฐ
เช่นกัน ซึ่งเรื่องของควำมเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้เกิดขึ้นผ่ำนระยะเวลำที่ยำวนำนไม่ต่ ำกว่ำ60 ปีที่สังคม
ไต้หวันถูกชี้น ำโดยอุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง งำนวิจัยในชิ้นนี้จึงสนใจศึกษำอัตลักษณ์ของคนไต้หวันที่
รับอิทธิพลจำกอุดมกำรร์ทำงกำรเมือง เพรำะผู้ศึกษำเชื่อว่ำ อุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองมีควำมเกี่ยวข้อง
กันอย่ำงลึกซึ้งกับวิถีชีวิตของคนไต้หวัน และเป็นสิ่งหนึ่งที่ประกอบสร้ำงอัตลักษณ์ของคนไต้หวันขึ้นมำ 

เห็นได้ว่ำอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อควำมเข้ำใจของผู้คนที่รั ฐได้
พยำยำมสอดแทรกเข้ำไปในชีวิตของคนในชำติอยู่เสมอท ำให้คนไต้หวันในแต่ละช่วงอำยุแต่ละสมัยมี
ชุดควำมคิดและอุดมกำรณ์อันน ำไปสู่กำรแสดงออกที่แตกต่ำงกัน 

กำรศึกษำครั้งนี้จึงเลือกศึกษำจำกกรณทีี่เป็นชำวไต้หวันโดยใช้วิธีกำรศึกษำผ่ำนเรื่องเล่ำ
เกี่ยวกับชีวิตของชำวไต้หวัน 3 คนใน3 ช่วงอำยุจำกตระกูล “ไต้” ซึ่งสำมำรถอธิบำยช่วงอำยุทั้งสำมได้
ว่ำ ช่วงอำยุแรกเป็นช่วงอำยุที่มีประสบกำรณ์ร่วมภำยในครอบครัวที่ได้รับอิทธิพลจำกวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ภำยใต้ยุคสมัยของกำรเป็นประเทศอำณำนิคมจนมำถึงช่วงรัฐบำลก๊กหมินตั๋งเข้ำมำบริหำรประเทศใน
ช่วงแรก ในช่วงยุคนั้นเริ่มกำรถูกปลูกฝังอุดมกำรณ์กำรสร้ำงชำติที่สืบต่อมำจนถึงปัจจุบัน ช่วงอำยุที่
สองคือ ชำวไต้หวันที่เติบโตในยุคของกำรพัฒนำและกำรเริ่มต้นของยุคโลกำภิวัตน์ และช่วงอำยุที่สำม 
คือยุคที่ชำวไต้หวันอยู่ภำยใต้บริบทของสังคมไต้หวันสมัยใหม่ที่มีควำมผสมผสำนทำงวัฒนธรรมและ
ได้รับอิทธิพลทำงเทคโนโลยีมำก ชำวไต้หวันในทั้งสำมช่วงอำยุที่เป็นกรณีศึกษำนั้นมีควำมสัมพันธ์กัน
ในฐำนะเครือญำติ ทั้งนี้เพ่ือให้เห็นบริบททำงสังคม เนื่องจำกตระกูลไต้มีพ้ืนฐำนเป็นชำวไต้หวันพ้ืนถิ่น
ที่มีควำมผสมผสำนกับชำวฮ่ันที่เข้ำมำพร้อมก๊กหมินตั๋งและมีลูกหลำนมำกมำยในยุคปัจจุบันซึ่งตระกูล
ไต้มีควำมใกล้ชิดกันของสมำชิกในครอบครัว ทั้งยังมีตัวแทนของแต่ละช่วงอำยุที่มีชีวิตอยู่สำมำรถท ำ
ให้เห็นภำพของกำรแสดงออกทำงอัตลักษณ์และควำมเข้ำใจที่มีต่อตัวตนของตนเองผ่ำนมิติของเวลำ
จำกเรื่องเล่ำเกี่ยวกับชีวิต กล่ำวคือกำรเล่ำประสบกำรณ์ที่บุคคลเหล่ำนั้นได้พบเจอมำในชีวิตซึ่งเป็นสิ่ง
ส ำคัญในกำรประกอบสร้ำงอัตลักษณ์ขึ้นมำและกำรศึกษำชำวไต้หวันใน 3 ช่วงอำยุนี้เป็นกำรเน้นย้ ำถึง
บริบททำงสังคม และช่วงเวลำของเหตุกำรณ์ที่ได้เกิดขึ้นบนเกำะไต้หวันที่จะท ำให้เห็นกระบวนกำรใน
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กำรประกอบสร้ำงอัตลักษณ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพรำะเมื่อศึกษำจำกประวัติศำสตร์แล้วจะเห็นว่ำเกำะ
ไต้หวันมีประชำกรที่หลำกหลำยและผ่ำนประสบกำรณ์ทำงกำรเมืองมำกมำย ซึ่งล้วนส่งผลต่อ
อุดมกำรณ์ควำมรู้สึกและจิตส ำนึกในตัวตนของแต่ละบุคคล 

ดังนั้นแล้วประเด็นศึกษำในเรื่องอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ของ
ชำวไต้หวันจึงเป็นประเด็นศึกษำที่มีควำมน่ำสนใจเพรำะกำรเมืองของไต้หวันมีควำมเปลี่ยนแปลงไม่
หยุดนิ่งและอุดมกำรณ์ต่ำงๆได้มีบทบำททั้งในฐำนะเครื่องมือของรัฐที่ใช้ในกำรควบคุมและในฐำนะ
เครื่องมือของประชำชนที่ใช้ในกำรต่อรองต่อรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมำเป็นเวลำนำน ผู้ศึกษำจึง
ท ำกำรศึกษำผ่ำนเรื่องเล่ำเกี่ยวกับชีวิตของชำวไต้หวันสำมช่วงอำยุ เพ่ือสะท้อนควำมสัมพันธ์ของชีวิต
ชำวไต้หวันกับอุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง 
 
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.เพ่ือศึกษำบริบททำงสังคม กำรเมือง และเศรษฐกิจ ในแต่ละมิติเวลำผ่ำนเรื่องเล่ำ
เกี่ยวกับชีวิตของชำวไต้หวันใน 3 ช่วงอำยุที่เป็นกรณีศึกษำ 

2.เพ่ือศึกษำอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองที่เป็นเครื่องมือของรัฐในกำรสร้ำงชำติผ่ำนทำง
สถำบันต่ำงๆในสังคมท่ีกรณีศึกษำเป็นสมำชิกทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

3.เพ่ือศึกษำกำรแสดงออกทำงอัตลักษณ์ของกลุ่มกรณีศึกษำ 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

จำกกำรศึกษำเรื่องอิทธิพลของอุดมกำรณ์ต่ออัตลักษณ์จำกเรื่องเล่ำเกี่ยวกับชีวิตของชำว
ไต้หวันสำมรุ่นคำดว่ำประโยชน์ที่จะได้รับคือสำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม
และกระบวนกำรขัดเกลำของสังคมรวมไปถึงอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองของแต่ละคนที่มีชีวิตอยู่ในยุค
สมัยที่มีควำมแตกต่ำงกันซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรแสดงออกทำงอัตลักษณ์ของกรณีศึกษำรวมถึง
ประชำกรทั้งในและนอกสังคมไต้หวัน ผ่ำนเรื่องเล่ำเกี่ยวกับประสบกำรณ์ในชีวิตของบุคคลที่เป็น
กรณีศึกษำ ซึ่งเป็นเพียงประชำกรคนหนึ่งในสังคมไต้หวัน สำมำรถท ำให้เห็นว่ำอัตลักษณ์ของคน
ไต้หวันมีควำมเกี่ยวข้องกับอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองที่รัฐน ำมำใช้ควบคุมและชำวไต้หวันเองก็ใช้
อุดมกำรณ์เป็นเครื่องมือในกำรต่อรองต่อรัฐเช่นกัน กำรศึกษำนี้ยังมีประโยชน์ต่อผู้ศึกษำในกำรท ำ
ควำมเข้ำใจกับส่วนหนึ่งของตนเองซึ่งเป็นหนึ่งในประชำกรไต้หวันเช่นกัน ท ำให้สำมำรถเข้ำใจบริบท
ทำงกำรเมืองและอิทธิพลของอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองที่ก่อให้เกิดกำรแสดงออกทำงอัตลักษณ์ของชำว
ไต้หวันและทิศทำงของกำรแสดงตัวตนของชำวไต้หวันที่ยังคงเป็นประเด็นทำงสังคมที่มีควำม
เคลื่อนไหวอยู่ในปัจจุบัน 
 
สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

กำรศึกษำนี้พบว่ำเรื่องเล่ำเกี่ยวกับประสบกำรณ์ในชีวิตของชำวไต้หวัน3 ช่วงอำยุที่เป็น
กรณีศึกษำสำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงกำรประกอบสร้ำงตัวตนและควำมเข้ำใจที่มีต่ออัตลักษณ์ของ
ตนเองในชำวไต้หวัน ที่ถูกชี้น ำด้วยอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองและชำวไต้หวันที่เป็นกรณีศึกษำเองก็ได้ใช้
อุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองเป็นจุดยืนในกำรต่อรองกับรัฐเช่นกันเพรำะในชีวิตประจ ำวันของบุคคลที่เป็น
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กรณีศึกษำได้มีปฏิสัมพันธ์และเป็นสมำชิกของสถำบันต่ำงๆในสังคมไต้หวัน ได้มีประสบกำรณ์ร่วมกัน
กับคนในชำติซึ่งกรณีศึกษำในกำรศึกษำครั้งนี้คือชำวไต้หวัน 3 ช่วงอำยุที่มีควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ
กันท ำให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมิติเวลำกับกำรประกอบสร้ำงอัตลักษณ์ของชำวไต้หวันและควำม
เชื่อมโยงในแต่ละยุคสมัย รวมไปถึงอิทธิพลของกำรเลี้ยงดูโดยครอบครัวซึ่งถือเป็นสถำบันหน่วยย่อย
ที่สุดของสังคมว่ำมีผลต่อควำมคิดและควำมเข้ำใจในอัตลักษณ์ของบุคคล ที่ส ำคัญคือเรื่องเล่ำเกี่ยวกับ
ประสบกำรณ์ในชีวิตของกรณีศึกษำซึ่งเป็นเพียงประชำกรคนหนึ่งในสังคมไต้หวันสำมำรถสะท้อนให้
เห็นภำพรวมใหญ่ของอัตลักษณ์ชำวไต้หวันผ่ำนควำมทรงจ ำจำกเรื่องเล่ำเกี่ยวกับประสบกำรณ์ในชีวิต 
 



11 
 

 
บทที ่2 

 
แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาเรื่องอิทธิพลของอุดมการณ์ต่ออัตลักษณ์จากเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของชาว
ไต้หวันสามรุ่น กรณีศึกษาครอบครัวตระกูลไต้นี้ได้น ากรอบแนวคิดมาใช้ด้วยกัน 2 แนวคิดคือ  

1.แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ 
2.แนวคิดเรื่องของรัฐชาติ 

 
แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ 

มีงานศึกษามากมายที่ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์เอาไว้อย่างน่าสนใจ เช่น อัต
ลักษณ์คือกระแสส านึกต่อตนเองที่เกิดขึ้นจากการพบปะมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งในการ
ปฏิสัมพันธ์กันเกิดการตีความหรือให้ความหมายของการกระท าว่า"ฉันคือใคร" กระบวนการทางสังคม
เหล่านี้คือความสัมพันธ์ที่ใช้สัญลักษณ์ที่มีความหมายร่วมกัน ท าให้สามารถระบุและเข้าใจสถานภาพ
ของตนเองได้จากทั้งการกระท าของตัวเองและจากการกระท าของอีกฝ่าย อัตลักษณ์จึงเป็นเรื่องที่ว่า
ด้วยมุมมองคือ“เรามองตัวเองอย่างไร?” และ “คนอ่ืนมองเราอย่างไร?” เป็นผลผลิตที่เกิดจากสังคมที่
ร่วมอาศัยอยู่และมีความสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆในบุคคลหนึ่งจึงมีอัตลักษณ์ได้หลากหลาย (Kath 
Woodward,2000 อ้างใน พิศิษฏ์ คุณวโรตม์) 

ในทางมานุษยวิทยามีการน าค าว่า “อัตลักษณ์” มาใช้กับการศึกษาชาติพันธุ์ จนเกิดเป็น
ค าว่า“อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์”(Ethnic Identity) ซึ่งเป็นแนวคิดที่นักมานุษยวิทยาตะวันตกน ามาใช้
ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา เพ่ือศึกษากลุ่มคนที่มวีัฒนธรรม และภาษาเฉพาะที่สืบทอด
กันมานานหลายชั่วอายุคน จนถึง ค.ศ.1960 ได้ใช้แนวคิดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในการอธิบายความ
แตกต่างของสังคมมนุษย์ (ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี,2546: 4)แต่ในขณะเดียวกัน Richard Rodriguez 
Essay (อ้างถึงใน ปิติ มณีเนตร,2552) ได้เสนอว่าอัตลักษณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกลุ่มชนชาติหรือเชื้อชาติ
เสมอไปเพราะอัตลักษณ์นั้นถูกก าหนดโดยวัฒนธรรม ความเป็นกลุ่มเดียวกันไม่ได้ก าหนดโดยลักษณะ
ทางกายภาพในแต่ละเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์นั้นมีลักษณะเฉพาะหากแต่ไม่ได้ถูกจัดกลุ่มโดยลักษณะทาง
กายภาพเช่นคนเอเชียทุกคนที่มีผิวสีเหลืองและผมสีด าบนโลกไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกัน คนเอเชียบางคน
อยู่ในสังคมของชาวยุโรปใช้วัฒนธรรมเดียวกันจึงมีอัตลักษณ์ร่วมกัน และโดยเฉพาะสังคมที่มีขนาด
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ใหญ่มีผู้คนจากหลายเผ่าพันธุ์มีการสื่อสารกัน อาจมีอัตลักษณ์ย่อยที่แตกต่างกันและมีอัตลักษณ์ร่วม
ของกลุ่มสังคมที่เหมือนกันได้ 

 ในทางวัฒนธรรมช่วงแรกเริ่ม เอ็ดวาร์ดชิลล์(Edward Shils) และคลิฟฟอร์ดเกียร์ตซ์
(Clifford Geertz) โดยชิลล์ให้ความส าคัญกับการแยกความต่างของสายสัมพันธ์ของคนออกเป็น สาย
สัมพันธ์แบบสาธารณะ หรืออารยะซึ่งพบในรัฐสมัยใหม่ต่อมาเกียร์ตซ์ได้น าแนวคิดของชิลล์มา
วิเคราะห์ต่อโดยเน้นที่ ความสัมพันธ์ทางสายเลือด ภาษา และวัฒนธรรม เกียร์ตซ์เชื่อว่า สิ่งเหล่านี้
เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไ่ด้ มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติตามและเป็นธรรมชาติ จึงอาจกล่าวได้ว่าแนวคิดปฐม
ก าหนดชาติพันธุ์นี้สามารถสรุปได้ 3 ประการ คือ  

1.อัตลักษณ์หรือความเป็นชาติพันธุ์เป็นสิ่งที่ถูกให้มา มีมาก่อนและเป็นธรรมชาติ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้  

2.สายสัมพันธ์ที่ถูกก าหนดมา เป็นสิ่งมีอ านาจและไม่ได้มีผลจากความสัมพันธ์ทาง
สังคมแต่เป็นสิ่งที่ได้รับมา ซึ่งผู้รับจะต้องผูกโยงเหนียวแน่กันอย่างเลี่ยงไม่ได้  

3.สายสัมพันธ์ที่ก าหนดล่วงหน้า เป็นสิ่งที่แตกต่างจากปรากฏการณ์ทางสังคมอ่ืน 
เพราะเป็นสายสัมพันธ์ทางอารมณ์ เลือดและวิญญาณ  

ต่อมา เอ็ดมันด์อาร์ลีช(Edmund R. Leach)เสนอว่าวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ทางชาติ
พันธุ์แปรผันไปตามสถานการณ์ การค้นหาหน่วยหรือขอบเขตทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งๆ 
เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา (ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2546)   

จนมาถึงเฟรเดริคบาร์ทFrederik Barth (1993 ) ได้เขียนเรื่อง Ethnic Groups and 
Boundaries ให้ความส าคัญกับแนวความคิด เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์  และ
พรมแดนชาติพันธุ์ บาร์ทชี้ให้เห็นว่าการจะเข้าใจปรากฏการณ์ทางชาติพันธุ์ได้ต้องพิจารณาความคิด 
และจิตส านึกของคนในแต่ละกลุ่มว่า ลักษณะใดทางวัฒนธรรมที่มีความหมายกับความเป็นกลุ่มชาติ
พันธุ์ของพวกเขา เนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์อาจมีแบบแผนวัฒนธรรมร่วมกันบางอย่างอันก่อให้เกิดการ
ปรับตัวกับสภาพแวดล้อม แต่ต่างฝ่ายก็ต่างมองว่าไม่ใช่พวกเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้ สิ่งที่ส าคัญในการ
พิจารณากลุ่มชาติพันธุ์จึงเป็นกระบวนการระบุ ทั้งยังแสดงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ใน
การปฏิสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆ (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, 2547) บาร์ธได้กล่าวว่าลักษณะของคน
ในกลุ่มชาติพันธุ์นั้นมีจุดเด่นอยู่ 2 ประการ คือ 

1.สมาชิกของกลุ่มต้องส านึกว่าตนเองสังกัดอยู่ในกลุ่มนั้นๆมีความรู้สึกเป็นพวก
เดียวกัน บาร์ธใช้ค าว่า Self Ascription 

2.สมาชิกของกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนที่อยู่ในสังคมเดียวกันต่างยอมรับว่าสมาชิกในกลุ่ม
แรกนั้นเป็นสมาชิกตามท่ียืนยัน  
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บาร์ธใช้ค าว่า Ascription By Others ตามความคิดของบาร์ธนั้นอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ประกอบไป
ด้วยสองส่วนคือบุคคลนั้นมีลักษณะทางวัฒนธรรมและส านึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกลุ่ม  และจาก
สังคมอ่ืนๆที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยก็เห็นพ้องว่าบุคคลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวัฒนธรรมนั้นจริงและ 
อัตลักษณ์เป็นกระบวนการที่มีสองด้านที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางสังคมของปัจเจกชนในฐานะ
สมาชิกของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเดียวกันและสมาชิกต่างกลุ่ม การท าความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทาง
ชาติพันธุ์จึงเป็นการท าความเข้าใจเรื่องเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ในระดับกว้างไม่จ ากัด
วงอยู่เพียงแคก่ลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนั้นอัตลักษณ์จึงม2ี ประเภทคือ 

1.อัตลักษณ์ระดับปัจเจก (Individual)  
2.อัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม (Collective) 

กล่าวคือในระดับปัจเจก บุคคลหนึ่งอาจจะมีหลายอัตลักษณ์อยู่ในตัวเอง เช่น เพศสภาพ 
กลุ่มชาติพันธุ์ ชาติชนชั้นทางสังคม อาชีพ และศาสนา เป็นต้น ในขณะที่อัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มนั้น
เป็นอัตลักษณ์ทีถู่กสร้างข้ึนบนพื้นฐานของความเหมือนกันของสมาชิกในกลุ่มอย่างไรก็ตามบนพ้ืนฐาน
ของความเหมือนกันของกลุ่มนั้นย่อมมีความแตกต่างกันกับกลุ่มอ่ืนมาเป็นตัวก าหนดความเป็นอัต
ลักษณ์ เฉพาะกลุ่ มของตนด้ วย  ฉะนั้ นสามารถกล่ าว ได้ ว่ า อัตลั กษณ์ เป็นผลมาจากการ 
ปฎิสัมพันธ์ทางสังคมที่ก่อให้เกิดความหมาย (Meaning) ที่เข้าใจร่วมกันคือวัฒนธรรม ดังนั้น 
อัตลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงสร้างใหม่และสร้างซ้ าได้ตลอดเวลาตามแต่สถานการณ์หรือ
วาทกรรมที่เป็นอยู่ในแต่ละช่วงเวลา (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546: 75) 

อย่างไรก็ตามบาร์ธยังได้กล่าวว่าอัตลักษณ์บางอย่าง เช่น อัตลักษณ์ขั้นพ้ืนฐาน 
(Primary Identity) ที่เป็นผลมาจากการปลูกฝังและขัดเกลาทางสังคมก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ยาก 
เช่น ความรู้สึกถึงความเป็นคน ตัวตน เพศสภาวะ อาจรวมไปถึงความผูกพันทางเครือญาติและ
ความรู้สึกทางชาติพันธุ์ ด้วยเหตุนี้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์มักจะถูกขัดขืนหรือต่อต้านจาก
ปัจเจกชนและบุคคลเสมอ นั่นเป็นเพราะว่าอัตลักษณ์เป็นสิ่งสร้างทางสังคม (Social Construction) 
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้เสมอในสังคมปัจจุบัน ปัจเจกชนมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีการ
รวมกลุ่มระหว่างคนที่มีความเชื่อและค่านิยมร่วมกันท าให้การแข่งขันแย่งชิงพ้ืนที่เพ่ือเป็นที่ยอมรับใน
ความเป็นตัวตนและถูกกดขีจ่ึงเป็นเรื่องธรรมดา เช่น กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้หญิงเป็นต้น 
ความแตกต่างและหลากหลายของอัตลักษณ์ในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่ปรากฏอย่างต่อเนื่องและบางครั้ง ก็
น าไปสู่ความขัดแย้งหรือก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบขบวนการทางสังคม(Social 
Movement) เช่น ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มใหญ่กับกลุ่มชาติพันธุ์
ทีเ่ป็นชนกลุ่มน้อยที่เรียกร้องการปกครองตนเองหรือเรียกร้องพ้ืนที่ในการแสดงสิทธิที่ตนควรได้รับซึ่ง
สิ่งที่เรียกร้องมักถูกควบคุมโดยชนกลุ่มใหญ่ภายใต้อุดมการณ์ชาตินิยมเป็นต้น ในทางตรงกันข้าม
บางครั้งการผสมกลมกลืนระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆก็ท าให้เกิดอัตลักษณ์ใหม่ที่ไม่ใช่อัตลักษณ์ทาง
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ชาติพันธุ์เดิม เช่น กลุ่มชาวจีนที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เดิมของตนเองและก็ยอมรับอัตลักษณ์ของชน
กลุ่มใหญ่ด้วยท าให้มีคนกลุ่มนี้มีสองอัตลักษณ์ (Double-Identity) (ปรีชา  คุวินทร์พันธุ์, 2551)ใน
ลักษณะนี้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์จึงเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือทาให้เกิดความแตกต่าง เมื่อกลุ่มชาติพันธุ์
มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มอ่ืนอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์จึงไม่ใช่สิ่งที่ก าหนดมาล่วงหน้าแต่เป็นการที่เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มจนเกิดการสร้างความแตกต่างของชาติพันธุ์ เพ่ือเป็นขอบเขตในการแบ่งชาติ
พันธุ์ตัวเองออกจากกลุ่มอ่ืน ซึ่งการจะสร้างความต่างในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ต้องดึงเอาลักษณะทาง
วัฒนธรรมบางประการมาสร้างความแตกต่าง อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์จึงไม่ได้ถูกก าหนดจาก
ปัจจัยทางวัฒนธรรมตั้งแต่ต้น แต่วัฒนธรรมต่างหากที่เป็นเครื่องมือที่กลุ่มชาติพันธุ์ใช้ในการสร้าง
ความแตกต่างของกลุ่มตนกับกลุ่มอ่ืน (ฐิรวุฒิ เสนาคา, 2547) 

ตามแนวความคิดของบาร์ธเกี่ยวกับอัตลักษณ์ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่มีความเลื่อนไหล
ผสมผสานโดยมีความเก่ียวโยงสัมพันธ์กับชีวิตของปัจเจกในหลากหลายมิติเพราะในการจะมีส านึกรู้ใน
ตัวตนหรืออัตลักษณ์ของตัวเอง ย่อมเกิดการจากขัดเกลาทางสังคมและการปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อมนุษย์คน
อ่ืนๆในสังคมกล่าวได้ว่าอัตลักษณ์เป็นสิ่งสมมติที่สร้างขึ้นจากการขัดเกลาทางสังคมภายในสถาบัน
ต่างๆที่บุคคลเป็นสมาชิกและการยอมรับในอัตลักษณ์จากกลุ่มคนจากสังคมอ่ืนที่มีการปฏิสัมพันธ์กัน
ดังนั้นอัตลักษณ์จึงมีหลายมิติบุคคลสามารถเลือกน าเสนออัตลักษณ์ได้หลายรูปแบบภายใต้
สถานการณ์ที่แตกต่างกันในการศึกษาครั้งนี้ได้เน้นในเรื่องของอุดมการณ์ซึ่งเป็นแนวคิดจากภาครัฐที่
ถูกสอดแทรกเข้ามาในชีวิตของคนในสังคมผ่านสถาบันต่างๆท าให้เป็นส่วนส าคัญในการประกอบสร้าง
ตัวตนโดยแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ของบาร์ธจะน ามาเป็นแนวทางในการท าความเข้าใจกับ 
อัตลักษณ์ของชาวไต้หวันจากเรื่องเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ในชีวิตของชาวไต้หวันที่เป็นกรณีศึกษา
เพราะเรื่องอัตลักษณ์ได้รับอิทธิพลจากอุดมการณ์คือประเด็นที่ส าคัญที่สุดในการศึกษาครั้งนี้เพ่ือให้
เห็นว่าอัตลักษณ์ของไต้หวันนั้นมีเหตุปัจจัยและเรื่องราวที่จะถูกสะท้อนผ่านเวลาและความทรงจ าของ
ชาวไต้หวันที่เป็นกรณีศึกษาที่ได้เห็นการเลือกอัตลักษณ์ความเป็นไต้หวันในมิติที่แตกต่างกันมาใช้ใน
การปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทั้งในและนอกสังคมชาวไต้หวัน เวลาสามารถท าให้เห็นความเชื่อมโยงของ 
อัตลักษณ์กับเวลาและแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ของบาร์ธจะสามารถช่วยให้มองการเมืองที่อยู่ภายใน 
อัตลักษณ์ความเป็นไต้หวันได้ชัดเจนขึ้นตามบริบทในชีวิตของเรื่องเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตของ
ชาวไต้หวันที่เป็นกรณีศึกษาซึ่งแม้จะเป็นเพียงประชากรคนหนึ่งในสังคมไต้หวันแต่สามารถสะท้อนให้
เห็นอิทธิพลของอุดมการณ์ที่มีต่ออัตลักษณ์ชาวไต้หวันในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นได้ 
 
แนวคิดเรื่องรัฐชาติ 

ผู้ศึกษาได้เลือกใช้แนวความคิดเรื่องรัฐชาติของ เบน แอนเดอร์สัน หรือ Benedict 
Andersonในการศึกษาครั้งนี้ซึ่งเขาเชื่อว่ารัฐเป็นสิ่งที่สร้างชาติขึ้นมา ไม่ใช่ชาติที่สร้างรัฐขึ้น เบน แอน
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เดอร์สัน (1991) ผู้เขียนหนังสือเรื่อง ชุมชนจินตกรรม(Imagined Communities)แอนเดอร์สันมองว่า
ชาติเป็นจินตนาการที่สังคมประกอบสร้างขึ้นมาโดยท าให้สมาชิกรับรู้ว่า พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งใน
ชุมชนนั้นๆ ซึ่งที่จริงแล้วชาติหรือสังคมขนาดใหญ่ต่างๆนั้นมีองค์ประกอบไม่ต่างไปจากหมู่บ้านเลย ค า
ว่า “ชุมชนในจินตกรรม” ของแอนเดอร์สันแตกต่างจากชุมชนเล็กๆที่ผู้คนสื่อสารกันทางตรง  
แอนเดอร์สันมองว่าความผูกพันของสมาชิกในสังคมยุคใหม่ไม่จ าเป็นต้องรู้จักหรือพูดคุยกัน แต่สมาชิก
สามารถเข้าใจได้ว่าเขาเป็นคนชาติเดียวกัน ซ่ึงความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกภายในจิตใจที่การสื่อสาร
สมัยใหม่สร้างให้เกิดส านึกเรื่องชาติขึ้นมา ดังนั้นชาติจึงเป็นภาพในจิตใจของผู้คนในชุมชนที่สามารถ
จินตนาการได้ถึงความใกล้ชิดสนิทสนมที่มีร่วมกันอยู่โดยไม่จ าเป็นต้องรู้จักกันมาก่อน ซึ่งชุมชนแบบนี้
เกิดขึ้นได้เฉพาะในสังคมยุคใหม่ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร  โดยเฉพาะสื่อ
หนังสือพิมพ์ในระบบทุนนิยมที่แอนเดอร์สันให้ความสนใจเป็นพิเศษ หนังสือพิมพ์ลงข่าวประจ าวันที่มี
การระบุวันที่อย่างชัดเจนไว้บนหน้ากระดาษ ถึงแม้ว่าเหตุการณ์เกิดต่างพ้ืนที่หรือคนอ่านอยู่คนละ
พ้ืนที่  แต่พิมพ์เป็นภาษาท้องถิ่นนั้น คนอ่านก็สามารถเกิดส านึกร่วมกันทั้งในมิติพ้ืนที่และเวลาในวง
กว้าง เพราะหนังสือพิมพ์ได้วางขายพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันอย่างสม่ าเสมอ หนังสือพิมพ์จึงเป็น
ตัวเชื่อมประสบการณ์ร่วมให้กับคนในชุมชนแต่ละท้องถิ่นและท าให้ความเป็นชาติกลาย เป็นสามัญ
ส านึกของคนในสังคม 

แม้ว่าแอนเดอร์สันให้ความสนใจศึกษาชาติในมิติทางด้านจิตใจและสังคมเพ่ิมเติมจาก
การมองชาติเฉพาะมิติพ้ืนที่ทางด้านกายภาพ แต่ชาติในจินตกรรมของแอนเดอร์สันยังคงยึดติดกับ
องค์ประกอบ3ประการคือ  

1.ชาติยังถูกจินตนาการว่ามีพรหมแดนหรืออาณาเขตที่จ ากัดชัดเจนแน่นอน เช่น 
การมีพรหมแดนพ้ืนที่ทาง กายภาพ สังคม และวัฒนธรรมที่แบ่งแยกชาติของตัวเองกับชาติ
อ่ืนได ้ 

2.ชาติเป็นชุมชนที่ถูกจินตนาการให้มีความเป็นอธิปไตยเหนือตัวเองหรือก าหนด
ตัวเองได้ดังนั้นหากอธิปไตยถูกรุกล้ า ผู้คนในชาติก็พร้อมลุกขึ้นสู้เพื่อผดุงความเป็นชาติเอาไว้  

3.คือชาติเป็นสิ่งที่ถูกจินตนาการว่าเป็นชุมชน ที่มีความสัมพันธ์ทั้งในแนวลึกและ
แนวระนาบ กล่าวคือเป็นความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้นโดยมองข้ามความแตกต่างด้านสังคม
อ่ืนๆ เช่น คนรวย คนจน คนพิการ คนกรุงเทพ คนต่างจังหวัด เด็ก คนชรา ฯลฯ ตัวอย่างคือ
เมื่อมีจินตนาการเรื่องชาติร่วมกันแล้วทุกคนก็พร้อมส่งแรงเชียร์ให้กับนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมชิง
เหรียญทองโอลิมปิก ชาติจึงเป็นความสัมพันธ์ในแนวระนาบที่ทุกคนรู้สึกว่าเป็นเพ่ือร่วมชาติ
เดียวกัน 
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อย่างไรก็ตามทัศนะในการวิ เคราะห์ชาติ ในฐานะชุมชนในจินตนาการได้ถูก
วิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มนักคิดสมัยใหม่ว่าแอนเดอร์สันยังคงมองชาติว่ามีความเป็นอธิปไตยที่แข็งแกร่ง 
เป็นชุมชนที่เป็นหนึ่งเดียวกัน มีการแบ่งเส้นแบ่งภายนอก-ภายในได้อย่างชัดเจน 

ไต้หวันเรียกได้ว่าเป็นรัฐชาติแบบใหม่ (modern state) ที่คนในชาติมีความเข้าใจและ
ส านึกร่วมกันถึงความเป็นชาติรวมถึงตัวตนของตนเองแม้ว่าคนทั้งชาติไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
แต่ด้วยการอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการประกอบสร้างความเป็นชาติขึ้นมา
รวมถึงในยุคสมัยปัจจุบันบันซึ่งผู้คนสามารถรับรู้ข่าวสารร่วมกันผ่านสื่อต่างๆได้หลายช่องทางแอน
เดอร์สันได้พูดถึงหนังสือพิมพ์ที่เป็นสื่อกลางข้อมูลข่าวสารซึ่งท าให้คนในชาติรับรู้เหตุการณ์ร่วมกันทุก
วันในปัจจุบันนอกจากหนังสือพิมพ์ยังมีสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อโซเชียลมีเดีย (social media) บน
พ้ืนที่ไซเบอร์ให้ผู้คนในชาติได้รับข้อมูลต่างๆร่วมกันดังนั้นภายในชาติซึ่งมีพ้ืนที่และขอบเขตขนาดใหญ่
แม้ว่าสมาชิกทุกคนภายในสังคมไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงแต่สมาชิกทุกคนที่อยู่ภายใต้รัฐและ
ความคิดเรื่องชาตินี้สามารถมีส านึกร่วมกันโดยเฉพาะ “อุดมการณ์” ซึ่งเป็นเรื่องมือของรัฐในการ
ควบคุมประชาชนในสังคมให้เป็นไปตามที่รัฐต้องการโดยอุดมการณ์เป็นแกนหลักในการสร้างความ
เป็นชาติขึ้นมา ตามแนวคิดของแอนเดอร์สันได้ให้ความสนใจศึกษาชาติในมิติทางด้านจิตใจและสังคม
เพ่ิมเติมจากการมองชาติเฉพาะมิติพ้ืนที่ทางด้านกายภาพด้วยในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้พยามยาม
แสดงถึงความเชื่อมโยงและอิทธิพลของอุดมการณ์อันเกิดจากความพยายามในการสร้างชาติของรัฐที่
ส่งผลต่อตัวตนหรือการแสดงทางอัตลักษณ์ของคนในสังคม  
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาเรื่องอิทธิพลของอุดมการณ์ต่ออัตลักษณ์จากเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของชาว
ไต้หวันสามรุ่นผู้ศึกษาได้แบ่งประเด็นเพ่ือที่จะท าการค้นคว้าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องออกเป็น  3 
ประเด็น ดังนี้ 

1.งานศึกษาเกี่ยวกับรัฐชาติ  เรื่องของรัฐชาติกับตัวตนของชาวไต้หวันมีส่วน
เกี่ยวข้องกันเป็นอย่างมากเพราะรัฐชาติคือสิ่งที่ประกอบสร้าง“ชาวไต้หวัน”จากความ
หลากหลายขึ้นมาผ่านกระบวนการต่างๆจากวรรณกรรมสามารถแบ่งเป็น3 ประเด็นได้ดังนี้  

1.1.ความหมายของ ชาติและ รัฐชาติ 
1.2.รัฐชาติสมัยใหม่ 
1.3.รัฐชาติกับชาติพันธุ์ 

2.งานศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญในการศึกษาครั้งนี้ที่ต้องการ
ศึกษามุมมองของชาวไต้หวันที่มีต่อตัวตนหรืออัตลักษณ์ของตนเอง โดยการศึกษาในประเด็น
นี้มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเด็นดังนี้ 
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1.นิยามอัตลักษณ์ 
2.อัตลักษณ์กับกลุ่มชาติพันธุ์ 
3.อัตลักษณ์ของชาวไต้หวัน 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับอัตลักษณ์จะมีความเกี่ยวข้องกับชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์อยู่
มาก ซึ่งวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์นี้จะท าให้สามารถมองแล้วเข้าใจอัตลักษณ์ของ
ผู้คนกลุ่มต่างๆได้ดีขึ้น 

3.งานศึกษาเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิต โดยแบ่งออกเป็น2 ประเด็นดังนี้ 
1.นิยามเกีย่วกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิต 
2.วรรณกรรมที่เล่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิต 

ซึ่งเป็นรูปแบบการศึกษาท่ีใช้ในงานศึกษาชิ้นนี้  
 
งานศึกษาเกี่ยวกับรัฐชาติ 
 1.ความหมายของชาติ และ รัฐชาติ  

“ชาติ”คือ ประชาชนที่มีส่วนคล้ายกันในทางวัฒนธรรมที่มีความรู้สึกร่วมเป็นชุมชน มี 
อัตลักษณ์ในฐานะกลุ่มที่แตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ และมีความต้องการที่จะปกครองตนเองทางการเมือง 
ชาติจึงเป็นสถาบันที่จับต้องไม่ได้ ชาติคือวิญญาณหรือลักษณะทางจิตวิญญาณ ตัวอย่างเช่นชาวไทย 
เป็นชาติหนึ่งที่มีรัฐของชาวไทย ซึ่งเป็นสถาบันในการปกครองตนเองคือราชอาณาจักรไทย จากนิยาม
ข้างต้นกลุ่มประชาชนที่จะประกอบเป็นชาติต้องมีลักษณะส าคัญ3 ประการ คือ 

1.มีความคล้ายคลึงกันในลักษณะทางประชากร วัฒนธรรมหรือประสบการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์  

2.มีความรู้สึกเป็นชุมชน  
3.มีความปรารถนาที่จะแยกตัวทางการเมือง  (Rourk and Boyer,2010 อ้างถึงใน 

กุลยา วิวิตเสวี, 2554)  
“รัฐ” หมายถึง องค์กรทางการเมืองที่มีความซับซ้อน และประกอบไปด้วย  

1.ดินแดน(territory)  
2.ประชากร (population)  
3.ความต่อเนื่อง (continuity)  
4.รัฐบาล (government)  
5.การปฏิบัติหน้าที่ทางด้านความมันคง การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย การให้

ความยุติธรรม(security,order,justice) และสวัสดิการสังคม (welfare)  
6.ทรัพยากร (resources)  
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7.การคลัง (finances)  
8.ระบบราชการ (bureaucracy)  
9.อ านาจอธิปไตย (sovereignty)  
10.การด ารงอยู่ในสังคมแห่งรัฐต่างๆ หรือสังคมโลก (existence as part of a 

society of states) 
โดยธรรมชาติของรัฐย่อมพยายามเพ่ิมพูนและรวมอ านาจเข้าศูนย์กลางเพ่ือใช้ในการท าหน้าที่

หลัก 3ด้านคือ  
1.การรักษาความมั่นคง  
2.การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการให้ความยุติธรรม  
3.การให้สวัสดิการทางสังคม  

ความขัดแย้งระหว่างการสืบทอดทางสังคมการเพ่ิมพูนอ านาจ และการใช้อ านาจของรัฐบาล
จะคงอยู่ตลอดเวลาทรัพยากรการคลังและระบบราชการเป็นองค์ประกอบของรัฐด้านปัจจัยที่
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่รัฐส าหรับอ านาจอธิปไตยนั้นเป็นอ านาจสูงสุดที่เด็ดขาดครอบคลุม
อาณาบริเวณทั้งหมดที่เป็นดินแดนของรัฐส่วนการด ารงอยู่ในสังคมแห่งรัฐหรือสังคมโลกนั้นบ่งชี้ถึง
ความเป็นรัฐที่มีเอกราชและความจ าเป็นที่จะต้องรักษารัฐให้อยู่รอดภายใต้ความขัดแย้ง และความตึง
เครียดที่ผันผวน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและการครอบง าทางวัฒนธรรม (ชัยอนันต์  
สมุทวณิช,2535) 

 
2.ชาตินิยม 
ชาตินิยมเป็นค่านิยมสมัยใหม่หรือความเป็นสมัยใหม่ในลักษณะที่เป็นเครื่องมือและหน้าที่  

กล่าวคือชาติและชาตินิยมเป็นเครื่องมือน าไปสู่การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวความเป็นมาตรฐาน
เดียวกันประเพณแีละวัฒนธรรมเดียวกันมีหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ปลุกเร้าความรู้สึกผูกพันท าให้รู้สึกเป็น
กลุ่มเดียวกันเป็นพลังแห่งการแข่งขันที่เข้มแข็งในระบบการเมืองระหว่างประเทศลัทธิชาตินิยมท าให้
เกิดการยกย่องตัวเองข่มเหงผู้อื่นหรือรักตัวเองเกลียดชังผู้อื่นและเกิดการเอาเปรียบท าลายล้างชาติอ่ืน
ได้ง่ายคนในชาติรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชะตากรรม ร่วมกับการมีเป้าหมายเดียวกันคือความก้าวหน้า
ของชาติ(ธีรยุทธ บุญมี, 2546 ) และจากทัศนะที่อธิบายการเกิดขึ้นของชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน
นักวิชาการสมัยใหม่ได้แยกชาตินิยมออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ 

1.ชาตินิยมที่อยู่บนพื้นฐานชาติพันธุ์  
2.ชาตินิยมที่อยู่บนพื้นของความเป็นพลเมือง 

ตัวอย่างของชาตินิยมเช่น ชาตินิยมในสหรัฐอเมริกาที่ไม่อิงลักษณะทางชาติพันธุ์ของประชากร ส่วน
ชาตินิยมไนไทยคือมุ่งหลอมรวมให้คนในดินแดนเป็นคนไทยหมดและไม่เปิดโอกาสให้บุคคลต่าง
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วัฒนธรรมสามารถคงอัตลักษณ์ของตนไว้ได้โดยไม่รู้สึกว่าเป็นคนแปลกหน้าในชาตินั้นเห็นได้ว่าเป็น
ชาตินิยมที่อยู่บนพื้นฐานของชาติพันธุ์อย่างชัดเจน (กุลยา วิวิตเสวี , 2554) 

ในประเทศไทยแนวคิดชาตินิยมเริ่มเข้ามาในประเทศตั้งแต่สมัยรัชกาลที่  6 ซึ่งเป็น
พระมหากษัตริย์องค์แรกที่ได้ใช้อุดมการณ์ชาตินิยมอย่างจริงจังเห็นได้จาก วรรณกรรม งานเขียน 
นวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือพิมพ์ การก าหนดหน้าที่พลเมืองชาติ อีกทั้งทรงอาศัยสมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพน าประวัติศาสตร์มารับใช้การสร้างชาติ ในลักษณะเป็น
ประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติอันเก่าแก่ของกษัตริย์ไทย สถาบันกษัตริย์แต่เพียงอย่างเดียวที่จะมีฐานะ
เป็นศูนย์กลางของชาติได้ ต่อมาในปีพ.ศ.2475สมัยรัชกาลที่ 7 มีผู้ที่ได้รับการศึกษาสมัยใหม่จบ
การศึกษาจากต่างประเทศราว 500 คน ปัญญาชนเหล่านี้เป็นก าลังส าคัญในการน าแนวคิดชาตินิยมที่
เน้นสิทธิอ านาจของพลเมืองมากกว่าอ านาจของชนชั้นสูงมาสู่สังคมไทยซึ่งน าไปสู่การยึดอ านาจการ
ปกครองโดยคณะราษฎร แต่ในสมัยจอมพลป. พิบูลสงครามได้ใช้แนวคิดชาตินิยมที่แตกต่างไปจาก
สมัยรัชกาลที่6 คือ เป็นแบบประชานิยม แต่ก็ไม่ได้เป็นแบบแนวพ้ืนบ้านดังที่เยอรมันใช้ หากแต่เป็น
แบบ new national high culture คือตัดสิ่งที่เป็นพ้ืนบ้านบางอย่างออก เช่น การกินหมากนุ่งผ้าถุง
และเลือกสิ่งใหม่ซึ่งเป็นวัฒนธรรมใหม่แทน เช่น ร าวง ชุดไทย การใส่หมวก(ธีรยุทธ บุญมี, 2546 )   
 จากความพยายามสร้างชาติในประวัติศาสตร์ของผู้น าประเทศไทย ซึ่งได้รับอิทธิพลกระแส
ชาตินิยมจากการล่าอาณานิคมของประเทศตะวันตก และความพยายามที่จะรักษาอ านาจของตนเอง
ในกระแสโลกที่เปลี่ยนไปนั้น เป็นเหตุส าคัญที่ส่งผลกระทบกับกลุ่มคนหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่
อาศัยในเขตแดนของประเทศไทย ซ่ึงที่ผ่านมารัฐไทยได้ใช้อ านาจควบคุมและปกครองโดยใช้ 2 กลไก
หลัก คือ กลไกในเชิงควบคุมบีบบังคับ โดยผ่านตัวแทนกลไกนี้คือระบบศาล ต ารวจ และกองทัพ 
กลไกนี้มักมีประสิทธิภาพจากการบเร่งเร้าให้ผู้คนชายขอบรุกขึ้นปะทะอ านาจรัฐเร็วและแรงขึ้น รัฐจึง
ต้องอาศัยกลไกท่ีสองซึ่งท าให้ผู้ถูกควบคุมอย่างประชาชนให้คล้อยตามไม่แข็งขืน โดยผ่านสถาบันต่าง 
ๆ ในสังคมเช่น สถาบันสื่อสารมวลชน สถาบันทางวัฒนธรรม สถาบันครอบครัว และที่ส าคัญคือ
โรงเรียนซึ่งนับว่าเป็นการควบคุมในเชิงละมุนละม่อมนั่นเอง (นงเยาว์ เนาวรัตน์, 2551 : 83) 

ส่วนแนวคิดสมัยใหม่นั้นเริ่มเกิดขึ้นเมื่อวิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นตั้งแต่ศตวรรษ
ที่18 ยุโรปมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม การปฏิวัติความรู้ ศิลปะ วิชาการ เหตุผล และวิทยาศาสตร์ จะ
เห็นได้ว่าเราอยู่ในยุคสมัยใหม่มานานกว่า 250 ปีแล้ว สังคมที่เคลื่อนมาสู่ยุคแห่งการฟ้ืนฟูศิลปะและ
วัฒนธรรม มีการปฏิรูปเรื่องความรู้ และความรู้นั้นเป็นเหตุผลที่พิสูจน์ได้ ต้องทดลองให้เป็นวัตถุนิยม
ด้วยเหตุผล และพิสูจน์ได้ด้วยตรรกะยุคสมัยใหม่จึงเป็นยุคที่มนุษย์สามารถเชื่อมโยงระหว่างกันไปได้
ทั้งโลกอย่างแท้จริง  (นิพจน์ เทียนวิหาร, 2552)  
 เสกสรรค์ ประเสริฐกุล (2551) ได้พูดถึงชาตินิยมของไทยในมิติทางวัฒนธรรม เอาไว้ว่าจริงๆ
แล้วนอกจากการนับถือพุทธศาสนาแล้วรัฐไทยได้ใช้วัฒนธรรมตะวันตกในการสร้างวัฒนธรรมแห่งชาติ 
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ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ในกลุ่มชนชั้นสูงที่ปฏิบัติตามวัฒนธรรมตะวันตกเพ่ือความมีอารยะหรือที่เรียก
กันว่า “ศิวิไลซ์” และต่อมาในสมัยจอมพลป.พิบูลย์สงครามนั้นถึงขึ้นหมกมุ่นในรูปแบบของวัฒนธรรม
ตะวันตกเลย เช่นการใส่หมวก การเลิกเค้ียวหมาก และการหอมแก้มภรรยาก่อนออกจากบ้าน ทั้งหมด
นี้แสดงให้เห็นว่ารัฐไม่เพียงแต่ต้องการสร้างเอกภาพ ทางด้านวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ผสมความทันสมัย
ไว้พร้อมๆกันด้วย แม้จะมีความพยายามจากฝ่ายรัฐเป็นระยะที่ชี้แจงว่าวัฒนธรรมใหม่เหล่านี้แท้จริง
แล้วหลายอยางมีรากเหง้าเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย นอกจากนี้เสกสรรค์ยังได้พูดถึงความแตกต่าง
ทางรูปแบบของอัตลักษณ์ในวัฒนธรรมไทยว่ามีความแตกต่างจากประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคที่เคย
เป็นชาติภายใต้อาณานิคมของตะวันตกเช่นลัทธิชาตินิยมในพม่า อินโดนิเซียหรือเวียดนามการยึดมั่น
ในประเพณีวัฒนธรรมพ้ืนเมือง เช่นการแต่งกาย ภาษา ศาสนา นั้นเป็นประเด็นส าคัญในการต่อต้าน
ต่างชาติ ต่างจากชาติไทยที่รัฐเป็นผู้รื้อถอนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้เองและก่อให้เกิดการ
ดูถูก เช่นการมักจะมองคนที่ใส่เสื้อคอกระเช้า ผ้าถุงว่าเป็นชาวบ้านที่ยากจน ไม่ค่อยมีการศึกษาเป็น
ต้น ชาติพันธุ์ที่ถูกดัดแปลงให้มี“ความเป็นไทย” มิได้มีแต่ชาติพันธุ์ที่แตกต่าง จากคนไทยภาคกลางที่
อยู่ล้อมรอบศูนย์อ านาจกรุงเทพฯ ตัวคนไทยดั้งเดิมเองก็ถูกรัฐดัดแปลงอย่าง หนักหน่วง เพราะ“ความ
เป็นไทย” ในสายตาของรัฐสมัยใหม่นั้นแท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่และเป็นสวนหนึ่งของ
ความทันสมัยแบบตะวันตก ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยมาก่อน 
 

3.รัฐชาติสมัยใหม่ 
 ในสังคมปัจจุบันโลกาภิวัฒน์มีผลกระทบเป็นอย่างมากต่อสังคม  ซึ่งโลกาภิวัฒน์คือ
กระบวนการที่ก้าวข้ามอ านาจความเป็นรัฐและพรหมแดนของรัฐไปสู่ขอบเขตทั่วโลก ซึ่งมิได้หมายถึง
มิติใดมิติหนึ่งแต่แทรกซึมอยู่ทุกมิติ กระบวนการโลกาภิวัตน์คือ การที่ท าให้มนุษย์สามารถขยาย
เครือข่ายความสัมพันธ์ในทุกๆด้านของตนทั้งการแลกเปลี่ยนซื้อขาย การเงิน ขาวสาร วัฒนธรรม 
ความบันเทิงต่างๆไปยังของเขตท่ีกว้างขึ้นจนครอบคลุมทั่วทั้งโลกเราสามารถแบ่งโลกาภิวัฒน์ได้หลาย
ด้านคือ  

1.ด้านการเมืองระหว่างประเทศ  
2.ด้านเศรษฐกิจและการเงิน  
3.ด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร  
4.ด้านวัฒนธรรม  

ซึ่งในด้านวัฒนธรรมนี้เองที่โลกาภิวัตน์มีส่วนในการก่อก าเนิดวัฒนธรรมประชานิยมในช่วง ค.ศ.1970 
การขยายตัวของสื่อ สิ่งบันเทิงและสิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวันเช่นกระเป๋า รองเท้า อาหารเสริม น้ ายา
ทาเล็บ แป้งเด็ก ฯลฯ จนกลายมาเป็นค่านิยมส าคัญของคนในช่วงปลายศตวรรษที่ผ่านมาก่อตัวเป็น
อุตสาหกรรมที่ใหญ่กว่าอุตสาหกรรมหนักต่างๆ สินค้าและวัฒนธรรมนั้นสามารถขายให้ทุกชนชั้น เป็น
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การผนวกศิลปะกับคุณภาพชีวิตและได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนในยุคที่ผ่านมาเป็นต้น การ
ขยายตัวของโลกาภิวัฒน์ท าให้เกิดแรงบีบคั้นต่อความเป็นรัฐชาติอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของ 
อัตลักษณ์คือผู้คนจะมีความรู้สึกผูกพันกับความเป็นชาติ ผูกติดกับภาษาหรือวัฒนธรรมชาติน้อยลง 
แต่จะเลือกอยู่กับวัฒนธรรมและวิถีย่อยอัตลักษณ์เฉพาะซึ่งสามารถแสวงหาได้จากตลาดสินค้า
วัฒนธรรมแบบประชานิยม ความจงรักภัคดีต่อ “ชาติ” จึงยิ่งลดน้อยลงรวมไปถึงยุคปัจจุบันที่เกิดการ
ปฏิวัติแห่งยุคสมัย การเกิดปรัชญาความคิดแบบหลังสมัยใหม่และหลังอาณานิคมนั้นส่งผลอย่างมาก
หลายประการด้วยกันคือ  

1.ผลกระทบเรื่องชาติหรือรัฐชาติโดยตรงเพราะแนวความคิดแบบหลังสมัยใหม่นั้น
มองว่าแนวความคิดแบบสมัยใหม่นั้นผิดพลาดบกพร่อง แข็งทื่อ ตายตัวใช้ความรุนแรงให้
ความเป็นหนึ่งเดียวกดขี่ความหลากหลาย ความไม่เหมือนกันทางความคิด วัฒนธรรม จิต
วิญญาณ และอัตลักษณ์    

2.การรื้อถอนองค์ความรู้ดั้งเดิมของการเรียนการสอนวิชาต่างๆ โดยเฉพาะทาง
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์รวมทั้งวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในบางด้าน
เพ่ือให้มนุษย์เคารพ อดทนมีความละเอียดอ่อนและเข้าใจความแตกต่างทางความคิด รสนิยม 
อารมณ์และความรู้สึกของทุกคนมากขึ้นมองการกดข่ีเอาเปรียบ บีบคั้นอย่างลึกซึ้งมากข้ึน  

3.ผลสะท้อนการปฏิวัติความคิดเหล่านี้ท าให้เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่ๆเช่น
การเคลื่อนไหวเพ่ือสตรี เด็ก ชุมชน ฯลฯ  

4.แนวโน้มเรื่องแรงกดดันของโลกปลายสมัยใหม่หรือหลังสมัยใหม่น าไปสู่ความ
พังทลายของระบบวัฒนธรรมเดียว ภาษาเดียวและประเทศเดียว และก้าวไปสู่ความเป็นพหุ
วัฒนธรรมประเพณี  ซึ่งในการศึกษาเรื่องชาตินิยมวาทกรรมสากลนี้คือสิ่งที่ส่งเสริมการสร้าง
เสริมวัฒนธรรมชาติ และปิดกั้นท าลายมรดกวัฒนธรรมย่อยต่างๆ ปัจจุบันมีกระแสเรียกร้อง
ปัญญาชนและกลุ่มสิทธิต่างๆให้มีความเคารพวัฒนธรรมย่อยของกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยต่างๆมาก
ขึ้น (ธีรยุทธ บุญมี,2546) 
 
4.รัฐชาติกับชาติพันธุ์ 
เมื่อเราพูดถึงอัตลักษณ์ก็มักคิดถึงการแบ่งกลุ่มตามอาณาเขตของชาติ ดังนั้นสิ่งที่มีความ

เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของผู้คนที่มีความส าคัญก็คือชาติ และรัฐ  ซึ่งจากการศึกษาเรื่องรัฐชาตินั้นมัก
เกี่ยวโยงสัมพันธ์กับกลุ่มคนและชาติพันธ์ที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตของรัฐนั้นๆ (วีระ สมบูรณ์ ,2553) ได้
พูดถึงความสัมพันธ์ของชาติกับชาติพันธ์ว่าชาติเป็นผลมาจากการบัญญัติให้ชาติพันธ์หนึ่งเป็นกลุ่มชน
หลัก(dominant ethnicity )ครอบครองพ้ืนที่ที่มีเส้นแบ่งชัดเจน และรัฐคือกระบวนการสถาปนา 
ด ารงรักษา และขยายการผูกขาดศูนย์รวมต่างๆพร้อมตั้งสนามราชการเพ่ือท าให้ทุนทั้งหลายอยู่ภายใต้
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ศูนย์รวมก่อให้เกิดส านึกแห่งรัฐจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของส านึกของผลเมืองโดยไม่รู้ตัวซึ่งผลของชาติที่
มีกลุ่มชนหลักท าให้ความแตกต่างของชาติพันธุ์ถูกละเลยไปและก่อให้เกิดปัญหาความมั่นคงใน
ภายหลัง ซึ่งในโลกปัจจุบันมีกลุ่มชาตินิยมชนกลุ่มน้อยขึ้น แนวโน้มของการแก้ไขคือ 

1.คงกลุ่มชนหลักเอาไว้และหลอมรวมผู้คนทุกชาติพันธุ์ให้อยู่ภายใต้อัตลั กษณ์
แห่งชาติเพียงหนึ่งเดียว  

2.ลดอ านาจรัฐและกระจายไปหลายแหล่งควบคู่ไปกับการลดอ านาจของชนกลุ่ม
หลักเปิดโอกาสให้ชนกลุ่มน้อยต่างๆมีพ้ืนที่และอ านาจในการจัดการทรัพยากรของตนเองได้
รวมถึงสามารถสร้างสรรค์อัตลักษณ์อันแตกต่างหลากหลายได้                               
อานันท์ กาญจนพันธุ์  (2555) ได้กล่าวถึงลักษณะของพหุวัฒนธรรมในบริบททาง

ประวัติศาสตร์ในช่วงที่รัฐจารีตในอดีตทั้งหลายยังไม่สนใจการควบคุมดินแดนกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่
อย่างผสมผสานพร้อมกับจ าแนกตัวเองให้แตกต่างจากกลุ่มอ่ืนด้วยโดยกระบวนการนี้ด าเนินไปอย่าง
อิสระเพราะรัฐไม่เข้าไปแทรกแซงท้ังยังยอมรับและเคารพความแตกต่างในฐานะประชากรของรัฐ และ
ในฐานะที่เป็นกลุ่มชนดั้งเดิมที่เป็นเหมือนเจ้าถิ่นที่เป็นสัญลักษณ์ที่ให้ความชอบธรรมแก่การสถาปนา
รัฐแต่ในปัจจุบันสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นการปกครองแบบรัฐชาติคนไทยจ านวนมากผู้ มี
วัฒนธรรมติดกับพ้ืนที่หรือดินแดนของรัฐชาติทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ววัฒนธรรมหลายส่วนได้ข้าม
พรมแดนของชาติไปแล้ว และเมื่อคนไทยใต้ความเป็นรัฐชาติไทยได้พยายามแช่แข็งวัฒนธรรมและ
แสวงหาความบริสุทธิ์ของวัฒนธรรมไทยได้สร้างความหลงชาติและมายาคติต่างๆจนเป็นอคติทาง
วัฒนธรรมก่อให้เกิดปัญหาวัฒนธรรมข้ามคน เกิดจากการตัดสินให้ผู้อ่ืนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหมารวม
ตามความคิดของตนฝ่ายเดียวและไม่เห็นผู้อื่นอยู่ในสายตา ลดทอนความเป็นคนของผู้อ่ืน ตัวอย่างเช่น 
ณัฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ (2548) ได้เขียนงานวิจัยเกี่ยวกับพ้ืนที่ อัตลักษณ์ของชุมชนหลังสมัยใหม่โดยใช้
สนามคือภาคใต้ในบทความนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าอัตลักษณ์ไม่ได้มีความหมายเพียงการนิยามว่าตัวเองคือใคร
เท่านั้นแต่เป็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่เกี่ยวข้องกับกลไกและสถาบันทางสังคมและเป็นอ านาจที่ไม่ได้
ผูกขาดไว้โดยศูนย์กลางเท่านั้นหากสามารถสร้างขึ้นทุกที่ของสังคมภาคใต้ก็เช่นเดียวกันที่ในอดีตมี
สถานะเป็นชุมชนชายขอบแต่คนใต้เองได้หล่อหลอมตัวตนและอัตลักษณ์ของชุมชนโดยการต่อรอง
และตอบโต้ผ่านกิจกรรมต่างๆเช่น การปกป้องทรัพยากรทางทะเล การปกป้องลุ่มน้ าคลองคราม หรือ
การรื้อสร้างนโยบายที่ดินที่เป็นธรรมเป็นต้น   ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้น าพาชุมชนไปสู่ความเข็มแข็ง  จาก
งานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐชาติสมัยใหม่นี้ท าให้เห็นว่ารัฐชาติมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตของผู้คน
ในสังคมเป็นอย่างมาก และเมื่อ “รัฐ” ได้สร้างความคิดเรื่อง “ชาติ”ขึ้นมาและถ่ายถอดเข้าสู่สามัญ
ส านึกของสมาชิกภายในอาณาเขตของรัฐผ่านสถาบันทางสังคมต่างๆท าให้การเข้าใจในตนเองของ
สมาชิกภายใต้อาณาเขตของรัฐนั้นชัดเจนและสามารถตอบผู้อ่ืนได้ว่า “ฉันคือใคร”แสดงให้เห็นว่า
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แนวความคิดเรื่องชาตินี้ได้กลายมาเป็นหนึ่งในกระบวนการส าคัญต่อชีวิตและความคิดของสมาชิก
ภายในสังคม 
 
งานศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ 
 1.นิยามอัตลักษณ์ 

มีงานศึกษามากมายที่ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์เอาไว้อย่างน่าสนใจ เช่น อัตลักษณ์
คือกระแสส านึกต่อตนเองที่เกิดขึ้นจากการพบปะมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งในการปฏิสัมพันธ์
กันเกิดการตีความหรือให้ความหมายของการกระท าว่า"ฉันคือใคร" กระบวนการทางสังคมเหล่านี้คือ
ความสัมพันธ์ที่ใช้สัญลักษณ์ที่มีความหมายร่วมกัน ท าให้สามารถระบุและเข้าใจสถานภาพของตนเอง
ได้จากทั้งการกระท าของตัวเองและจากการกระท าของอีกฝ่าย อัตลักษณ์จึงเป็นเรื่องที่ว่าด้วยมุมมอง
คือ“เรามองตัวเองอย่างไร?” และ “คนอ่ืนมองเราอย่างไร?” เป็นผลผลิตที่เกิดจากสังคมที่ร่วมอาศัย
อยู่และมีความสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆในบุคคลหนึ่งจึงมีอัตลักษณ์ได้หลากหลาย(Kath Woodward,2000 
อ้างใน พิศิษฏ์ คุณวโรตม์) 

นอกจากนี้ริชารจ์ เจนกินส์(Richard Jenkins) ได้อธิบาย อัตลักษณ์จากรากศัพท์ว่าตาม
พจนานุกรมภาษาอังกฤษค าว่าอัตลักษณ์หรือ Identity มาจากภาษาลาตินคือ Identitasค าว่า Idem 
มีความหมายว่า เหมือนกัน (The Same)  จากความหมายของค าท าให้เข้าใจได้ว่าพ้ืนฐานของค า
ว่าอัตลักษณ์สามารถเข้าใจได้สองลักษณะ คือ "ความเหมือน" และ "ความเป็นลักษณะเฉพาะที่
แตกต่างออกไป" นั่นคือความเหมือนหรือคล้ายในความสัมพันธ์และการเปรียบเทียบกันด้วยแง่มุม
แตกต่างกันไป ที่จะเห็นทั้งความคล้ายคลึงและความแตกต่าง อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีโดยธรรมชาติแต่
เกิดจากการประกอบสร้างขึ้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้และสร้างความเข้าใจให้ตนเองรับรู้ได้ว่าเราเป็น
ใคร? คนอ่ืนเป็นใคร? โดยการอยู่ในสังคมและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเป็นตัวสร้างและสืบทอดอัตลักษณ์  
Richard Rodriguez Essay (อ้างถึงใน ปิติ มณีเนตร,2552) ได้เสนอว่าอัตลักษณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกลุ่ม
ชนชาติหรือเชื้อชาติเสมอไปเพราะอัตลักษณ์นั้นถูกก าหนดโดยวัฒนธรรม ความเป็นกลุ่มเดียวกันไม่ได้
ก าหนดโดยลักษณะทางกายภาพในแต่ละเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์นั้นมีลักษณะเฉพาะหากแต่ไม่ได้ถูกจัด
กลุ่มโดยลักษณะทางกายภาพเช่น ชาวเอเชียทุกคนที่มีผิวสีเหลืองและผมสีด าบนโลกไม่ได้เป็นกลุ่ม
เดียวกัน ชาวเอเชียบางคนอยู่ในสังคมของชาวยุโรปใช้วัฒนธรรมเดียวกันจึงมีอัตลักษณ์ร่วมกัน 
โดยเฉพาะสังคมท่ีมีขนาดใหญ่มีผู้คนจากหลายเผ่าพันธุ์มีการสื่อสารกัน อาจมีอัตลักษณ์ย่อยที่แตกต่าง
กันและมีอัตลักษณ์ร่วมในภาพรวมที่เหมือนกันได้ 

ชาร์ลคายส์(Charles Keyes) เสนอว่า อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไม่ได้เกิดข้ึนบนฐานของชีวภาพ
หรือเชื้อชาติที่เป็นตัวก าหนดลักษณะตายตัว ในทางกลับกันความเป็นชาติพันธุ์เป็นประเด็นทางสังคม
และวัฒนธรรม ซ่ึงเกิดจากการเชื่อมโยงตัวตนกับผู้อ่ืนและวัฒนธรรมอ่ืนที่แตกต่างออกไป อัตลักษณ์
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ทางชาติพันธุ์เป็นที่มาของลักษณะทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์  ซึ่งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ได้ถูก
น าเสนอผ่านการแสดงออกทางวัฒนธรรมในหลายลักษณะเช่น นิยายปรัมปรา ความเชื่อทางศาสนา 
พิธีกรรม ประวัติศาสตร์พ้ืนบ้าน คติธรรม และศิลปะ การแสดงออกทางวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นการ
น าเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่มีความหมายต่อปัจเจกชน นอกจากนี้การแสดงออกทางวัฒนธรรม
ยั งท า ให้ เ กิ ดความแตก ต่างระหว่ า งกลุ่ มชาติ พันธุ์ ต่ า งๆ ซึ่ ง สมาชิ กกลุ่ มหนึ่ ง อาจแสดง 
อัตลักษณ์ที่ต่างกันออกมา ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ และเงื่อนไขที่ต่างกัน (ยศ สันตสมบัติ,2551) 

สจ๊วตฮอลล์(Stuart Hall) เสนอว่าอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เป็นกระบวนการที่ไม่เคยหยุดนิ่ง 
และเป็นพลวัตเสมอ ส่งผลให้ทั้งปัจเจกบุคคลและกลุ่มคนมีลักษณะเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ไม่เคยสมบูรณ์
บ่อยครั้งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ถูกก าหนดโดยเงื่อนไขที่เรียกว่า “discursive practices” ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษา ความหมายที่ถูกสร้างขึ้น และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีเหตุผลหรือ
จุดประสงค์ร่วมกัน กระบวนการนี้ก่อให้เกิดการแบ่งแยกและก่อให้เกิดความรู้สึกไม่แน่นอน เนื่องจาก
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการนิยามคนอ่ืน ปัญหาคือไม่มีอัตลักษณ์ใดที่เป็นอัตลักษณ์ถาวร การ
สร้างภาพตัวแทนทางวัฒนธรรมมีความเป็นพหุลักษณ์มากขึ้น อัตลักษณ์ทั้งหลายจึงมีลักษณะชั่วคราว 
ขึ้นอยู่กับสถานะของอัตลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้น (นิติ ภวัครพันธุ์, 2558) 

Frederik Barth ได้กล่าวว่าลักษณะของคนในกลุ่มชาติพันธุ์นั้นมีจุดเด่นอยู่ 2 ประการ  
1.สมาชิกในกลุ่มต้องส านึกว่าตนเองสังกัดอยู่ในกลุ่มนั้นๆมีความรู้สึกเป็นพวก

เดียวกัน บาร์ธใช้ค าว่า Self Ascription 
2.ในอีกด้าน สมาชิกของกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนที่อยู่ในสังคมเดียวกันต่างยอมรับว่าสมาชิก

ในกลุ่มแรกเป็นสมาชิกตามท่ียืนยัน บาร์ธใช้ค าว่า Ascription By Others  
ตามความคิดของบาร์ธอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ประกอบไปด้วยการที่บุคคลนั้นมีลักษณะทางวัฒนธรรม
และส านึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกลุ่ม และจากสังคมอ่ืนๆที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยก็เห็นพ้องและนิยามว่า
บุคคลนั้นๆเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวัฒนธรรมนั้นจริง 
 ซึ่งนักวิชาการที่มีความเห็นคล้ายกับที่บาร์ธอธิบายเรื่องของอัตลักษณ์คือ ลิตเติ้ลจอห์น
และฟอสส์(Littlejohn, S. & Foss, K., 2008)ได้พูดถึงไมเคิลเฮชต์และคณะเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ
สื่อสารที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ว่าอัตลักษณ์เป็นจุดเชื่อมกันระหว่างปัจเจกบุคคลและสังคม ส่วนการ
สื่อสารเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงผู้คนในสังคม อัตลักษณ์คือสิ่งที่อธิบายความเป็นสมาชิกในรูปแบบ
ของรหัส เช่น ภาษา ท่าทาง การแต่งกาย เป็นต้นเฮชต์บอกว่าอัตลักษณ์มีหลายมิติด้วยกัน มีมิติของ
ของอารมณ์ การเรียนรู้หรือปัญญา การกระท าหรือพฤติกรรม และมิติทางจิตใจประกอบกันอยู่ เป็น
ชุดความคิดและความเข้าใจที่มีต่อการด ารงชีวิตโดยปกติผู้คนจะมีอัตลักษณ์หลักคงที่แต่อัตลักษณ์ก็
ไม่ใช่สิ่งตายตัวจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และการสื่อสารนี้เองที่เป็นกลไกที่ท าให้อัตลักษณ์สามารถ
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เกิดความเปลี่ยนแปลงรวมถึงเป็นเครื่องมือในการสร้างอัตลักษณ์ เฮชท์เสนอว่าความรู้สึกต่ออัตลักษณ์
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 

 
1.การมองตนเอง (Subjective Dimension) 
2.มุมมองของผู้อื่นที่มีต่อเราหรือมุมมองตัวเราเองที่เราได้เรียนรู้จากผู้อ่ืน (Ascribed 

Dimension) ซึ่งเปน็ความเห็นที่สอดคล้องกับของบาร์ธ 
 2.อัตลักษณ์กับกลุ่มชาติพันธุ์ 
 งานศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของผู้คนในสังคมมักมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้คนที่ถูกเรียกว่าชน
“กลุ่มน้อย” และ “กลุ่มย่อย” ซึ่งได้มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่ม
วัฒนธรรมย่อยในหลากหลายประเด็นด้วยกันโดยมากในงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของกลุ่ม
ชาติพันธุ์มักจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การปรับตัว และการใช้อัตลักษณ์เป็นเครื่องมือใน
การต่อรอง 

ปิยะพร วามะสิงห์ (2538) กล่าวว่าปัญหาชนกลุ่มน้อยเป็นปัญหาที่ทุกประเทศประสบ อาจ
เกิดข้ึนมาควบคู่กับการเกิดของรัฐชาติและการพัฒนาของสังคมที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนขึ้น ประเทศ
หรือรัฐชาติในปัจจุบันคือการรวมเอาดินแดนของคนกลุ่มต่างๆซึ่งมีประวัติความเป็นมา เชื้อชาติ ภาษา 
ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและความเชื่อที่แตกต่างกันเข้ามาไว้ด้วยกันและการอพยพย้ายถิ่น
ของผู้คนก็เป็นการะบวนการที่มีมาแต่โบราณแล้วจึงเป็นเหตุให้ในประเทศหรือรัฐชาติหนึ่ง
ประกอบด้วยชาติพันธุ์ที่แตกต่างหลายกลุ่ม ในกลุ่มของ “พวน” ที่อยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความ
เปลี่ยนแปลงส านึกความเป็นพวนยังคงหลงเหลืออยู่  มีการธ ารงชาติพันธุ์ผ่านชมรมไทยพวน มีการ
รักษาฟ้ืนฟูประเพณีต่างๆ ซึ่งความผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยก็เห็นได้อย่างชัดเจน 

โดยอัตลักษณ์ที่เกิดจากกระบวนการสร้าง รับรู้และตอกย้ าจากภายในมักจะมีเหตุปัจจัยอ่ืนๆ
เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องที่ท าให้สังคมนั้นมีการรื้อฟ้ืนหรือแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มตัวเองอย่าง
เข้มแข็ง 

วันดี สันติวุฒิเมธี (2545) ได้พูดถึงกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ของชาวไทใหญ่
ชายแดน ไทย – พม่า ได้พูดถึงความเลื่อนไหลของอัตลักษณ์ที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคม
ต่างๆ เริ่มจากวิถีความเป็นไทใหญ่ที่ชัดเจน ภาษา ศาสนา เครื่องแต่งกาย ต่อมาเมื่อเกิดความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมมีความขัดแย้งกับพม่า ชาวไทใหญ่มีวิธีการตอกย้ าส านึกในรูปแบบต าราเรียนที่
มีเนื้อหาเกี่ยวโยงกับการเมือง บทเพลงปลุกความรักชาติเพ่ือสร้างจิตส านึกความเป็นไทใหญ่ ต่อมา
เมื่อชาวไทใหญ่พ่ายแพ้ถูกบังคับให้เป็นไปตามทางรัฐบาลพม่าต้องการท าให้ไทใหญ่ส่วนมากหลบหนี
เข้ามาในประเทศไทย อัตลักษณ์ได้ถูกตอกย้ าอีกครั้งเพ่ือคงความเข้มแข็งและส านึกในชาติพันธุ์ 
อย่างเช่นต าราเรียนของชาวไทใหญ่ต้องมีการปรับเปลี่ยนไม่ให้มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองและ
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มุ่งเน้นไปทางวัฒนธรรมและศาสนา รวมถึงความรู้ในด้านประวัติศาสตร์การเกิดขึ้นของขบวนการกู้
ชาติ วัฒนธรรมประเพณีปอยปีใหม่หรือวันขึ้นปีใหม่แบบไทใหญ่ ประเพณีปอยปิดภาคเรียนภาษาไต 
ที่เป็นประเพณีที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเห็นความส าคัญของภาษาและวัฒนธรรม 
ไทใหญ ่ 

เช่นเดียวกันกับกรณีของการฟ้ืนฟูอัตลักษณ์ สุมิตร ปิติพันธ์ และ ด ารงพล อินทร์จันทร์ 
(2546) ได้เขียนถึงขบวนการฟ้ืนฟูภาษาและวัฒนธรรมไทอาหมในรัฐอัสสัม  ประเทศอินเดีย ใน
ขบวนการเคลื่อนไหวอย่างมีระบบมีโครงสร้างเพ่ือแสดงถึงอัตลักษณ์ของตนท่ ามกลางความ
หลากหลาย การฟ้ืนฟูอยู่บนฐานของรากเหง้าดั้งเดิมของคนไทอาหมที่ได้รับสืบต่อกันมา ทั้งองค์
ความรู้ทางปรัมปราคติ ประวัติศาสตร์ ประเพณ ีและพิธีกรรม มีการใช้ภาษาไทในการสวด รวมถึงการ
รักษาเอกสารโบราณต่างๆเป็นอย่างดี  มีการน าความเชื่อดั้งเดิมมาผลิตซ้ าเป็นการโต้ตอบด้วย
สัญลักษณ์ กระบวนการฟ้ืนฟูของชาวไทอาหมเป็นการปฏิบัติของอุดมการณ์ในการเคลื่อนไหวที่มี
วัฒนธรรมของตนเองเป็นแกนในการขับเคลื่อนเพื่อแสดงออกถึงอัตลักษณ์ท่ามกลางกระแสโลก 

จะเห็นได้ว่ากระแสโลกหรือกระแสของความเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบอย่างมากต่อความ
ส านึกในอัตลักษณ์และตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ สุเทพ สุนทรเภสัช (2546) ได้ศึกษาความส านึก
และการสร้างอัตลักษณ์ของชาวไทยถิ่นเหนือ ว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดความ
ส านึกในอัตลักษณ์วัฒนธรรม พร้อมยกให้เห็นตัวอย่างทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเมืองล้านนา 
และการที่ชาวไทยถิ่นเหนือก าหนดกลุ่มชาติพันธุ์เรียกตัวเองว่าคนเมือง พูดภาษาค าเมือง และมีภาษา
เขียน อัตลักษณ์เหล่านี้เกิดจากความส านึกจากภายในของชุมชนเอง ซึ่งนอกจากการพยายามน าเอา
เอกลักษณ์ของตนมาต่อรองกับความเปลี่ยนแปลงในบางกลุ่มได้เกิดการผสมกลมกลืนเพ่ือความอยู่
รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงเช่นคนจีนคาทอลิกบ้านบางแวกที่  รุ่งนภา พราหมณ์วงศ์ (2544)ได้ศึกษา
ชี้ให้เห็นว่าชาวจีนในชุมชนมีการผสมผสานบูรณาการทางสังคมวัฒนธรรม โดยการรับศาสนาคริสต์เข้า
มาเพ่ือเลื่อนสถานภาพทางสังคม แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ลบความเชื่อเดิมของตนเองที่ขัดกับ
หลักการของศาสนาอย่างการเคารพวิญญาณบรรพบุรุษ พิธีกรรมต่างๆจึงมีความผสมผสานป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน 

กลุ่มชาติพันธุ์จะมีส านึก ความเข้าใจและความพยายามในการรักษาฟ้ืนฟูอัตลัษณ์ของตนเอง
เอาไว้ด้วยเหตุผลจากปัจจัยภายนอกที่ได้กระตุ้นให้คนในสังคมต้องหยิบยกเรื่องของตัวตนส านึกในชาติ
พันธุ์และอัตลักษณ์ขึ้นมาเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งของสังคมตนเองเพ่ือต่อรองกับกระแสโลก 
ท าให้เห็นว่าอัตลักษณ์นั้นก็มีความไหลลื่นเคลื่อนไหวเพราะเพ่ือจะธ ารงซึ่งตัวตนและอัตลักษณ์การ
ผสมผสานปรับตัวนั้นเป็นหนทางที่เอ้ือต่อการด ารงอัตลักษณ์ ตัวอย่างเช่นบทความที่กล่าวถึงการ
แปลงผ่านอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ในภาคเหนือของเวียดนาม พิเชฐ สายพันธ์(2547)  ที่ศึกษากลุ่มคนไทใน
เวียดนามตะวันตกเฉียงเหนือ ที่มีหลายกลุ่มหลายอัตลักษณ์หลากหลายที่มาทางประวัติศาสตร์การ
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ติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มท าให้เกิดการหยิบยืมอัตลักษณ์ระหว่างกลุ่มเข้ามาผสมผสาน
ปรับเปลี่ยนกลับของตนทั้งแบบชั่วคราวและถาวร ซึ่งท่ามกลางกระแสสังคมอัตลักษณ์ที่เคยถูกหยิบใช้
ในเงื่อนไขหนึ่งก็ถูกน ามาใช้ในเงื่อนไขอ่ืนๆท าให้เห็นว่าอัตลักษณ์นั้นมีการผสมผสานและเคลื่อนไหวได้
โดยคนในเป็นผู้เลือกเอง 

ในสังคมปัจจุบันอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ไม่ได้ เป็นเรื่องของชนกลุ่มน้อยเท่านั้น  
อนงค์ บรรเจิดวานิช (2545) ได้ศึกษาวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นในประเทศไทยที่เข้ามาท าธุรกิจและอาศัย
ในประเทศไทยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ธ ารงรักษาอัตลักษณ์ของตนเองอย่างเข้มแข็ง  มีการใช้ภาษาของ
ตนเองอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีการติดต่อสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด สังคมคนญี่ปุ่นในประเทศไทยเป็น
สังคมค่อนข้างปิด เนื่องด้วยความเป็นชาตินิยมสูงของคนญี่ปุ่น ไม่เพียงเท่านั้นสถานภาพต่างๆใน
ครอบครัวคนญี่ปุ่นก็ยังคงเหมือนกับที่ประเทศญี่ปุ่น เช่น บทบาทของสตรี ผู้หญิงญี่ปุ่นยังคงเป็น
แม่บ้านไม่นิยมออกไปท างานนอกบ้าน สินค้าต่างๆที่เลือกอุปโภคบริโภคมักซื้อสินค้าญี่ปุ่น อัตลักษณ์
ของคนญี่ปุ่นจึงมีความชัดเจนเป็นอย่างมาก 
 

2.อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ที่ถูกตีความโดยคนนอก 
นอกจากอัตลักษณ์จากวามการแสดงออกของคนในชาติ คนในชาติใช้อัตลักษร์เป็นจุดแข็ง

และเป็นเครื่องมือในการต่อรองทั้งยังมีอีกหลายกลุ่มคนที่ถูกตีค่าอัตลักษณ์จากมุมมองของคน
ภายนอกและเป็นทีรู่้จักผ่านการผลิตซ้ าของคนภายนอกสังคม เช่น เรื่องชาวอาข่ากับภาพลักษณ์ที่ถูก
สร้างให้สกปรกล้าหลัง แต่ดึงดูดใจ   

ปนัดดา บุณยสาระนัย( 2546)  ได้กล่าวถึงผู้ค้ากลุ่มหนึ่งที่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงแต่งกายสวม
เครื่องประดับและเสื้อท่ีมีลวดลาย แบบชาวอาข่า ในแหล่งท่องเที่ยวส าคัญๆ แม้ว่าบางคนจะไม่ได้เป็น
ชาวอาข่าเลยก็ตาม แต่ก็มีชาวอาข่าบางส่วนที่เลิกท าอาชีพท าการเกษตรแล้วมาใส่ชุดขายของในเมือง
โดยเฉพาะตอนกลางคืน ภาพลักษณ์ของคนทั่วไปที่เห็นชาวเขามาขายของย่อมสนใจเพราะจากการ
ผลิตซ้ าให้ความหมายผ่านสื่อชาวเขาคือคนจน ไม่มีการศึกษา สกปรก ยาเสพติด และด้วยภาพลักษณ์
ของความเป็นชาวเขาท่ีถูกเข้าใจท าให้เกิดโอกาสในการท ามาหากินมากขึ้นหรือเรื่องของชาวม้งกับฝิ่น
สื่อในไทยได้ผลิตซ้ าเรื่องชาวม้งกับฝิ่นท าให้ภาพลักษณ์ของชาวม้งที่คนนอกเข้าใจคือการเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพย์ติด ซึ่งชาวม้งมีวัฒนธรรมการปลูกฝิ่นตั้งแต่สมัยก่อน ส าหรับชาวม้งฝิ่นไม่ได้เป็นยาเสพย์ติด
แต่เป็นพืชเศรษฐกิจที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆเช่นแลกเปลี่ยน เป็นสินสอด เป็นตัวชี้วัด
สถานภาพทางสังคม มีความเชื่อ มีต านานและมีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรม แต่เมื่อคนภายนอกมอง
และตีความฝิ่นถูกลดค่าและตีตราเป็นยาเสพย์ติดและสื่อก็ผลิตซ้ าเรื่องราวเหล่านี้ท าให้คนเข้าใจว่า
เป็นอัตลักษณ์ของม้งแสดงถึงความล้าหลัง โดยรัฐและสื่อได้เลือกเอาภาพของชาวม้งที่เคยเป็นผู้ปลูก  
ผู้เสพและผู้ขายฝิ่นในอดีตมานพเสนอเพียงด้านเดียว ท าให้ค านิยามและความเข้าใจที่มีต่อชาวม้ง
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ปรากฏในภาพลักษณ์ที่อันตราย ชาวม้งรุ่นใหม่จึงละทิ้งอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของตนเอง(อรัญญา 
ศิริผล, 2546) 

อัตลักษณ์ที่ถูกตีความโดยคนภายนอกต่อกันไปท าให้เกิดเป็นมายาคติที่สังคมมีต่อกลุ่มชาติ
พันธุ์ เช่นชาวม้งที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้นได้เริ่มปรากฏต่อสังคมไทยในพ.ศ.2510เป็นต้นมาชาวม้งได้ 
กลายเป็นกลุ่มที่ถูกสร้างให้มภีาพลักษณ์มากมายตั้งแต ่“ม้งแมวแดง” ผู้บ่อนท าลายความมั่นคงในช่วง
ที่มีความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อชาวม้ง รวมถึงภาพม้งกับการปลูกฝิ่นและ
เป็นตัวการตัดไม้ท าลายป่าไป ไปจนถึงชาวม้งในภาพลักษณ์ของผู้ท าลายป่าต้นน้ าและใช้สารเคมีใน
พ้ืนที่ป่าบนภูเขาสูงในประเทศไทย และชาวม้งกับขบวนการค้ายาบ้า ความคิดเหล่านี้ก่อให้เกิด 
มายาคติต่างๆ เกี่ยวกับชาวม้ง ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ชาวม้งเท่านั้นที่มีโดนคนภายนอกก่อให้เกิดมายาคติ
เหล่านี้ (ขวัญชีวัน บัวแดง และคณะ,2546) 

 
3.อัตลักษณ์ของชาวไต้หวัน 

 “อัตลักษณ์”ของชาวไต้หวันเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง June Teufel Dreyer 
(2003) ได้เขียนบทความเรื่อง Taiwan’s Evolving Identity โดยมีการล าดับเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของอัตลักษณ์คนไต้หวันโดยได้พูดถึงในช่วงแรกคือ สมัยการ
อพยพมาจากแผ่นดินใหญ่ในช่วงราชวงศ์แมนจูมาจนถึงภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นที่ได้สร้าง
ความรู้สึกเกี่ยวกับการปกครองของญี่ปุ่นจากส่วนผสมของแรงจูงใจคือความหมายของความต้านทาน
ความกลัวของการลงโทษประโยชน์ของการท างานร่วมกันและชื่นชมความส าเร็จของแท้ส าหรับญี่ปุ่น 
เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มีผลต่อพัฒนาการของอัตลักษณ์ของชาวไต้หวันซึ่งต่อมาเป็นสมัยของเจียงไคเช็ค
ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านมีการประท้วงที่ท าให้เกิดการสังหารหมู่ในวันที่ 28กุมภาพันธ์ ที่เป็นจุดด่าง
ในใจของคนไต้หวันต่อรัฐบาลของเจียงไคเช็คเสมอการกดขี่ต่างๆสร้างความไม่พอใจให้กับคนไต้หวัน
เป็นอย่างมาก  ในสมัยของรัฐบาลก๊กหมินตั๋ง เป็นช่วงเวลาที่เห็นได้ชัดเจนถึงความแตกต่างของ 
“ความเป็นจีน” และ “ความเป็นไต้หวัน” มีวลีที่ถามกันอยู่เป็นประจ าคือ “คุณเป็นมันหรือเผือก” 
เป็นค าถามที่ถามถึงบรรพบุรุษ “มัน” คือชาวไต้หวันที่มีบรรพบุรุษอยู่ที่ไต้หวันที่เรียกว่ามันเพราะ
เกาะไต้หวันมีรูปร่างเหมือนมันเทศ ส่วน “เผือก” หมายถึงครอบครัวที่มีบรรพบุรุษเป็นชาวหรืออีกนัย
หนึ่งคือครอบครัวของทหารในสมัยก๊กหมินตั๋ง ในยุคนี้รัฐบาลก๊กหมินตั๋งได้มีความพยายามลบล้าง
ความเป็นญี่ปุ่นและเพ่ิมความเป็นจีน จนกระทั่งถึงช่วงสงครามเกาหลีที่อเมริกาไม่ต้องการให้รัฐบาล
ปักก่ิงยึดไต้หวันไดจ้ึงยื่นมือเข้ามาช่วยและเป็นพันธมิตรกับไต้หวัน ในช่วงต่อมาเป็นช่วงเวลาที่เกิดการ
บังคับให้เปลี่ยนแปลงจากภายในสืบเนื่องจากสงครามเกาหลีท าให้ไต้หวันเห็นว่าตัวเองสามารถพัฒนา
ต่อไปได้ในฐานะประเทศจึงเป็นช่วงที่ไต้หวันได้เรียกชื่อตัวเองว่า Republic of Chinaต่อมาเป็นยุค
บทบาทของชาวไต้หวันในภาคใต้ที่มีครอบครัวของทหารก๊กหมินตั๋งน้อยและไม่ตกอยู่ใต้อ านาจรัฐนัก
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ได้ออกมาแสดงจุดยืนถึงการแบ่งแยกออกจากจีนอย่างชัดเจน และพูดถึงประเด็นของท้องถิ่นไต้หวัน
มากขึ้นเรื่อยๆ เรียกได้ว่าเป็นเริ่มต้นของอัตลักษณ์คนไต้หวันในศตวรรษที่ 20 จนมาถึงปี ค.ศ.2000 ที่
รัฐบาลของเฉินขึ้นมาและเกิดนโยบาย new Taiwan policy ที่ท าให้ทุกคนในแผ่นดินเข้าใจว่าทุกคน
เป็นชาวไต้หวัน ท าให้เกิดความเข้าใจในอัตลักษณ์ที่แตกต่างขึ้นเรื่อยๆ 

Chang Yen Tsai (2007) ได้เขียนเรื่อง National , Identity , Ethnic Identity and Party 
Identity in Taiwanในบทความนี้ได้พูดถึงรัฐชาติ ตัวตน ชาติพันธุ์ และการเมืองของไต้หวันโดย
ผู้เขียนได้พูดว่าไต้หวันนั้นแน่นอนว่ามีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับจีนแผ่นดินใหญ่ แต่
ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาและแปรเปลี่ยนรูปแบบเป็นของตนเองในพ้ืนที่เกาะไต้หวันภายใต้
ประสบการณ์ที่หลากหลาย ผู้เขียนได้เสนอว่าหากมองจากปัจจุบันสิ่งที่มีผลกระทบต่ออัตลักษณ์ของ
ชาวไต้หวันคือการเมือง ตอนนี้พรรคการเมืองต่างก็หยิบยกประเด็นเรื่อง “อัตลักษณ์” มาเป็นประเด็น
ในการน าพาประเทศไปตามนโยบาย เรื่องของอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมแท้จริงนั้นเป็น
บทบาทรองลงไป ซึ่งผู้เขียนได้ให้ข้อสรุปว่าหากจะมองอัตลักษณ์ของไต้หวันในปัจจุบันสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 3ประเด็นด้วยกันคือ  

1.อัตลักษณ์ชาติ  
2.อัตลักษณ์ชาติพันธุ์  
3.อัตลักษณ์ทางการเมือง 

ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าอัตลักษณ์ของไต้หวันยังมีแนวโน้มจะถูกขัดเกลาและพัฒนาต่อไป โดยเฉพาะเมื่อ
ประชาธิปไตยและการเมืองยังคงพัฒนาต่อไปอยู่ 
 Shiau-Chi Shen (2013) ได้เขียนบทความที่สอดคล้องกับเรื่องที่ Chang ได้กล่าวไปคือ
ความเกี่ยวข้องกันของการเมืองและอัตลักษณ์ของคนไต้หวัน ในชื่องานว่า Democracy and Nation 
Formation: National Identity Change and Dual Identity in Taiwan, 1991-2011 การศึกษา
ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนของอัตลักษณ์ทั้งสองประเทศอยู่บนกระบวนการที่แตกต่างที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างขั้นตอนทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันและความแตกต่างของสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ
พวกเขาเป็นผลของกองก าลังทางการเมืองที่แตกต่างกันเอกลักษณ์ประจ าชาติไต้หวันเริ่มที่จะเพ่ิมขึ้น
ในช่วงต้นปี ค.ศ.1990 เอกลักษณ์ประจ าชาติจีนเริ่มลดลงภายหลังจากปี ค.ศ.2000 ผ่านมาสอง
ทศวรรษจึงเห็นความชัดเจนของตัวตนไต้หวันการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับรัฐและ
การเมืองมากกว่าประวัติศาสตร์และเชื้อชาติที่สามารถอธิบายการเพ่ิมขึ้นของเอกลักษณ์ประจ าชาติ
ไต้หวันยังคงปรากฏการถกเถียงเรื่องอัตลักษณ์อยู่ว่าลักษณะทางชาติพันธุ์มีผลต่อเอกลักษณ์ประจ า
ชาติไต้หวันด้วยประวัติศาสตร์และภาษาซึ่งได้รับการเน้นย้ ามากผ่านทางการเมืองและชนชั้นทาง
วัฒนธรรมนักวิชาการถือว่าเป็นเพียงช่องทางหนึ่งของการพัฒนาประเทศที่ส าคัญคือการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในขณะที่สถาบันประชาธิปไตยและการปฏิบัติที่ก าหนด 
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อาณาเขตทางนิตินัยของรัฐ (ชาวสาธารณรัฐประชาชนจีน) เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้
บรรทัดฐานใหม่ส าหรับกลุ่มความเข้าใจของตัวเอง ผ่านการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยประชาชนกับชุมชนทางการเมืองไต้หวันมีการปลูกฝังในหมู่ประชาชนเอกลักษณ์
ประจ าชาติไต้หวันที่พรั่งพรูออกมาผ่านเส้นทางนี้  และสามารถที่จะอยู่ร่วมกับเอกลักษณ์ประจ าชาติ
จีน ความเสื่อมโทรมของเอกลักษณ์ประจ าชาติจีนจึงส่งผลให้เกิดความชัดเจนขึ้นของตัวตนชาวไต้หวัน 
จากเอกลักษณ์ประจ าชาติ จีนในไต้หวัน  การรวมประเทศกับจี นจึ งหมายถึ งการก าจั ด 
อัตลักษณ์ของไต้หวันและถูกปกครองโดยสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 จากการศึกษาเรื่องของอัตลักษณ์จะเห็นได้ว่ากลุ่มคนต่างๆนั้นได้มีการหยิบยกอัตลักษณ์มา
เป็นเครื่องมือในการสร้างจิตส านึกร่วม และใช้ต่อรองซึ่งท าให้เห็นว่าอัตลักษณ์มีความเกี่ยวข้องกับ
เรื่องอ่ืนที่ใหญ่กว่าเพียงแค่ความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่มและอัตลักษณ์ของคนไต้หวันเป็น
ประเด็นที่มีการศึกษาและถูกพูดถึงโดยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นมักน าเสนอในภาพกว้างที่มี มักปัจจัย
ทางการเมืองมาเกี่ยวข้อง ซึ่งในการศึกษาครั้งผู้ศึกษาจะศึกษาเรื่องราวของอัตลักษณ์นี้ผ่านเรื่องเล่า
เกี่ยวกับประสบการณ์ในชีวิตซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้มีผู้อื่นศึกษากันมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วดังจะทบทวน
ในประเด็นต่อไป 
 
งานศึกษาเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิต 
 1.นิยามและความหมายของเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิต 
รูธเบเนดิค(1959) เคยพูดไว้ในโอกาสที่เธออ าลาต าแหน่งผู้อ านวยการแห่งสมาคมมานุษยวิทยา
อเมริกาในปี ค.ศ.1947 ว่า คุณค่าของชีวประวัติอยู่ตรงที่เป็นภาพสะท้อนประสบการณ์ของมนุษย์ ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องสังคมหรือเรื่องส่วนตัว ประสบการณ์จะสะท้อนความเป็นมนุษย์ของเจ้าของประวัติที่มี
ชีวิตอยู่บนโลก เบเนดิคอธิบายว่ามนุษยศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ให้ตัวแบบส าหรับการท าความเข้าใจของ
คนมากกว่าสังคมศาสตร์ ซึ่งถูกครอบง าด้วยแนวคิดแบบ Positivism โดยเฉพาะวิชาจิตวิทยา ในช่วง
สมัยของเบเนดิค การศึกษาชีวประวัติก าลังได้รับความสนใจเนื่องจากเป็นวิธีที่จะช่วยให้เข้าใจ
บุคลิกภาพและประสบการณ์ของบุคคล ทั้งนี้ผลจากบรรยากาศในช่วงทศวรรษที่70 เริ่มมีการเปลี่ยน
วิธีศึกษาไปเป็นแบบสหสาขาวิชาและสนใจในการวิเคราะห์เรื่องเล่า การสะท้อนตัวตน การตีความ 
การสะท้อนอารมณ์ความรู้สึก ปรากฏการณ์นิยม วิเคราะห์จิต และการวิพากษ์ทางวัฒนธรรมที่มี
รากฐานมาจากทฤษฎีมาร์กซิสม์และเฟมินิสม์ อาจกล่าวได้ว่าเบเนดิคเชื่อมั่นในวิชามนุษยศาสตร์
เพราะน าไปศึกษาชีวประวัติได้ 
 ลิวอิส แอลแลงค์เนส(1965) อธิบายว่าชีวประวัติกลายเป็นประเด็นที่มานุษยวิทยาสนใจตั้งแต่
ปี ค.ศ.1925 - ค.ศ.1945 หนังสือเรื่อง Crashing Thunder (1926) โดยพอลเรดิน เป็นบรรณาธิการ
เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้มาจากค าบอกเล่าของชาวบ้านวินเนบาโก ชีวประวัติในฐานะการมีส านึกต่อ
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ตัวเองเริ่มมีความส าคัญในช่วงทศวรรษที่  30-40 พร้อมๆ กับการมาถึงของทฤษฎีวัฒนธรรมกับ
บุคลิกภาพ ดัชนีส าคัญในการศึกษาประวัติชีวิตและบุคลิกภาพมาจากสภาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
ดอลลาร์ด(1935) ได้แจกแจงกฎเกณฑ์ส าหรับการพิจารณาเรื่องประวัติชีวิตนี้ ซึ่งประกอบด้วย  

1.ประวัติชีวิตต้องเก่ียวข้องกับวัฒนธรรม  
2.พฤติกรรมของบุคคลต้องแสดงต่อส่วนรวม  
3.ต้องมีการแสดงบทบาทของครอบครัว  
4.มีการแสดงพฤติกรรมทางสังคม  
5.มีความต่อเนื่องของประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยผู้ใหญ่  
6.ต้องชี้ให้เห็นสถานการณ์ทางสังคมที่มีลักษณะเฉพาะ  
7.ประวัติชีวิตจะต้องถูกเรียบเรียงและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  

กฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ถูกน าไปใช้ในหนังสือ Crashing Thunder ดอลลาร์ด สรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็น
เรื่องทางวัฒนธรรมของชาววินเนบาโก มากกว่าที่จะเป็นการวิเคราะห์ชีวิตของมนุษย์ 
 กอร์ดอน อัลพอร์ท (1942) ไคลด์ คลักโคลน (1945) และลิวอิส แอลแลงค์เนส(1965) ได้
เสนอวิธีการและเทคนิคต่างๆ ส าหรับน าไปศึกษาชีวประวัติเช่น การศึกษาจากบันทึกส่วนตัว ปัญหา
ของความน่าเชื่อถือ และความถูกต้อง ประเด็นใหมส่ าหรับการวิเคราะห์วัฒนธรรมและการใช้ข้อมูลใน
อัตชีวประวัติคือ การศึกษาที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ทางมานุษยวิทยา เสนอโดยคลักโคลน และแลงค์เนส 
ทั้งคู่ต้องการน าแนวคิดแบบ Positivism ไปใช้รวมกับแนวคิดมานุษยนิยม เช่น วิธีสุ่มตัวอย่าง  
คลักโคลนอธิบายว่าประวัติชีวิตของสตรีสามารถใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาวัฒนธรรมได้ คลักโคลนเชื่อ
ว่าเมื่อนักมานุษยวิทยาสนใจเรื่องราวในอดีตก็จะท าให้มองข้ามข้อมูลในปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญใน
การเข้าใจกระบวนการต่อตนเองของชีวิต  คลักโคลนตั้งสมมุติฐานว่าการศึกษาด้วยการมอง
ปรากฏการณ์นิยมจะช่วยให้เข้าใจชีวประวัติและประสบการณ์ของบุคคล เขากล่าวว่านักมานุษยวิทยา
คุ้นเคยกับการบันทึกประวัติของคนโดยแบ่งเป็นช่วงเวลาต่างๆ การบันทึกประวัติเช่นนี้สะท้อนออกมา
โดยการสัมภาษณ์ ในหลายวัฒนธรรมมีการคิดถึงเวลาซึ่งอาจแตกต่างไปจากชาวตะวันตก ดังนั้นการ
บ่งบอกช่วงเวลาที่ถูกต้องอาจท าได้ยากหรือไม่สอดคล้องกับความจริง การน าแนวคิดของคลักโลนมา
ใช้ศึกษาประวัติชีวิตอาจท าให้เข้าใจมากข้ึน 

การศึกษาของแลงจ์เนส(1965) ใช้การวิเคราะห์วรรณกรรม เป็นวิธีใหม่ในการศึกษา
ชีวประวัติปัญหาทางศีลธรรม เช่น เรื่องการปกป้องอัตลักษณ์ของบุคคล ก าลังเกิดขึ้นในช่วงที่วิชา
มานุษยวิทยาก าลังเปลี่ยนวิธีคิด คลักโคลนและแลงจ์เนสพบว่าการน าทฤษฎีที่ตายตัวมาอธิบาย 
การศึกษาชีวประวัติในงานวรรณกรรมเป็นสิ่งที่เชื่อไม่ได้ เป็นเรื่องยากที่จะแยกความต่างระหว่าง
อัตชีวประวัติของมานุษยวิทยา กับการเขียนถึงอัตชีวประวัติในงานมานุษยวิทยา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า
ชีวประวัตินั้นสร้างขึ้นมาอย่างไร แนวการศึกษาที่ได้รับความนิยมมาจากความคิดของออสการ์ ลิวอิส
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(1961) ซึ่งได้สร้างชีวประวัติที่ละเอียดซับซ้อนราวกับเป็นประวัติส่วนตัวของบุคคล โดยไม่ได้ใช้การ
สัมภาษณ์หรือเสริมแต่ง เรื่องราวของชีวิตเริ่มต่างจากชีวประวัติโดยอิทธิพลของนักปรัชญาชาวยุโรป 
การวิจัยเกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตนั้นมิได้เป็นการแต่งเรื่องขึ้นมาเอง แต่เป็นเรื่องราวเฉพาะของบุคคล
ที่มีประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

การใช้แนวคิดแบบมนุษยนิยมและปรากฏการณ์นิยมมาศึกษาประวัติชีวิตเริ่มขึ้นในกลาง
ทศวรรษที่70 แนวคิดนี้หลีกหนีการมองแบบประวัติศาสตร์ตั้งแต่ต้นจนจบ แต่สนใจที่จะอธิบายเพียง
ช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต สะท้อนความคิดจากเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ
ระหว่างนักเขียนประวัติกับเรื่องราวของประวัติ การศึกษามุ่งที่จะวิเคราะห์เนื้อหาของประวัติมาก
กว่าเดิม แนวทางการเขียนชีวประวัติแนวใหม่ ได้แก่การเขียนประวัติส่วนตัวของนักมานุษยวิทยา ซึ่ง
เป็นเรื่องราวที่ไม่มีใครรับรู้  การเขียนในแนวนี้เป็นการเปิดเผยอารมณ์ความรู้สึกแบบการได้ค้นพบ
ตัวเอง และกระแสส านึกต่อตัวเองโดยเฉพาะผู้เขียนที่ต่อต้านการเหยียดสีผิวและการกดขี่ข่มเหงใน
รูปแบบอื่นๆ 

การศึกษาชีวประวัติที่น่าเชื่อถือเกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลความคิดปรากฏการณ์นิยม ซึ่งเกิดขึ้น
ในวิชาที่คาบเกี่ยวกับมานุษยวิทยาเช่น ภาษาศาสตร์ สังคมวิทยา และจิตวิทยา การศึกษาส่วนใหญ่
มักจะยึดทฤษฎีการฟังแบบไม่ล าเอียง และวิเคราะห์ประวัติชีวิตโดยพิจารณาจากแบบแผนของค าพูด 
การศึกษาแนวนี้ท าให้วาทกรรมในเรื่องเล่ากลายเป็นวัตถุชนิดหนึ่งมากกว่าจะเป็นตัวตนของคนผู้นั้น 
เรื่องราวที่เล่าออกมาจึงไม่จ าเป็นต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับบุคลิกภาพของคนเล่า การปฏิบัติทาง
วัฒนธรรมและภาษาจะถูกศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางอธิบายลักษณะความไม่ลงรอยกันระหว่าง
ประสบการณ์ชีวิตของบุคคลกับเรื่องท่ีถูกเล่าผ่านภาษา 

การอธิบายชีวประวัติในฐานะเป็นวิธีการศึกษาที่ตายตัวในทางมานุษยวิทยายังมีข้อจ ากัด
หลายประการ ชีวประวัติที่อธิบายในแนวทฤษฎีบุคลิกภาพในช่วงทศวรรษที่ 30-40 เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาแบบสหสาขาวิชา วิธีการศึกษาของดอลลาร์ดยังคงได้รับการสืบทอดมาพร้อมกับการให้
ข้อแนะน าไว้ 3 ประการคือ  

1.ชีวประวัติสามารถเสนอออกมาเป็นข้อเขียน ซึ่งอาจไม่ตรงกับข้อเขียนของนัก
ประวัติศาสตร์  

2.การสะท้อนตัวตนของบุคคลเป็นข้อมูลส าหรับการตีความ ข้อเขียนเกี่ยวกับ
ชีวประวัติคือข้อมูลชนิดหนึ่ง และตัวตนของคนเขียนก็อาจปรากฏอยู่ในชีวประวัตินั้น  

3.บริบททางประวัติศาสตร์ในชีวประวัติและเรื่องเล่าของชีวิตอาจเป็นเรื่องเฉพาะ
บุคคล ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างเรื่องราวที่ถูกเขียนกับ
ตัวผู้เขียนเอง 
2.วรรณกรรมที่เล่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิต 
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 จากหนังสือเรื่อง  “รูทส์” โดยผู้แต่ง  อเล็กซ์ ฮาลีย์(2521) (แปลโดย ปรานี วงษ์เทศ และ
คณะ) เป็นงานวรรณกรรมอเมริกันคลาสสิคเก่ียวกับเรื่องราวของชาวผิวด า (นิโกร) ที่ถูกไล่ล่าจากทวีป
แอฟริกาไปเป็น “ทาส” ในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เริ่ม เป็นงานเขียนที่พยายามถ่ายทอดให้เห็นถึงความ
เจ็บปวด ที่ชาวแอฟริกันถูกพรากจากภาษา และถิ่นวัฒนธรรมเดิมของตน พร้อมโดนล าเลียงมาเป็น
ทาสรับใช้ชาวผิวขาว ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้มีลักษณะการเขียนบรรยายที่สามารถสะท้อน
ความคิด สภาพสังคม หรือแม้กระทั่งระบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมขณะนั้นเช่น การแบ่งชนชั้น เพศ 
การศึกษา การเมืองการปกครอง ฯลฯ  

ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการเขียนค าน าเสนอ “จากวรรณกรรมผิวด าถึง Roots” ที่สามารถสะท้อน
ให้เห็นว่างานเขียนในแต่ละช่วงเป็นความพยายามที่จะถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนในช่วง
ต่างๆเพ่ือสะท้อนให้สังคมรับรู้  ดังนั้นวรรณกรรมเล่มนี้จึงถือเป็นหนึ่งตัวอย่างที่จะท าให้ผู้ศึกษา
พยายามท าความเข้าใจและศึกษาลักษณะการถ่ายทอดความคิดจากหนังสือเล่มนี้  ดังที่ผู้แปลหนังสือ
เล่มนี้มีความปรารถนาให้นักศึกษาด้านโบราณคดี สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ได้อ่านเปรียบเทียบ
นอกเหนือไปจากการศึกษาจากทฤษฎีและสิ่งส าคัญก็เพ่ือความเข้าใจในความเป็นมนุษย์อย่างเท่า
เทียมกัน 

ตามที่งานเขียนเล่มนี้ได้แสดงให้เห็นภาพสะท้อนของวรรณกรรมเล่มต่างๆ อาจสร้างความ
เข้าใจในการอ่านงานเขียนในลักษณะนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นงานเขียนของ ดูบัวส์(1911) ที่เป็นการเปิดเผย
ถึงการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างชนสองผิว หรือแฟรงค์ โนวิสที่เคยใช้การผลิตเพ่ือเป็นสัญลักษณ์
แสดงถึงพลังอ านาจที่ปกครองมนุษย์ หรือเพลงสวดในศาสนา (Negro Spiritauls) ก็เป็นการสะท้อน
ความคิดที่ใฝ่หาเสรีภาพ ตลอดรวมไปถึงอารมณ์หดหู่สิ้นหวังในอนาคตอันมืดมน งานเขียนเหล่านี้ได้
พัฒนาไปตามยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน ซึ่งงานแปลเรื่องรูทส์นี้ก็เป็นหนึ่งในงานเขียน ที่มีจุดประสงค์
เพ่ือให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึงสภาพวรรณกรรมเกี่ยวกับชนผิวด าในประเทศที่ร่ าหาสิทธิเสรีภาพไม่เว้นแต่ละ
วันบ้าง สิ่งส าคัญคืองานเขียนเล่มนี้เป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงงานเขียนในลักษณะนี้ได้อีกหลาย
เล่ม ที่ยังไม่มีผู้ใดแปลออกมาเป็นภาษาไทย จึงเป็นสิ่งควรท าความเข้าใจเพ่ือใช้ประกอบในการศึกษา
ครั้งนี้ 

ต่อมาในวรรณกรรมเรื่อง “พ้ืนถิ่น พ้ืนฐาน” โดยวรรณีวิบูลย์สวัสดิ์ (2531) เป็นหนังสือที่มี
เรื่องราวเกี่ยวกับ “เรื่องเล่าเก่ียวกับชีวิต” ที่มีการน าแนวคิดของนักวิชาการต่างๆ มาอธิบายให้เห็นว่า
การศึกษามานุษยวิทยาในแนวการศึกษาชีวประวัติบุคคลเป็นอย่างไร รวมทั้งมีการน าบทความ 
อัตชีวประวัติ ของหม่อมศรีพรหมา กฤดากร ซึ่งน าเสนอการวิเคราะห์แง่มุมที่ได้จากการอ่านเรื่องราว
นี้ตัวอย่างคือ เรื่องเล่าของหม่อมศรีพรหมา กฤดากร ที่เล่าเรื่องเมื่อครั้งทูลกระหม่อมหญิงศิราภรณ์
โสภณ(เล็ก)สิ้นพระชนม์  
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“…พอได้เวลาพลบค่ าพอดี เสียงปี่อูแอก็ขึ้น เปิดพรวดก็ดี ปี่ก็เป่าอย่าง
ละห้อย นั่นหมายความว่าเอาพระศพลงพระโกศ เด็กๆ บอกกันว่าใจหาย หยุดพูด
โจษกันพักหนึ่ง พอเสร็จพิธีก็เชิญพระโกศมาข้ึนพระเสลี่ยง เคลื่อนออกจากชานพระ
ต าหนักที่พระโกศมีคนประคองหน้าหลังข้างละคน แต่งตัวเหมือนเทวดา เรารู้จักคือ
จ าได้ว่า หม่อมเจ้าด ารัสด ารงเทวกุลกับหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี ซึ่งอยู่รวมกัน
ที่ห้องหม่อมเจ้า ถูกเรียกไปประคองพระโกศขบวนเชิญพระโกศบ่ายหน้าไปทางออก 
คือประตูเทวาพิทักษ์ ว่าจะเอาไปไว้ที่หอ จะเป็นชื่อนิเพทพิทยา หรือธรรมสังเวช 
หอนี้แหละ...”  

 
เนื้อหาสาระของเรื่องเล่าในหนังสือเล่มนี้มีลักษณะคาบเกี่ยวระหว่างอัตชีวประวัติกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับ
ชีวิต นอกเหนือจากการเล่าถึงชีวิตของตนเองแล้วผู้เขียนได้เสนอข้อมูลเรื่องเล่าเกี่ยวกับบุคคล 
เหตุการณแ์ละขนบธรรมเนียมประเพณีในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ไว้อย่างน่าสนใจจากแง่มุมที่หาได้ยากยิ่ง 
เหตุการณ์ที่เล่าในบทนี้ นอกจากจะเล่าถึงพิธีแห่พระศพสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์หนึ่งแล้ว  ยัง
สะท้อนให้เห็นว่าเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กในวัง หรือเด็กชาวบ้าน ย่อมชอบสนุก ซุกซน รื่นเริง สนุกสนาน
กันแบบเด็กๆ คล้ายคลึงกันจะผิดกันก็แค่สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ในแง่ของการเขียนเรื่องเล่า
เกี่ยวกับชีวิตเรื่องนี้ นอกจากจะเห็นส านวนการเขียนแล้วยังสะท้อนขนบธรรมเนียมของคนในวัง ซึ่ง
งานเขียนฉบับนี้เป็นแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ได้ดีเช่นกัน 

ในเวลาต่อมาหนังสือเรื่อง ดุจนาวากลางมหาสมุทร โดยคุณหญิงจ านงศรี รัตนิน(2538) เป็น
หนังสือที่มีจุดมุ่งหมายส าคัญในการน าเสนอให้ผู้อ่านได้เห็นภาพสะท้อนของการต่อสู้  ความรัก 
ความส าเร็จ ความผิดหวัง ความทุกข์ ความสุข และความแปรเปลี่ยน ที่มีอยู่ในชีวิตทุกชีวิต เนื้อหา
ภายในหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติตระกูลหวั่งหลี  ซึ่งเป็นชาวจีนที่เข้ามาตั้งรกรากใน
ประเทศไทยและสร้างฐานะขึ้นมาจนกลายเป็นตระกูลที่โด่งดังตระกูลหนึ่งในประเทศไทยมีลูกหลาน
สืบต่อมาหลายชั่วอายุคน เนื้อหาภายในเล่มนี้นอกจากจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของตระกูลหวั่ง
หลีแล้ว เรื่องราวต่างๆที่ถ่ายทอดออกมายังคงเนื้อหาและสาระในด้านอ่ืนๆตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น 
เรื่องราวเกี่ยวกับการเข้ามาของคนจีนในประเทศไทย โดยเฉพาะชาวจีนแต้จิ๋วที่เป็นเชื้อสายของ
ตระกูลหวั่งหลี หรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนในช่วงสมัยต่างๆ ตลอดจนภาพ
สะท้อนทางประวัติศาสตร์ด้านต่างๆ ก็ถูกถ่ายทอดออกมาจากหนังสือเล่มนี้  วรรณกรรมเล่มนี้จึง
สามารถน ามาเป็นตัวอย่างในกรณีศึกษาครั้งนี้ ด้วยความงามของภาษาเขียน เรื่องราวประวัติศาสตร์
ไทย-จีน หรือแม้กระทั่งข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ในเล่มนี้ก็จะน ามาเชื่อมโยงกับการศึกษาในครั้งนี้ 
ทั้งนี้เนื้อหาทั้งหมดนี้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับการศึกษาครั้งนี้  เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เกี่ยวกับ
ชีวประวัติชาวจีนคนหนึ่งที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย แต่อาจจะต่างกับเรื่องราวของตระกูล 
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หวั่งหลีตรงที่เป็นเรื่องราวของคนจีนชนชั้นกลางธรรมดาคนหนึ่ง ไม่ได้อยู่ในตระกูลอันโด่งดัง อย่างไรก็
ดีการศึกษาครั้งนี้น าเอาเรื่องราวจากหนังสือเล่มนี้มาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ต่างๆ เพ่ือท าให้เกิดความ
เข้าใจที่ดียิ่งขึ้น 

หนังสือเรื่อง “สังคมจีนในประเทศไทย : ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์” โดย G. William 
Skinner (2529) หนังสือเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ตั้งแต่สมัยก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 
17 จนถึงสมัย ค.ศ.1956 (สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ) โดยเนื้อหาทั้งหมดจะสะท้อนเรื่องราว
เกี่ยวกับคนจีนที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยในสมัยแรกและวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเรื่องราว
ทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้นอกจากจะสะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยในสมัยต่างๆ แล้วยัง
สะท้อนเรื่องราวของสังคมชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทส าคัญต่อประเทศ
ไทยเป็นอย่างมาก ดังที่ผู้แต่งให้ความส าคัญกับสังคมจีนในประเทศไทยว่า  

 
“...ชาวจีนโพ้นทะเลได้ครองความส าคัญส าหรับอนาคตของภูมิภาคแห่งนี้

ยิ่งขึ้นพร้อมๆ กันกับการสิ้นสุดของลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้การสถาปนาอ านาจรัฐคอมมิวนิสต์ของจีนท าให้จีนสามารถขยายอิทธิพลได้
มากขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม หลายศตวรรษก่อนวิวัฒนาการเหล่านี้ ชาวจีนโพ้นทะเลมี
บทบาทส าคัญอยู่แล้วในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญทางสังคมของประเทศ
ส าคัญๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่เป็นการเกินความจริงเลยที่จะกล่าวว่า เราจะ
ไม่สามารถเข้าใจหรือวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ไทยในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง หาก
แยกสภาพการเปลี่ยนแปลงของชาวจีนโพ้นทะเลออกไป แม้กระนั้นประวัติศาสตร์
ไทยและตะวันตกก็ท านองเดียวกันที่เกือบจะไม่ให้ความสนใจชาวจีนโพ้นทะเล จึง
หวังได้ว่าการศึกษาพิจารณานี้จะช่วยแก้ความไม่สนใจเปรียบเทียบเกี่ยวกับลักษณะ
ของชาวจีนโพ้นทะเลในผลงานทางประวัติศาสตร์ประเทศไทย และให้ภูมิหลังที่
จ าเป็นเพื่อความเข้าใจบทบาทของจีนในปัจจุบัน...” 

 
การศึกษาในประเด็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ในชีวิตยังพบได้ในสารนิพนธ์เรื่อง  

“เรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิต : โลกทัศน์ของช่างตัดเสื้อ ชาวไทยเชื้อสายจีน” โดยนางสาวศิริรัตน์ อัชชสุ-
วรรณ(2544) กล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของนายจุลย์อัชชสุวรรณ ผู้ซึ่งเป็นปู่ของผู้ศึกษาสารนิพนธ์
นี้ โดยเรื่องราวชีวิตของ ‘ซุกกุง’ ได้สะท้อนเรื่องราวทางสังคมวัฒนธรรมที่สะสมในช่วงชีวิตไว้มากมาย 
ความโดดเด่นของสารนิพนธ์เล่มนี้คือการหยิบยกประวัติชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนท่านหนึ่ง  ซึ่ง
สามารถน ามาแสดงภาพรวมของชาวจีนชนชั้นกลางในสังคมไทยได้  ในขณะเดียวกันที่การศึกษา 
“เรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของ ปฏิวัติ ชุ่มเย็น นักดนตรีเพ่ือชีวิตแรงงาน” สารนิพนธ์จัดท าโดย 
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กนกรส อุดร (2539) เน้นความสนใจไปในการศึกษาเรื่องเล่าชีวิตของปฏิวัติ ชุ่มเย็น ผู้เป็นนักดนตรีวง 
“เตาหลอม” ซึ่งเป็นวงดนตรีเพ่ือชีวิตแรงงาน ที่ได้รับการยอมรับในแวดวงแรงงานมากกว่า 15 ปี ว่า
ได้ต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคและแรงกดดันต่างๆ ทั้งจากนายทุนและรัฐโดยถูกกล่าวหาว่า เล่นดนตรีเพ่ือรับ
ใช้ลัทธิคอมมิวนิสต์ งานวิจัยชิ้นนี้นอกจากจะศึกษาประวัติชีวิตและผลงานของนักดนตรีผู้นี้แล้ว  ยัง
อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและพฤติกรรมซึ่งจะท าให้ทราบว่า เพราะเหตุใดบุคคลจึงมี
ลักษณะพฤติกรรมดังที่ปรากฏ และมีแรงจูงใจอย่างไรอยู่เบื้องหลังที่ท าให้เกิดพฤติกรรมเหล่านั้นขึ้น 

หนังสือที่กล่าวถึงประเด็นการถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตในเชิงชาติพันธุ์วรรณา ภายในหนังสือ
เรื่อง “เกิดเป็น ก ามุ” Being Kammu: my village, my life” แปลโดย ด ารง ทายานิน และปรานี 
วงษ์เทศ (2548) เป็นหนังสือซึ่งถ่ายทอดอัตชีวประวัติและผลงานทางชาติพันธุ์วรรณา โดยเล่าถึงชีวิต
ขนบธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัติ และความเชื่อของชาวก ามุ ที่สะท้อนจาก ‘คนใน’ หรือชาวก ามุ
เอง ถึงแม้ว่าเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะแสดงถึงความเชื่อ พิธีกรรม และวิถีชีวิตของชาวก ามุซึ่งต่างไป
จากคนในสังคมเมือง แต่ต้องยอมรับว่าสิ่งส าคัญที่สุดไมได้อยู่ที่เนื้อหาเหล่านั้น แต่กลับอยู่ที่การ
สะท้อนให้เห็นถึงหลักส าคัญของวิชามานุษยวิทยามากกว่า ดังทีศ่รีศักรวัลลิโภดม กล่าวไว้ว่า  

“หัวใจของวิชามานุษยวิทยาอยู่ที่การเห็นมนุษย์มีความสามารถในการเรียน
รู้เท่าเทียมกันหมด” (ปริตรตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, 2545)  

จากหนังสือ “เกิดเป็น ก ามุ” นี้ จึงได้ให้คุณค่าแก่ผู้ศึกษาสามารถน ามาเป็นแนวทางในการเรียบเรียง 
ถ่ายทอด และอธิบายรายละเอียดในส่วนต่างๆ ในเรื่องการศึกษาครั้งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที ่3 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 ในการศึกษาเรื่องอิทธิพลของอุดมการณ์ต่ออัตลักษณ์จากเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของชาว
ไต้หวันสามรุ่นกรณีศึกษาครอบครัวตระกูลไต้ เป็นประเด็นที่ผู้ศึกษาให้ความสนใจโดยผู้ศึกษาได้
เลือกใช้รูปแบบการศึกษา สนามศึกษาและประชากรและวิธีการเก็บข้อมูลโดยศึกษาวิจัยในเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งได้มาจากข้อมูลทั่วไปและการสัมภาษณ์ รวมไปถึงการวิเคราะห์
ข้อมูลข้างต้นเพ่ือหาข้อสรุป และเป็นการเก็บข้อมูลโดยตรงจากการลงภาคสนามโดยใช้วิธีการศึกษา
เฉพาะพ้ืนที ่(Case Study)  
 
กรอบแนวคิด 
ในการศึกษาเรื่องอิทธิพลของอุดมการณ์ต่ออัตลักษณ์จากเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของชาวไต้หวันสามรุ่น
ใช้แนวคิดในการวิเคราะห์2 แนวคิดด้วยกันคือ  

1.แนวคิดเรื่องความทรงจ า  
แนวคิดของเบน แอนเดอร์สัน เรื่องของรัฐชาติ ที่เบนมองว่าชาติเป็นชุมชนใน 

จินตกรรม ชาติเป็นจินตนาการที่สังคมประกอบสร้างขึ้นมาโดยท าให้ผู้คนรับรู้ว่า พวกเขาเป็น
ส่วนหนึ่งในชุมชนนั้น ความผูกพันธ์ของสมาชิกในสังคมยุคใหม่ไม่จ าเป็นต้องรู้จักหรือพูดคุย
กัน แต่ผู้คนเข้าใจได้ว่าเขาเป็นคนชาติเดียวกัน ซึ่งความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกด้านจิตใจที่
สื่อสารมวลชนอันทันสมัยสร้างให้เกิดส านึกเรื่องชาติขึ้นมา     ชาติในจินตนาการของ 
แอนเดอร์สันมีองค์ประกอบ3ประการคือ  

1.1.ชาติยังถูกจินตนาการว่ามีพรหมแดนหรืออาณาเขตที่จ ากัดชัดเจนแน่นอน  
1.2ชาติเป็นชุมชนที่ถูกจินตนาการให้มีความเป็นอธิปไตยเหนือตัวเองหรือก าหนด

ตัวเองได้  
1.3คือชาติเป็นสิ่งที่ถูกจินตนาการว่าเป็นชุมชน ที่มีความสัมพันธ์ทั้งในแนวลึกและ

แนวระนาบ  
 
 2.แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ 
 อัตลักษณ์คือความส านึกต่อตนเองว่า "ฉันคือใคร" ที่เกิดขึ้นจากการพบปะมีปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างบุคคลซึ่งในการปฏิสัมพันธ์ก่อให้เกิดการตีความหรือให้ความหมายของการกระท า รวมถึง
สามารถเกิดการต่อรองและตอบโต้ซึ่งกันและกันได้  กระบวนการความสัมพันธ์ทางสังคมเหล่านี้คือ
ความสัมพันธ์ที่ใช้สัญลักษณ์ที่มีความหมายร่วมกัน ท าให้สามารถระบุและเข้าใจสถานภาพของตนเอง
ได้จากทั้งตัวเองและจากการกระท าของอีกฝ่าย อัตลักษณ์จึงเป็นเรื่องว่า “เรามองตัวเองอย่างไร” 
และ “คนอ่ืนมองเราอย่างไร” และเป็นผลผลิตที่ส าคัญของสังคมที่เราอาศัยอยู่และความสัมพันธ์กับ
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คนอ่ืน บุคคลหนึ่งๆ จึงมีอัตลักษณ์ได้หลากหลาย (Kath Woodward,2000 อ้างใน พิศิษฏ์ 
คุณวโรตม์) 
 เฟรดดริก บาร์ธ(1969) ได้น าเสนอความคิดเรื่องพรมแดนชาติพันธุ์ (Ethnic Boundary) 
เห็นว่าการจะเข้าใจปรากฏการณ์ทางชาติพันธุ์ได้ ต้องพิจารณาความคิดและจิตส านึกของคนในแต่ละ
กลุ่มว่าลักษณะใดทางวัฒนธรรมมีความหมายกับความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ของพวกเขาอย่างไร  เพราะ
กลุ่มชนต่างๆ อาจจะมีแบบแผนวัฒนธรรมร่วมกันบางอย่างที่เกิดจากการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่
ใกล้เคียงกัน แต่ต่างฝ่ายก็มองว่าไม่ใช่พวกเดียวกัน ซึ่งบาร์ธ มองกลุ่มชาติพันธุ์เป็น “รูปแบบการจัด
ระเบียบสังคม” โดยพิจารณาว่า การที่สมาชิกของกลุ่มเรียกตัวเองหรือถูกเรียกโดยคนอ่ืนว่าเป็นใคร 
หรือเป็นสมาชิกของกลุ่มชาติพันธุ์ใดในกระบวนการการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และเลือกลักษณะ
ทางวัฒนธรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของความแตกต่างทางชาติพันธุ์ระหว่างกลุ่มชนต่างๆ ไม่ใช่ภาพรวม
ของวัฒนธรรมทั้งหมด ในแง่นี้ความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ก็เปรียบเหมือนสถานภาพอ่ืนๆในสังคมเช่น เพศ
สภาพ ชนชั้น หรือวัยวุฒิ ที่กลายเป็นเครื่องหมายของการปฏิสัมพันธ์ที่ท าให้ผู้ปฏิสัมพันธ์รู้ว่าควร
ปฏิบัติต่อกันอย่างไร 
 
สนามศึกษาและประชากร 
 ผู้ศึกษาได้เลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) ประกอบด้วยข้อมูล
ปฐมภูมิซึ่งได้จากการบันทึกงานภาคสนาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์ รวมถึง
การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการค้นคว้าหนังสือ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลซึ่งจะ
น าไปสู่ค าตอบในการศึกษาครั้งนี้ 

1.พ้ืนที่ศึกษา 
 ผู้ศึกษาได้เลือกพ้ืนที่ในการศึกษาคือบุคคลที่มีความเกี่ยวของทางสายเลือดที่อยู่ในผังเครือ
ญาติของผู้ศึกษาเอง  

2.ประชากร 
ในการเลือกกรณีในครั้งนี้เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยผู้ศึกษาได้

เลือกกลุ่มตัวอย่างที่สามารถให้ข้อมูลได้ตามประเด็นที่ต้องการ ซึ่งจากผังเครือญาติได้เลือกบุคคลผู้
เป็นตัวแทนในแต่ละรุ่นคือ หยางไต้ตงเหมย อายุ 78 ปี หยางเชี่ยวฮวา อายุ 54 ปี และไต้เฉินอยู๋ อายุ 
21 ปี ซึ่งความแตกต่างทางช่วงอายุเหล่านี้จะมีผลต่อการเก็บข้อมูล เพราะความแตกต่างของช่วงอายุ
จะน ามาซึ่งความแตกต่างทางบริบทของบุคคลนั้นๆ เช่น เรื่องความคิด ทัศนคติ หรือประสบการณ์ 
เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลนี้สามารถใช้ในขั้นตอนการวิเคราะห์และประมวนผลข้อมูล 
เพ่ือที่จะสามารถได้มาซึ่งภาพรวมอย่างเป็นความจริงที่สุด 

การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือจะได้เรื่องเล่าเกี่ยวกับ
ชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ในการสัมภาษณ์เชิงลึกจะสัมภาษณ์โดยจะมีค าถามหลักเป็นแนวทางในการ
สัมภาษณ์ต่อไปค่อยไล่เรียงจากชีวประวัติ ครอบครัว การศึกษา อาชีพ ไปจนถึงประสบการณ์และ
เหตุการณ์ต่างๆ ในการสัมภาษณ์เป็นไปเหมือนการชวนสนทนา เพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่รู้สึกเกร็ง และ
มีความเป็นกันเองและน าไปสู่ข้อมูลที่แท้จริงมากที่สุด โดยแนวค าถามหลักที่ผู้ศึกษาได้ตั้งไว้มีประเด็น
เกี่ยวกับ ปูมหลังครอบครัว ประสบการณ์ส่วนตัวที่ผ่านข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview 
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Data) ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 ช่วงอายุตามที่ได้อ้างถึงในระเบียบวิธีวิจัย วิธีการ
เลือกและการก าหนดเกณฑ์ของกลุ่มกรณีศึกษาผ่านการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ  (Informal 
Interview) รวมถึงการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับกรณีศึกษา ผ่านการเป็น
สมาชิกของสถาบันต่างๆในสังคม ถามเกี่ยวกับประวัติส่วนบุคคล วิถีชีวิตประจ าวันโดยทั่วไป รวมถึง
ค าถามที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นทางการเมือง และความเข้าใจในตัวตน เชื้อชาติและชนชาติ 
ความสัมพันธ์ที่มีกับผู้คนต่างๆ เป็นต้น เพ่ือให้ทราบถึง ทัศนคติ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และ
ความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจในตัวตนและอัตลักษณ์ของชาวไต้หวัน 
อย่างละเอียด เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลมากที่สุด 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

จากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมีรูปแบบ
การวิจัยดังนี้  

1.ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสาร 
บทความ หนังสือ และงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ ความ
เข้าใจตัวตนของชาวไต้หวันเองผ่านกลุ่มคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่ข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆของประเทศ
ไต้หวัน ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การเมืองเศรษฐกิจ วัฒนธรรม  งานศึกษาเกี่ยวกับ 
อัตลักษณ์ รวมไปถึงความเกี่ยวข้องกับรัฐ  โดยน าข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียง และวิเคราะห์ถึง
มโนทัศน์ความเข้าใจต่อตัวตนของตัวเองของชาวไต้หวันรุ่นใหม่ 

2.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม ผู้ศึกษาได้เลือกใช้
วิธีการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้นจะใช้
การเข้าไปสัมภาษณ์กลุ่มข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้รับการแนะน าต่อๆกันมาจากนักศึกษาแต่ละ
มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นกลุ่มกรณีศึกษาซึ่งสามารถนัดแนะช่วงเวลาในการสัมภาษณ์ได้ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่เป็นประวัติชีวิต (life history )ในเชิงลึกมาใช้ประกอบกับการวิเคราะห์ร่วมกับ
แนวคิด โดยสัมภาษณ์ท้ังหมด 3 คน 
การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล ในขั้นตอนนี้เป็นการน าข้อมูลทั้งที่ได้จากการค้นคว้าข้อมูล

ในเบื้องต้นจากงานเอกสาร และข้อมูลที่ได้จากการลงภาคสนามมาวิเคราะห์ร่วมกันกับทฤษฎีที่ตั้งไว้  
โดยอาศัยข้อมูลที่ได้มาเป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วออกมา
ในรูปแบบของสารนิพนธ์ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับเชิงปริมาณในการศึกษา ซึ่งมีการ
เก็บข้อมูลโดยการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดและใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงที่สุด จึงใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลดังนี้  

1.แนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ ์
2.สมุดจดบันทึก และเครื่องบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ 
3.คอมพิวเตอร์ 
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  4.กล้องถ่ายรูป 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลทั้งระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ  น ามาวิเคราะห์งาน

ศึกษาเรื่องอิทธิพลของอุดมการณ์ต่ออัตลักษณ์จากเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของชาวไต้หวันสามรุ่นผู้ศึกษา
ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแยกหัวข้อดังนี้ 
 1.ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับประเทศไต้หวันในแง่มุมต่างๆ เช่น ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม  ซึ่งรวบรวมจากวิธีสัมภาษณ์เชิงลึกและการรวบรวมข้อมูลทุติย
ภูม ิเช่นเอกสาร หนังสือ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถน าไปเชื่อมโยงถึงความเข้าใจที่มีต่อตัวตนชาว
ไต้หวัน ท าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาและสะท้อนภาพสังคมในช่วงเวลานั้นๆได้ 
 2.ศึกษาเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตและความทรงจ าส่วนบุคคลของกลุ่มเป้าหมายซึ่งคือชาวไต้หวัน
จ านวน 3 คนที่มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุแต่อยู่ในผังเครือญาติเดียวกัน รวมถึงการสังเกต
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยจะได้ข้อมูลมาจากการสัมภาษณ์พูดคุย สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมครอบครัวรวมไปถึง การสัมภาษณ์ บุคคลผู้เกี่ยวข้องต่างๆทั้งในและนอกผังเครือญาติเป็น
ต้น ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะท าให้เห็นที่มาของอิทธิพลของอุดมการณ์ทางการเมืองในฐานะปัจจัยของการ
แสดงอัตลักษณ์ 

ข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาท่ีผ่านการแยกตามหัวข้อ ผู้ศึกษาจะท าการน าเสนอข้อมูลโดยการจัด
ข้อมูลตามบทที่ก าหนดไว้และน าเสนอเป็นรายงานการวิจัยแบบบรรยายและสรุปวิเ คราะห์ภายใต้
แนวคิดทฤษฎีเรื่องเล่าเก่ียวกับชีวิต เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่มีต่อตัวตนชาวไต้หวันผ่านคนรุ่น
ใหม ่
ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาเรื่องอิทธิพลของอุดมการณ์ต่ออัตลักษณ์จากเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของชาวไต้หวัน
สามรุ่นเพ่ือให้ทราบถึงอิทธิพลของอุดมการณ์ทางการเมืองที่มีต่อการแสดงออกของชาวไต้หวันจาก
ประวัติศาสตร์ไต้หวันมีสถานะอันก้ ากึ่งท าให้ไม่สามารถจะระบุเรื่องของอัตลักษณ์ได้อย่างชัดเจนโดย
การศึกษาครั้งนี้ประกอบไปด้วยวิธีการเก็บข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  ซ่ึงมี
กลุ่มเป้าหมายคือชาวไต้หวัน 3 คนที่มีความแตกต่างกันด้านช่วงอายุแต่อยู่ในผังเครือญาติเดียวกัน 
การที่เลือกกลุ่มเป้าหมาย 3 คน 3 ช่วงอายุเพ่ือการค านึงเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติที่อาจมีความแตกต่าง
กันไปของบุคคลต่างช่วงวัยชีวิต ซึ่งจะสามารถแสดงผลลัพธ์ของการศึกษาให้เห็นออกมาในภาพรวมได้
ในภายหลัง 
 
การตีความ วิเคราะห์ และผลการศึกษา 

ในขั้นตอนนี้จะน าเอาข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนของการรวบรวมข้อมูล ทั้งข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จาก
การลงภาคสนาม และข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการทวนวรรณกรรม ซึ่งในการศึกษาเรื่องอิทธิพลของ
อุดมการณ์ต่ออัตลักษณ์จากเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของชาวไต้หวันสามรุ่นประกอบด้วยหัวข้อหลัก
ดังต่อไปนี้ 

1.ข้อมูลของการรูปแบบการเติบโตและปลูกฝังของครอบครัวคนไต้หวัน  
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เป็นการอธิบายถึงรูปแบบปูมหลังทางครอบครัวของชาวไต้หวันซึ่งส่วนนี้จะมีความเกี่ยวข้อง
กับช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ ซ่ึงจะใช้ข้อมูลจากงานศึกษาท่ีมีอยู่แล้วและอธิบายเพ่ิมเติมโดยข้อมูลที่
ได้จากการลงภาคสนาม 

2.น าเสนออิทธิพลของอุดมการณ์ที่สอดแทรกอยู่ในชีวิตประจ าวัน 
สรุปค าตอบที่ได้มาจากเรื่องเล่าเก่ียวกับชีวิตของชาวไต้หวันที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา

นั้นตอบอย่างไรเกี่ยวกับตัวตนของชาวไต้หวัน ในเรื่องการการแสดงออกทางอัตลักษณ์กับความ
เกี่ยวข้องของอุดมการณ์ทางการเมือง 

3.สรุปแนวทางของส านึกร่วมในตัวตน 
น าเสนอความคิดของนักศึกษาที่มีต่อตัวตน อัตลักษณ์ของชาติและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตของสังคมไต้หวันผ่านสายตาของชาวไต้หวันที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเองและจากการวิเคราะห์ของ
ผู้ศึกษาเอง 
 
 
ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558– พฤษภาคม พ.ศ.2559 รวม
ระยะเวลาทั้งสิ้น 10 เดือน โดยผู้ศึกษาได้ก าหนดแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน 

สิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2558  
ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสาร บทความ 
หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2558– มกราคม พ.ศ. 2559 
ท าการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
และสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2559  
รวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาประมวลผล ทั้งจาก
การศึกษาเอกสารต่างๆและจากการศึกษาภาคสนาม 

พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
เรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบ และ
สรุปผลการศึกษาวิจัย เพ่ือน าเสนอรายงาน 
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บทที่4 

 
พื้นที่การศึกษา 

 
ในการศึกษาเรื่องอิทธิพลของอุดมการณ์ต่ออัตลักษณ์จากเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของชาว

ไต้หวันสามรุ่น กรณีศึกษาครอบครัวตระกูลไต้ผู้ศึกษาพยายามศึกษาและน าเสนอเรื่องของอิทธิพลของ
อุดมการณ์ต่อการแสดงอัตลักษณ์ภายในครอบครัวชาวไต้หวันเพราะเมื่อศึกษาประวัติศาสตร์แล้ว 
“ชาวไต้หวัน” จริงๆมีเพียงร้อยละ 1.5 เท่านั้นที่เป็นชนพ้ืนเมืองของไต้หวัน นอกจากนั้นเป็นชนชาติ
อ่ืนๆที่อพยพเข้ามาในช่วงเวลาที่แตกต่างกันซึ่งคือคนฮากกา และ ฮกเกี้ยน ซึ่งในปัจจุบันถูกเรียกรวม
ว่าเป็นชาวพ้ืนเมืองไต้หวัน ก่อนจะมาถึงช่วงของชาวฮ่ันที่เข้ามาพร้อมกับเจียงไคเช็ก และแรงงานพลัด
ถิ่นในยุคปัจจุบัน เห็นได้ว่าไต้หวันเต็มไปด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติที่แทบจะไม่มี  “ชาว
ไต้หวัน” ที่แท้จริงอยู่เลยแต่สมาชิกภายในประเทศกลับเรียกตัวเองว่าเป็น “ชาวไต้หวัน” จึงมีความ
น่าสนใจในการศึกษาที่มาของค าตอบนี้ งานวิจัยในครั้งนี้จึงศึกษากลุ่มเป้าหมายคือ ชาวไต้หวันสาม
ช่วงอายุที่มีความสัมพันธ์กันในฐานะเครือญาติ พ้ืนที่ในการศึกษาจึงเป็น “ชาวไต้หวัน” ซึ่งเป็นหัวใจ
ส าคัญในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ซึ่งข้อมูลเรื่องของคนไต้หวันนี้ย่อมมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นมาทาง
ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในไต้หวัน การอพยพของผู้คนในช่วงเวลาต่างๆ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ
พัฒนาการทางการเมืองของไต้หวัน 

บทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ในการศึกษาคือเรื่องเกี่ยวกับประเทศไต้หวัน 
ทั้งเรื่องทางกายภาพเช่นภูมิประเทศ บริบททางประวัติศาสตร์ของประเทศไต้หวัน เรื่องระบบ
เศรษฐกิจวัฒนธรรมและสังคม ชาวไต้หวัน และครอบครัวตระกูลไต้ซึ่งเป็นกรณีศึกษา ดังนี้ 
 
ลักษณะทางกายภาพและประวัติศาสตร์พื้นที่ 

ประเทศไต้หวันมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นเกาะตั้งอยู่บริเวณเอเชียตะวันออก ระหว่างทะเล
จีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ ห่างจากจีนแผ่นดินใหญ่ประมาณ 160 กิโลเมตร ในอาณาเขตของพ้ืนที่
รวมกว่า 36,000 ตารางกิโลเมตร บน “เกาะไต้หวัน” ซึ่งเป็นเกาะที่กินอาณาบริเวณกว้างขวางที่สุด 
นอกเหนือไปจากเกาะไต้หวันคือ หมู่เกาะเผิงหู จินเหมิน และหมาจู่ เนื้อที่ส่วนมากของเกาะไต้หวัน
เป็นภูมิประเทศแบบภูเขาสูง และส่วนน้อยเป็นพ้ืนที่ราบ (1 ใน 3) โดยบนเกาะมีแนวภูเขาอยู่บริเวณ
กลางเกาะที่ทอดตัวยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ (ตถตา, 2557) 
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ไต้หวันมีลักษณะทางภูมิอากาศเป็นมหาสมุทรและกึ่งเขตร้อนลมมรสุม มี4 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดู
ร้อน กินระยะเวลาระหว่างเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกันยายน ในฤดูร้อนจะมีพายุไต้ฝุ่นเกิดขึ้น
ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี ต่อมาคือฤดูพายุใบไม้ร่วง กินเวลาในช่วงเดือนตุลาคม
ถึงเดือนพฤศจิกายน ฤดูหนาวในระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์  และฤดูใบไม้ผลิในเดือน
กุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนเมษายนของทุกปี ในแต่ละฤดูกาลที่หมุนเวียนผ่านไปบนเกาะไต้หวันเอ้ือต่อ
การเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากธรรมชาติที่แตกต่างกันไป ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของ
ไต้หวันที่เอ้ือประโยชน์ต่อการท าการเกษตรกรรม นอกจากนั้นยังพบว่าไต้หวันเป็นประเทศที่ อุดมไป
ด้วยสินแร่ที่มีมูลค่าอันประกอบไปด้วย แร่เหล็ก ถ่านหิน ก ามะถัน และแร่รัตนชาติที่หลากหลายและ
ทรงคุณค่าต่อตลาดค้าอัญมณี อาทิ โอปอล หินปะการัง และหยก ท าให้ความอุดมสมบูรณ์ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ไต้หวันจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เกาะมหาสมบัติ” (ภัทรียา ทองฉิม, 2557) 

พ้ืนที่ส่วนใหญ่ภายในไต้หวันถูกควบคุมโดยสาธารณรัฐประชาชนจีนมายาวนานตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1949 ดังนั้นค าว่า ‘ไต้หวัน’ จึงเป็นชื่อที่เป็นทางเลือกทั้งภายในและภายนอกประเทศเพ่ืออ้างถึง
สาธารณรัฐประชาชนจีน เดิมทีเกาะไต้หวันมีชาวพ้ืนเมืองซึ่งเป็นชาวหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก
อาศัยอยู่มาก่อน สันนิษฐานว่าพวกชาวเกาะมาตั้งถิ่นฐานอยู่ถึงหมื่นปีมาแล้ว ในขณะที่ชาวจีนเพ่ิง
อพยพมาจากแผ่นดินใหญ่เข้ามาอยู่ที่ไต้หวันในช่วงคริสต์ศตวรรษที่  17 (ค.ศ. 1517) นักเดินเรือชาว
โปรตุเกสแล่นเรือมาถึงเกาะไต้หวันและได้ตั้งชื่อเกาะนี้ว่า เกาะฟอร์โมซาเป็นภาษาโปรตุเกสแปลว่า 
“เกาะที่สวยงาม” ในปี (ค.ศ. 1624) ชาวดัตช์เข้ามารุกรานและยึดครองเกาะไต้หวัน แล้วตั้งบ้านเมือง
ขึ้นที่ไถหนาน อีก 2 ปีต่อมา กองเรือสเปนยกก าลังเข้ามาบุกรุกแย่งเกาะไต้หวันไปครอง แต่ชาวดัตช์
ได้ต่อสู้แย่งชิงเอาเกาะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งในปีค.ศ. 1641 ต่อมาในราวปี ค.ศ. 1660 ที่ราชวงศ์ 
หมิงและราชวงศ์ซิง ซึ่งเป็นจักรพรรดิแห่งจีนได้เริ่มเข้ามามีบทบาทครอบครองเกาะไต้หวัน ชาวจีนได้
ขับไล่ชาวดัตช์เป็นผลส าเร็จและผนวกเอาดินแดนไต้หวันเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในมณฑลฝูเจี้ยน 

ญี่ปุ่นใช้ก าลังแย่งเกาะไต้หวันไปจากจีนในปีค.ศ. 1895 และครองพ้ืนที่ไว้จนกระทั่งสิ้นสุด
สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ประเทศญี่ปุ่นแพ้สงครามและถูกฝ่ายสัมพันธมิตรบังคับให้ยกเกาะไต้หวันคืน
ให้กับจีน และผลจากสงครามกลางเมืองจีน เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้รับชัยชนะและเข้ามามีอ านาจ
ในจีนในปีค.ศ. 1949 พรรคก๊กมินตั๋ง พรรคการเมืองชาตินิยมของจีนที่เป็นฝ่ายแพ้ ก็พาผู้คนอพยพหนี
ออกจากแผ่นดินใหญ่ มาตั้งหลักที่เกาะไต้หวันเพ่ือวางแผนกลับไปยึดอ านาจในจีนต่อไปในยุคที่  เหมา 
เจ๋อตง มีอ านาจเต็มที่ในจีนแผ่นดินใหญ่ มีชาวจีนกว่าหนึ่งล้านห้าแสนคนได้อพยพมาอยู่ที่บริเวณเกาะ
ไต้หวัน ก่อนที่นายพล เจียง ไคเช็ก จะถึงอสัญกรรมไม่กี่ปี สาธารณรัฐจีนซึ่งเป็นประเทศที่ร่วมก่อตั้ง
องค์การสหประชาชาติ ได้สูญเสียสมาชิกภาพ ในฐานะประเทศตัวแทนชาวจีนให้กับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในปีค.ศ. 1978 เมื่อสหประชาชาติได้ประกาศรับรองจีนเป็นแห่งเดียวคือจีนแผ่นดินใหญ่ 
และตัดสัมพันธ์ทางการเมืองกับสาธารณรัฐจีนแห่งเกาะไต้หวัน อีกทั้งสหรัฐอเมริกาก็ถอนการรับรอง
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ว่าไต้หวันมีฐานะเป็นรัฐ ท าให้ไต้หวันเกิดความซับซ้อนยุ่งยากในเรื่องการเมืองการปกครองเกิดขึ้นนับ
แต่นั้นมา ไต้หวันแม้ว่าจะปกครองตนเองด้วยระบอบประชาธิปไตยแต่ก็ไมได้มีสถานะเป็นประเทศเอก
ราชพรรคคอมมิวนิสต์จีนยังถือว่าไต้หวันเป็นมณฑลหนึ่งของสาธารณรัฐจีนที่รอเวลาปนวกกลับคืนอีก
ครั้งเท่านั้นเช่นกัน 
 
ระบบเศรษฐกิจของไต้หวัน 

การพัฒนาทางระบบเศรษฐกิจของไต้หวันจากความแร้นแค้นสู่ความมั่งคั่งเริ่มต้นขึ้นในปี 
 ค.ศ. 1949 ที่ได้มีการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรภายในประเทศ การเติบโตของประชากรแม้ว่าจะ
ท าให้ไต้หวันมีแรงงานเพ่ิมมากขึ้นแต่ผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมยังคงต่ ากว่าอัตราที่เคย
ท าได้เมื่ออยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น  

เศรษฐกิจของไต้หวันเหมือนกับต้องเริ่มใหม่อีกครั้งรัฐบาลมีส่วนส าคัญอย่างมากในการพัฒนา
เศรษฐกิจเริ่มต้นจากการปฏิรูปที่ดิน และใช้นโยบายแบบให้ผลผลิตทางการเกษตรเป็นผลผลิตหลัก
เพ่ือใช้ความส าเร็จของการพัฒนาเกษตรกรรมเป็นฐานแห่งการพัฒนาอุตสาหกรรม และเมื่อเกิด
สงครามเกาหลีขึ้นในปี ค.ศ. 1950 อเมริกาได้มาส่งความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ไต้หวันรวมถึงให้
ค าแนะน าในการป้องกันการรุกรานในช่องทะเลไต้หวันซึ่งเป็นการเรียกก าลังใจและสร้างความมั่นคง
ให้กับเศรษฐกิจไต้หวัน (ยู จงเซียน, 1999) 

ไต้หวันมีญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดโดยสินค้าที่เป็นหลักของการส่งออกไต้หวันใน
ระยะนี้คือ น้ าตาล ข้าว ชา กล้วยหอม และสิ่งทอ ส่วนอเมริกาเป็นแหล่งที่มาของสินค้าน าเข้า 
หลังจากยุคของการส่งออกสินค้าเกษตรไต้หวันได้พัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมให้กลายมาเป็นสินค้า
ส่งออกหลัก เช่น อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในขณะเดียวกันก็มองเห็นว่าตลาดการ
ส่งออกของไต้หวันอยู่ได้ไม่นานเพราะเมื่อเริ่มมีความเจริญค่าแรงไม่ได้มีราคาถูกอีกต่อไปหลากหลาย
บริษัทได้ย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศอ่ืนไต้หวันจึงมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรทดแทนการขาด
แคลนทรัพยากรทางธรรมชาติ  เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาเศรษฐกิจคือการยกระดับมาตรฐานการ
ครองชีพทั้ง3 ด้านคือ  

1.การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
2.การกระจายความร่ ารวย 
3.คุณภาพชีวิต 

ซึ่งไต้หวันประสบความส าเร็จทั้งสามด้านและยังปรากฏความส าเร็จให้เห็นในด้านอ่ืนๆด้วยเช่นการมี
อัตราเงินเฟ้อต่ า อัตราการว่างงานต่ า มีทุนส ารองเงินตราระหว่างประเทศจ านวนมากและแทบไม่มี
หนี้สินกับต่างประเทศเลยสังคมจึงเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคง 
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ประเทศไต้หวันในยุคปัจจุบันได้มีความพยายามปรับเปลี่ยนจากภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคงาน
บริการเพราะปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่มีผลต่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของไต้หวันคือทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัดการพัฒนาเศรษฐกิจโดยภาคการบริการจึงมีความส าคัญ โดยจุดแข็งของชาวไต้หวันคือ
ความขยันและระบบการศึกษาที่กว้างขวางทั่วถึง ตลอดระยะ 40 ปีที่ผ่านมาไต้หวันได้ใช้แรงงานของ
ตนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งไม่เพียงแค่ทดแทนกับความจ ากัดของทรัพยากรที่มีแต่ยังเป็นการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระดับสูง ซึ่งแรงงานคนที่มีคุณภาพสูงไม่เพียงแต่จะปรับปรุงเทคนิคและประสิทธิภาพ
การบริหารเท่านั้นแต่ยังเป็นความมั่นคงที่จะขยายทรัพย์สินการลงทุน  พิสูจน์ได้ว่าปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของไต้หวันอยู่ที่ทรัพยากรบุคคล ไม่ใช่แค่ทรัพยากรธรรมชาติเพียงอย่างเดียวปัจจุบันชาว
ไต้หวันกว่าร้อยละ 90 มีบ้านเป็นของตัวเองพร้อมกับอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่างๆ 

การพัฒนาของไต้หวันที่ประสบผลส าเร็จได้นั้นเพราะไต้หวันไม่เสียเวลากับการพัฒนาที่ ไม่
ตรงจุดตั้งแต่ช่วงแรกของการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศรัฐบาลได้ค้นพบหนทางที่เหมาะสมและใช้
ความสามารถของประชาชนอย่างเต็มที่ไต้หวันจึงไม่ต้องจ่ายค่าบทเรียนราคาแพงให้กับความผิดพลาด 
รัฐบาลไต้หวันมีความส าคัญมากบทบาทนี้ได้แก่การรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพและสังคมที่มีกฎระเบียบดี
รวมถึงออกนโยบายส่งเสริมต่างๆ และเมื่อเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องรัฐบาลได้ลดอ านาจการ
ควบคุมและกฎเกณฑ์ลงและขยายสู่ตลาดเสรีท าให้ไต้หวันพัฒนาได้ส าเร็จ ไต้หวันได้เข้าสู่ยุคของสังคม
ที่ก้าวสู่การยึดถือนิยมความช านาญในวิชาชีพที่ทุกคนจะรักและเคารพในงานของตน ซึ่งการพัฒนา
ศักยภาพสู่ความเป็นผู้มีคุณภาพนั้นเป็นเส้นทางเดียวที่จะสามารถยกระดับของไต้หวันที่จะสามารถ
แข่งขันกับประเทศอ่ืนๆในประชาคมโลกได้ (Weng Chai His ,1995)  

การพัฒนาทางระบบเศรษฐกิจของไต้หวันจึงส่งผลต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรมของ
ประชากรไต้หวันในด้านของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในประจ าวันเป็นอย่างมากและเป็นผลกระทบที่สร้าง
การเปลี่ยนแปลงที่ยังผลให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์ที่ไม่หยุดนิ่งของชาวไต้หวันจนกลายเป็นอัตลักษณ์
ในยุคปัจจุบัน 
 
วัฒนธรรมและสังคม 

ไต้หวันเป็นประเทศที่แม้จะมีความเป็นจีนผสมอยู่ แต่มีลักษณะวิถีชีวิตแบบตะวันตกตาม
เมืองใหญ่ต่างๆ แต่ในพ้ืนที่สูงยังคงท าการเกษตร และมีพ้ืนที่ส าหรับอนุรักษ์วัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย 
เช่น มีพิพิธภัณฑ์ที่มีการแสดง มีหมู่บ้านชนเผ่าต่างๆ และยังมีเกาะที่ชาวพ้ืนเมืองยังคงรักษาวิถี
แบบเดิมโดยยังยึดหลักอาชีพประมงมาจนถึงปัจจุบันตามเมืองชนบททางภาคกลางมาถึงค่อนไปทางใต้
ของไต้หวันนั้นยังคงมีวิถีชีวิตที่ผสมผสานความเป็นพ้ืนเมืองอยู่มากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆยังรักษา
ขนบธรรมเนียมและวิธีปฏิบัติเอาไว้ ซึ่งนอกจากเกาะใหญ่แล้วหมู่เกาะต่างๆ ของไต้หวันก็ยังเป็นที่อยู่
อาศัยของชนพ้ืนเมืองที่ยังคงยึดวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่ (พวงนิล ค าปังสุ์, 2551) 
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สังคมในอดีตของไต้หวันเป็นสังคมลักษณะพ่ึงพาตนเองเพราะเต็มไปด้วยเชื้อชาติที่แตกต่าง
โดยเฉพาะหลังยุคการอพยพระรอกใหญ่สังคมไต้หวันเป็นแบบพ่ึงพาตนเองอย่างมาก แต่ในปัจจุบัน
เปลี่ยนมาเป็นแบบพ่ึงพาซึ่งกันและกัน อาชีพอย่างช่างฝีมือที่แต่ก่อนสืบทอดกันรุ่นสู่รุ่นในครอบครัว 
การรับช่วงในปัจจุบันได้ขาดตอนลงสังคมปัจจุบันเป็นแบบสังคมเปิดกว้าง การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว ฐานะทางสังคมก็เกิดขึ้นเร็วเช่นกัน แต่สิทธิต่างๆเหล่านั้นไม่ได้เกิดจากปัจจัยเบื้องหลัง
อย่างชนชั้นสูง หรือภูมิหลังทางครอบครัว แต่เป็นเทคโนโลยีและความสามารถเฉพาะบุคคล  
(ไก ้เจ๋อ เซิง,2000) 

การที่จีนแผ่นดินใหญ่มีบทบาทขึ้นมาและมีอ านาจมากในฐานะประเทศมหาอ านาจ ที่พร้อม
จะรวมประเทศไต้หวันเข้ามาเป็นของตน ท าให้ไต้หวันได้ตระหนักคิดว่า ไต้หวันไม่ใช่จีน ไต้หวันไม่มี
ความจ าเป็นต้องเป็นจีน ไต้หวันจึงได้สร้างภาพลักษณ์ของตัวเองในฐานะของประเทศที่มีความ
หลากหลายทั้งทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์  รวมไปถึงการหยิบยกอดีตของตนเองอย่างช่วงที่ถูก
ปกครองโดยประเทศญี่ปุ่นขึ้นมาแสดงให้โลกเห็นถึงความใจกว้างของไต้หวันที่มีมากกว่าประเทศจีน 
ประเทศไต้หวันเป็นประเทศที่เปิดกว้างทางศาสนาไม่มีศาสนาประจ าชาติหรือข้อจ ากัดใดใดเกี่ยวกับ
การนับถือศาสนาของประชากรในประเทศ แต่ส่วนมากประชากรไต้หวันนับถือพระพุทธศาสนานิกาย
มหาญาณ เทพและเซียนต่างๆ แต่ใช้หลักค าสอนของนิกายขงจื๊อในการด าเนินชีวิต (SHU-MEI SHIH, 
2007) 

สังคมวัฒนธรรมไต้หวันมีความศรัทธา เคารพในจารีตประเพณี วัฒนธรรมศาสนา ท าให้เกิด
ความสมดุลในสังคมมิได้เน้นไปแต่เรื่องความเจริญทางด้านวัตถุและการพัฒนาทางอุตสาหกรรม ชาว
ไต้หวันส่วนหนึ่งใช้องค์ความรู้โบราณ และจิตส านึกโพธิสัตว์แบบพุทธมหาญาณมาปฏิรูปแนวคิด 
ประมวลออกมาใหม่เป็นนวัตกรรมทางองค์กรศาสนา กลายมาเป็นกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมที่ทันสมัย นอกจากภาครัฐที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้วยระบบสื่อสารมวลชน
อย่างการที่โทรทัศน์มีช่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาและคุณธรรมถึง 9 ช่องที่ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง
รวมถึงช่องของศาสนาคริสต์และมุสลิมแล้วการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมก็ได้รับการสนับสนุน
อย่างมากในระบบการศึกษาเช่นกัน ชาวไต้หวันถูกปลูกฝังเรื่องความสุขแตกต่างจากคนไทย คน
ไต้หวันนิยามความสุขตามหลักมหายาน กล่าวว่าการเติบโตทางคุณธรรมจริยธรรมของไต้หวันมักได้รับ
ผลเมื่อได้ออกไปช่วยเหลือคนอ่ืนที่ยากล าบากกว่า ผู้น าทางจริยธรรมในไต้หวันจะสนับสนุนให้ท าสิ่งที่
มีประโยชน์แก่สังคม ตามคติของมหายาน สังคมไต้หวันมีความศรัทธา เคารพในจารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมทางศาสนา ท าให้เกิดความสมดุลในสังคมมิได้เน้นแค่เพียงเรื่องความเจริญทางด้านวัตถุและ
การพัฒนาทางอุตสาหกรรม (เดิมแท้ ชาวหินฟ้า, 2549) การปลูกฝังในด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของชาวไต้หวันจึงเป็นโครงสร้างทางวัฒนธรรมสังคมประการหลักท่ีคนไต้หวันยึดถือเป็นแก่นปฏิบัติใน
การใช้ชีวิตอย่างชาวไต้หวันจวบจนปัจจุบัน 
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ชาวไต้หวันคือใคร 
จากสถิติอย่างเป็นทางการ ประชากรของไต้หวันประกอบด้วย คนหมินหนาน 73.5% ฮากกา 

17.5% ชาวจีนแผ่นดินใหญ่(มาถึงหลังปี 1945) 7.5% และคนพื้นเมือง 1.5% 
ชนพื้นเมืองไต้หวันดั้งเดิมส่วนมากเป็นชาวออสโตรนีเซียมีบรรพบุรุษร่วมกันกับชนพ้ืนเมืองใน

มาดากัสการ์ทางตะวันตกของฮาวายและเกาะเล็กน้อยทางตะวันออกของนิวซีแลนด์ ชนพ้ืนเมืองของ
ไต้หวันทางภาคใต้เชื่อว่าอพยพมาจากมาเลเซียในหลายครั้งด้วยกัน ครั้งแรกราว 6000 ปีมาแล้วและ
ครั้งสุดท้ายกว่า 1000 ปีมาแล้ว ปัจจุบันชนพ้ืนเมืองไต้หวันมีอยู่ด้วยกัน 9 ชนเผ่าจากเดิมมี 19 เผ่า 
ได้แก่ 

1.Rukai 
2.Ami 
3.Puyuma 
4.Yami 
5.Paiwan 
6.Tsou 
7.Bunun 
8.Saisiyat 
9.Atayal 

ต่อมาในช่วงกลางศตวรรษที่ 16 ชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่ถึงเริ่มอพยพเข้ามา ชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่
ที่อพยพเข้ามาในครั้งแรกคือชาวฮากกาและต่อมาคือชาวฮกเกี้ยนจากงานวิจัยพบว่าดีเอ็นเอของคน
ฮกเกี้ยนและฮากกามีความหลากหลายจากการทดสอบพบว่ามากกว่า 90% ของคนฮกเกี้ยนและ 
ฮากกามีบรรพบุรุษอยู่ในเวียดนามและคนจากทางชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนจาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์บรรพบุรุษของชาวฮกเก้ียน คือชาวหมินเยี่ยะซึ่งประกอบด้วยชนเผ่าหลาย
เผ่าที่กระจัดกระจายอยู่ในมณฑลฝูเจี้ยนในปัจจุบันซึ่งชาวฮ่ันเรียกว่าพวกชนป่าเถื่อนที่อาศัยใน 
ฝูเจี้ยนถึง พูดกันหลากหลายภาษามีตั้งแต่ออสโตรเอเชียติกออสโตรโพลีนีเซียหรือภาษาตระกูล 
เหมียนยาวพูดภาษาโปรโตไทกะใด ซึ่งภาษาหมินหนานที่คนไต้หวันเรียกว่าภาษาไต้หวันนั้นก็เป็น
ภาษาท่ีชาวฮากกาที่อพยพเข้ามาใช้สื่อสารกัน และประชากรที่เหลือคือประชากรที่มาจากประเทศจีน
ในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  
 
พัฒนาการทางการเมืองของไต้หวัน 

 “การเมือง” ไต้หวันเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อประเทศไต้หวันเป็นอย่างมากและมีความเกี่ยวข้อง
กับการแสดงออกถึงอัตลักษณ์เช่นกันเพราะไต้หวันมีประวัติศาสตร์ของตัวเองมาราว200ปี ก่อนหน้านี้
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ไต้หวันเป็นเกาะที่อยู่ของชนพ้ืนเมืองและหลังจากการอพยพย้ายถิ่นมาของผู้คนกลุ่มต่างๆและ
สถานการณ์โลกท าให้ไต้หวันเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้นหลายครั้งด้วยกัน  โดยใน
การศึกษาครั้งนี้โดยผู้ศึกษาจะใช้ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่  2 เป็นหลักในการให้
ความชัดเจนเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของชาวไต้หวันที่ถูกประกอบสร้างและขัดเกลาจนเป็นสิ่งที่เราเห็นใน
ปัจจุบันเพราะแนวทางและนโยบายของรัฐในแต่ละสมัยมีผลกระทบต่อความคิดและชีวิตชาวไต้หวัน
เป็นอย่างมากโดยจะแบ่งยุคสมัยของการเมืองออกมาเป็น3 ช่วงด้วยกันคือ 

1.ตั้งแต่ญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่สองไต้หวันตกอยู่ภายใต้การปกครองของ 
ก๊กหมินตั๋ง 

2.ช่วงที่รัฐบาลพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า 
3.การกลับมาเป็นรัฐบาลจนถึงปัจจุบัน  

โดยในช่วงแรกจะขออธิบายถึงพัฒนาการทางการเมืองของไต้หวันรวมถึงข้อมูลของพรรคการเมือง
ใหญ่สองพรรคที่มีอิทธิพลต่อไต้หวัน 
 

ชาวไต้หวันภายใต้การปกครองของญ่ีปุ่น 
ในช่วงภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นไม่ได้มาเพ่ือกอบโกยทรัพยากรจาก

ไต้หวันเหมือนอาณานิคมอ่ืนๆ แต่ญี่ปุ่นเห็นไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นในอนาคต
จึงได้มีการพัฒนาระบบต่างๆ ในประเทศไต้หวันทั้งการศึกษา ระบบอนามัย คมนาคม 
ศาสนา รวมถึงอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และเริ่มต้นการวางผังเมืองและที่อยู่อาศัยชาวญี่ปุ่น
จ านวนหนึ่งได้มาตั้งหมู่บ้าน บางคนมาแต่งงานกับหญิงสาวชาวไต้หวันภาษาญี่ปุ่นถูกสอนใน
โรงเรียนและใช้เป็นภาษาราชการ มารยาทและต ารับขนมอย่างญี่ปุ่นถูกปลูกฝังในชาวไต้หวัน
ในช่วงระยะเวลา 50 ปี แต่เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง ก๊กหมินตั๋งเข้ามามีอ านาจ
เหนือประเทศไต้หวัน ก๊กหมินตั๋งได้พาชาวฮ่ันอพยพมาด้วยกว่าหนึ่งล้านห้าแสนคนจึงเรียกได้
ว่าหลังจากยุคของก๊กหมินตั๋งชาวฮ่ันได้กลายมาเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ในประเทศไต้หวัน 
จากการสัมภาษณ์พูดคุยกับชาวไต้หวันพบว่าในหลายครอบครัวรับรู้เรื่องราวในช่วงภายใต้
การปกครองของญี่ปุ่นและเล่าต่อกันมาแต่บางครอบครัวเลือกที่จะหลีกเลี่ยง ครอบครัวของ 
หงฮ่ันถัง อายุ 23 ปีนักศึกษาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัย NTU เล่าว่าคุณย่าสามารถพูด
ภาษาญี่ปุ่นได้ สมัยเป็นนักเรียนก็มีเพ่ือนเป็นชาวญี่ปุ่น ต้องใช้ชื่อภาษาญี่ปุ่น แม่ของคุณยาย
นั้นแม้ว่าจะต้องมาปรับเปลี่ยนใช้ภาษาญี่ปุ่นเรียนรู้ใหม่ก็ไม่ได้รู้สึกล าบากอะไร ตัวคุณยาย
ของเขาเองเวลาที่เล่าให้ฟังถึงช่วงเวลาภายใต้อาณานิคมมักจะพูดถึงเรื่องที่โรงเรียนและ
เพ่ือนๆ คุณยายบอกว่าญี่ปุ่นมาช่วยพัฒนาไต้หวันมากกว่า ถึงจะมาเอาทรัพยากรไปแต่ก็ไม่
เป็นอะไรเพราะท าให้มีไต้หวันมีทุกวันนี้ได้ แต่ในครอบครัวของอู๋อิงถิง อายุ 21 นักศึกษา 
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NTU วิชาเอกวรรณกรรมตะวันตกกล่าวว่าเมื่อถามถึงคุณปู่เกี่ยวกับช่วงเวลาภายใต้การ
ปกครองของญี่ปุ่นคุณปู่มักจะหลีกเลี่ยงการพูดถึงชีวิตในช่วงนั้นและจะบอกว่าช่วงระหว่าง
การเปลี่ยนผ่านการปกครองหลังญี่ปุ่นมาเป็นก๊กหมินตั๋งชีวิตมีแต่การหลบหนีระเบิด  

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ความรู้สึกของชาวไต้หวันส่วนมากที่มีต่อญี่ปุ่นเป็น
ความรู้สึกทั้งชื่นชอบและชื่นชม ชาวไต้หวันรุ่นใหม่กว่า 40% เคยผ่านการเลือกเรียน
ภาษาญี่ปุ่นและสามารถฟังพูดได้ แม้ว่าจะเป็นอดีตประเทศในการปกครองของญี่ปุ่นแต่
ไต้หวันไม่ได้มีความรู้สึกไม่ดีต่อญี่ปุ่นอย่างประเทศเพ่ือนบ้านเช่นจีน หรือเกาหลีที่มีความรู้สึก
ไม่ดีต่อญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก จากการสอบถามชาวไต้หวันมักให้เหตุผลว่า ส าหรับคนไต้หวัน
แล้วญี่ปุ่นไม่ได้มีอะไรไม่ดี ชาวไต้หวันจ านวนมากมีความคิดว่าไต้หวันจะไร้ระเบียบและไม่
พัฒนาเช่นนี้หากไม่มีพ้ืนฐานมาจากช่วงอาณานิคมญี่ปุ่นและความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ
ไม่ใช่เรื่องของอาณานิคมอย่างเดียว แม้ในปัจจุบันที่ไต้หวันไม่ได้เป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นแล้ว
ก็ตามแต่พัฒนาการด้านเทคโนโลยีต่างๆ ญี่ปุ่นก็มีส่วนส าคัญอย่างมากในการช่วยเหลือ
ไต้หวัน และคนไต้หวันเองก็มองว่าคนญี่ปุ่นน่าชื่นชมในหลายเรื่องเช่นมารยาท ความตรงต่อ
เวลาและการท างานหนัก ชาวไต้หวันรุ่นใหม่อยากพัฒนาประเทศเพ่ือไปให้ถึงจุดที่ประเทศ
ญี่ปุ่นเป็นอยู่ 

 
พัฒนาการการเมืองไต้หวันสมัยหลังการปกครองของญ่ีปุ่น 
การเมืองของไต้หวันระยะหลังนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ ค.ศ.1949 รัฐบาลรัฐจีนได้อพยพจาก

จีนแผ่นดินใหญ่มาอยู่ที่ไต้หวันโดยในช่วงแรกมีรัฐบาลเดียวและอยู่ภายใต้กฤษฏีกาฉุกเฉิน คือ
พรรคที่ชื่อว่า “ก๊กหมินตั๋ง” พรรคนี้ก่อตั้งขึ้นภายหลังการปฏิวัติล้มล้างราชวงศ์ชิงในประเทศ
จีน ก๊กหมินตั๋งรบกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพ่ือชิงอ านาจปกครองประเทศ ก่อนจะพ่ายแพ้
และถอยหนีไปไต้หวันในปี พ.ศ. 2492 จึงตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นขึ้นที่นั่น ก๊กหมินตั๋งบริหาร
ประเทศโดยเป็นรัฐบาลพรรคเดียวจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่างปลายทศวรรษปี  
พ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2533 ก็ค่อยๆ เสื่อมอ านาจลง ในสมัยแรกที่พรรคก๊กหมินตั๋งเข้า
ปกครองไต้หวัน ชื่อก๊กหมินตั๋งใช้เรียกราวกับมีความหมายว่าจีนชาตินิยม ปีพ.ศ. 2514  
(ค.ศ. 1971) พรรคจีนคณะชาติที่ไต้หวันถึงถูกถอดออกจากการเป็นสมาชิกองค์การ
สหประชาชาติ เปิดทางให้สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเป็นสมาชิกแทน ท าให้ประเทศต่างๆ 
พากันตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน หันมารับรองสาธารณรัฐประชาชนจีนแทน 
ส่งผลให้ไต้หวันโดดเดี่ยวจากประชาคมโลก ซึ่งทางพรรคมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของไต้หวันเช่น การสร้างประเทศด้วยระบอบตลาดเสรีแบบทุนนิยม หันมาเน้นอุตสาหกรรม
หนักและการส่งออก ท าให้เศรษฐกิจของไต้หวันมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด กลายเป็นหนึ่ง
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ในสี่พยัคฆ์แห่งเอเชีย อาจจกล่าวได้ว่าทางพรรคมีบทบาทในการวางรากฐานทางเศรษฐกิจใน
ไต้หวัน แต่ทางการเมืองของไต้หวันถูกมองว่าปกครองแบบกึ่งเผด็จการเนื่องจาก ปกครอง
โดยพรรคการเมืองเดียวในปี พ.ศ. 2549 ก๊กหมินตั๋งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่มีที่นั่งในสภามาก
ที่สุด ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นพรรคการเมืองที่ร่ ารวยที่สุดในโลก ด้วยทรัพย์สินประเมินอยู่ราว 
2,600-10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

ภายหลังจากที่พรรคก๊กหมินตั๋งพ่ายแพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันในปี  
พ.ศ.2543 พรรคมีนโยบายที่จะผูกมิตรกับจีนแผ่นดินใหญ่ และในปี พ.ศ.2551 พรรค 
ก๊กหมินตั๋งชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้ง นายหม่าอิงจิ่วได้ด าเนินนโยบายร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับรัฐบาลปักกิ่ง เปิดเที่ยวบินตรงระหว่างไต้หวันไปจีน ประนีประนอมและ
สนับสนุนการค้ากับแผ่นดินใหญ่ จากนโยบายดังกล่าวท าให้ถูกพรรคฝ่ายค้านโจมตีว่าน า
อ านาจอธิปไตยของไต้หวันไปผูกไว้กับจีนแผ่นดินใหญ่ และก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดี 
ในเดือนมกราคม พ.ศ.2559 นายหม่าอิงจิ่วได้บินไปพบกับนายสีจิ้นผิงที่สิงคโปร์เพ่ือชู
นโยบายสนับสนุนความร่วมมือกับจีนแผ่นดินใหญ่ นับว่าเป็นครั้งแรกท่ีผู้น าจากจีนยอมมาพบ
กับผู้น าไต้หวันเพ่ือพูดคุยถึงประเด็นของสองประเทศเป็นครั้งแรก ซ่ึงต่างฝ่ายต่างก็เลือกที่จะ
นิยามความเป็นจีนในรูปแบบของตนเอง โดยนายหม่า ปฏิเสธว่าไม่ได้เล่นเกมการเมืองเพ่ือ
เรียกคะแนนเสียงแต่อย่างใด  

ในช่วงแรกที่อยู่ภายใต้กฤษฏีกาฉุกเฉินผู้คนต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบและมีอิสระ
อย่างจ ากัดพรรคก๊กหมินตั๋งจึงเป็นพรรคเดียวที่ปกครองเกาะไต้หวันด้วยความตึงเครียดทาง
การเมืองกับคอมมิวนิสต์จากจีนแผ่นดินใหญ่โดยได้ผ่อนคลายลงในช่วงปี ค.ศ.1965 ไต้หวัน
ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและมีความสัมพันธ์ทางการทูตอันดีกับประเทศ
ประชาธิปไตยทั่วโลกจนถึงปีค.ศ.1971 ไต้หวันได้พ้นสภาพการเป็นหนึ่งในสมาชิก
สหประชาชาติความสัมพันธ์ทางการทูตจากร้อยกว่าประเทศลดลงเหลือเพียงสามสิบประเทศ
เท่านั้น  ก๊กหมินตั๋งได้ใช้อ านาจเบ็ดเสร็จนี้ในการปูทางเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงของประเทศสู่
ความทันสมัย ซึ่งระบบนี้มีระยะเวลาในการด าเนอนการอย่างจ ากัด ไต้หวันจึงก้าวเข้าสู่ความ
ทันสมัยในภาวะการเมืองที่ค่อนข้างมั่นคง มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง 

เมื่อเศรษฐกิจของไต้หวันมีการพัฒนามากข้ึน สังคมไต้หวันก็เกิดการแบ่งกลุ่มกันมาก
ขึ้นส่งผลให้เกิดความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มมากขึ้น  และท าให้ประชาชนมี
ความคาดหวังกับรัฐบาลมากขึ้น รวมไปถึงมีการอพยพละถิ่นฐานมาท างานในเมืองกันเป็น
จ านวนมาก  เมื่อประชาชนมีความคาดหวังและข้อเรียกร้องจ านวนมากท าให้รัฐบาลต้อง
พยายามรักษาเสถียรภาพทางการเมืองเอาไว้ให้ได้ 
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จนถึงเดือนพฤศจิกายนปีค.ศ.1977  มีการเลือกตั้ง ส.ส. โดยเป็นการแข่งขันกันของ
ตัวแทนจากพรรคก๊กหมินตั๋งและพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (หมินจิ้นตั๋ง) ซึ่งเป็นอดีต
สมาชิกพรรคก๊กหมินตั๋งที่ถูกขับไล่ออกจากพรรค มีข่าวลือเรื่องการทุจริตท าให้ประชาชนเกิด
ความไม่พอใจจนท าการปิดล้อมสถานที่ราชการและเผาสถานีต ารวจประจ าเมือง หลังจาก
เหตุการณ์นั้นท าให้พลังของพรรคฝ่ายค้านเริ่มมีอ านาจขึ้นมา แม้จะยังอยู่ภายใต้กฤษฏีกา
ฉุกเฉินก็ตาม แต่ก็ไม่ได้มีความเข้มงวดต่อเรื่องสื่อมากนัก สิ่งพิมพ์และนิตยสารจึงเป็น
เครื่องมือโฆษณาและบอกข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองและพ้ืนที่ในการหาเสียงเลือกตั้งต่อมาเมื่อมี
การฝ่าฝืนกฏประชาชนออกมาเคลื่อนไหวจนรัฐบาลต้องท าการผ่อนปรนกฎต่างๆจนถึงเรื่อง
การก่อตั้งพรรคใหม่อย่างเป็นทางการ ท าให้พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าได้รับการรับรอง
อย่างเป็นทางการเมือง คศ.1986 พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าเป็นพรรคการเมืองที่เกิดขึ้น
หนึ่งปีก่อนที่จะได้รับการยอมรับเป็นพรรคการเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายนับว่าเป็น
จุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยในไต้หวัน นอกจากการอนุญาติให้จัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นแล้ว
ก๊กหมินตั๋งยังมีการปฏิรูปในส่วนอื่นๆด้วยคือ การยกเลิกกฤษฏีกาฉุกเฉิน การเลือกตั้งสมาชิก
รัฐสภาชุดใหม่ และการเตรียมร่างกฏหมายพ้ืนฐานการปกครองตัวเองในระดับท้องถิ่นและ
จากการปฏิรูปที่ส าเร็จในปีนี้ท าให้เกิดการแข่งขันระหว่างสองพรรคการเมืองนี้ขึ้น 

จะเห็นได้ว่าบทบาททางการเมืองของสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) มักจะถูกครอบง าโดย
พรรคก๊กหมินตั๋ง เนื่องจากพรรคก๊กหมินตั๋งมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ
การศึกษาในไต้หวัน ท าให้ชนะการเลือกตั้งแทบทุกครั้ง พรรคฝ่ายค้านในไต้หวันแทบไม่มี
บทบาทใดๆ จนกระทั่งการเลือกตั้งในปี 2529 ประเด็นเรื่องอัตลักษณ์ไต้หวันท าให้พรรค
ประชาธิปไตยก้าวหน้า ที่มีนโยบายเสรีนิยมชูเรื่องการแยกตัวเป็นอิสระได้มีการสนับสนุน
อย่างกว้างขวาง กลายเป็นฝ่ายค้านที่มีบทบาททางการเมืองสามารถแย่งชิงอ านาจกับพรรค
ก๊กหมินตั๋งได้ ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของไต้หวันในปี ค.ศ.2000 ผู้สมัครของพรรค 
เฉินฉุ่ยเปี่ยนได้คะแนนเสียงข้างมากเอาชนะพรรคก๊กหมินตั๋งกลายเป็นประธานาธิบดีคนแรก
ที่มาจากฝ่ายค้าน  ในยุคของประธานาธิบดีเฉิน ไต้หวันด าเนินนโยบายที่เป็นมิตรกับ
สหรัฐอเมริกาและด าเนินการจัดซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกา และด าเนินนโยบายที่สนับสนุน
เอกราชของไต้หวัน เช่น สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติโดยใช้ชื่อ "ประเทศไต้หวัน" 
หลีกเลี่ยงใช้ค าว่า “สาธารณรัฐจีน"ตามแบบพรรคก๊กหมินตั๋ง 

ประชาธิปไตยที่แท้จริงของไต้หวันได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อทางก๊กหมินตั๋งได้ประกาศยกเลิก
กฤษฏีกาฉุกเฉินในปลายสมัยของประธานาธิบดี เจียงจินกั๋ว ท าให้การแข่งขันทางการเมือง
ของไต้หวันเป็นไปอย่างจริงจังและสดใส จากนั้นสังคมไต้หวันได้ค่อยๆกลายเป็นสังคมเสรี ที่
เปิดกว้าง และมีความหลากหลายท าให้ยกระดับประชาธิปไตยได้อย่างเต็มขั้น จนมาถึงสมัย
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ของหลี่เติงฮุยได้เข้ามาปฏิรูปไต้หวันต่อ และได้ส่งเสริมประชาธิปไตยของไต้หวันต่อไป ใน
เดือนธันวาคม ค.ศ.1991 ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาขึ้นและเดือนธันวาคม ค.ศ.1994ก็มี
การเลือกตั้งผู้ว่าไต้หวัน นายกเทศมนตรีไทเปและเกาซุง จากการลงคะแนนเสียงตรงครั้งแรก
และมีนาคม ค.ศ.1996 มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นครั้งแรก ประชาชนมีสิทธิจะเพิกถอน
ต าแหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติและสมัชชาแห่งชาติได้โดยตรง  และการเพิกถอน
ประธานาธิบดี สามารถท าได้โดยอ้อมโดยใช้สิทธิผ่านสมัชชาแห่งชาติและมติเอกฉันท์ในการ
ประชุมแห่งชาติ  

ต่อมาการแข่งขันระหว่างพรรคการเมืองเป็นไปอย่างจริงจังแม้จะมีการจัดตั้งพรรค
ใหม่ขึ้นจนในไต้หวันมีพรรคการเมืองทั้งหมด 84 พรรคแต่มีเพียงพรรคก๊กหมินตั๋ง 
หมินจิ้นตั๋ง และพรรคใหม่ๆ เพราะในพรรคกก๊หมินตั๋งนั้นเกิดการแตกเสียงไปในหลายทิศทาง 
ในการเลือกตั้งปี ค.ศ.1996 หลี่เติงฮุยจากพรรคก๊กหมินตั๋งยังคงได้เป็นประธานาธิบดี ในสี่ปี
ของสมัยการปกครองการเมืองไต้หวันเกิดความวุ่นวายในช่วงหลังของสมัยจนในการเลือกตั้ง
ครั้งถัดไปในปี ค.ศ.2000 ประชาชนได้เทคะแนนมาที่พรรคประชาธิบไตยก้าวหน้า ถึงสอง
สมัยด้วยกันจนเกิดปัญหาการฉ้อฉลความนิยมจึงกลับมาที่พรรคก๊กหมินตั๋งอีกครั้งในปี  
ค.ศ.2008จนถึงปี ค.ศ.2016 ต้นปีที่ผ่านมานี้ประชาชนได้กลับมาเทคะแนนให้กับพรรค
ประชาธิปไตยก้าวหน้าอีกครั้งโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ไม่พอใจต่อการบริหารของพรรค 
ก๊กหมินตั๋งที่สร้างความสนิทสนมกับจีนแผ่นดินใหญ่มากจนเกินไป และความไม่พอใจต่อ
ระบบสวัสดิการของรัฐในกลางปี ค.ศ.2016 นี้ประธานาธิบดีที่ขึ้นรับต าแหน่งคนต่อไปจึงเป็น 
ไช่อิงเหวินจากพรรคหมินจิ้นตั๋ง 

 
ครอบครัวตระกูลไต้ 
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จากแผนผังครอบครัวตระกูลไต้ข้างต้นเป็นแผนผังของคนในสามช่วงอายุ เห็นได้ว่าส่วนมาก

แล้วเป็นการแต่งงานกันเองในหมู่ชาวฮากกามีเพียงลูกสาว2 คนจาก 9คนที่แต่งงานกับชายจีนจาก
แผ่นดินใหญ่และลูกชายสุดท้องเพียงคนเดียวที่แต่งงานกับชาวหมินหนาน 
 ตระกูลไต้นี้มีประวัติยาวนานสืบขึ้นไปได้ถึงสมัยราชวงศ์โจวโดยมีประวัติยาวนานถึง  23 ชั่ว
อายุโดยในต้นตระกูลนั้นเป็นทหารนายกองที่ 5 ของกองทัพและต่อมาได้ท าคุณประโยชน์ผู้คนจึงตั้งชื่อ
และเรียกว่า“ไต้กง” จากนั้นมาลูกหลานขึงใช้นามสกุลไต้มาโดยตลอดและในรุ่นที่  15 แผ่นดินจีนเกิด
ความระส่ าระสายจึงได้อพยพมาที่ไต้หวันและตั้งรกรากอยู่เป็นต้นตระกูลไต้ที่ไต้หวันโดยในปัจจุบัน
ตระกูลไต้ที่ไต้หวันมีลูกหลานถึงรุ่นที2่3แล้ว 
 ครอบครัวตระกูลไต้กล่าวได้ว่าเป็นครอบครัวทางฝั่งคุณย่าของผู้ศึกษาเป็นชาวฮากกาที่อพยพ
มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เกาะไต้หวันสืบขึ้นไปได้ถึง 8 ชั่วอายุด้วยกัน แต่เดิมอยู่ที่เมืองซินจู๋ ซึ่งเป็นเมืองที่
ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของไต้หวัน เป็นที่รู้จักดีในชื่อเล่นว่า "นครแห่งลม"  เนื่องจากมีลมพัดแรงเสมอ 
ถูกล้อมรอบด้วยเทศมณฑลซินจู๋ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก เทศมณฑลเหมียวลี่ทางทิศใต้ และ
ช่องแคบไต้หวันทางตะวันตก โดยแบ่งออกเป็นสามเขต ได้แก่ เขตเหนือ เขตตะวันออกและเขตเซียง
ซานในทางตะวันตกเฉียงเหนือของไต้หวันประชาชนส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยชาวพ้ืนเมือง มีเมือง 
Zhubei เป็นเมืองหลวง Hsinchu มีอุตสาหกรรมและบริษัทเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อยู่มาก เป็นแหล่ง
เทคโนโลยีที่มีมากท่ีสุดในไต้หวัน ในอดีตเมืองซินจู๋เป็นหนึ่งในเมืองที่สเปนในสมัยอาณานิคมเข้ามาตั้ง
ถิ่นฐาน และ ในสมัยภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น ซินจู๋ถูกเรียกว่า ชินจิคุ ก็เป็นเมืองที่ถูกใช้เป็นคลัง
เสบียงของญี่ปุ่นและถูกพัฒนาเป็นอย่างมากมีการตั้งสถานที่ราชการถูกสร้างขึ้นกลางเมืองและ
ปราสาทแบบญี่ปุ่นที่ยังสามารถเห็นได้อยู่จนถึงปัจจุบัน  
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 แต่เดิมตระกูลไต้ เป็นตระกูลที่ประกอบอาชีพเกษตรกรมายาวนาน มีทั้งปลูกพืชและเลี้ยงปศุ
สัตว์ พืชที่ปลูกเป็นพืชที่ให้ผลผลิตไวสามารถเก็บผลผลิตและแลกเปลี่ยนได้แบบเดือนต่อเดือน มีการ
เลี้ยงสัตว์คือ เป็ด ไก่ หมูและวัว เป็นการเลี้ยงทั้งเพ่ือการบริโภค การแลกเปลี่ยน และใช้แรงงาน  
ต่อมาในรุ่นของคุณทวดซึ่งเป็นรุ่นที่4 ได้เริ่มท าการปลูกดอกไม้เพ่ือการค้าขายแต่กิจการก็อยู่ได้เพียง
สองช่วงอายุคนเท่านั้นเพราะเกษตรกรดอกไม้รายย่อยไม่สามารถขายได้ในช่วงเวลาแห่งการพัฒนาที่
รวดเร็วได้ ลูกหลานบางส่วนจึงยังคงยึดอาชีพเกษตรกรรมและบางส่วนได้เดินทางเข้าเมืองไทเปเพ่ือ
หางานเลี้ยงครอบครัวและหาโอกาสในชีวิตที่ดีกว่า ย่าของผู้ศึกษาเองซึ่งเป็นลูกสาวคนที่สองก็ได้ออก
จากซินจู๋มาเป็นแม่ครัวในไทเป และได้แต่งงานตั้งรกรากอยู่ที่ไทเปจากนั้นเป็นต้นมา  
 ตระกูลไต้ที่เลือกมาเป็นกรณีศึกษานี้เป็นตระกูลที่มีสมาชิกอยู่ครบในทุกรุ่นซึ่งสามารถท าให้
การเรื่องเล่าเก่ียวกับประสบการณ์ในชีวิตของคนท้ังสามคนในสามช่วงวัยนั้นมีความชัดเจนในเรื่องของ
กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ชาวไต้หวัน และความเข้าใจที่มีต่อตัวตนของตนเอง เพราะวิธีการเรียนรู้
จากเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตจะท าให้เห็นถึงมิติทางสังคมวัฒนธรรมและเวลาซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการท า
ความเข้าใจกระบวนการเกี่ยวกับอัตลักษณ์ที่มีความเลื่อนไหลของชาวไต้หวัน  นอกจากสมาชิกตระกูล
ไต้จะเป็นกรณีศึกษาท่ีมีคนครบทั้งสามช่วงอายุแล้วยังเป็นตระกูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่เป็นปัญหา
ในการเก็บข้อมูล ซึ่งพ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือพ้ืนที่ความทรงจ าของบุคคลซึ่งเป็นกรณีศึกษาอันมี
ความเกี่ยวข้องกันในฐานะเครือญาติ เป็นครอบครัวใหญ่ที่มีการเล่าเรื่องราวชีวิตประสบการณ์ของ
ตัวเองให้ลูกหลานฟังและสามารถสืบที่มาที่ไปของบรรพบุรุษได้  ซึ่งทั้งหมดนี้มีความส าคัญในการ
สนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้ 
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บทที ่5 

 
เรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของคนทั้งสามรุ่น 

 
 ในบทนี้จะกล่าวถึงข้อมูลจากการลงภาคสนามคือการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ใน
ชีวิตของคนไต้หวันทั้งสามคนในสามช่วงอายุที่มีความเกี่ยวข้องกันในฐานะเครือญาติ  โดยจะเล่าชีวิต
ของกรณีศึกษาแบ่งเป็นรายบุคคลไปโดยในชีวิตของแต่ละคนนั้นผู้ศึกษาจะเล่าผ่านช่วงเวลาที่เกิดการ
เปลี่ยนผ่านของบุคคลนั้นๆ 
 
คนที่ 1 : ไต้ตงเหม่ย 
 ไต้ตงเหม่ย หรือที่ผู้ศึกษาเรียกตามล าดับญาติว่า ไนไน้ คือคุณย่าของผู้ศึกษาเอง ไนไน้ เป็น
หญิงสูงอายุรูปร่างท้วมที่มีใบหน้ายิ้มแย้มเสมอ  ไนไน้อายุ 76 ปีบ้านเดิมอยู่ที่ เมืองฮูโค่ว มณฑลซินจู๋ 
มณฑลที่อยู่ทางทิศตะวันตกของไทเป  ครอบครัวของไน้ไน้เป็นชาวฮากกาที่อพยพมาอยู่ไต้หวันตั้งแต่
สมัยราชวงศ์ชิง ไน้ไนเป็นรุ่นที่ 19 ของสกุลไต้และเป็นรุ่นที่ 5 ที่อยู่ที่ไต้หวันมา 
 ไนไน้ได้เริ่มเล่าจากยุคของคุณแม่ว่าเป็นคนฮากกา เกิดที่ฮูโค่ว ซินจู๋ปี พ.ศ.1917 อยู่ในช่วง
สงครามโลกครั้งที่หนึ่งพอดี และเกิดในช่วงที่ถูกปกครองโดยญี่ปุ่น ทางบ้านแม่ของไนไน้ยากจนมาก
เป็นชาวนาที่รับจ้างท านาบนที่ของคนอ่ืนๆและกับเงินค่าจ้างเล็กน้อยและเมื่อได้ผลผลิตเจ้าของที่ดินก็
จะแบ่งให้นิดหน่อยเพียงให้พอกินกันเท่านั้น ในช่วงที่ญี่ปุ่นปกครองมีการบังคับใช้ภาษาญี่ปุ่นในการ
สนทนาและด าเนินชีวิตทั่วไปแต่แม่ไม่ได้เรียนหนังสือเลยเนื่องจากที่บ้านยากจนต้องช่วยกันท างาน
อย่างหนัก แม่จึงไม่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้แต่สามารถฟังออกและเข้าใจได้เพราะได้ยินคนพูดกัน
เป็นประจ า 

แม่บอกไนไน้ว่าตอนที่ญี่ปุ่นควบคุมไต้หวันญี่ปุ่นมีความจริงจังมากในการพยายามท าให้ชาว
ไต้หวันกลายเป็นคนญี่ปุ่นมีการบังคับใช้ภาษาญี่ปุ่น บังคับให้เปลี่ยนการแต่งกาย และมีการสร้างวัด
แบบญี่ปุ่น บ้านแบบญี่ปุ่นขึ้นมาหลายแห่งด้วยกันและมีบทลงโทษอย่างรุนแรงส าหรับคนที่ท าผิดกฎ 
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ช่วงปลาย อ านาจของญี่ปุ่นนั้นลดลงเพราะสถานการณ์สงครามของญี่ปุ่น
เริ่มสั่นคลอนและไต้หวันได้รับผลกระทบอย่างมากเช่นการเรียกเก็บภาษีและพืชผลมากขึ้นเป็น
ช่วงเวลาที่ล าบากมากเพราะพ้ืนที่ฮูโค่วจะได้ปลูกพืชก็ยากอยู่แล้วยังจะต้องมาเร่งผลิตเพ่ิมซึ่งแทบจะ
เป็นไปไม่ได้เลยชีวิตของแม่นอกจากท านาแล้วยังต้องรับจ้างข้างนอกอย่างเช่นรับจ้างมัดฟางเพ่ือท า
หลังคาบ้าน หรือรับจ้างท าความสะอาดคอกเลี้ ยงสัตว์ อีกเ พ่ือหาเงินมาจุนเจื อครอบครัว  
สภาพแวดล้อมในช่วงสมัยนี้ไม่ค่อยสู้ดีนัก ทุกคนยากจนเป็นชาวนาแบบรับจ้างกันหมดแทบไม่มีคน
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ฮากกาได้เป็นเจ้าของที่ดินเองเลยแล้วก็นิยมมีลูกมากเพราะต้องการแรงงานในการช่วยท างาน แม่บอก
ว่าความจริงก็ไม่แน่ใจว่าที่มีลูกมากเพ่ือช่วยท างานมันเป็นเรื่องที่ดี เพราะกว่าเด็กคนหนึ่งจะโตขึ้นมา
จนสามารถใช้แรงงานได้ก็เสียเวลาและอาหารมาก เมื่อมีลูกมากและต้องท างานหนักแม่จึงไม่สามารถ
ดูแลลูกได้ทุกคนจึงเป็นระบบพ่ีดูแลน้องคนโตกว่าต้องดูแลคนที่เล็กกว่า และในช่วงสงครามฮูโค่วมี
พ้ืนที่เป็นสนามรบซึ่งสร้างรายได้เสริมเมื่อเวลามีการทิ้งกระสุนลงมาคนในหมู่บ้านก็จะวิ่งไปเก็บกัน
เพราะจะเอามาขายบางทีก็ได้รับบาดเจ็บแต่ต้องท าเพ่ือหาเงินจุนเจือครอบครัว ไนไน้บอกว่าแม่เป็น
ผู้หญิงที่เข็มแข็งมาก 

เมื่อแม่อายุ 18 ปีก็แต่งงานกับพ่อซึ่งไม่ได้มีฐานะดี เป็นครอบครัวชาวนาเช่นกันพ่อนอกจาก
ท านาแล้วยังรับจ้างเป็นช่างไม้ท าเครื่องเรือนและเป็นช่างกระเบื้องปูบ้านในเมืองซึ่งได้รายได้ดีกว่าการ
ท านาทั้งสองคนก็มีลูกมากรวมกันทั้งหมด 10 คนมีเสียชีวิตตั้งแต่ยังเล็ก2 คนลูกทุกคนรักแม่มาก
เพราะพ่อเสียไปตั้งแต่ยังหนุ่มเพราะร่างกายที่เหนื่อยล้าจากการท างานหนักเมื่อล้มป่วยจึงหายยากฟ้ืน
ตัวช้าจึงมีแค่แม่ที่เลี้ยงดูจนเติบโต ในสมัยนั้นอาหารการกินก็อดอยากมากเช่นกัน สิ่งที่กินเป็นประจ า
คือมันฝรั่งนานๆ จะมีข้าวกินและเป็นข้าวแบบที่สีรอบเดียวหุงกินกับซีอ้ิวผสมน้ ามันหมูมีแค่ช่ วง
เทศกาลตรุษจีนเท่านั้นที่จะมีการฆ่าหมูหรือไก่มากินกัน  
 พอสิ้นสุดสงครามโลกญี่ปุ่นแพ้สงคราม อ านาจการปกครองเกาะไต้หวันได้ถูกเปลี่ยนมือไป
แล้วก๊กหมินตั๋งได้เข้ามาปกครองแทนแม่บอกว่าไม่ได้รู้สึกแตกต่างจากตอนญี่ปุ่นเท่าไหร่แค่มีเรื่อง
ภาษาท่ีต้องมาปรับเปลี่ยนกันอีกลูกๆของแม่ส่วนมากเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลง 
 
1.ชีวิตวัยเด็ก 
 หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกไนไน้เล่าว่าสมัยเด็กมีชีวิตที่ล าบากมากพ้ืนที่บริเวณฮูโค่วเป็นพ้ืนที่
ภูเขาดินเป็นดินเหลืองไม่มีแม่น้ าอยู่ใกล้ๆเลยเพราะพ้ืนที่ที่สามารถเพาะปลูกได้ที่ เป็นที่ราบนั้นได้ถูก
จับจองโดยชาวหมินหนานที่ย้ายเข้ามาก่อนชาวฮากกาเมื่อชาวฮากกาย้ายมาพ้ืนที่ที่สามารถเข้ามาจับ
จองลงหลักได้เลยเป็นพ้ืนที่สูงเพาะปลูกก็ยากล าบากเหลือเกินปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของผู้คนสมัยนั้นคือ
เรื่องเล็กๆอย่างเรื่องการกินเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่า  “เค่าเทียนชือฟ่าน” คือพ่ึงฟ้ากินอาหาร ถ้าฝนไม่
ตกข้าวกจ็ะไม่ข้ึนก็ต้องไม่มีอันจะกินสมัยนั้นต้องรีบตัดสินใจเลยถ้าฝนไม่ตกก็ต้องรีบเปลี่ยนไปปลูกมัน
แทนเพราะมันไม่มีน้ าสามเดือนก็อยู่ได้อาหารที่ได้กินกันบ่อยที่สุดคือ มัน ใบมัน และอาหารที่ผ่านการ
ดองเพราะเม่ือได้ผลิตผลมาต้องรีบเก็บรักษาเอาไว้ให้อยู่ได้นานที่สุด  

“สมัยนั้นท านาปลูกพืชกันบนพ้ืนที่ไม่ใช่เล็กๆนะ ใหญ่ขนาดที่มีงานให้ท า
ทุกวันแต่อาหารกลับไม่พอกินเพราะที่บ้านต้องเช่านาคนอ่ืนเค้าเพาะปลูกและมี
ระบบที่อยู่มาตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นแล้วคือร้อยละ80 ของผลิตผลต้องให้กับเจ้าของที่ 20ที่
เหลือถึงเป็นของเรา”  
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(ไต้ตงเหม่ย,สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2559) 
ไนไน้เองเกิดมาในช่วงที่ก๊กหมินตั๋งปกครองเกาะไต้หวันแล้วตั้งแต่เด็กต้องช่วยที่บ้านท านา

ถอนหญ้า ปลูกผัก เลี้ยงควาย หมู และไก่  โดยในสมัยนั้นไม่ได้เพาะปลูกเพ่ือการอาชีพแต่ปลูกเพ่ือ 
ยังชีพคือกินกันในครอบครัว หน้าที่หาเงินเป็นของคุณพ่อที่ท าอาชีพเป็นช่างกระเบื้อง สมัยเป็นเด็กที่
บ้านยากจนมากไม่มีแม้กระทั้งรองเท้าผ้าใส่ ใส่กันแต่รองเท้าแตะไม้ ซึ่งจากการอธิบายของไน้ไน้เป็น
รองเท้าที่มีลักษณะเหมือนกับรองเท้าเกี้ยะของญี่ปุ่นที่สามารถผลิตเองได้  นอกจากรองเท้าแล้ว
กางเกงในก็เป็นสิ่งที่ไนไน้จ าได้ขึ้นใจคือ กางเกงในที่ด้านหน้าเขียนว่า 500กรัม และ Made in USA
ด้านหลัง ไนไน้และพ่ีน้องไปโบสถ์ในวันอาทิตย์ที่มีพิธีมิสซา เนื่องจากไม่ไกลจากบ้านมีโบสถ์ฝรั่งตั้งอยู่
แม้ว่าที่บ้านจะนับถือเทพเจ้าและเป็นพุทธศาสนิกชนนิกายมหายานแต่ในวันอาทิตย์ที่มีพิธีจะไปโบสถ์
เพ่ือเอาถุงใส่ขนมปังที่กินในพิธีแน่นอนว่ามันไม่ใช่ความลับจึงมีเด็กๆแถวนั้นไปโบสถ์หลายคนเพ่ือไป
แย่งชิงที่นั่งคนสุดท้ายแถวริมที่ถุงขนมปังจะถูกส่งมาเป็นที่สุดท้ายเพ่ือจะได้เก็บถุงกลับบ้านไปใช้
ประโยชน์ซึ่งที่บ้านของไนไน้เมื่อมีโอกาสได้ถุงมาจะน ามาตัดและเย็บเป็นกางเกงใน เพราะไม่มีเงินจะ
ซื้อกางเกงในจ านวนมากได้เนื่องจากมีพ่ีน้องหลายคนนอกจากนี้เมื่อมีการซ้อมรบของทหารในบริเวณ
ที่แต่เดิมก็เป็นที่ซ้อมรบของทหารญี่ปุ่นการซ้อมทิ้งระเบิดเป็นช่วงเวลาที่คนในพ้ืนที่ชอบมากแม้จะต้อง
ฟังเสียงดังที่น่ากลัวแต่เมื่อทหารก๊กหมินตั๋งซ้อมเสร็จแล้วคนมากมายจะไปตามที่ลานซ้อมที่ทหารทิ้ง
กระสุนลงมาเพราะหัวกระสุนนั้นท าจากเหล็ก คนก็ไปตามหาเก็บมาขายให้กับคนที่รับซื้อเพ่ือแลกกับ
เงิน   

เนื่องจากไนไน้ไม่ได้เรียนหนังสือแต่ไม่ใช่เพราะความยากจนเพียงอย่างเดียวเพราะตัวไนไน้
เองไม่ได้ชอบเรียนหนังสือเลยไม่ไปเรียนทั้งที่จริงๆ ตามลักษณะของชาวฮากกาแล้วการศึกษาเป็นสิ่ง
ส าคัญมากชาวฮากกาตามค าบอกเล่าของไนไน้เป็นคนที่เห็นความส าคัญของความรู้มากซึ่งไม่ได้
หมายความว่าให้ความส าคัญกับการเรียนในโรงเรียนอย่างเดียวแต่ก่อนสมัยที่ยังไม่มีโรงเรียนหรือเข้า
ไม่ถึงระบบการศึกษาชาวฮากกาเมื่อถึงแก่วัยเรียนรู้จะถูกส่งไปอยู่กับผู้รู้หรือผู้ที่มีความเชี่ยวช าญใน
ด้านต่างๆ พ่อแม่จะพาไปฝากตัวเป็นศิษย์ ซึ่งไนไน้ได้เคยตามที่สาวพ่ีชายไปเรียนในโรงเรียนประถม 
เรียนได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็ไม่เรียนแล้ว  แต่ออกมาฝึกท าอาหารตั้งแต่อายุ 10 ขวบได้ โดยที่ยังคงต้องช่วย
ท างานที่บ้านอย่างงานท าความสะอาดและงานเกษตกรรม รวมไปไปถึงการดูแลน้องชายคนที่ 5 ชื่อ 
ไต้กั๋วหยาง  ที่อายุห่างกัน 11 ปีซึ่งที่บ้านจะมีลักษณะการดูแลกันแบบเป็นคู่ๆ กันไป ท าให้แม้ว่าจะ
เป็นครอบครัวใหญ่แต่ก็มีความสนิทสนมกันมาก   
 
เดินทางจากบ้านเกิดสู่การท างานเป็นแรงงานในไทเป 

ไนไน้ใช้ชีวิตอยู่ที่ฮูโค่วจนอายุราว 13 ปี จึงเริ่มเข้ามาท างานที่ไทเป  โดยเริ่มจากการเข้ามา
ดูแลเด็ก ซึ่งเป็นงานที่ได้รับการแนะน าจากพ่ีชายที่เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมต้นก็เข้ามาหางานท าในไทเป  
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โดยพ่ีชายคนโตของไนไน้ได้ท างานเป็นพ่อครัวที่ร้านอาหารในไทเป เจ้านายมีลูกเล็กต้องการคนดูแล
จึงได้แนะน าน้องสาวซึ่งคือไนไน้ให้มาท างานเป็นพ่ีเลี้ยงไนไน้จึงเข้ามาท างานที่ไทเปเมื่อครั้งแรกที่เข้า
มาไนไน้บอกว่าตกใจมากนั่งรถไฟมาถึงไทเปลงมาถึงที่สถานีมองเห็นบ้านท าจากอิฐจากปูนไม่ได้เป็น
ดินแบบที่บ้านคนก็ใส่รองเท้าผ้าใบรองเท้าหนังกันไม่มีใครใส่รองเท้าไม้เลยพ้ืนก็ไม่เป็นดินเป็นฝุ่นได้ยิน
จากพ่ีชายเล่ามาว่าไทเปต่างจากที่ฮูโค่วมากแต่พอได้มาเห็นด้วยตาแล้วก็เหมือนลืมว่ารู้มาก่อนแล้วว่า
ต่างกันมากแตพ่อเปรียบเปรียบกับเดี๋ยวนี้แล้วเทียบไม่ติดเลยใครจะคิดว่าแต่ก่อนเห็นตึกไม่ถึง 10 ชั้น
ก็ตกใจจะแย่แล้ววันหนึ่งแถวบ้านจะสร้างตึก 101ขึ้นมาได้แต่ยังจ าได้นะความรู้สึกที่มาไทเปครั้งแรก 
แต่อยู่ไปตอนแรกไม่ได้มีความสุขเลยแม้งานจะไม่ใช่งานที่ต้องล าบากร่างกายแบบที่บ้านแต่ก็ร้องไห้
อยากกลับบ้านแต่ก็กลับไม่ได้ต้องอดทน ความเจริญของไทเปสมัยนั้นแตกต่างจากต่างจังหวัดถึง 10ปี
เห็นจะได้ ไนไน้เลี้ยงเด็กเล็กอยู่จนกระทั่งเด็กโตดูแลตัวเองได้ก็เปลี่ยนไปท างานอ่ืนซึ่งคืองานแม่ครัวใน
บ้านที่เพ่ือนที่รู้จักกันตอนท างานพ่ีเลี้ยงได้แนะน าให้  ไนไน้เริ่มท างานเป็นแม่ครัวตอนอายุ 16 ปีไนไน้
บอกว่า  

 
 
“ส าหรับคนฮากกาแล้วการท าอาหารได้อร่อยเหมือนถูกส่งผ่านสายเลือดมา

ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท าอาหารเป็นจริงๆได้ยังไงรู้ว่าโตขึ้นมาเห็นแม่ท าอาหารก็เริ่มดู
และท าตามเป็นตอนเด็กๆไปช่วยท าอาหารเหมือนว่าไปเรียนจริงๆไม่มีใครเค้าบอก
กันหรอกว่าต้องท ายังไงๆใส่อะไรบ้างใช้ลักจ าแล้วท าตามเอาทั้งนั้น“  
(ไต้ตงเหม่ย,สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2559) 

 
เมื่อพูดถึงตรงนี้ไนไน้ได้เล่าถึงอาหารฮากกาให้ฟังว่า  อาหารฮากกา แตกต่างจากอาการของชาว 
หมินหนาน ของชาวจีนอยู่มาก อาหารฮากกามีรสเปรี้ยวและรสจัดรวมไปถึงเผ็ดพริกด้วย อาหาร 
หมินหนานปกติแล้วจะออกรสหวานน าส่วนอาหารจีนอ่ืนๆก็แล้วแต่ว่ามาจากภูมิภาคไหนก็มีรสชาติที่
แตกต่างกันเมื่อมาอยู่ไทเปได้เรียนรู้ ได้เห็นอาหารหลากหลายมากขึ้นจึงท าอาหารเป็นอย่าง
หลากหลายเข้าไปเป็นแม่ครัวเจ้านายเขาก็พอใจนอกจากการเรียนรู้การท าอาหารเพ่ิมเติมแล้วสิ่งที่  
ไนไน้เรียนรู้เมื่อมาอยู่ที่ไทเปคือการเรียนรู้ภาษาจีนกลางและภาษาหมินหนาน  ไนไน้ท างานเป็นแม่
ครัวที่บ้านแรกได้ 1 ปีก็ย้ายที่ท างานเพราะเจ้านายย้ายบ้านเนื่องจากรัฐบาลจะรื้อถอนบ้านมาสร้างตึก  

 
“แต่ก่อนนะไทเปไม่เหมือนทุกวันนี้หรอกเรายังมีบ้านบนที่ดินเป็นหลังๆกัน

อยู่แต่ตอนนี้ดูซิทุกคนมีบ้านบนอากาศกันหมดแล้ว”  
(ไต้ตงเหม่ย,สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2559) 
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เมื่อย้ายบ้านที่ท างานแม่ครัวได้ซักพักหนึ่งก็พบกับนายทหารก๊กหมินตั๋งที่มาท างานดูแล

สายโทรศัพท์ที่เริ่มมาเดินสายโทรศัพท์ที่ถนนฟู่ซิงที่บ้านของเจ้านาย นายทหารคนนั้นเริ่มพูดคุยด้วย
และมาหาทุกวันอยู่เป็นเวลาปีกว่านายทหารคนนั้นกับไนไน้ก็ได้แต่งงานกันเมื่อตอนที่ไนไน้อายุย่าง20
ปี นายทหารคนนั้นก็คือคุณปู่ของผู้ศึกษาเอง  ไนไน้เล่าว่าในช่วงแรกที่ทหารก๊กหมินตั๋งมาไต้หวันนี้
การแต่งงานของทหารกับคนไต้หวันนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะปณิธานของก๊กหมินตั๋งคือการมา
ตั้งหลักใหม่ที่ไต้หวันเพ่ือจะรบชนะและกลับไปปกครองจีนอีกครั้งซึ่งต่อมาเมื่อคอมมูนิสท์สามารถ
ควบคุมจีนไว้ได้ท้ังประเทศก๊กหมินตั๋งท่ีไต้หวันคงรู้ว่าการจะรบกลับไปนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เลยมี
การผ่อนผันเรื่องการแต่งงานมากข้ึน 

 
 “แต่ก่อนนะในไต้หวันเนี่ยเราแบ่งคนออกเป็นสี่ประเภทพวกแรกหมิน 
หนานหรือคนไต้หวันมีจ านวนมากที่สุด ต่อมาฮากกามีจ านวนมากรองลงมา  และ
ทหารก๊กหมินตั๋งคนจีนที่ย้ายมาช่วงหลังเรียกว่า ไว้เซิ่นเหริน (คนจากภายนอก) และ
ก็ หยวนจูหมิน (คนพ้ืนเมือง) คนไต้หวันมีค าที่ใช้ถามว่าเป็นใครว่า โอว่า ฮัวะขั่นจี๋ 
(เผือกหรือมัน) คนที่มาพร้อมกับก๊กหมินตั๋ง ส่วนคนไต้หวันเรียกว่ามัน ไม่แน่ใจ
เหมือนกันนะว่าท าไมอาจจะเพราะเรากินมันกันก็ได้ แต่ก่อนความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วหละ”  
(ไต้ตงเหม่ย,สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2559) 
 
ตามปกติแล้วครอบครัวชาวไต้หวันเองไม่ได้มีความยินยอมจะยกลูกสาวให้กับพวกทหาร

เท่าไหร่ เพราะเมื่อก๊กหมินตั๋งเข้ามาความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับชาวหมินหนานซึ่งเป็น
กลุ่มท่ีมีความใกล้ชิดกับญี่ปุ่น รวมไปถึงมีการฆ่าชาวไต้หวันไม่น้อยเลยทีเดียว ยังมีความแตกต่างที่เห็น
ได้อย่างชัดเจนในเรื่องของการสื่อสาร แต่ส าหรับครอบครัวของไนไน้เองไม่ได้เกิดการคัดค้านมากมาย
นักเมื่อตอนแรกบอกที่บ้านว่าจะแต่งงานกับทหารของก๊กหมินตั๋งเป็นการแต่งงานแบบเลือกเองด้วย
ความรักไม่ใช่การจัดแจงของผู้ใหญ่เลยเกิดความตกใจแต่บ้านก็ยอมรับและเห็นว่าแต่งงานกับทหารไป
อย่างน้อยท่ีสุดก็ไม่ต้องปวดหัวเรื่องกินอยู่เหมือนกับท่ีครอบครัวบ้านที่ฮูโค่ว  
 
2.ช่วงชีวิตที่มีครอบครัวจากเด็กผู้หญิงสู่การเป็นภรรยาและแม่ 

งานแต่งงานของไนไน้ถูกจัดขึ้นในที่ท าการทหารอากาศในไทเป โดยเป็นพิธียกน้ าชาแบบจีน
เครื่องแต่งกายเป็นชุดเจ้าสาวสีขาวแบบตะวันตก เมื่อผ่านพิธีแต่งงานแล้วก็เป็นการจดทะเบียนสมรส
โดยที่ไต้หวันนี้เมื่อแต่งงานแล้วจะไม่เปลี่ยนนามสกุลยังคงใช้นามสกุลเดิม แต่เมื่อเป็นเอกสารทาง
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ราชการต้องเติมนามสกุลของสามีเข้าไปข้างหน้า ไนไน้ชื่อ ไต้ตงเหม่ย คุณปู่ชื่อ หยางจิ่งไช่ย เมื่อ
แต่งงานแล้วไนไน้ก็ยังคงชื่อ ไต้ตงเหมยแต่เมื่อเป็นเอกสารราชการจะใช้ชื่อ หยาง-ไต้ตงเหมยเช่นนี้ 

ไนไน้เล่าเรื่องคุณปู่ให้ฟังว่าปู่เป็นชาวฮ่ัน บ้านอยู่เมืองเทียนจิน พออายุได้ 18 ปีก็ถูกเกณฑ์มา
เป็นทหารแต่แท้จริงไม่ได้ถูกเกณฑ์เรียกว่าถูกหลอกจะดีกว่าเพราะตอนนั้นก๊กหมินตั๋งบอกว่าถ้าไม่
ร่วมกับก๊กหมินตั๋งแผ่นดินจีนจะแร้นแค้น ไม่มีข้าวกิน ไม่มีบ้านอยู่ต้องร่วมกันต่อต้านคอมมูนิสท์ สู้
ชนะจะได้กลับมาอยู่บ้านแบบสุขสบายได้รับการดูแลจากรัฐเป็นอย่างดี  ปรากฏว่าการมาร่วมกับ 
ก๊กหมินตั๋งกลับกลายท าให้กลับบ้านไม่ได้เสียอย่างนั้นกว่าจะมีการเปิดให้กลับไปเยี่ยมญาติได้ก็ล่วงเลย
ไปถึงสมัยของประธาณาธิปดีหลี่เติงฮุย ปู่เป็นทหารอากาศที่เมื่อไม่มีการต่อสู้ทางอากาศแล้วก็ได้รับ
หน้าที่ในการดูแลการพัฒนาระบบการสื่อสารอย่างระบบโทรศัพท์เมื่อทุกอย่างลงตัวแล้ วได้รับหน้าที่
เป็นหัวหน้าดูแลระบบทั้งหมดของระบบโทรศัพท์ของเขต 1-3 ของไทเป เรียกว่าเป็นทหารหัวหน้า
หน่วยที่มีล าดับชั้นอยู่ในระดับกลาง 

หลังจากแต่งงานแล้วไนไน้ก็ลาออกจากงานที่เป็นแม่ครัวและย้ายมาอาศัยที่หมู่บ้านทหาร  
แรกเริ่มเป็นแฟลตแบบยาว มีสองชั้นแฟลตหลังหนึ่งแบ่งได้ราวชั้นละเกือบ20ห้อง เมื่อย้ายมาอาศัย
ที่นี่แล้วก็หางานใหม่ได้งานเป็นพนักงานร้านขายของช าสวัสดิการของทหารที่บริเวณใกล้เคียงกับที่พัก
เมื่ออยู่กันสองคนและท างานทั้งคู่นั้นก็มีเงินพอกินพอใช้ เพราะที่อยู่ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและค่าน้ าค่า
ไฟก็ได้สิทธิลดครึ่งราคาเมื่อเวลาผ่านไปราวสองปีไนไน้ได้มีลูกคนแรกเป็นลูกสาว และมีลูกสาวคน
ต่อมาในปีถัดไป เมื่อมีลูกสาวคนที่สองจ าได้ว่าเกิดนโยบายของรัฐที่เริ่มมีการรณรงค์เรื่องการคุมก าเนิด
ครอบครัวหนึ่งควรมีลูกไม่เกิน 3 คน ไม่ได้มีการออกกฎเข้มงวดอะไรเพียงแต่มีการเริ่มให้ความรู้
เกี่ยวกับการคุมก าเนิด ไนไน้บอกว่าในสมัยนั้นถึงไม่ออกมาพูดเรื่องการคุมก าเนิดกันคนก็ไม่สามารถมี
ลูกได้เยอะ เพราะไม่มีปัญญาจะเลี้ยงและเมื่อไน้ไน้มีลูกได้สองคนทางการก็ได้ให้บ้านที่มีขนาดใหญ่
ขึ้นกับทหารที่มีครอบครัว จึงได้ย้ายไปอยู่ในอีกด้านหนึ่งของค่ายที่เป็นบ้านหลังเล็กๆติดกันยาวไป 
ก าแพงบ้านเป็นก าแพงเตี้ยสลับสูงเพ่ือบอกอาณาเขตหน้าบ้านของแต่ละคน และสองปีถัดมาก็ได้มีลูก
ชายคนแรกซ่ึงคือบิดาของผู้ศึกษาเอง และลูกสาวคนสุดท้องตามมาในอีกสองปีให้หลัง และเมื่อลูกสาว
คนโตอายุได้ราว 11 ปีก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เสียชีวิตไปเพราะวิทยาการทางการแพทย์ยัง
ไม่ก้าวหน้านัก รวมถึงครอบครัวที่ไม่มีศักยภาพในการให้การรักษาอย่างดีที่สุดเพราะเสียค่าใช้จ่าย
เยอะมาก 

ช่วงเวลาที่เริ่มมีบุตรนี้เป็นช่วงเวลาที่ก๊กหมินตั๋งเริ่มค่อยๆ พัฒนาประเทศอย่างจริงจัง จ าได้
ว่าได้ซื้อรองเท้าผ้าใบยี่ห้อหนึ่งที่ไต้หวันผลิตเองในช่วงที่ลูกสาวคนที่สองอายุได้ 6 ปี (ค.ศ.1967) ชื่อ
ยี่ห้อว่า “จงกั๋วเชียง” หรือที่แปลว่าประเทศจีนเข้มแข็ง ช่วงนั้นเป็นช่วงเดียวกันกับที่ก๊กหมินตั๋งได้
สร้างเขื่อนที่เถาหยวนท าให้บ้านที่ฮูโค่วมีน้ าใช้และท าเกษตรกรรมได้ดีขึ้น  รวมไปถึงได้แก้ไขการปัน
ผลผลิตจากที่ต้องแบ่งผลผลิต80/20 มาเป็น 60/40 บ้านที่ฮูโค่วจึงค่อยๆเจริญขึ้นท าการเพาะปลูกได้
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ดีขึ้นมาก และมีการตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ซินจู๋ด้วยท าให้คนในพ้ืนที่มีงานท ามากขึ้นจากที่ท างานกัน
แบบพ่ึงฟ้าพ่ึงฝน มามีเขื่อนมีความมั่นคงของน้ ามากขึ้นและมีโรงงานที่ให้คนในพ้ืนที่ได้เข้ามาท างาน
ระบบอุตสาหกรรมที่มีรายได้แน่นอน  

 
“แรกเริ่มที่โรงงานผลิตจะเป็นผ้า รองเท้า ถุงเท้า ก่อนจะค่อยๆเปลี่ยนมา

เป็นอุปกรณ์อย่างไฟคริสต์มาส หลอดไฟ และชิ้นส่วนของของใช้ต่างๆวิทยุ โทรทัศน์ 
และท้ายที่สุดที่จ าได้คือ คอมพิวเตอร์” 
(ไต้ตงเหม่ย,สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2559) 
 
รวมไปถึงได้มีการตั้งโรงเรียนมัธยมที่ซินจู๋ท าให้น้องๆที่เกิดมาทีหลังนั้นเข้าถึงการศึกษาได้มาก

ขึ้น โดยน้องคนสุดท้องนั้นแก่กว่าลูกสาวคนรองเพียง 1 ปีเท่านั้น โรงเรียนที่ฮูโค่วนั้นเป็นโรงเรียนที่
สอนตามนโยบายของก๊กหมินตั๋ง การที่ก๊กหมินตั๋งได้ท าการพัฒนาหลายสิ่งส่งผลกระทบในด้านดีต่อ
ชีวิตของชาวซินจู๋ชาวฮากกาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่แห้งแล้งนี้จึงเกิดการสนับสนุนก๊กหมินตั๋งเป็นอย่างมาก
แม้ว่าตัวเองจะอยู่ที่นี่มาเป็นสิบยี่สิบรุ่นแต่เมื่อมีผู้มาช่วยให้ปากท้องดีขึ้นได้รับการศึกษาและมีโอกาส
ในชีวิตที่ดีข้ึนก็ยินดีจะสนับสนุน ซ่ึงไนไน้บอกว่า  
 

“การตอบแทนหรือสนับสนุนผู้มีพระคุณเป็นนิสัยที่จะว่าดีของคนฮากกาคือ
ถ้ามีใครดีด้วยกับเรา เราก็จะดีตอบกลับเข้าอย่างมากมาย คนฮากกาเน้นความ
ช่วยเหลือกันมากไม่เพียงแค่คนที่ดีด้วยเท่านั้นแต่กับพ่ีน้องด้วยคนฮากกาจะไปไหน
จะท าอะไรจะเริ่มมองหาจากพ่ีน้องก่อนเห็นไหมว่าคนฮากกาส่วนมากน่ะไม่รวย 
เพราะคิดดูนะมีพ่ีน้อง 8 คนถ้าคนหนึ่งรวยแล้วเจ็ดคนจน ก็จะกลายเป็นคนจนแปด
คนเหมือนเดิมเพราะ 1 คนที่รวยจะแบ่งช่วยพี่น้องถึงจะต้องกลับมาไม่มีเงินก็ตาม”  
(ไต้ตงเหม่ย,สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2559) 
 
และด้วยความส านึกต่อบุญคุณของก๊กหมินตั๋งมากน้องชายคนท้ายๆ ที่ได้มีโอกาสเรียน

หนังสือในระดับสูงสองคนคือ ไต้กั๋วหยางที่ไนไน้เลี้ยงมา กับไต้กั๋วหยิน ที่เป็นลูกชายคนสุดท้องทั้งสอง
คนเมื่อถึงเวลาเรียนจบมัธยมต้นก็มาสอบเข้าโรงดรียนมัธยมปลายที่ไทเป ไต้กั๋วหยาง กับไต้กั๋วหยินทั้ง
สองคนมีความคิดว่าตัวเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินจีนและสักกวันก๊กหมินตั๋งจะพากลับไป ทั้งที่
รุ่นแม่หรือปู่ย่าตายายไม่เคยมีใครคิดเช่นนี้เพราะอยู่ไต้หวันมานานแม้จะรู้ว่าตัวเองเป็นชาวฮากกาแต่ก็
คิดว่าตนเป็นชาวไต้หวันด้วย ความคิดเรื่องการกลับประเทศจีนและปลุกความเป็นจีนขึ้นมาเริ่มในยุค
ของเจียงไคเช็ค และมักประสบผลส าเร็จกับชาวฮากกามากกว่าชาวหมินหนาน ไนไน้บอกว่าชาวหมิน 
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หนานโดยมากไม่สนับสนุนก๊กหมินตั๋ง เพราะชาวหมินหนานส่วนมากฐานะดีอยู่แล้วไม่ได้รับบุญคุณ
อะไรจากการพัฒนาของก๊กหมินตั๋งเท่าไหร่  

แน่นอนว่าเมื่อมีลูกสามคนเงินเดือนก็ไม่พอค่าใช้จ่ายภายในบ้านและของลูกๆไนไน้และคุณปู่
จึงหางานท าเพ่ิมโดยคุณปู่ได้งานส่งหนังสือพิมพ์เริ่มปั่นจักรยานออกส่งตั้งแต่ตีสองถึงหกโมงเช้ากลับ
บ้านมาเตรียมตัวไปท างาน ส่วนไนไน้ก็รับงานมาท าที่บ้านตอนกลางคืนคือการถักไหมพรม และติด
ดอกไม้ลงบนเสื้อผ้า งานของไนไน้เปลี่ยนไปเรื่อยตามเวลาและการพัฒนาของประเทศที่เกิดขึ้นจาก
การถักไหมพรมท าเครื่องนุ่งห่ม ติดกาวพื้นรองเท้า จนเปลี่ยนเป็นติดลวดให้ไฟคริสต์มาส และชิ้นส่วน
ของอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ อย่างชิ้นส่วนของ วิทยุ โทรทัศน์ไปจนถึง คอมพิวเตอร์ การท างานเพ่ิมเติม
เช่นนี้ท าให้ที่บ้านมีรายได้เพียงพอในการจุนเจอครอบครัวและส่งลูกๆ ทุกคนเรียนหนังสือ ครอบครัวนี้
แน่นอนว่ามีผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัว ไนไน้ใช้เวลาในการเลี้ยงดูลูกมากกว่า โดยปู่ไม่ได้กะเกณฑ์ 
ก าหนดวิธีการเลี้ยงดูแต่อย่างใด  

 
“แต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีการเลี้ยงดูแบบแตกต่างจากคนอ่ืนๆหรอกก็เลี้ยงกัน

ไปตามปกตินั่นแหละ ให้ได้เรียนหนังสือ มีข้าวกิน เล่นกีฬา มีชีวิตเหมือนเด็กทั่วๆไป 
เป็นคนดี และไม่สร้างความเดือดร้อน มีความรับผิดชอบโตมาแล้วดูแลตัวเองได้” 
(ไต้ตงเหม่ย,สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2559) 
 
เมื่อลูกโตจนดูแลตัวเองได้เป็นช่วงที่ชีวิตเริ่มมีความสบายขึ้นสามีไม่ต้องท างานหนักอย่างแต่

ก่อนและได้เงินเดือนเพ่ิมขึ้น เมื่อยุคที่ไต้หวันโดยเฉพาะไทเปมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากคือช่วงที่
เศรษฐกิจของไต้หวันเติบโตเร็วในยุคของ ประธาณาธิบดีชื่อหลี่เติงฮุย เพราะในยุคก่อนหน้าของเขา
เจียงจินกั๋วได้ปูทางเอาไว้ให้แล้วมีการสร้างสิ่งก่อสร้างใหญ่ที่เป็นรากฐานให้ความเจริญของไต้หวัน
เติบโตได้อย่างรวดเร็วเช่น ทางด่วน โรงงานเหล็ก ท่าเรือน้ าลึกสองแห่ง แท่นขุดเจาะน้ ามัน นิคม
อุตสาหกรรม รถไฟฟ้า ฯลฯ ไนไน้เล่าว่าตอนที่ก่อสร้างทางด่วนกันไนไน้ได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกไม่
มีใครคาดคิดว่าลูกชาวไร่ชาวนาในชีวิตนี้จะได้เห็นถนนบนฟ้า  

จนเมื่อถึงยุคของหลี่เติงฮุยความเจริญต่างๆ มาถึงจุดสูงสุดรวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงเกิด
กับพ้ืนที่ไทเปเป็นอย่างมากมีการรื้อบ้านอาคารมากมายเพ่ือสร้างเป็นตึกสูง  พ่ืนที่ที่เคยเป็นชุมชน
ทหารก็ถูกรื้อและสร้างใหม่เป็นอาคารชุดพักอาศัยและแบ่งให้ครอบครัวทหารที่ได้รับเลือกไป
ครอบครัวละหนึ่งห้องชุดโดยไนไน้ก็เช่นกันเป็นหนึ่งในครอบครัวที่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านที่สร้างใหม่นี้  
และเป็นบ้านที่อาศัยอยู่จนถึงทุกวันนี้ 
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“ฉันจ าได้แม่นเลยประธาธิบดีหลี่น่ะตอนที่เค้าด ารงต าแหน่งเป็นช่วงที่ชีวิต
ดีที่สุดเลยไต้หวันเปลี่ยนไปมากมีวันหนึ่งฉันเดินออกจากบ้านแล้วพบว่าตัวเองอยู่บน
ตึกชั้นหก และเพ่ือนๆของฉันไม่มีใครมีบ้านบนที่ของตัวเองอีกต่อไปแล้วแล้วที่น่า
ตกใจยิ่งกว่าคือเค้าเป็นคนของก๊กหมินตั๋งแท้ๆ  แต่กลับก่อตั้งและสนับสนุน
ขบวนการเอกราชไต้หวันแต่สุดท้ายแล้วเราก็ยังไม่ได้แยก แถมเพราะประธาธิปดีหลี่
นี่แหละความสัมพันธ์ของเรากับญี่ปุ่นจึงดีมาก ไต้หวันท าการค้ากับญี่ปุ่นจนมีตึกสูงๆ
เต็มไปหมด” 
(ไต้ตงเหม่ย,สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2559) 
 
เมื่อย้ายบ้านมาอยู่ที่ห้องชุดแล้วคุณปู่ยังคงส่งหนังสือพิมพ์ตอนเช้าแม้ว่าเรื่องการเงินจะไม่

เป็นปัญหาแล้วแต่ด้วยความเคยชินและการไม่อยากปล่อยโอกาสให้เสียเปล่าจึงยังคงท างานอยู่  ส่วน
ไนไน้ได้หันมาท ากิจการส่วนตัวที่เป็นกิจการที่ไนไน้ถนัดและรักมากนั่นคือการเล่นไพ่นกกระจอก ไนไน้
เล่นไพ่นกกระจอกเป็นตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กถึงแม้แม่ของไนไน้จะไม่เล่นไม่ชอบการพนันแต่คุณพ่อของ
ไนไน้นั้นชอบเล่นไพ่นกกระจอกและเล่นพนันเป็นเรื่องสนุก การเล่นไพ่จึงเป็นส่วนหนึ่งของพ่ีน้องไนไน้
มีเพียง ไต้กั๋วหยางคนเดียวเท่านั้นที่ไม่เล่น  ดังนั้นเมื่อย้ายบ้านมาได้ราวสองปีก็ได้เริ่มกิจการโต๊ะไพ่
นกกระจอกที่บ้าน ไนไน้จะได้เงินค่าเข้ามาเล่นของแต่ละขาและไนไน้จะเตรียมอาหารไว้ให้  1 มื้อด้วย  
แรกเริ่มมีเพียงโต๊ะเดียวเท่านั้นผู้ที่มาเล่นก็เป็นกลุ่มผู้หญิงที่เป็นภรรยาทหาร หรือคนที่อาศัยอยู่ใน
ละแวกเดียวกัน ต่อมากิจการมีแนวโน้มดีจึงได้เปิดเป็น 2 โต๊ะ แต่ทางการได้มีกฎหมายออกมาว่าหาก
บ้านใดมีเกิน 1 โต๊ะถือเป็นสถานพนันมีความผิดทางกฎหมายกิจการที่ขยายเป็น 2 โต๊ะที่อยู่มาหกปีจึง
ต้องยุบกลับมาเป็นโต๊ะเดียวเหมือนเดิม เมื่อย้ายมาอยู่ที่บ้านนี้และท าโต๊ะไพ่แล้วชีวิตของไนไน้ก็ไม่มี
ความเปลี่ยนแปลงใดใดมาหลายสิบปี มีคนมาเล่นไพ่กันทุกวันแต่ปัจจุบันนี้กิจการซบเซาลงเพราะผู้
เล่นไพ่ทยอยเสียชีวิตลงเนื่องจากความชราและไม่ได้มีผู้เล่นเพ่ิม เมื่อครั้งที่ผู้เล่นอายุยังน้อยและ
แข็งแรงกว่านี้การเล่นไพ่แต่ละครั้งกินเวลาตั้งแต่ตอนเย็นไปจนถึงรุ่งสางของอีกวัน  แต่ปัจจุบันนี้ท า
ไมไ่ด้แล้วจึงเปลี่ยนมาเป็นเล่นไพ่ตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึงราวสี่ทุ่มเท่านั้น  
 นอกจากกิจการโต๊ะไพ่แล้วไนไน้ยังเป็นที่รู้จักในละแวกบ้านว่าเป็นมือพับกระดาษ ไนไน้บอก
ว่าที่ไต้หวันนี้เวลาถึงวันพระหรือเทศกาลที่คนต้องไหว้เจ้าหรือไหว้เคารพบรรพบุรุษกันล่วงหน้าประ
มานหนึ่งเดือนไนไน้จะมีค าสั่งผับกระดาษเป็นก้อนทองและดอกบัวหรือดอกไม้ที่ใช้เผาในเทศกาลมา
มายมาย  
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“จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากหรอกเพียงแต่ต้องอดทนมันใช้เวลานาน จะไหว้
บรรพบุรุษไหว้เจ้าทีใครจะท าแบบชุ่ยๆหละ จริงไหมเป็นเราตายไปแล้วอยู่บน
สวรรค์ลูกหลานพับดอกบัวมาให้ห้ากลีบชอบใจไหมหละ” 
(ไต้ตงเหม่ย,สัมภาษณ์, 24กุมภาพันธ์ 2559) 

 
และตัวไนไน้มักมีความเกี่ยวข้องกับวัดหรือศาลเจ้าต่างๆ อยู่เสมอทั้งการไหว้ด้วยความเคารพนับถือ 
ขอความคุ้มครอง และไหว้เพ่ือขอโชคลาภ ไนไน้ได้เล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนาราวกับ
เป็นผู้ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต เพราะไนไน้ได้อธิบายว่าตัวเองไม่ได้เป็นพุทธศาสนิกชนแต่เป็นผู้
ศรทัธาในพระโพธิสัตว์และพระโพธิสัตว์ก็มีหลายองค์ไม่ได้มีแค่พระพุทธเจ้า ค าสอนหรือบทสวดต่างๆ
ก็ไม่ได้มีแค่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ส่วนตัวของไนไน้เองแล้วนับถือในพระโพธิสัตว์กวนอิมมากที่สุด พระ
โพธิสัตว์กวนอิมเป็นผู้ดูแลสรรพชีวิตด้วยความเมตตา ตั้งแต่เกิดจนตายยามเจ็บป่วยก็คอยรักษา
เช่นกัน และโพธิสัตว์กวนอิมยังมีค าสอนเรื่องความเมตตาและกตัญญูซึ่งเป็นสิ่งส าคัญมากส าหรับชีวิต
ของไนไน ้ 
 

“ทุกวันปีใหม่ (ตรุษจีน) ฉันจะเอาเสื้อผ้าของทุกคนในบ้านคนละตัวไปที่วัด
โพธิสัตว์กวนอิมเพ่ือไปเข้าพิธีให้มงคลและคุ้มครองทั้งปีของทุกคนจะได้เป็นที่ดีและ
มีโพธิสัตว์คุ้มครอง และไม่ใช่แค่ปีใหม่นะเวลาที่บ้านมีใครป่วยฉันก้ไปที่วัดเพ่ือขอพร
ให้แข็งแรง เอากิ่งไม้ที่ได้จากวัดกลับมาลูกตัวคนป่วย ฉันเชื่อว่าโพธิสัตว์จะรักษา ฉัน
เชื่อนะว่าถ้าฉันเป็นคนกตัญญู และมีเมตตาต่อคนอ่ืนๆชีวิตของฉันและครอบครัวจะ
เต็มไปด้วยความสุขราบรื่นและได้รับความปกครองจากโพธิสัตว์ให้รอดปลอดภัยจาก
เคราะห์หรืออันตราย” 
(ไต้ตงเหม่ย,สัมภาษณ์, 24 กุมภาพันธ์ 2559) 

 
 ชีวิตของไนไน้ค่อนข้างลงตัวมาตั้งแต่ตอนที่ลูกๆ โตและมีงานท าไม่มีความเปลี่ยนแปลงใน
ชีวิตมากนัก ยังคงใช้ชีวิตส่วนมากอยู่กับธุรกิจของตัวเองที่บ้านและการออกไปวัด ไนไน้บอกว่าคนใน
สังคมของตัวเองมีอยู่ไม่มากคือ ครอบครัว ลูกค้าที่มาเล่นไพ่ที่บ้าน คนแถวบ้าน คนที่วัดและคนจด
หวย ซึ่งในช่วงปีที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคหลี่เติงฮุยชาวไต้หวันมีเงินมากแม้แต่คนชราก็มีเงินมาก เป็นช่วง
ปีที่ไนไน้เล่นพนันอย่างหนัก 
 

“มันเป็นช่วงชีวิตที่ฉันไม่อยากพูดถึงมันซักเท่าไหร่เพราะเป็นช่วงที่ฉันสร้าง
ความเดือดร้อนให้กับลูกหลานมากี่สุดเพราะฉันเล่นพนันทั้งหวยและไพ่อย่างหนัก
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ด้วยความสนุกสนานเพราะมีคนมามากทุกคนมีเงินมากเล่นอย่างรื่นเริง   จนติดหนี้
มากมายติดหนี้รวมกันที่ต้องใช้คืนไม่ต่ ากว่าล้านไต้หวันดอลล่าร์ ฉันไม่ทันรู้ตัวหรอ
กว่ามันมากขนาดนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่แต่มันเป็นไปแล้วจริงๆ”  
(ไต้ตงเหม่ย,สัมภาษณ์, 24 กุมภาพันธ์ 2559) 

  
หลังจากเกิดวิกฤตในครอบครัวอันเกิดจากหนี้ ในครั้งนั้นไนไน้ก็หยุดการเล่นไพ่เองและเปิด

บ้านเป็นโต๊ะไพ่มาให้คนอ่ืนเล่นเท่านั้น ในช่วงการเลือกตั้งครั้งที่สองที่เฉินลงสมัครอีกครั้งแข่งกับ 
หมาอิงจิ่วจากพรรคก๊กหมินตั๋งตอนแรกก๊กหมินตั๋งกับหมินจินตั๋งได้คะแนนสูสีกันแต่เพราะมีเหตุการณ์
ที่เฉินโดนลอบยิงท าให้คนเทคะแนนสงสารให้กับเฉินและเฉินก็ได้เป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่ง และ
ช่วงสมัยหลังนี้เป็นช่วงที่ไนไน้ออกมามีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุดในชีวิต  ไนไน้บอกว่าปกติแล้ว
ไม่ใช่คนที่สนใจการเมืองนักแต่มาสนใจมากเป็นพิเศษตั้งแต่เลิกเล่นไพ่มีเวลาว่างมากขึ้นก็ไม่รู้จะท า
อะไรนอกจากดูโทรทัศน์จึงได้ดูข่าวมากขึ้นและที่ไต้หวันมีบางช่องที่เป็นข่าวแทบจะตลอดเวลาท าให้
ได้เห็นข่าวการเมืองมาก เนื่องด้วยตัวไนไน้เองเป็นผู้สนับสนุนก๊กหมินตั๋งมาแต่แรกอยู่และและยังมี
สามีเป็นทหารก๊กหมินตั๋งด้วยจึงมีความสนใจจะจับผิดประธานาธิบดีและสมาชิกผู้แทนที่อยู่ในสภา
มากเป็นพิเศษเพราะอยากจะให้คนจากก๊กหมินตั๋งดูแลประเทศมากกว่า 

 
“ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดหรอกนะว่าเศรษฐกิจมันเคยดีมากขนาดไหนพอหลุด

ออกมาจากโลกของการพนันแล้วก็มาสนใจข่าวการเมืองแทนแล้วคนมันชอบก๊กห
มินตั๋งก๊กหมินตั๋งเป็นผู้มีพระคุณยังไงเราก็สนับสนุนแล้วตอนนี้เป็นพรรคฝ่ายตรง
ข้ามเราก็คิดว่าเค้าไม่ดีเท่าอยู่แล้ว” 
(ไต้ตงเหม่ย,สัมภาษณ์, 24 กุมภาพันธ์ 2559) 
 
จนเมื่อในช่วงปีสุดท้ายของประธานาธิบดีเฉินที่มีข่าวเรื่องการโกงภาษีและที่ดิน มีปัญหาการ

ทุจริตฉ้อโกง ข่าวเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ทุกวันจนกระทั้งมีการออกไปเดินขบวนประท้วงที่มี 
ซือหมิงเต๋อ เพ่ือนรักของเฉินสุยเปี้ยนเองที่เป็นแกนน าการประท้วงในครั้งนั้น ไนไน้บอกว่าพอเห็นเค้า
ออกมาเดินขบวนกันก็ไปด้วยเพราะอยากให้รู้ว่าไม่พอใจเฉินมาก ทั้งด้วยอารมณ์ส่วนตัวที่ไม่ชอบ
พรรคหมินจิ้นตั๋งอยู่แล้วและจากการที่ข่าวออกมาพูดเรื่องปัญหาการโกงอยู่ทุกวัน ไนไน้บอกว่าการโกง
และโกหกเป็นเรื่องน่าไม่อายที่ยากจะรับได้ 
 

“ ตอนนั้นฉันก็ใส่เสื้อสีแดงออกไปร่วมเดินขบวนประท้วงด้วย เราเอา
รองเท้าไปปาหน้าธรรมเนียบฉันอยากจะแสดงออกว่าไม่พอใจแบบจริงๆและคนที่มา
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ร่วมกันก็เยอะมาเป็นแสนๆคนเลย แล้วคนที่มาร่วมไม่ได้เป็นแค่คนที่เกี่ยวข้องกับ
ก๊กหมินตั๋งอยางที่เข้าใจเพราะฉันเองก็เป็นคนฮากกาและคนอ่ืนๆที่มาประท้วงก็มีทั้ง
คนฮากกาและหมินหนาน ฉันคิดว่าเรื่องท่ีใหญ่กว่าใครเป็นใครคือตอนนี้มีคนโกง ฉัน
รู้ว่าฉันเป็นคนไต้หวันฉันไม่ได้อยากอยู่ประเทศจีนหรือรวมกับจีนแต่ฉันก็ไม่อยากจะ
มีปัญหากับจีนยังไงวิญญาณบรรพบุรุษเราก็อยู่ที่โน่นและจีนก็ใหญ่เกินกว่าเราจะสู้   
ฉันรักแผ่นดินไต้หวันและฉันคิดว่าการมีคนโกงอยู่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่ดีทั้งนั้น” 
(ไต้ตงเหม่ย,สัมภาษณ์, 24 กุมภาพันธ์ 2559) 
 

 ในช่วงที่หม่าอิงจิ่วได้ชนะการเลือกตั้งและก๊กหมินตั๋งได้กลับมาเป็นรัฐบาลไนไน้บอกว่าดีใจ
มากเพราะมีความไม่พอใจในเฉินสุยเปียนมาก และหม่าอิงจิ่วเป็นคนรุ่นใหม่ที่ดูโปร่งใส แน่นอนว่า
ยังไงก็ต้องติดตามข่าว  และเมื่อไนไน้มีความวางใจแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตแบบมีความตึงเครียดน้อยลง
และเป็นช่วงที่เกิดความผิดปกติในร่างกายคือปวดท้องมากผิดปกติจึงไปโรงพยาบาลและพบว่ามีแผล
ในกระเพาะและล าไส้ หมอสั่งห้ามทานอาหารรสจัดและแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดซึ่งปกติแล้วไนไน้จะ
ชอบดื่มเกาเหลียงหรือเหล้าขาวของไต้หวันมากเป็นพิเศษเรียกได้ว่าดื่มเป็นประจ าพร้อมกับลูกค้าที่มา
เล่นไพ่ที่บ้าน ช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่ไนไน้เข้าออกโรงพยาบาลค่อนข้างบ่อยแต่ยังไม่เคยเกิดอาการร้ายแรง
อะไรมากไปกว่าอาการปวดท้อง ซึ่งส่งผลกระทบถึงการงานอาชีพอยู่คือเรื่องของเวลาไนไน้จ าเป็นต้อง
พักผ่อนและทานอาหารให้เป็นเวลา โต๊ะไพ่จากที่เริ่มเล่นกันตอนเย็นข้ามกันไปถึงเกือบเช้าอีกวันมา
เป็นเล่นกันเร็วขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงสี่ทุ่ม ท าให้ไนไน้มีเวลาได้พักผ่อนมากขึ้น  
 จนมาถึงวิกฤตอีกครั้งหนึ่งในชีวิตคือเมื่อราวหกปีที่แล้วคุณปู่ได้ล้มในห้องน้ าและหมดสติไป
เมื่อลูกสาวมาเจอก็รีบช่วยกันพาไปโรงพยาลและพบว่าเป็นโรคหัวใจต้องท าการรักษาโดยการท า
บอลลูนหลังจากนั้นมาสามีก็มีสุขภาพที่ไม่ดีดังเดิมร่างกายผ่ายผอมลงไปมากและต้องได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ชีวิตของไนไน้ในช่วงนี้นอกจากกิจวัตรปกติของตัวเองแล้วสิ่งที่ไนไน้สนใจเป็น
เรื่องหลักก็คือการดูแลสามีที่ป่วย  
 ตึกตรงข้ามบ้านที่เคยเป็นตึกที่อยู่แบบเก่ามีความสูงไม่มากได้ถูกทุบทิ้งและสร้างใหม่ใน
ช่วงเวลาก่อนที่สามีเริ่มป่วยไม่นานนักและเมื่อตึกได้สร้างเสร็จก็เห็นว่ามีสวนและเครื่องท ากายภาพ
แบบพ้ืนฐานส าหรับผู้สูงอายุ คลินิกแพทย์แผนจีนและแผนตะวันตกอยู่ใกล้ๆกันท าให้ไนไน้พาสามีลง
ไปข้างล่างเดินเล่นและใช้เครื่องกายภาพแบบง่ายๆ ได้ในทุกเย็น ในช่วงแรกสามีอ่อนเพลียมากน้ าหนัก
ลดลงร่วม 40กิโลกรัมต้องใช้รถเข็นในการช่วยเดินแต่เมื่อค่อยๆออกก าลังกายแล้วใช้อุปกรณ์ช่วยในปี
ถัดมาสามีก็ใช้ไม้เท้าพาตัวเองเดินไปไหนมาไหนได้อย่างช้าๆ และเมื่อมีอาคารชุดหนึ่งที่เริ่มปรับปรุงใน
ละแวกบ้านก็มีการรื้อและก่อสร้างตึกใหม่อยู่หลายแห่งด้วยกัน ส่วนมากจะท าเป็นย่านที่อยู่อาศัยที่มี
ขนาดและความสูงเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมจ านวนห้องที่ได้มากขึ้นและท าเป็นตึกที่มีระบบการป้องกัน
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แผ่นดินไหวที่ทันสมัยขึ้นกว่าเดิม  และในช่วงที่ไนไน้ต้องดูแลสามีนี้การมาเล่นไพ่ของลูกค้าก็ยังคงมีอยู่
บ้างแต่ปริมาณครั้งนั้นลดน้อยลงเหลือแค่สามถึงสี่วันต่อสัปดาห์เท่านั้น จากปกติที่มีการมาเล่นไพ่หก
วันต่อสัปดาห์หยุดเพียงวันอาทิตย์วันเดียวเท่านั้น 
 ในส่วนของการเมืองไนไน้บอกว่าไม่ได้สนใจติดตามอะไรนักในช่วงก่อนเพ่ิงมาติดตามดูอีกครั้ง
เมื่อสองปีที่ผ่านมานี้ ในช่วงสุดท้ายของสมัยที่สองของประธานาธิบดีหม่า  
 

“ถ้าให้พูดตรงๆก็ต้องบอกว่ามีความผิดหวังอยู่ในใจเล็กน้อยเพราะคาดหวัง
ว่าเมื่อกลับมาเป็นก๊กหมินตั๋งอีกครั้งแล้วชีวิตของเราทุกคนในไต้หวันจะได้รับการ
ดูแลและช่วยเหลือเหมือนในสมัยเด็กๆที่เมื่อก๊กหมินตั๋งเริ่มเข้ามาบริหารก็มีการ
จัดการพ้ืนที่และน้ าไฟต่างๆให้ท าให้ชีวิตเปลี่ยนไปมาก หม่าอิงจิ่วอยู่มาสองสมัยก็ไม่
เห็นได้ท าผลงานอะไร แต่ก็ไม่ได้รู้สึกแย่มากนักอย่างน้อยก็เป็นคนของก๊กกหมินตั๋ง
และก็มือสะอาดดี” 
(ไต้ตงเหม่ย,สัมภาษณ์, 24 กุมภาพันธ์ 2559) 
 

 ซึ่งนอกจากเรื่องของสุขภาพของผู้สูงอายุแล้วชีวิตของไนไน้ในช่วงหลังนี้ค่อนข้างสบายเพราะ
ลูกทุกคนเติบโตและท างานกันหมดแล้วรวมถึงสามีก็เกษียณอายุราชการแล้ว ค่อนข้างเป็นชีวิตที่สบาย 
ไนไน้บอกว่าแรกเลยที่แต่งงานกับทหารไม่คิดหรอกว่าจะมีวันที่มีชีวิตสบาย ใครก็พูดกันว่าชาวไต้หวัน
ที่แต่งงานกับพวกชาวต่างประเทศเป็นพวกชาวไต้หวันที่ไม่มีค่ามีราคาท ามาหากินไม่เป็น ที่บ้านก็ยก
ให้แต่งๆ ไปเสียดีกว่าอยู่เฉยๆ แต่ไนไน้เองไม่แต่งงานก็ยังมีงานท าพอแต่งงานแล้ว ช่วงเริ่มต้นชีวิตคู่ก็
ล าบากแต่เมื่อสามีได้เลื่อนยศมากขึ้นเงินเดือนมากขึ้นชีวิตก็ค่อยๆดีขึ้น และสวัสดิการของครอบครัว
ทหารกดี็อยู่แล้วมีบ้านในไทเป มีสิทธิรักษาพยาบาล  สามีมีเงินบ านาญทุกเดือนแต่คุณปู่ได้เสียชีวิตไป
แล้วเมื่อปลายปี ค.ศ.2015 แม้ว่าคุณปู่จะเสียชีวิตแล้วแต่สวัสดิการทุกอย่างยังคงอยู่และไนไน้ก็ได้รับ
เงินบ านาญแทนคุณปู่ในจ านวนครึ่งหนึ่งที่เคยได้ไปจนเสียชีวิตเช่นกันเรียกได้ว่าได้รับการดูแลจากรัฐ
เป็นอย่างดี อย่างที่ชาวไต้หวันแต่ก่อนไม่มีทางคาดถึงว่าการแต่งงานกับทหารจะได้รับการดูแลและ
สวัสดิการเช่นนี้ และความแตกต่างนี้เองทีท าให้มีปัญหาการเมืองปัจจุบัน 
 
3.จากคนมีคู่เหลืออยู่คนเดียว 
 ไนไน้บอกว่าความเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดในชีวิตที่เกิดขึ้นเมื่อสามีได้จากไปเมื่อเดือนตุลาคม 
ค.ศ.2015 ที่ผ่านมานี้ คุณปู่ที่สุขภาพไม่แข็งแรงได้จากไปด้วยอาการป่วยที่เริ่มต้นจากอากาศที่
เปลี่ยนแปลงและเมื่อร่างกายไม่สามารถฟ้ืนตัวและต่อสู้กับไวรัสได้แล้ว ก็ถึงคราวแตกดับลง ไนไน้ได้
จัดงานศพให้คุณปู่อย่างเรียบง่ายเพราะคุณปู่เป็นชาวจีนที่มาจากแผ่นดินใหญ่เพ่ือนที่มาด้วยกันตั้งแต่
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สมัยสงครามนั้นก็ได้ทยอยเสียชีวิตกันไปจนจะหมดแล้วญาติที่มาร่วมงานก็มีเพียงลูกหลานและคน
สนิทที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกันเท่านั้น ล าดับขั้นตอนคือเมื่อคุณปู่เสียชีวิตไนไน้ก็ได้ไปศาลเจ้าเพ่ือดู
วันฤกษ์ดีที่จะเผาศพร่างของคุณปู่ถูกเก็บไว้ที่โรงพยาบาลโดยทางโรงพยาบาลมีส่วนแยกพิเศษไว้
ส าหรับการตั้งรูปและของที่ญาติน ามาให้วิญญาณผู้ล่วงลับ โดยไนไน้เดินไปโรงพยาบาลทุกวันเพ่ือไป
นั่งอยู่ในห้องและคุยกับคุณปู่ ไนไน้บอกว่าเมื่อยังไม่ได้ท าพิธีวิญญาณก็ยังไม่สามารถไปไหนได้ถ้าให้คุณ
ปู่รออยู่คนเดียวคงจะเหงามากไนไน้จึงไปหาทุกทุกวัน และในหนึ่งวันก่อนที่จะถึงวันส่งวิญญาณสู่อีก
โลกจะมีการสวดมนต์ให้กับวิญญาณเหมือนเป็นการช าระล้าง ไนไน้ให้ความส าคัญกับส่วนนี้เป็นอย่าง
มากเพราะไนไน้เชื่อว่าร่างของคุณปู่เต็มไปด้วยเคมี จ าเป็นต้องได้รับบทสวดจ านวนมากเพ่ือช าระ
ร่างกายและวิญญาณให้บริสุทธิ์  และเมื่อพิธีกรรมส่งวิญญาณสู่อีกโลกและเผาร่างกายของคุณปู่
เรียบร้อยแล้ว ไนไน้ก็มีชีวิตที่แปลกไปเพราะตลอด 50ปีที่ผ่านมานี้ชีวิตของไนไน้มีคุณปู่อยู่ด้วยเสมอ 
และตอนนี้เมื่อต้องอยู่ล าพังกิจวัตรประจ าวันได้แตกต่างไปจากเดิมมากช่วงสามเดือนแรกหลังจากที่
คุณปู่เสียไนไน้ไม่ได้เปิดโต๊ะไพ่แต่ก็กลับมาเปิดหลังจากนั้น จิตใจที่ส่งผลกระทบให้ไนไน้รู้สึกว่าชีวิตไม่
เหมือนเดิมอีกแล้ว  ในทางสวัสดิการของรัฐไนไน้ได้รับพ้ืนที่ตั้งกระดูกของตัวเองข้างคุณปู่บนเขาที่
รัฐบาลสร้างให้กับทหารของก๊กหมินตั๋งและเงินเกษียณอายุของคุณปู่ไนไน้ยังคงได้รับจนเสียชีวิต
เช่นกันแต่ได้รับเพียงครึ่งเดียวของคุณปู่ที่เคยได้และสวัสดิการเรื่องการรักษาพยาบาลก็ยังคงได้รับการ
ดูแลจากรัฐเป็นอย่างดีเช่นเดิม    
 ไนไน้บอกว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นและพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าได้รับชัย
ชนะไป ไนไน้คิดถึงคุณปู่มากเพราะก่อนที่ปู่จะป่วยครั้งสุดท้ายยังคุยกัยเรื่องนี้อยู่เลยว่าก๊กหมินตั๋งคง
จะไปต่อไม่ไหวแล้วจริงๆ แต่ต่อให้หมินจิ้นตั๋งมาเป็นรัฐบาลแทนก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรดีขึ้น โดยตัวไนไน้
ติดตามข่าวสารผ่านโทรทัศน์เป็นหลัก เพราะตั้งแต่สมัยที่สามียังมีชีวิตอยู่เวลากินข้าวจะเป็นเวลาที่
เปิดโทรทัศน์ดูข่าวสาร จนมาถึงปัจจุบันความเคยชินเรื่องการดูข่าวจากโทรทัศน์ตอนกินข้าวยังคงอยู่
และในช่วงของการเลือกตั้งยิ่งต้องดู 
  

“รู้ไหมท าไม หมินจิ้นตั๋งถึงชนะเสียงเลือกตั้งครั้งนี้มากขนาดนี้  นอกจาก
ความผิดพลาดของหมาอิงจิ่วที่ท าไว้และ มันเพราะความไม่พอใจสะสมของคน
ไต้หวันจ านวนมากที่เป็นคนหมินหนานตามภูมิภาคต่างๆรู้สึกว่าถูกปฏิบัติอย่างไม่
เท่าเทียม รวมถึงเด็กๆรุ่นใหม่ๆก็ไม่เชื่อก๊กหมินตั๋ง รวมถึงคนที่เป็นเสียงจ านวนมาก
ให้ก๊กหมินตั๋งก็ทยอยตายกันหมดแล้ว นี่แหละเราจะได้เห็นไต้หวันเปลี่ยนแปลงอีก” 
(ไต้ตงเหม่ย,สัมภาษณ์, 24 กุมภาพันธ์ 2559) 
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สุดท้ายแล้วเมื่อถามถึงในประเด็นของอัตลักษณ์ไนไน้ไม่ใครเข้าใจความหมายของค า
ว่าอัตลักษณ์นักแต่ไนไน้บอกว่ารู้ตัวเองว่าเป็นคนกลุ่มไหนเพราะเกิดมาเป็นคนฮากกาพ่อแม่
ญาติพ่ีน้องและคนในชุมชนล้วนแต่เป็นคนฮากกาพูดภาษาถิ่น เมื่อเข้ามาในเมืองยิ่งรู้ถึงความ
แตกต่างเข้าไปใหญ่ เพราะคนอ่ืนๆพูดภาษากลางและหมินหนานหน้าตาก็ไม่เหมือนกัน
อาหารก็ไม่เหมือนกัน ไนไน้บอกว่าชีวิตที่มาอยู่ในไทเปได้ฟังวิทยุดูโทรทัศน์เค้าก็บอกบ่อยๆ
ว่าเราทุกคนเป็นคนจีนต้องกลับไปประเทศจีนแต่ไนไน้เองที่เข้ามาท างานและรู้ตัวว่าเป็นคน
ฮากกาก็ไม่ได้เข้าใจกับสิ่งที่รัฐบาลท า แต่ก็ฟังเพลงอยู่ทุกวันเนื่องจากเป็นคนชอบฟังเพลง
เพลงหลายเพลงที่ไพเราะและชอบก็มีความหมายเกี่ยวกับการโหยหาบ้านซึ่งคือประเทศจีน 
รวมไปถึงไนไน้แต่งงานกับคนจีนที่เป็นทหารของก๊กหมินตั๋ง ท าให้เมื่อสามีอธิบายก็มีความ
เข้าใจในสิ่งที่ก๊กหมินตั๋งแสดงมากข้ึนจริงๆแล้วบางทีก็ไม่เข้าใจแต่ก็เชื่อตามสามี แต่อย่างไรก็
ไม่สามารถลบความเป็นฮากกาของตัวเองในความเข้าใจได้  

ในหมู่บ้านทหารภรรยาส่วนมากก็เป็นคนที่อยู่ไต้หวันมาก่อนอย่างฮากกาแหละห
มินหนาน ท าให้ในกลุ่มภรรยาเป็นพ้ืนที่ที่ทุกคนสามารถแสดงออกได้ว่าใครเป็นใคร บางคน
หากนามสกุลเดียวกันก็เกิดการนับพ่ีนับน้องกัน มีการรวมกลุ่มกันเกิดขึ้น แต่ชีวิตช่วงวัย
กลางคนนี้ไม่ได้สนใจอะไรมากไปกว่าการท ามาหากินหาเลี้ยงปากท้องครอบครัว การเมือง
เริ่มมีอิทธิพลต่อไนไน้มากในช่วง 10-15 ปีหลังมานี้เองเพราะตั้งแต่มีกระแสเรื่องการแยก
ประเทศ คนไต้หวันทุกคนเกิดความตื่นตัวมากและติดต่ามข่าวสารกันอยู่เสมอซึ่งก็คือการ
รับเข้าอุดมการณ์และข้อมูลจากรัฐเพราะในช่วงหลังมานี้การเมืองแต่ละขั้วมีความสุดโต่ง 
ผู้สนับสนุนแต่ละพรรคจึ้งต้องมีการติดตามความเครื่องไหวของพรรคที่สนับสนุนและพรรค
ฝ่ายตรงข้ามอยู่เสมอ และในช่งนี้เองที่ไนไน้บอกว่าตัวของไนไน้เองมีการแสดงออกที่เป็นไป
ตามสังคมเนื่อจากตนเองเป็นคนฮากกาที่ครอบครัวญาติพ่ีน้องได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาของก๊กหมินตั๋ง และนโยบายพัฒนาประเทศต่างๆ และตัวไนไน้เองก็แต่งงานกับคน
ทหารก๊กหมินตั๋งยิ่งเพิ่มแรงการเป็นผู้สนับสนุนก๊กหมินตั๋งเพ่ิมไปอีก เพราะการสนับสนุนก๊กห
มินตั๋งก็เหมือนกับการสนับสนุนครอบครัวของตนเอง เพราะเป็นครอบครัวทหาร การเมืองได้
กลายมาเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตส าหรับไนไน้ จนถึงในปัจจุบันการเมืองได้เปลี่ยนขั้วไปเป็น
คราวของผู้สนับสนุนความเป็นท้องถิ่น เมื่อครั้งเลือกตั้งที่ผ่านมาไนไน้ก็ยังคงเลือกก๊กหมินตั๋ง
เช่นเดิม อย่างไรก็ตามไนไน้บอกว่าสุดท้ายแล้วเรารู้ว่าตัวเองเป็นใครอย่างที่ ไนไน้รู้ตัวว่าเป็น
คนฮากกา เพ่ือบ้านได้ยินเราพูดภาษษฮากกาก็รู้ว่าเราเป็นฮากกา เราทุกตยรู้ว่าตัวเองทุก
วันนี้ก็คือคนไต้หวันเพราะตอนนี้เราอยู่ที่นี่ท ามาหากินได้กินน้ าจากแม่น้ าที่นี่  กินมันจากดิน
ที่นี่ โตที่นี่ ก็เป็นคนท่ีนี่ 
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คนที่ 2 : หยางเซี่ยวหวา 
 หยางเซี่ยวหวา หรือที่ผู้ศึกษาเรียกตามล าดับญาติว่า กูกู เป็นลูกสาวคนโตของไนไน้ เกิดเมื่อ 
วันที่ 12 เดือนเมษายน ปี ค.ศ.1962 ปัจจุบันอายุ 54 ปี เกิดและเติบโตที่ไทเปมาตลอดเพราะพ่อเป็น
ทหารอยู่ในไทเปมีบ้านที่รัฐจัดสรรไว้ให้  
 
1.ชีวิตวัยเด็ก 

กูกูเกิดและเติบโตมาในยุคที่ก๊กหมินตั๋งปกครองไต้หวันโดยอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านทหารมีชื่อว่า 
“เจวี๋ยนชุน” เป็นหมู่บ้านที่สร้างขึ้นอย่างง่ายๆเพ่ือให้ทหารอยู่อาศัยแรกเริ่มสร้างโดยการใช้ฟางผสม
กับดินไม่ได้ค านึงถึงความแข็งแรงคงทนเพราะเมื่อก๊กหมินตั๋ง เข้ามาบริหารประเทศในช่วงแรก
ตั้งเป้าหมายว่า 5 ปีจะยกทัพกลับจีน แต่เมื่อไม่ส าเร็จทุกคนที่อพยพมาจึงต้องอาศัยอยู่ที่ไต้หวันต่อไป 
หมู่บ้านทหารมีมากกว่า 600 แห่งทั่วเกาะไต้หวันบ้านหนึ่งหลังมี 1 ห้องขนาด 5 เสื่อ ไม่มีห้องน้ าและ
ห้องครัว ใช้น้ าของส่วนกลาง กูกูเล่าว่าเวลาท าธุระส่วนตัวเช่นอาบน้ าหรือปลดทุกข์ต้องใช้พ้ืนที่หลัง
บ้าน และต่อมาเม่ือแต่ละบ้านมีสมาชิกเพ่ิมข้ึนก็มีการต่อเติมขยายบ้านออกทางด้านหน้าหรือด้านหลัง 
บางบ้านสร้างห้องน้ าและเมื่อต้องการพื้นที่เพ่ิมอีกก็ต่อเติมชั้น 2 บ้านของกูกูเองมีการต่อเติมด้านหน้า
และชั้นสองเช่นกัน 
 กูกูเล่าว่าหมู่บ้านทหารนี้เป็นที่ๆมีความหลากหลายมาก ทหารจากจีนที่มายังไต้หวันแบ่งเป็น 
3 ชั้นคือ “ปิง” คือทหารทั่วไป “กวัน” คือทหารที่เป็นหัวหน้าหน่วย และ “จวิน” คือระดับ
ผู้บังคับบัญชา ปิงเมื่อมาจากจีนจะไม่สามารถพาใครไปด้วยได้ไปได้เพียงคนเดียว ตั้งแต่กวันขึ้นไป
สามารถพาภรรยาและบุตรขึ้นเรือไปไต้หวันด้วยได้ เมื่อทางการไม่ได้ห้ามเรื่องการแต่งงานของทหาร
กับคนพ้ืนเมืองแล้วจึงมีการแต่งงานของทหารกับชาวพ้ืนเมือง  ชาวพ้ืนเมืองก็มีหลายประเภทชาว 
หมินนาน ชาวฮากกา  ไม่ใช่เพียงความหลากหลายของภริยาทหารหรือชาวพ้ืนเมืองเท่านั้น  ทหาร
ที่มาจากเมืองจีนเองก็มาจากต่างเมืองต่างมณฑลต่างภูมิภาคเช่นกัน  ท าให้ในหมู่บ้านทหารนั้นมี
หลากหลายส าเนียงการพูดและหลากหลายวัฒนธรรมการกิน ที่เห็นได้ชัดเจนคือพ่อของกูกูเป็นทหาร
มาจากเมืองเทียนจินและแม่ของกูกูเป็นชาวฮากกา กูกูฟังภาษาฮากกาและหมินหนานออกแต่พูดไม่ได้
เพราะท่ีบ้านใช้ภาษาจีนกลางในการสื่อสารและโรงเรียนก็สอนภาษาจีนกลาง การอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
ทหารมาตั้งแต่เด็กเหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่ง ผู้ใหญ่จะบอกว่าไม่ให้ออกไปนอกหมู่บ้านล าพังเพราะ
อันตราย วัยรุ่นต่างถ่ินจะมาท าร้ายเอาได้ โดยเฉพาะกับเด็กผู้ชายจะถูกก าชับมากเป็นพิเศษ 
 กูกูเล่าว่าเรื่องสมัยเด็กในหมู่บ้านที่ยังจ าได้แม่นคือเรื่องของกุนเชียง ช่วงตรุษจีนทุกบ้านจะท า       
กุนชียงแล้วเอาออกมาแขวนตากไว้หน้าบ้าน เด็กๆในหมู่บ้านก็จะไปแอบตัดของบ้านที่อยากชิมมากิน
ซึ่งเป็นเรื่องท่ีผิด เมือ่โดนจับได้จะโดนดุบางครั้งก็โดนตี แต่กุนเชียงแต่ละบ้านรสชาติไม่เหมือนกันเลย 
และไปขอดีดีมันไม่สนุกเท่าไปแอบขโมยมาชิม  ที่น่าสนใจคือ เด็กจากบ้านที่ท ากุนเชียงแบบจีนจะ
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ชอบมาขโมยตัดกุนเชียงจากบ้านที่ท ากุนเชียงแบบชาวไต้หวัน  ส่วนเด็กจากบ้านที่แม่เป็นชาวไต้หวัน
ก็จะชอบมาขโมยตัดกุนเชียงจากบ้านที่เป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่  
 กูกูเล่าว่าเมื่อครั้งยังเป็นเด็กเท่าที่จ าความได้ไทเปส่วนมากมีพ้ืนที่เป็นไร่นายังไม่มีตึกสูง 
สมัยก่อนเวลาไปโรงเรียนต้องเดินผ่านนาข้าวเพ่ือไปโรงเรียน ผู้ปกครองมักเลือกให้เรียนในโรงเรียนที่
อยู่ใกล้บ้าน เพราะสมัยนั้นเดินทางไปไหนมาไหนด้วยการเดิน โรงเรียนในสมัยนั้นใช้ภาษาจีนกลางใน
การเรียนการสอนทั้งหมดตามนโยบายของก๊กหมินตั๋ง ไม่สนับสนุนให้ใช้ภาษาหมินหนาน ครูผู้สอน
ต้องเรียนจบจากวิทยาลัยครูที่เป็นวิทยาลัยเฉพาะทางใครที่เข้ามาเรียนจะได้รับการสนับสนุนค่าเล่า
เรียนจากรัฐ หากเรียนจบสามารถสอบเข้าบรรจุเป็นครูได้เลย และคนที่เรียนจบแต่ไม่ประกอบอาชีพ
ครูต้องจ่ายค่าเล่าเรียนย้อนหลัง ในสมัยแรกคนที่ท างานเป็นพนักงานของรัฐอย่าง ทหาร ต ารวจ และ
คร ูเป็นอาชีพท่ีท างานหนักแตไ่ด้เงินน้อยมาก  
 

“สมัยที่ยังเป็นเด็กนะ อาชีพข้าราชการนี่เงินน้อยมากมากจริงๆและงานก็
หนักมากมีแต่คนจนมากๆหรือไม่มีโอกาสท าอย่างอ่ืนถึงมาเป็นครูมาเป็นทหารแต่
ลองเปรียบเปียบกับสมัยนี้ดูใครๆก็อยากสอบไปท างานราชการเงินดีชีวิตมั่นคง  มี
สวัสดิการดีเมื่อเกษียณไปก็ยังได้รับการดูแล” 
(หยางเซี่ยวหวา,สัมภาษณ์,  10กุมภาพันธ์ 2559) 

 
สมัยเรียนชั้นประถมศึกษาในหนึ่งชั้นเรียนมีนักเรียนประมาณ40-50 คนมีห้องเรียนราว 

7-9 ห้องต่อหนึ่งระดับชั้น นักเรียนส่วนมากเป็นเด็กที่อาศัยในพ้ืนที่ใกล้กับโรงเรียนมีทั้งเด็กจากใน
หมู่บ้านทหารและเด็กชาวพ้ืนเมือง การแบ่งห้องไม่ได้แบ่งจากเชื้อชาติ แต่เมื่อถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 มีการแบ่งห้องเรียนตามล าดับคะแนนในการสอบ ซ่ึงกูกูได้อยู่ห้องกลางๆ 

 
 “ตอนเป็นเด็ก เรียนอยู่ในโรงเรียนเราไม่สนใจหรอกว่าใครเป็นลูกใครอยู่ที่
บ้านพูดภาษาอะไรเป็นเด็กก็เล่นด้วยกันหมดแต่พอยิ่งโตขึ้นไปไหนมาไหนกับเพ่ือน
ผู้ใหญ่ก็จะเริ่มพูดว่านั่นลูกชาวหมินหนานนอกค่ายอย่าไปไว้ใจมาก หรือ ถามว่าถูก
หลอกพาไปไหนไหมถูกท าร้ายหรือเปล่ามีเพ่ือนบางคนเลิกคบกับฉันเพราะแม่ฉัน
เป็นชาวฮากกาเขาบอกว่าพวกเราคบไปแล้วไม่เจริญ ทั้งๆที่ตอนเด็กๆเราก็เล่น
ด้วยกันไม่มีใครคิดอะไรทั้งนั้น”  
(หยางเซี่ยวหวา,สัมภาษณ์,  10กุมภาพันธ์ 2559) 
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 ในสมัยของกูกูไต้หวันออกกฎหมายให้ประชาชนต้องได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี คือ
ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนประถมและมัธยมต้นจึงไม่ได้ใช้ระบบ
การสอบเข้าจะเริ่มสอบเข้ากันก็เมื่อมัธยมปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีหลายแบบทั้ง
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลและโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของเอกชนมีการเรียน
การสอนแบบเรียนเต็มวันปกติและเรียนภาคค่ า เวลาที่เด็กจากบ้านไหนในหมู่บ้านทหารสอบได้
โรงเรียนของรัฐบาลที่ดีมีชื่อเสียงจะได้รับค ายินดีจากคนในหมู่บ้าน เพ่ือนบ้านจะเอาซองแดงมาให้ 
เมื่อประกาศผลสอบแล้วกลับมาที่หมู่บ้านเพ่ือนบ้านจะโยนเงินและโปรยเหรียญให้กันอย่างสนุกสนาน 
มันไม่ได้เป็นเพียงการแสดงความยินดีกับเด็กที่สอบได้เท่านั้นแต่เป็นเหมือนเป็นการรับสิ่งที่ดีเข้ามาใน
หมู่บ้านโดยคาดหวังว่าลูกของตนจะสอบเข้าได้เช่นกัน เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกูกูเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาล แต่เลือกเรียนภาคค่ าเพ่ือจะได้สามารถไปท างานในตอนกลางวัน  

ในช่วงที่เรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายน้องชายของแม่ได้มาอยู่ที่ไทเปด้วยกัน เพ่ือมาเข้า
เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอาคนนี้ชื่อว่า ไต้กั๋วหยาง เป็นคนที่ฉลาดมากและได้เรียนสูงสุดในหมู่พ่ี
น้องของแม่ ช่วงที่ไต้กั๋วหยางมาอาศัยอยู่ด้วยนั้นเขาได้เล่าเรื่องชีวิตแสนล าบากในวัยเด็กเหมือนเป็น
เรื่องตลกทั้งที่ไม่ตลกเลย ช่วงเวลาของเขาอาจจะไม่ต้องแย่งกันไปนั่งที่โบสถ์เพ่ือแย่งชิงถุงขนมปังวัน
อาทิตย์เหมือนไนไน้ เพราะสหรัฐอเมริกาเริ่มเข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือกับไต้หวันมากขึ้นโรงเรียนมี
นมแจกให้เด็กๆ ได้ดื่ม ซ่ึงเป็นนมที่ได้มาจากการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกา และมีหน่วยงานที่มาจาก
โบสถ์คือ มิชชันนารีมาดูแลให้แป้งสาลี แป้งข้าวโพด และอาหารกระป๋อง ส าหรับบ้านที่ขาดแคลน
อาหาร ซึ่งเป็นการดูแลโภชนาการของเด็กยากจนจากหลายบ้านให้ได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ในยุค
ของเขามีการเอาถุงผ้าที่ใส่ของบริจาคเหล่านี้มาท าเสื้อผ้าใส่กันในครอบครัวด้วยเช่นกันตอนที่เขาอยู่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีการดูแลโภชนาการของนักเรียนเป็นเวลา1 อาทิตย์โดยจะจ่ายค่าอาหาร6 
บาทเพ่ือให้อาหารของนักเรียนมีสารอาหารครบ5 หมู่ นับว่าเป็นช่วงที่ไต้หวันเริ่มเปลี่ยนจากการเป็น
สังคมเกษตรกรรมมาสู่การท าอุตสาหกรรมและท าหัตถกรรมขนาดย่อมเช่นการทอผ้า  ร้านอาหาร 
และการท าขนมปัง  พ่ีสาวและพ่ีชายของไต้กั๋วหยางก็มีโอกาสในการท างานมากขึ้น ท าให้เขาซึ่งเป็น
น้องชายมีโอกาสในการเรียนและการท างาน  

เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไต้กั๋วหยางก็ออกไปหาห้องเช่าอยู่กับน้องชายคน
สุดท้องที่มาเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไทเป ส่วนตัวเขาเองก็เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยที่
ไทเปเช่นกัน พอเรียนจบก็เข้ารับราชการทหารอยู่ 1 ปีครึ่ง จึงต้องแยกไปอยู่ที่หมาจู่ ในสมัยก่อนมีรบ
อยู่บ่อยครั้งเพราะเป็นเขตชายแดน เป็นที่ที่ไม่มีใครอยากไปประจ าการอยู่เพราะมีความเสี่ยงสูง ชีวิต
บนเกาะก็ยากล าบากการเป็นทหารเกณฑ์เป็นสิ่งที่ผู้ชายไต้หวันทุกคนต้องไปกระท า พอปลด
ประจ าการไต้กั๋วหยางได้ไปท างานที่สนามบินเป็นพนักงานตรวจคนเข้าเมืองอยู่หลายปี แต่ก็ลาออกมา
ท างานในบริษัทเอกชน ปัจจุบันนี้ท าฟาร์มออแกนิกอยู่ที่ซินจู๋บ้านเกิด  
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2.ชีวิตในวัยท างาน 
 กูกูไม่ได้เริ่มชีวิตการท างานก่อนที่จะจบการศึกษาต่างจากรูปแบบชีวิตของคนในสังคม
ปัจจบุัน กูกูบอกว่าเมื่อมองย้อนกลับไปไมไ่ด้รู้สึกว่าชีวิตล าบากสักเท่าไร เพราะคนรุ่นพ่อแม่นั้นล าบาก
กว่ามากเช่น พ่ีน้องต้องเดินเท้าเปล่าไปโรงเรียนหรือต้องอดมื้อกินมื้อ กูกูโตขึ้นมาแบบไม่อดอยากมี
ข้าวกินอ่ิมท้องทุกมื้อ สมัยเรียนชั้นประถมศึกษาเมื่อเลิกเรียนกลับบ้านมา ถ้าพ่อแม่ไม่อยู่บ้านก็จะมี
เพ่ือนบ้านมาเรียกไปกินข้าว กูกูโตมาก็มีเสื้อผ้ามีรองเท้าใส่ เพียงแค่ไม่ได้ซื้อของใหม่บ่อยครั้ง เพราะที่
บ้านคุณพ่อเป็นทหารระดับยศกลางเงินเดือนไม่สูง แต่ตัวกูกูเองก็ไม่ใช่คนที่ชอบออกไปเที่ยวเล่น เป็น
คนชอบอยู่บ้านมากกว่า พ่ีน้องทุกคนของกูกูได้ไปโรงเรียนและมีอุปกรณ์การเรียนครบครันไม่
น้อยหน้าใครเมื่อถึงเวลาที่ต้องเลือกโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมตอนปลายกูกูเลือกเรียนในโรงเรียนที่
สามารถแบ่งเวลาออกมาท างานได้เพราะเป็นลูกคนโตเลยคิดว่าควรเริ่มท างานได้แล้ว จากการเห็นพ่อ
แม่ท างานล าบากมามาก  พ่อต้องตื่นแต่เช้าออกไปส่งหนังสือพิมพ์ แม่ต้องรับงานมาท าที่บ้านซึ่ง
แม่บ้านในหมู่บ้านทหารก็รับกันมาท าทุกคนเพราะต้องการรายได้เสริมมาจุนเจือครอบครัวเป็นการ
ช่วยแบ่งเบาภาระสามีอีกทาง จึงเลือกเรียนภาคค่ าและใช้เวลาช่วงกลางวันไปท างานเป็นผู้ช่วยใน
บริษัทเทรดดิ้ง หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นงานทั่วไปเช่น ซีร็อกส์เอกสาร ส่งจดหมายเดินเอกสาร 
และจัดเรียงข้อมูลต่างๆ กูกูเข้าท างานนี้ได้จากการแนะน าของของโรงเรียนเพราะโรงเรียนที่มีการเปิด
สอนภาคค่ ามักมีสัญญากับบริษัทที่รับสมัครพนักงานชั่วคราว ในสมัยนั้นกูกูท างานได้เงินเดือนละ 
8,000 ไต้หวันดอลล่าร์เธอท างานนี้อยู่สี่ปีจนเรียนจบ เมื่อเรียนจบระดับชั้นมัธยมปลายก็สอบเข้าเรียน
ชั้นอนุปริญญาที่มหาวิทยาลัยทหารเรือ เลือกเรียนด้านบัญชี  แต่เมื่อจบมาก็ไม่ได้ท างานด้านการบัญชี 
เพราะสมัยเรียนอนุปริญญาได้ไปท างานที่บริษัททัวร์เมื่อเรียนจบมาแล้วก็ท างานที่บริษัททัวร์เรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน 
 ในช่วงที่ท างานบริษัททัวร์นี้กูกูเพ่ิงสังเกตว่าไทเปเปลี่ยนไปจากสมัยยังเป็นเด็กมากแค่ไหน
เพราะกูกูต้องย้ายออกมาเช่าบ้านอยู่ที่  เน่ยฮู เนื่องจากหมู่บ้านทหารถูกรื้อถอนเลยต้องให้ผู้อยู่อาศัย
ย้ายออกไปก่อน เมื่อสร้างตึกที่อยู่อาศัยเสร็จแล้วจึงสามารถย้ายกลับมาได้ เมื่อย้ายออกไปต้อง
เดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น จึงสังเกตว่าไม่มีรถโดยสารร้อนอีกต่อไปแล้วในปัจจุบันมีแต่
รถโดยสารปรับอากาศและเริ่มมีการใช้บัตร “โยวโหยวข่า” เป็นบัตรที่สามารถจ่ายค่าเดินทางในระบบ
ขนส่งสาธารณะในไทเปได้อย่างครอบคลุม ในภาษาไทยปัจจุบันเรียกว่า “ตั๋วรวม”พ้ืนที่ไร่นาหายไป
หมดจากที่ค่อยๆ ลดน้อยลงจนไม่มีพ้ืนที่ไร่นาในไทเปอีกเลย    
 การท างานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวท าให้กูกูมีโอกาสออกไปเห็นวัฒนธรรมต่างประเทศได้เร็ว
กว่าชาวไต้หวันโดยทั่วไป ในสมัยก่อนการที่ชาวไต้หวันจะออกจากประเทศไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ
นั้นเป็นเรื่องยุ่งยากมีระบบเอกสารที่วุ่นวายด้วยความที่ไม่ได้เป็นประเทศที่มีความน่าเชื่อถือแต่เมื่อ
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เศรษฐกิจดีขึ้น ความน่าเชื่อถือของประเทศก็มากขึ้น ธุรกิจการท่องเที่ยวก็ดีขึ้นไปด้วยตามล าดับงาน
ท่องเที่ยวในช่วงแรกของกูกูคือเป็นพนักงานด าเนอนการเก่ียวกับเอกสารวีซ่าให้กับลูกทัวร์ที่ใช้บริการ 
 

 “ก่อนจะเป็นกรุ๊ปทัวร์  ถ้าคนไต้หวันจะออกนอกประเทศต้องเป็นการ
เดินทางเพ่ือออกไปท าธุรกิจที่ต่างประเทศ หรือไปเป็นตัวแทนประเทศแข่งกีฬาโชว์
การแสดงต่างๆ แต่ต่อมาพอประเทศมีเงินคงคลังมากมีเศรษฐกิจที่ดีเลยเริ่มมีกรุ๊ป
ทัวร์ได้ กรุ๊ปทัวร์ในช่วงแรกๆที่ท างานมีแต่คนรวยทั้งนั้นที่ไปเที่ยวต่างประเทศ ไปกัน
อยู่ไม่กี่ประเทศหรอก อเมริกา ฝรั่งเศส ฮ่องกง ไปแต่ละครั้งก็ใช้เงินซื้อของกันมาก
มาก พอต่อมายุคของหลี่เติงฮุยเศรษฐกิจเราดีมากๆมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีกับ
นานาประเทศเป็นช่วงที่เริ่มเปิดวีซ่าฟรีให้กับผู้ถือพาสปอร์ตของไต้หวัน”   
(หยางเซี่ยวหวา,สัมภาษณ์,  14กุมภาพันธ์ 2559)  

  
 เมื่อถามถึงช่วงเวลาที่ไต้หวันเริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลง มีการยกเลิกกฤษฎีกาฉุกเฉินจนมาถึง
ยุคที่หมินจิ๋นตั๋งได้เป็นรัฐบาลกูกูหัวเราะแล้วชี้ไปที่ตึกไทเป 101 และบอกว่าเป็นช่วงชีวิตที่จ าได้ดี
เพราะมีตึกนั้นคอยเตือนความทรงจ า 

เป็นช่วงปีที่อยู่ในความทรงจ า เพราะสิ่งใดล้วนเปลี่ยนแปลงไปมาก เริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยของ 
หลี่เติงฮุย ตอนนั้นธุรกิจท่องเที่ยวคึกคักมาก คนเข้าออกไต้หวันกันมาก เป็นช่วงที่ไม่ได้เดินทางไป
ต่างประเทศเลยเพราะงานที่ไทเปเยอะมาก ช่วงชีวิตนั้นกูกูท างานหนักอยู่ตลอด แต่สิ่งที่จ าได้ดีคือเป็น
ช่วงเวลาที่มีการออกมาพูดเรื่อง “ไต้หวัน” กันมากที่สุดมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวของหลี่เติงฮุยกับ เฉินสุย
เปี่ยน ตึกไทเป101นี่เป็นโครงการในสมัยของหลี่ เห็นได้ชัดว่าไต้หวันมีเศรษฐกิจที่ดีมากและเริ่มอยาก
ให้ตัวเองเป็นที่รู้จักในสังคมโลก ตอนที่ตึก101ก าลังสร้างชาวไต้หวันเองก็มีประเด็นในสังคมอยู่มาก ไม่
มีใครคิดว่าประธานาธิบดีจากพรรคก๊กหมินตั๋งจะกล้าพูดเรื่องการแยกประเทศและมีความนิยมใน
ประเทศญี่ปุ่น แล้วช่วงนั้นเศรษฐกิจก็เจริญเติบโตไปในทางที่ดีมาก ท าให้หลายท่านคิดว่าไต้หวัน
สามารถเติบโตและอยู่รอดได้ในสังคมโลก ในสถานที่ท างานของกูกูช่วงนั้นก็มีการพูดถึงสิ่งที่หลี่เติงฮุย
น าเสนอประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ดีมาก ส่วนมากจึงเห็นด้วยแต่ก็มีคนในครอบครัวที่สนับสนุน
พรรคก๊กหมินตั๋งอย่างมากก็ตัวกูกูเองก็เช่นกันเพราะพ่อเป็นทหารของก๊กหมินตั๋งและแม่เองถึงแม้จะ
เป็นชาวฮากกาที่อยู่ในท้องถิ่นแต่มีชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้นเพราะก๊กหมินตั๋ง ช่วงที่ตึก101ก่อสร้างขึ้นยุค
สมัยใหม่ของไต้หวันก็ถูกสร้างขึ้นพร้อมกับตึกและการเลือกตั้งครั้งต่อไป เฉินสุยเปี่ยนจากพรรค
ประชาธิปไตยก้าวหน้าก็ได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีด้วยแรงสนับสนุนจากคะแนนเสียงจ านวนมาก 
เพราะประชาชนเริ่มมีความคิดที่แตกแยกจากกฎของก๊กหมินตั๋ง  เป็นปีแรกหลังจากห้าสิบปีที่ 
ก๊กหมินตั๋งเป็นฝ่ายบริหารประเทศรและไต้หวันก็เพ่ิงยกเลิกกฏอัยการศึกในสมัยของหลี่เติงฮุย ตึก101
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สร้างเสร็จในสมัยของเฉินสุยเปี่ยนในเวลานั้นงานทัวร์คึกคักขึ้น เพราะใครๆก็อยากมาดูตึก101แต่
เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงที่ดี ผู้คนจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นนอกจากการที่ชาวไต้หวันออกไปท่องเที่ยว
ต่างประเทศแล้ว ลูกค้าส่วนมากจะเป็นนักธุรกิจที่มาวานจ้างให้ท าเอกสารเพ่ือของวีซ่า มากกว่าคนมา
ซ้ือโปรแกรมทัวร์  ชีวิตช่วงนี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่โดดเด่นยังคงท างานที่เก่าอยู่เช่นเดิม แต่สังคมรอบ
ข้างเกิดความเปลี่ยนแปลงรวมถึงคนรอบตัวที่พูดถึงเรื่องราวเหล่านี้มากขึ้น  เป็นแปดปีที่ในวาระแรก
ของเฉินในการบริหารประเทศสังคมและเศรษฐกิจเติบโตขึ้นมาก แต่ก็มีปัญหากับจีนมากขึ้นเช่นกัน
เพราะเฉินมีนโยบายเรื่องการแยกประเทศอย่างชัดเจนและพยายามที่จะให้สหประชาชาติรับรอง
ไต้หวันในฐานะประเทศ ช่วงนั้นเรื่องวีซ่าที่ท างานอยู่ก็วุ่นวายมากเพราะเมื่อมีปัญหากับจีนประเทศที่
เป็นพันธมิตรกับจีนก็เริ่มให้ชาวไต้หวันเข้าประทศยากขึ้น ต้องการเอกสารมากขึ้นแต่ก็เป็นอยู่เพียง
สามปีแรกเท่านั้นในสมัยที่สองของเฉินก็อ่อนลง ไม่ได้เดินหน้าจะแยกประเทศอย่างรุนแรงเหมือนก่อน 
งานทัวร์ก็สะดวกเรื่องเอกสารมากขึ้น  กูกูเล่าว่าในช่วงนั้นออฟฟิศเกิดความขัดแย้งอันเกิดจาก
การเมืองอยู่หลายครั้งด้วยกัน  

 
 “ช่วงนี้นะเป็นช่วงที่มีพนักงานเข้าและออกบริษัทมากที่สุด เพราะเจ้าของ
บริษัทฉันเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวที่สนับสนุนพรรคสีเขียวแบบเขียวมากมาก เพราะว่า
เค้าเป็นชาวหมินหนานมาจากภาคใต้นั่นแหละพอการเมืองมันร้อนแรงเขาก็ร้อนแรง
ด้วยและในออฟฟิศมีลูกหลานก๊กหมินตั๋งอยู่หลายคน รวมถึงฉันด้วย ก็เกิดปัญหา
เนื่องมาจากความหมั่นไส้อยู่บ่อยเลยๆท าให้มีคนลาออกอยู่บ่อยครั้ง เลยต้องการคน
เข้ามาแทนต าแหน่งอยู่บ่อยๆ ซึ่งผิดลักษณะของคนรุ่นฉันมาก เรามักจะเลือกงาน
และท างานเดิมๆอยู่เป็นเวลานานและคาดหวังการเกษียนจากบริษัทนั้นๆ ฉันว่ารุ่น
ของฉันนี่ต้องการความมั่นคงสูงนะ แต่พอเป็นเรื่องขัดแย้งทางการเมืองแล้วท าให้คน
ที่ท างานมาก็นานๆลาออกได้เลยนะ แต่ฉันก็อททนและท าไปอาจจะเพราะฉันไม่ได้
แสดงออกอะไรมากด้วยมัง” 
(หยางเซี่ยวหวา,สัมภาษณ์,  14กุมภาพันธ์ 2559) 

  
กูกูบอกว่าสาเหตุหนึ่งที่ถึงแม้จะมีความขัดแย้งในที่ท างานแต่ต้องอดทนเพราะแม่มีหนี้มากจน

ต้องเอาบ้านไปจ านองเพ่ือใช้หนี้ ถ้าลาออกจากงานไปด้วยความขัดแย้งเหล่านี้ความมั่นคงในบ้านก็จะ
สั่นคลอน เพราะถึงพ่อจะมีบ านาญก็ไมพ่อจ่ายหนี้ธนาคาร น้องชายก็ไปท างานอยู่ที่ประเทศไทยและมี
ครอบครัวของตัวเอง รวมถึงน้องสาวที่ได้แต่งงานออกจากบ้านไปแล้วจึงมีเพียงกูกูที่ท างานดูแล
ครอบครัวซึ่งปกติแล้วแม่และพ่อต่างมีเงินที่สามารถใช้ดูแลตัวเองได้ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ภาระ
จึงตกมาอยู่ที่กูก ูและบ้านเป็นสิ่งที่ครอบครองได้ยากมากในไทเป เพราะยิ่งนานไปบ้านในไทเปยิ่งแพง
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และหายากดังนั้นบ้านจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจเสียไปได้ จึงต้องอดทนท างานเพ่ือใช้หนี้ ซึ่งการที่แม่ติดพนัน
อย่างไม่รู้ตัวเช่นนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะสภาพคล่องของเศรษฐกิจที่ท าให้มีเงินใช่จ่ายมากจนลืม
ประมาณตน 
 ในช่วงสี่ปีแรกกูกูไม่ได้สนใจเรื่องอ่ืนเท่าไหร่เพราะล าพังเรื่องในครอบครัวก็เป็นปัญหามากพอ
อยู่แล้วแต่พอถึงช่วงเลือกตั้งใหม่จนถึงเหตุการณ์ลอบยิงและเฉินชนะการเลือกตั้งอีกครั้งสี่ปีหลังนี้
แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจยังคงดีอยู่ แต่ด้วยภาวะของโลกที่ทุกประเทศต่างมีเศรษฐกิจที่ดีไต้หวันที่ก าลัง
เดินหน้าพัฒนามาเต็มก าลังควรจะมีพัฒนาการที่มากกว่านี้แต่ดูเหมือนจะเป็นแค่การคงไว้ไม่ให้แย่ ลง
ไปกว่าเดิม กูกูคิดว่าเป็นช่วงที่ไต้หวันเริ่มเดินลงเขาเพราะปัญหาทางการเมืองที่นักการเมืองหลงใน
อ านาจ 
 

 “จริงๆแล้วเฉินเป็นตัวอย่างที่ดีนะ ลูกชาวนาจากชนบทที่เกือบจะไม่มี
ตัวตนบนโลกเพราะพ่อแม่ไม่อยากเอาไปขึ้นทะเบียนเพราะไม่มีปัญญาจะเลี้ยง ตั้งใจ
เรียนจนถีบตัวเองเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดได้เป็นนักกฎหมายที่อายุน้อยที่สุดจน
ได้มาเป็นนักการเมืองเป็น ส.ส.ไทเปและเป็นประธานาธิบดีในที่สุดและเป็นถึงสอง
สมัยด้วยกัน แต่เพราะอ านาจที่มันหอม เฉินก็โกงกิน ซึ่งเฉินเป็นคนแรกที่เป็น
ประธานาธิบดีที่ไม่ได้มาจาก๊กหมินตั๋ง จริงๆแล้วหลายคนที่ไม่ใช่ฉันคาดหวังกับ 
อนาคตใหม่ของไต้หวันนะ แต่เห็นไหมหละว่าเป็นไปไม่ได้ จากรัฐบาลไต้หวันที่มีเงิน
คงคลังสูงลิ่วมันค่อยๆลดลงมาในสมัยเฉิน กับงานฉันไม่อาจไม่ได้กระทบมากนักแต่
มันก็มากพอจะให้ฉันเห็นว่าไต้หวันก าลังมีปัญหาอยู่ภายใน”   
(หยางเซี่ยวหวา,สัมภาษณ์,  20 กุมภาพันธ์ 2559) 

   
 กูกูบอกว่าคนรอบตัวทั้งเพ่ือนและญาติมากมายที่ไปร่วมการประท้วงทางการเมืองรวมถึงการ
มีอารมณ์ร่วมกับการเมืองในช่วงนั้นอยู่มากเริ่มมีธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะธุรกิจส่งออกที่เริ่มมี
ปัญหาและการพัฒนาภายในประเทศก็เริ่มล่าช้าลงงานทัวร์ก็เริ่มไม่คึกคักเท่าเหมือนก่อน แต่ก็ยังคง
เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบมากเพียงแค่ชะงักไปเล็กน้อย แต่ก็กลับมาในสภาพดีดังเดิมได้
เพราะไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็มีนโยบายที่สนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งสิ้นเพราะเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้
เป็นเทศอย่างสม่ าเสมอ ตึก101 เป็นสิ่งที่ท าให้กูกูจดจ าช่วงเวลาที่มีค าถามเกี่ยวกับว่า “ตัวเราเป็น
ใคร?” ได้อยู่เสมอ 
 

 “แค่ค าง่ายๆที่หมินจิ้นตั๋งชอบใช้เวลาหาเสียงคือค าถามว่า “เราคือใคร” 
เราอยู่บนแผ่นดินไต้หวันเราเป็นคนไต้หวันไม่ควรถูกเอาเปรียบโดยคนที่มาทีหลัง 
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และด้วยค าถามง่ายๆสามค าท าให้เกิดความวุ่นวายและปัญหายิ่งใหญ่ในเกาะเล็กๆนี้ 
ทั้งๆที่เราทุกคนตอบว่าเป็นคนไต้หวันเรารักที่นี่แต่เมื่อมันอยู่ในการเมืองเรื่อง
ผลประโยชน์ต่างๆก็ท าให้คนสร้างปัญหาขึ้นมาใหม่ได้มากมาย ส าหรับตัวฉันเองฉัน
คนเดยีวที่รู้ว่าตัวฉันคือคนไต้หวันก็พอแล้ว” 
(หยางเซี่ยวหวา,สัมภาษณ์,  20 กุมภาพันธ์ 2559) 

  
 ในปีเดียวกันกับที่หม่าอิงจิ่วขึ้นมารับต าแหน่งเป็นประธานาธิบดีต่อจากเฉินสุยเปี่ยนกูกูได้
ตัดสินใจไปเรียนภาษาและอาศัยอยู่ที่ประเทสออสเตรเลียอยู่  1 ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วแต่กูกูไม่คิดว่า
อายุที่จะเป็นอุปสรรคในการศึกษา เธอเพียงต้องปรับตัวเพ่ืออาศัยอยู่ที่ในประเทศอ่ืนโดยการไปเรียน
ในครั้งนี้กูกูไปอาศัยและเรียนในโรงเรียนสอนภาษาที่เมืองเมลเบิร์ นโดยเพ่ือนร่วมชั้นเรียนของ 
กูกูอายุน้อยกว่าทั้งหมด เพ่ือนที่กูกูสนิทสนมคือเพ่ือนชาวญี่ปุ่นด้วยวัยที่ไม่ห่างกันมากและเพ่ือนชาว
ญี่ปุ่นเป็นเพ่ือนเพียงคนเดียวที่ถามถึงสถานการณ์การเมืองของไต้หวันในขณะที่เพ่ือนบางคนไม่รู้ว่า
ไต้หวันอยู่ที่ไหนด้วยซ้ า 
 กูกูบอกว่าชีวิตในออสเตรเลียไม่ได้มีอะไรตื่นเต้น เมื่อเล่าเรื่องชีวิตให้ใครฟังก็มักถูกวิจารณ์ว่า
น่าเบื่อเพราะมีแค่การออกไปท างานแล้วก็กลับบ้าน เมื่อไปเรียนก็ยังคงไปเรียนแล้วกลับบ้านกูกูบอก
ว่าตนเองไม่ใช่คนชอบไปไหนมาไหนเป็นปกติอยู่แล้ว กูกูใช้เวลาเรียนภาษาอยู่ทั้งหมด 8 เดือนด้วยกัน 
และหลังจากนั้นก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่อีกสามเดือนท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆในออสเตรเลียซึ่งส่วนมากเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ไม่ได้ท ากิจกรรมอะไรหวือหวาเป็นพิเศษ ซึ่งกูกูก็รู้สึกมีความสุขดีเมื่อครบปี
จึงกลับมาที่ไต้หวันและท างานตามเดิม  
 ใช้ชีวิตดังเดิมก่อนที่จะเกิดวิกฤติในครอบครัวอีกครั้งคือพ่อล้มป่วยซึ่งไม่ได้เป็นภาระเรื่อง
ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเพราะรัฐเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้ด้วยสวัสดิการของ
ทหารแต่ด้วยความเป็นห่วงและพ่อต้องการคนดูแลใกล้ชิดจึงได้ขออนุญาตหัวหน้าท างานผ่าน
คอมพิวเตอร์จากที่บ้านซึ่งได้รับการยินยอมอย่างไรก็ตามกูกูต้องเข้าไปท างานที่ออฟฟิศ1วันเป็นอย่าง
น้อย ซึ่งก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรช่วงที่พ่อป่วยกูกูก็ท างานจากที่บ้านและออกไปออฟฟิศบ้างบางครั้ง  
สั งคมใหม่ที่ กู กู เ ริ่ มมี ในช่ ว งที่ อายุมาก ขึ้ นคือสมาคมกีฬาแบตมินตันที่ จะนัดพบปะเ พ่ือ 
ออกก าลังกายโดยการตีแบตมินตันทุกบ่ายวันอาทิตย์ ซึ่งกูกูได้เข้าร่วมและรู้สึกดีเพราะรู้สึกว่าแม้จะ
อายุมากขึ้นก็ควรออกก าลังการเพ่ือสุขภาพที่ดีและเป็นการหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยที่ด้วยการออกก าลัง
กายเม่ือมีเพ่ือนจากสมาคมจึงได้ออกจากบ้านไปทานอาหารและใช้เวลาร่วมกับผู้อ่ืนมากข้ึน  
 กูกูบอกว่าการเมืองในสมัยของหม่าอิงจิ่วนี้ ดูโปร่งใสต่างจากสมัยของเฉินสุยเปี้ยน แต่ในด้าน
เศรษฐกิจนั้นหม่าท าได้เพียงพยุงเศรษฐกิจไต้หวันเอาไว้เท่านั้นและปัญหาเริ่มเกิดเมื่อสมัยที่สองของ
หม่า เพราะก๊กหมินตั๋งมีนโยบายที่เอื้อต่อประเทศจีนมากข้ึน  
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“ถามว่าตัวฉันเองมีปัญหาอะไรไหมฉันไม่คิดว่ามีแต่ส าหรับชนชั้นนายทุนในสังคม
ต้องมีแน่นอนเพราะนโยบาลและสัยญาการค้าต่างๆท่ีออกมามันเอ้ือต่อนักธุรกิจและ
รัฐบาลจีนท าให้คนไต้หวันบางกลุ่มเกิดการเสียผลประโยชน์” 
(หยางเซี่ยวหวา,สัมภาษณ์,  20 กุมภาพันธ์ 2559) 
 

  หม่าและก๊กหมินตั๋งมีท่าทีจะสมานความสัมพันธ์กับจีนมากขึ้นจนกระทั่งมีการ
อนุญาตให้ชาวจีนมาเที่ยวที่ไต้หวันได้แล้วจากที่แต่ก่อนไม่สามารถท าได้เลยนอกจากจะมากับทัวร์ที่
ได้รับการรับรองและสัญญาการค้าที่เกิดขึ้นหลายฉบับท าให้ชาวไต้หวันแอบหวั่นว่าชาติก าลังจะไม่
เหลืออะไรจึงเป็นจุดที่เริ่มท าให้ประชาชนขาดความมั่นใจ อีกทั้งกูกูยังคิดว่าเพราะช่วงที่เศรษฐกิจ
ก าลังเริ่มแย่นี่เองที่คนตามภูมิภาคต่างๆมีงานท ากันน้อยลงและด้วยสภาพภูมิอากาศที่แปรปวนท าให้
พืชผลทางเกษตรก็ไม่ค่อยดีท าให้คนเริ่มด่าทอรัฐบาลผนวกกับใกล้กับช่วงเลือกตั้งท าให้พรรค
ประชาธิปไตยก้าวหน้าน าเรื่องการถูกเอาเปรียบและรัฐบาลโอบอุ้มข้าราชการมากเกินไปมาเป็น
ประเด็นในการหาเสียงซึ่งประกอบกับการที่มีนักศึกษาออกมาประท้วงเรื่องสัญญาการค้าต่างๆที่หม่า
ได้ท าสัญญากับจีนแผ่นดินใหญ่ท าให้การเลือกตั้งครั้งล่าสุดนั้นก๊กหมินตั๋งไม่ได้รับเลือกอีกต่อไป 
 

 “คนยังจ าได้เสมอว่าแปดปีก่อนหน้ายุคของหม่าเฉินได้โกงเอาไว้อย่างหน้า
ไม่อายแต่ว่าตอนนี้คนไม่เชื่อมั่นในก๊กหมินตั๋งอีกต่อไป ยอมเสี่ยงกับการโกงอาจจะ
ดีกว่าการขายชาติซึ่งมันดูเป็นค าพูดที่ออกจะรุนแรงเกินไปเสียหน่อยซึ่งเรื่องแบบนี้
ต้องดูกันต่อไปรวมถึง ไช่อิงเหวิน ว่าที่ประธาราธิบดีคนใหม่นี้ก็เป็นคนที่มีบุคคลิก
เป็นที่ชื่นชอบของคนไต้หวันอยู่คือ การศึกษาดี ฉลาด กล้าพูด และบุคลิกภาพดี” 
(หยางเซี่ยวหวา,สัมภาษณ์,  20 กุมภาพันธ์ 2559) 
 

 กูกูบอกว่าการเปลี่ยนประธานาธิบดีไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับการท างานมากนักมีเพียงช่วง
ที่หลี่เติงฮุยเป็นประธานาธิบดีที่เห็นได้ชัดจากลูกค้าและเรื่องทางกฎหมายว่าประเทศก าลังพัฒนาขึ้น
จริงๆและชาวไต้หวันก็เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติมีความเชื่อใจเรื่องคนไต้หวันจะไม่เป็น
ประชากรทีผ่ิดกฎหมาย แล้วตัวกูกูเองในแง่ของการเมืองการเลือกตั้งไม่ได้มีความรู้สึกร่วมเท่าไร ไม่ได้
มีแนวความคิดหรือสนับสนุนใครเป็นพิเศษเพราะปกติแล้วเวลาพ่อบอกให้เลือกใครก็จะเลือกคนนั้น  
โดยทั่วไปมักมีการเรียกคนที่อาศัยในหมู่บ้านทหารพวกทหารเกษียณ และลูกหลานทหารว่า  
“เที่ยเพ่ียว” หรือบัตรลูกเหล็กกล่าวคือเป็นพวกที่สามารถนับคะแนนเสียงได้ไม่หนีไปเลือกพรรคอ่ืน
หรือนอนหลับทับสิทธิเป็นเสียงสนันสนุนก๊กหมินตั๋งอย่างแน่นอน แต่ระยะหลังมานี้ทหารที่มาพร้อม
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ก๊กหมนิตั๋งก็ทยอยเสียชีวิตกันหมดแล้วและแนวคิดเรื่อเสรีภาพมีอิทธิพลและบทบาทมากกับคนรุ่นใหม่
ที่เติบโตมาช่วงที่ประเทศพัฒนาแล้ว คนรุ่นนี้มีความคิดและการตัดสินใจเป็นของตัวเองการเลือกตั้ง 
แบบเลือกตามกันจึงค่อยๆ ลดลงจนไม่มีอีกแล้วเรียกว่า “เที่ยเพียวซงต้ง” คือบัตรเหล็กไม่ติดกันแล้ว 
แต่ก่อนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าเป็นลูกหลานก๊กหมินตั๋งก็จะเลือกก๊กหมินตั๋งแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นตามนั้นอีก
แล้ว เวลาเปลี่ยนยุคสมัยก็เปลี่ยนคนก็เปลี่ยนไปเช่นกัน  
 

 “แต่ในสายตาของฉันเองนะฉันท างานทัวร์มาตลอดฉันเห็นไต้หวันและฉันก็
เห็นประเทศอ่ืนๆ ถ้าถามว่าฉันเป็นใครฉันตอบว่าฉันเป็นคนไต้หวัน โดยเฉพาะเมื่อ
ฉันได้ไปเมืองจีนกับพ่อได้เห็นเมืองจีนเป็นคนจีนฉันรู้เลยว่ามันแตกต่างคนจีนกับคน
ไต้หวันไม่เหมือนกันถึงฉันจะมีความสัมพันธ์กับเมืองจีนแต่ตอบไม่ได้เต็มปากหรอ
กว่าเป็นคนจีนฉันโตมาพร้อมๆกับประเทศไต้หวันจะให้ฉันเป็นคนอ่ืนไปได้อย่างไร
ล่ะ” 
(หยางเซี่ยวหวา,สัมภาษณ์,  14 กุมภาพันธ์ 2559) 
 

 ช่วงเวลาที่ไต้หวันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองคือหลังจากหลี่เติงฮุยที่มาจากพรรค 
ก๊กหมินตั๋งสนับสนุนญี่ปุ่น เนื่องจากครอบครัวของหลี่เมื่อสมัยที่ยังอยู่ใต้การปกครองของญี่ปุ่นเป็น
กลุ่มที่นิยมญี่ปุ่นพ่ีชายของหลี่เติงฮุยเป็นทหารในกองทัพญี่ปุ่น อาศัยอยู่ในหมู่บ้านของคนญี่ปุ่นและ
ได้รับการแบ่งที่ดินให้ครอบครอง เมื่อหลี่เติงฮุยขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเศรษฐกิจดีขึ้นมาก จนถึงช่วง
ท้ายของสมัยถึงมีการอยากแยกประเทศสนับสนุนเอกราชไต้หวันเป็นกระแสที่ท าให้สั งคมไต้หวันเกิด
ประเด็นขึ้นมาชัดเจนมากเพราะก่อนหน้านี้ทุกคนไม่มีใครสนใจเรื่องประเด็นทางสังคมทุกคน
โดยเฉพาะคนไทเปสนใจท างานหารายไดเ้ท่านั้น 
 กูกูได้พูดถึงการเมืองไต้หวันว่าเป็นประชาธิปไตยที่เกิดจากความคาดหวังมากเกินไปของ
ประชาชน เพราะเมื่อเศรษฐกิจดี ชาวไต้หวันเห็นโลกมาขึ้นและอยากได้ประชาธิปไตยแบบชาติอ่ืนๆ 
ไม่อยากอยู่ใต้กฎเกณฑ์ของก๊กหมินตั๋งแต่ก็อยากได้รับการดูแลและการบริหารประเทศที่ดีของรัฐบาล 
กล่าวคืออยากได้ทุกอย่างความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนกูกูคิดว่าไต้หวันเติบโตเร็วเกินไป
เพราะด้วยขนาดประเทศที่เล็กเมื่ออยู่ใต้การปกครองของพรรคเดียวมานานก็ควบคุมจัดการได้ง่าย 
พอจะเกิดประชาธิปไตยที่แท้จริงขึ้นท าให้เกิดสถานการณ์ที่ควบคุมได้ยาก 
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“ไต้หวันน่าสงสารจะตายไป เกาะก็เล็กนิดเดียวแผ่นดินไหวก็บ่อย พายุ
ไต้ฝุ่นก็มาทุกปีเรามีภัยธรรมชาติที่ต้องเผชิญมากอยู่แล้วและคนยังต้องมาทะเลาะ
กันเรื่องการเมืองอีก” 
(หยางเซี่ยวหวา,สัมภาษณ์,  25 กุมภาพันธ์ 2559) 

 
 ปัจจุบันนี้กูกูเริ่มหมดความสนใจด้านการเมือง ตั้งเเต่มีฮีโร่นักบาสเชื้อสายไต้หวัน-อเมริกา 
“เจเรมี่ หลิน” ซึ่งเป็นนักบาสชาวอเมริกันเชื้อสายไต้หวันคนเเรก ที่ได้เล่นใน NBA แม้ว่า “เหยาหมิง”
จะเคยเล่นใน NBA มาก่อนแต่ก็เป็นชาวจีน สิ่งที่ท าให้เหยาหมิงได้เล่น NBA เพราะเหยาหมิงมีรูปร่าง
ที่สูงมาก ในขณะที่เจเรมี่สูงเพียงรักเเร้ของเหยาหมิง ซ่ึงเป็นการแอบแฝงของอุดมการณ์ชาตินิยมว่าแม้
เหยาหมิงจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ชาวเอเชียคนเเรก เเต่ก็ไม่ได้รับความนิยมเท่ากับเจเรมี่  

เจเรมี่ หลิน มีส่วนส าคัญต่อชีวิตกูกูในปัจจุบันมาก เพราะนิสัยที่เป็นมาตั้งเเต่เด็กคือเป็นคน
อยู่ติดบ้าน ท าให้ชีวิตปัจจุบันของกูกูมีแค่สังคมที่ท างาน ที่บ้าน เพ่ือนเก่าและเจเรมี่ หลิน กูกูชอบเจเร
มี่มาก เข้ากลุ่มแฟนคลับเจเรมี่ โดยที่สมาชิกส่วนมาก เป็นแม่บ้านเเละเป็นคนวัยเดียวกันกับกูกู  โดย
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา เจเรมี่ หลิน ได้พักผอ่นจากการเล่นบาสเกตบอลที่หมดฤดูกาลเเล้ว มา
พักผ่อนที่ไต้หวันกับครอบครัว กูกูได้ไปรับเจเรมี่ที่สนามบินเเละขอลายเซ็นมาด้วย บ่งบอกถึงความ
คลั่งไคล้ในตัวเจเรมี่ของกูกู   

กูกูบ่นว่าบางครั้ง เมื่อดูการแข่ง NBA ย้อนหลัง หรือติดตามข่าวสารของเจเรมี่มักพบการ
โฆษณาทางการเมืองแฝงอยู่ หรือความเห็นต่างๆ ทีเ่ป็นไปในทางการชักชวน การว่าร้าย และการตีแผ่
ท าให้กกููเหนื่อยหน่ายกับการเมือง ที่ขยายเข้าไปในทุกพ้ืนที่ของสังคม โดยเฉพาะสังคมออนไลน์ ที่เข้า
มารบกวนสมองก่อความร าคาญให้หลายสิ่งที่กูกูท า ทั้งตามหน้าวอลเฟสบุค ทวิตเตอร์ แม้กระทั่งเวลา
เล่นเกมส์เเคนดี้ครัชในโทรศัพท์มือถือก็ยังมีโฆษณาทางการเมืองเด้งขึ้นมารบกวน 

ไม่ใช่เเค่ในสังคมออนไลน์  โทรทัศน์ของไต้หวัน มีเคเบิลหลายช่อง เเต่ไม่ค่อยมีความ
หลากหลาย ในช่องหนึ่งมีการน ารายการเดิม มาฉายซ้ าถึง3 ครั้งต่อวัน โดยมากเป็นการน าเสนอข่าว 
เเละการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองท าให้กูกูและชาวไต้หวัน ต้องเจอเรื่องการเมืองในสื่อโทรทัศน์
หลายครั้งต่อวัน กูกูเเละชาวไต้หวันอีกหลายคนมีความเหนื่อยหน่ายต่อสื่อโทรทัศน์ในประเทศ เเต่ใน
ขณะเดียวกัน ก็มีหลายคนที่คลั่งไคล้ทางการเมืองเเละเมื่อดูรายการที่ฉายเรื่องการเมืองซ้ าไปซ้ ามาก็
ยิ่งท าให้คลั่งไคล้การเมืองเเละถือเป็นจริงเป็นจังในชีวิต คอยติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่
ตลอดเวลา 
 นอกจากสังคมแฟนคลับเจเรมี่เเเล้ว เพ่ือนในสังคมอ่ืนๆของกูกู ประกอบด้วยเพ่ือนที่ท างาน 
ที่คอยช่วยเหลือเจือจุนกันมาตั้งเเต่สมัยเริ่มท างาน กูกูเป็นที่ปรึกษาปัญหาชีวิตครอบครัวให้คนอ่ืน 
เพราะกูกูไม่มีสามีจึงไม่มีปัญหานี้ เพ่ือนของกูกูมาคอยปรึกษาเรื่องสามีนอกใจซึ่งกูกูบอกว่าดีใจมากที่
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ไม่ได้เเต่งงาน เพราะฟังปัญหาพวกนี้มาหลาย10 ปีโดยที่ไม่เคยประสบปัญหาพวกนี้กับตัวเองเลย 
นอกจากเพ่ือนที่คอยปรึกษาเรื่องชีวิตคู่กับกูกูคนนี้เเละเพ่ือนที่ท างานอีกคนของกูกูที่ค่อนข้างสนิท
สนมกัน มีเพ่ือนอีกคนที่ค่อยช่วยเหลือกันเสมอเพราะเพ่ือนคนนี้มีลูกหลายครั้ง ต้องรบกวนให้กูกู
ท างานให้เพ่ือไปจัดการธุระของลูกเเละในบางครั้งที่ผู้ศึกษาเเละน้องสาวไปไต้หวัน เวลาไปเที่ยวกันกูกู
ก็จะฝากงานไว้ให้เพ่ือนคนนี้ช่วยท า  เวลาคนใดคนใดคนหนึ่งไปต่างประเทศ ก็จะมีการซื้อของฝาก
ประเภทน้ าหอมและเครื่องส าอางมาฝากกันและกันเสมอ เรียกได้ว่าคอยช่วยเหลือซึ่งกันเเละกันเสมอ
มาโดยตลอด 
 เพ่ือนอีกกลุ่มหนึ่งของกูกูคือเพ่ือนสมัยเรียน โดยกิจกรรมที่ท าร่วมกันเสมอคือ การไปตี 
เเบตมินตันกันทุกวันเสาร์ที่สองและสี่ของเเต่ละเดือน นอกจากตีเเบตมินตันด้วยกันเเล้วยังมีการ
ออกไปกินข้าวพูดคุยเเลกเปลี่ยนชีวิตของเเต่ละคน กูกูบอกว่า โดยมากจะเป็นคนฟังไม่ค่อยได้พูด 
เพราะชีวิตของกูกู เหมือนเดิมคือ ท างาน เล่นเกม ดูการเเข่งบาสเกตบอลเเละนอนไม่ค่อยมีสีสันใน
ชีวิตเเบบคนอ่ืน กูกูเล่าว่าเพ่ือนคนหนึ่งมีลูกสาวเป็นจิตเเพทย์เเละจิตเเพทย์ที่ไต้หวัน ได้รับความนิยม
อย่างมาก เพ่ือนคนนี้จึงคอยเป็นห่วงเป็นใยเพ่ือนคนอ่ืนคอยรับฟัง ปรึกษาเเละเเนะน าให้ไปหาจิต
เเพท์ ซึ่งคือลูกสาวของตัวเองอยู่เสมอ  กูกูบอกว่ายิ่งฟังชีวิตคนอ่ืนก็ยิ่งรู้สึกว่าชีวิตโสดนั้นดีเเล้วไม่มี
เรื่องวุ่นวายต้องคอยหึงหวงสามี เครียดเรื่องค่าใช้จ่ายของลูก หรือคอยคาดหวังบงการชีวิตลูกให้ท า
ตามใจตน เเต่บางครั้งก็รู้สึกเหมือนกันว่าชีวิตของตนช่างไร้สีสันไม่ค่อยได้เล่าอะไรเพราะไม่ค่อยได้ท า
อะไรที่เเปลกไปจากวิถีชีวิตเดิม จะมีบ้างก็คือการได้ไปเที่ยวต่างประเทศซึ่งกูกูได้ไปอยู่บ่อยครัง้ 
 ส าหรับกูกูแล้วในเรื่องของอัตลักษณ์และอิทธิพลของการเมืองนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับชีวิต กูกู
บอกว่าเมื่อโตขึ้นมาแน่นอนว่ารู้ว่าตัวเองเป็นใครแม่เป็นคนฮากกาพ่อเป็นทหารก๊กหมินตั๋ง เมื่อยู่ในวัย
เรียนกูกูมีความภูมิใจร่วมไปด้วยกันกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของจีนแต่เมื่อโตขึ้นมาเมื่อมีคนถาม
เกี่ยวกับไต้หวัน หรือกูกูเป็นใครเพราะอาชีพที่ได้เดินทางและมีโอกาสพบปะผู้คนภายของสังคม กูกู
เลือกที่จะตอบว่าเป็นคนไต้หวันเพราะกูกูเกิดและเติบโตที่ไต้หวัน แน่นอนว่าการเมืองเป็นสิ่งส าคัญ
และมีอิทธิพลต่อการพัฒนาประเทศไต้หวันเป็นอย่างมาก และปัจจุบันมีผลต่อความคิดและอิทธิพล
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ในสายตาของกูกู เพราะในรุ่งของกูกูเองยังมีความเชื่อตามครอบครัวพ่อแม่ การ
เลือกก๊กหมินตั๋งเหมือนเลือกครอบครัวส าหรับกูกู แต่ในปัจจุบันตัวกูกูเองก็ลดความเชื่อมั่นที่มีต่อก๊กห
มินตั๋งไปมากและเปิดใจต่อนโยบายของพรคคอ่ืนๆมากขึ้น ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดกูกูไม่ได้ไปเลือก
ใครเลยเพราะไม่มีใครเชื่อมันในใครเลยจริงๆ  
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คนที่ 3: ไต้เฉินอยู๋ 
 ไต้เฉินอยู๋ เป็นลูกสาวคนเดียวของไต้กั๋วหยินกับโจวสูเฟิน เกิดเมื่อวันที่ 3 มกราคม ค.ศ.1993 
ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวรรณคดีตะวันตก ที ่National Taiwan University 
 ตามล าดับญาติแล้วไต้เฉินอยู๋มีศักดิ์เป็นอาของผู้ศึกษาแต่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันจึงจะได้
เลือกเป็นกรณีศึกษาส าหรับเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของคนไต้หวันรุ่นใหม่    
  
1.พ้ืนฐานครอบครัว 
 ไต้เฉินอยู๋เกิดมาในครอบครัวที่มีพ่อเป็นชาวฮากกาและแม่เป็นชาวหมินหนาน ไต้เฉินอยู๋เล่า
ถึงแม่เธอเกิดในปี ค.ศ.1965 ที่ซันฉง ไทเป โตที่ซันฉงที่บ้านมีฐานะดีเพราะตายายท างานอย่างหนักมี
กิจการร้านขนมเปี้ยะและขนมไหว้พระจันทร์ ยายลงทุนเก่งมากเมื่อกิจการของตัวเองจึงบริหารให้ที่
ร้านท าก าไรจนสามารถแบ่งส่วนหนึ่งไปลงทุนซื้อที่ดินการมีที่ดินเป็นประโยชน์มากแรกเริ่มก็ให้คนอ่ืน
เช่าเพ่ือท านาท าให้เริ่มมีเรายได้มากขึ้นและยายเป็นคนเอาใจใส่การศึกษาของลูกมาก นอกจากการ
เรียนในโรงเรียนตามการศึกษาพ้ืนฐานแล้ว สมัยเด็กยายยังส่งแม่ไปเรียนเต้นบัลเลต์และมีครูสอน
เปียโนมาสอนที่บ้านซึ่งแม่ก็เล่นเปียโนเก่งมาก เรียนก็เก่งเมื่อถึงชั้นมัธยมปลายก็สอบเข้าเรียนที่ไทเป
ได้จนถึงระดับมหาวิทยาลัยก็  

ทางบ้านแม่เป็นครอบครัวที่มีฐานะจากการท างานแม่บอกว่าตอนอายุ 5 ขวบที่บ้านมี
โทรทัศน์เครื่องแรกเป็นโทรทัศน์ขาวด า บ้านของแม่ม ี3 ชั้น โทรทัศน์ตั้งอยู่ที่ชั้นหนึ่ง วันไหนมีรายการ
แข่งขันเบสบอลจะมีคนมาชมการแข่งขันที่บ้านมากมายจนล้น 

เสื้อผ้าของแม่เป็นแบบสั่งตัดยายและแม่จะไปเลือกผ้าจากร้านขายผ้าและน าไปให้ร้านตัดเสื้อ
วัดตัวและตัดให้ รองเท้าก็ไปซื้อที่หลี่ฮวาเจียซึ่งเป็นย่านที่คึกคักมากในสมัยก่อน  

ในชีวิตประจ าวันของแม่โดยปกติเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ หรือโดยสารมอเตอร์ไซค์
โดยมีตาเป็นคนขับ ถ้าหกเดินไกลก็นั่งรถไฟ 

ตอนเรียนหนังสือแม่ถูกห้ามไม่ให้พูดภาษาพ้ืนเมืองบังคับให้พูดภาษาจีนกลางเท่านั้นถ้าโดน
จับได้ว่าพูดภาษาหมินหนาน จะโดนท าโทษโดยครูที่โรงเรียนและถ้าเรียนไม่ดีหรือท าความผิดก็โดน
ลงโทษเช่นกัน แต่ภาษาแรกของแม่คือภาษาหมินหนาน ตาและยายแม้จะได้รับการศึกษาในระบบ
การศึกษาแบบญี่ปุ่นท าให้เข้าใจสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแคล่ว แต่ก่อนไต้เฉินอยู๋เองก็เคยให้
ยายร้องเพลงให้ฟังอยู่บ่อยๆ ยายร้องเพลงได้เพราะและน่ารักมาก แม่ของไต้เฉินอยู๋ได้รับการสอน
ภาษาหมินหนานโดยครอบครัวแม้ว่าแต่ละยุคสมัยจะห้ามให้มีการพูดภาษาหมินหนานซึ่งเป็นภาษาถิ่น
แต่ในชีวิตประจ าวันของชาวหมินหนานก็ยังใช้ภาษาหมินหนานในการสื่อสารกันท าให้แม่ที่แม้จะเกิด
มาในยุคก๊กหมินตั๋งที่มีการสนับสนุนให้ใช้ภาษาจีนกลางยังพูดภาษาหมินหนานได้ 
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เมื่อเรียนจบในระดับชั้นมหาวิทยาลัยแม่ได้เข้าท างานที่บริษัทหลักทรัพย์เพราะเรียนด้าน
การเงินมาท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการในบริษัท และได้พบกับพ่อที่ท างานเป็นเชฟในโรงแรมในเวลา
ต่อมาจึงได้คบกันและแต่งงานในตอนแรกแม่บอกที่บ้านว่าคบกับชาวฮากกาที่บ้านตกใจมากและยายก็
เป็นกังวลว่าแน่ใจหรือที่จะแต่งงานกับชาวฮากกากลัวว่าจะถูกแม่สามีจะรังแกเพราะปกติชาวฮากกา
มักจะยากจนและมีชีวิตล าบากรวมถึงมีนิสัยมัธยัสถ์ แต่แม่ไม่คิดว่าเป็นแบบนั้นเพราะพ่อเป็นคนดีและ
แม่ยายถึงจะมีชีวิตที่ล าบากแต่ก็เป็นคนอ่อนโยนและเป็นคนดีเช่นกัน  การแต่งงานของทั้งสองจึง
เกิดข้ึนโดยไม่มีใครคัดค้าน 

ส่วนทางพ่อเฉินอยู๋ได้เล่าว่าพ่อชื่อไต้กั๋วหยินเป็นลูกชายคนสุดท้องในพ่ีน้องสิบคนที่อายุห่าง
จากพ่ีคนโตถึงราว30 ปี พ่อเกิดเมื่อปี ค.ศ.1961 เกิดโต ฮูโค่ว ซินจู่ มีพ่ีน้องเยอะมากและทุกคนก็รัก
ใคร่กันมาก ปู่ต้องท างานหนักมากเพ่ือดูแลครอบครัวทั้งรับจ้างปลูกข้าว ส่งของ และงานหลักคือเป็น
ช่างปูกระเบื้องปู่ป่วยและเสียตั้งแต่พ่อยังอายุได้ 1 ขวบเท่านั้น พ่อเคยพูดเล่นว่า 

 
“ตอนเด็กๆไม่ได้รู้สึกขาดพ่อเลยเข้าใจว่าพ่ีชายคนโตคือพ่อด้วยซ้ า” 

(ไต้เฉินอยู๋ ,สัมภาษณ์,  19 กุมภาพันธ์ 2559) 
 
พ่อเล่าว่าวิธีการเลี้ยงเด็กให้เชื่อฟังในสมัยนั้นเมื่อตอนที่เด็กเริ่มร้องไห้งอแงพ่ีๆจะบอกว่า 

ต ารวจจะมาจับไปแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกส่งต่อกันมาในการท าให้เด็กเป็นเด็กเรียบร้อย กล่าวคือการบอก
ว่าต ารวจจะมาจับไปใช้ได้ผลจริง เพราะในช่วงเคอร์ฟิวนั้นต ารวจทหารจริงจังกับการควบคุม
กฎระเบียบเป็นอย่างมาก 

พ่อเล่าว่าที่บ้านยากจนมากไม่เคยกินอ่ิมเลยด้วยว่าพ่ีน้องเยอะมาก ในสมัยเด็กพ่อไม่มีเสื้อผ้า
ของตัวเองเลยต้องเอาเสื้อผ้าพ่ีๆมาใส่ บางตัวเป็นเศษผ้าแล้วต้องเอาหลายตัวมาเย็บรวมกันให้ได้เสื้อ
หนึ่งตัวและเพ่ือช่วยกันเลี้ยงครอบครัวพ่ีชายคนโตตัดสินใจก็ไปท างานในเรือขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศหลังจากที่ท างานในร้านอาหารมาพักหนึ่งเขาได้ค่าตอบแทนเยอะมาก ทั้งค่าแรงที่สูงและ
ค่าเงินดอลลาร์ที่มีค่ามาก ท าให้สถานการณ์ที่บ้านก็ค่อยๆดีขึ้นและตรงกับช่วงที่ไต้หวันก าลังพัฒนา
จากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม ท าให้สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นพ่อเลยบอกว่าช่วงเวลา
ของเขาดีกว่ายุคก่อนมาก ไม่ได้ล าบากเหมือนรุ่นพ่ีหรือล าบากยากเย็นเช่นรุ่นพ่อแม่แต่แน่นอนว่าเด็ก
ที่เติบโตในชนบทย่อมมีชีวิตที่ล าบากกว่าเด็กในไทเปมาก 

นอกจากนี้สมัยที่เป็นเด็กพ่อก็มีกิจกรรมที่ออกไปท าเพ่ือหารายได้เล็กน้อยเช่นเก็บหอยทาก
มาขายเมื่อได้เงินมาก็น าไปซื้ออาหารและใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ในบางครั้งก็น าไปให้แม่แม้จะเป็น
เงินเล็กน้อยแต่ในยุคนั้นอะไรที่เป็นรายได้ล้วนเป็นประโยชน์ นอกจากนี้ไต้เฉินอยู๋ยังบอกว่าพ่อนั้น
ฉลาดและมีความรู้เกี่ยวกับพืชมากเพราะอาศัยอยู่ในชนบทมีความใกล้ชิดพืชพรรณ ตอนเด็กพ่อบอก
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ว่าชอบดูเบสบอลและผลการเรียนพอใช้ได้ ตอนมัธยมปลายพ่อมาอาศัยอยู่กับพ่ีสาวคนที่สองที่ไทเป
เพ่ือเข้าสอบแล้วก็สอบเข้าเรียนได้ที่ไทเป เลยมาเช่าห้องอยู่ด้วยกันกับพี่ชายคนที่3เพ่ือเรียนหนังสือ 

ครอบครัวชาวฮากกานั้นเน้นการพ่ึงพาอาศัยกันของคนในครอบครัวเป็นหลัก การที่พ่อมีชีวิต
ทุกวันนี้พ่อรู้สึกขอบคุณครอบครัวอยู่เสมอเพราะพ่อเป็นลูกคนสุดท้องท าให้ล าบากน้อยที่สุด 

ส่วนตัวของไต้เฉินอยู๋เองเกิดที่ไทเปและเมื่ออายุได้ 3 ปีก็ย้ายไปอยู่ที่ไถจง เพราะพ่อย้ายที่
ท างานต้องไปประจ าที่ไถจง ตัวเฉินอยู๋เองเรียนรู้ภาษาหมินหนานจากแม่และยายสามารถเมื่อเทียบ
กับคนรุ่นเดียวกันแล้วก็เรียกได้ว่าสื่อสารอยู่ในระดับดีแต่ไม่ดีเท่าแม่และยายเนื่องจากไม่รู้ค าศัพท์
เฉพาะทางเช่นชื่อของพืชหรือแมลง ในช่วงเวลาที่ไต้เฉินอยุ๋เติบโตจนอายุได้ 8 ขวบนั้นเป็นช่วงที่ยังอยู่
ภายใต้การปกครองของก๊กหมินตั๋งจนถึงยุคของหลี่เติงฮุย 

 
“พ่อแม่เรียกฉันว่าเป็นเด็กเคลือบทอง เด็กๆที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับฉัน

ส่วนมากครอบครัวจะค่อนข้างมีเงินในช่วงนี้ที่เกิดมาก็จะค่อนข้างสบายไม่เข้า
ใจความล าบากของคนรุ่นก่อนๆ” 
(ไต้เฉินอยู๋ ,สัมภาษณ์,  19 กุมภาพันธ์ 2559) 

 
2.ชีวิตในวัยเรียน 

ไต้เฉินอยู๋เข้าเรียนโรงเรียนประถมละแวกบ้านถึงจะอยู่ห่างจากบ้านแค่สิบนาทีแม่ก็ไม่ยอมให้
เดินหรือนั่งรถไปโรงเรียนเองเลยแม่ไปส่งเธอทุกวัน นักเรียนในโรงเรียนส่วนมากมีแต่ชาวหมินหนานมี
ชาวจีนและชาวฮากกาจ านวนน้อยมากแต่ที่โรงเรียนใช้ภาษาจีนกลางในการสื่อสารกัน จ าได้ว่าเมื่อ
ตอนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เริ่มมีวิชาภาษาพ้ืนถิ่น สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงที่โรงเรียนจะสอนภาษา 
หมินหนานวิชานี้มีอยู่จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที6่ 

 
“รู้ไหมว่าตอนนั้นเป็นเรื่องล้อกันให้สนุกไปเลยเด็กหมินหนานในโรงเรียน

เกือบครึ่งพูดภาษาหมินหนานไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงฮากกาหรือคนจีนเลยวิชานี้เป็นวิชา
ที่ทรมานส าหรับพวกเขาแต่ถึงฉันจะมีพ่อเป็นคนฮากกาแต่ฉันพูดภาษาหมินหนาน
ได้นะจ าได้ว่าเป็นวิชาเรียนที่ภูมิใจในตัวเองมาก” 
(ไต้เฉินอยู๋ ,สัมภาษณ์,  19 กุมภาพันธ์ 2559) 
 

ไต้เฉินอยู๋ย้ายโรงเรียนเมืองเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6 ไปเข้าโรงเรียนเอกชนซึ่งเป็นโรงเรียน
คาทอลิกมีผู้ก่อตั้งเป็นพ่ีน้องมิชชันนารี สัญชาติแคนาดา 3 คน โรงเรียนอายุราว 60ปีแล้ว ตามปกติ
แล้วโรงเรียนของไต้หวันจะมีการแยกอย่างชัดเจนคือ โรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
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ตอนต้น และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่เนื่องด้วยโรงเรียนแบบตะวันตกหรือเอกชนนั้นไม่ได้
ใช้ระแบบแยกแบบโรงเรียนรัฐของไต้หวันโรงเรียนที่ไต้เฉินอยุ๋เข้าเรียนในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นนี้มี
สอนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนนี้ช่วงมัธยมต้นจะมีการแยกเพศคือเรียนห้องหญิงล้วนชาย
ล้วนซึ่งเป็นกฎที่ส าคัญมากของโรงเรียน  
 

“โรงเรียนมีกฎเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของนักเรียนชายหญิงมากๆ 
ถึงกับเรียนคนละตึกเดินขึ้นบันใดคนละฟ่ังห้ามนักเรียนต่างเพศมัธยมต้นพูดคุยหรือ
แตะต้องตัวกันเหตุผลคือความสัมพันธ์ต่างเพศเป็นอุปสรรคของการศึกษา เพราะ
การเรียนเป็นเรื่องส าคัญมากจริงๆส าหรับนักเรียนส่วนมากในโรงเรียน” 
(ไต้เฉินอยู๋ ,สัมภาษณ์,  19 กุมภาพันธ์ 2559) 
 
ตอนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูประจ าชั้นเป็นคาทอลิคที่เคร่งครัดมากมากมักสอนเรื่องการห้ามมี

เพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานอยู่เสมอเธอบอกว่ามันเป็นเรื่องผิดบาปที่ร้ายแรงมากและสิ่งที่ตลกมาก
คือที่โรงเรียนจะมีเวลาดูหนังก่อนกินข้าวทุกวันศุกร์ครั้งไหนที่ฉายหนังฝรั่ งและมีฉากที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ทางเพศครูคนนี้จะรับไม่ได้และพยายามมาอธิบายหลังที่หนังจบไปว่าเป็นสิ่งผิดบาปที่ไม่
ควรท า บางครั้งถึงกับกดข้ามฉากระหว่างดูอยู่เลยก็มี ทุกคนเข้าใจดีว่าครูพยายามจะป้องกันเราจาก
เรื่องราวเหล่านี้แต่มันก็ตลกมากเช่นกันในขณะที่วิชาอ่ืนครูท่านอ่ืนสอนถึงเรื่องเพศสัมพันธ์อย่าง
ปลอดภัยและการป้องกันตนเอง  

ช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นนี้แม่ยอมให้ออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกกับเพ่ือนได้บ้างแต่ต้องกลับบ้าน
ไม่เกินสองทุ่มและแม่จะต้องรู้จักกับเพ่ือนที่ไปด้วย  ตัวไต้เฉินอยู๋เองไม่ได้รู้สึกว่าถูกบังคับจาก
ครอบครัวมากนักรู้สึกว่าที่บ้านออกจะปล่อยและไม่เข้มงวดมากด้วยซ้ าไป แต่เรื่องการคบหากับเพศ
ตรงข้ามเป็นเรื่องที่บ้านค่อนข้างจะจ ากัดมากมาก เพราะเชื่อเช่นเดียวกันว่าการมีเพ่ือนต่างเพศจะ
สามารถน าไปสู่ความสัมพันธ์ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อการเรียน และการเรียนที่เสียไปแล้วแปลว่าชีวิตจะ
เสียไปด้วย 

 
“พูดได้ เลยว่าการศึกษาคือทุกอย่างจริงๆครอบครัวทางฝั่ งแม่ฉันมี

ลูกพ่ีลูกน้องที่เป็นผู้ชายหลายคนและฉันรู้สึกได้เลยว่าคุณตารักฉันน้อยที่สุดเมื่อตอน
ยังเป็นเด็กแต่ทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วกลายว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวใครๆก็เอ็นดูฉัน
เพราะฉันเรียนหนังสือดีที่สุดในหมู่หลานๆของตา ส่วนทางครอบครัวพ่อจะไม่
เคร่งเครียดขนาดนั้นแต่แน่นอนว่าถามถึงการเรียนและบอกให้ขยันให้มากแต่เมื่อพบ
กันออกจะคุยเรื่องชีวิต อาหารการกินความสนุกสนานมากกว่า” 
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(ไต้เฉินอยู๋ ,สัมภาษณ์,  19 กุมภาพันธ์ 2559) 
 
ในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายมีสิ่งหนึ่งที่ท าให้คนรุ่นใหม่มีความแตกต่างจากรุ่นก่อนเพราะ

ในช่วงที่เรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เกิดความเปลี่ยนแปลงท าให้มีข้อมูลรอบด้านมากขึ้น 
อย่างเช่นวิชาประวัติศาสตร์เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากคือ สมัยก่อนจะเรียนแต่ประวัติศาสตร์
จีนภูมิศาสตร์จีน แต่ช่วงที่เฉินสุยเปี้ยนเป็นรัฐบาลก็เรียนภูมิศาสตร์จีนน้อยลงเน้นวิชาภูมิศาสตร์
ท้องถิ่นและชนพ้ืนเมืองไต้หวัน เรียนประวัติศาสตร์จีน 1 ปีประวัติศาสตร์ไต้หวัน 1ปีและ
ประวัติศาสตร์โลก 1 ปี ท าให้นักเรียนได้รับข้อมูลที่รอบด้านและเป็นจริงมากขึ้นเพราะแต่ก่อน
นโยบายทิศทางการศึกษาเป็นแบบชาติจีนนิยม สนับสนุนก๊กหมินตั๋งเพ่ือจะได้กลับจีนประชากร
ไต้หวันภายใต้การปกครองก็ถูกท าให้เป็นจีนเมื่อมาถึงยุคนี้เกิดความคิดต่างที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยหลี่เติง
ฮุยมาถึงเฉินสุยเปี้ยนจึงท าให้เด็กนักเรียนในยุคนี้มีความรู้ในข้อมูลทั้งสองด้านรวมถึงข้อมูลเรื่องโลก
มากขึ้นด้วย มีสิ่งหนึ่งที่เป็นนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการที่มีอิทธิพลท าให้คนรุ่นใหม่มีความ
แตกต่างจากรุ่นก่อน 

 
“ตอนที่เป็นเด็กไม่เข้าใจการเมืองหรอกและพอโตมาหน่อยตอนที่การเมือง

ร้อยแรงก็ไม่อยากจะยุ่งรู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อไม่เห็นเข้าใจว่าท าไมต้องเอาประเด็น
เรื่องใครเป็นใครมาท าให้มันวุ่นวายในเมื่อคนที่เถียงๆกันอยู่ก็เกิดโตที่ไต้หวันกัน
ทั้งนั้น รู้สึกว่ามันน่าเบื่อและไม่ได้ท าให้อะไรดีขึ้นเลยไม่ค่อยสนใจแต่มีเพ่ือนๆที่
สนใจอยู่เยอะนะ แต่เรื่องหนึ่งที่จ าได้ดีคือ เมื่อก่อนคนจะถามกันว่าเป็นมันหรือเผือก
แต่พอเป็นประธานาธิบดีเฉินแล้วเขาบอกว่า ให้เลิกถามกันว่าเป็นเผือกหรือมัน
เพราะเราทุกคนควรเป็นถั่วลิสง เพราะเราคนไต้หวันควรจะลงหลักปักฐานง่าย
เหมือนกับต้นถั่วลิสง เราสามารถบอกได้ว่าเรามาจากไหนและมีความรู้สึกว่าที่นี่คือ
บ้านที่แท้จริง ฉันเห็นค าพูดนี้จากสารคดีเกี่ยวกับประธานาธิบดีเฉิน ซึ่งจริงๆแล้ว
ตลอดมาฉันก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นอื่นนอกจากคนไต้หวัน” 
(ไต้เฉินอยู๋ ,สัมภาษณ์,  21 กุมภาพันธ์ 2559) 
 
แท้จริงแล้วไม่ใช่เพียงเพราะตัวไต้เฉินอยู๋เองที่ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่เป็นเพราะพ่อ

และแมไ่ม่ต้องการให้ไต้เฉินอยูเ๋อาเวลามาสนใจการเมืองอยากให้ลูกนั้นตั้งใจเรียนหนังสือเพ่ือสอบเข้า
มหาวิทยาลัยมากกว่าเพราะรู้สึกว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามการศึกษาเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด 

ตัวไต้เฉินอยู๋เองนอกจากเรียนวิชาการตามหลักสูตรแล้วตั้งแต่เด็กแม่ก็หาครูมาสอนเปียโนแต่
ก็ไม่ประสบผลส าเร็จแต่ไต้เฉินอยู๋ก็สนใจเล่นดนตรีด้วยตัวเองตอนประถมศึกษาปีที่ 6 คือเล่นฟลุตและ
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เล่นอย่างจริงจังคือเมื่อตอนมัธยมศึกษาปีที ่4 เฉินอยู๋เข้าวงดนตรีคลาสสิกของโรงเรียนจนถึงชั้นศึกษา
ปีที่ 6 การเป็นนักดนตรีของโรงเรียนและการออกไปแสดงในที่สาธารณะไต้เฉินอยู๋บอกว่าท าให้เธอมี
โอกาสพบปะผู้คนมากขึ้นเพราะไม่เช่นนั้นชีวิตของเธอก็จะอยู่แคที่บ้านและโรงเรียนออกไปเที่ยวกับ
เพ่ือนบ้างแต่ก็ไม่ได้รู้จักกับใครใหม่และแบ่งเวลาในชีวิตได้ดีขึ้นเพราะต้องคงผลการเรียนให้ดีดังเดิม
เพราะในมัธยมศึกษาปีที ่6 เทอมสุดท้ายต้องจริงจังกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และเฉินอยู๋ก็สอบเข้า
ที ่National Taiwan University ตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้จึงได้ข้ึนมาเรียนที่ไทเป  
 
3.ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

ไต้เฉินอยู๋มาอาศัยอยู่ไทเปโดยมาเช่าหอพักของมหาวิทยาลัยแบบห้องเดี่ยวอยู่บริเวณใกล้กับ
มหาวิทยาลัยการเดินทางโดยจักรยานซึ่งสะดวกมาก เมื่อเดินทางไกลก็ใช้รถไฟใต้ดินซึ่งเป็นระบบที่
สะดวกมากสามารถไปได้ทุกที่ของไทเป และบัตรโยวโหย่วก็ยังสามารถใช้จ่ายแทนเงินได้ในบาง
สถานที่ไม่ใช่แค่ขนส่งสาธารณะเท่านั้น ที่ไถจงซิตี้ที่เติบโตมาแม้จะไม่มีระบบรถไฟใต้ดินแต่ระบบรถ
โดยสารก็สะดวกเช่นกันแต่ทุกวันนั้นไถจงก าลังเริ่มก่อสร้างรถไฟใต้ดินแล้ว เมื่อตอนอยู่ที่ไถจงเรามีค า
เรียกไทเปและคนที่เกิดโตในไทเปว่า “เทียนหลงก๋ัว” 

“เทียนหลงกั๋ว เป็นแสลงหรือค าที่เราคนต่างจังหวัดใช้เรียนไทเปอย่างประชด
ประชัน (ค าแปลเทียนหลงก๋ัวคือประเทศมังกรฟ้า) เทียนหลงกั๋วเริ่มมาจากการเขียน
ข่าวเขียนคอลัมน์นี่แหละเพราะไทเปเจริญกว่าที่อ่ืนๆมากและมีทุกอย่างเป็นของ
ตัวเองคนในไทเปไม่เคยล าบากเลย แต่จริงๆมันเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของ
ประเทศและการเมืองมากนะการที่เรียกแขวะไทเปว่าเป็นเทียนหลงกั๋วเนี่ย” 
(ไต้เฉินอยู๋ ,สัมภาษณ์,  21 กุมภาพันธ์ 2559) 
 
ชีวิตในมหาวิทยาลัยเรียกได้ว่าเป็นช่วงชีวิตที่ได้ท าความเข้าใจสิ่งอ่ืนนอกจากตัวเองมากช่วง

ชีวิตตอนมัธยมปลายคือช่วงที่รู้สึกว่าได้เป็นตัวของตัวเองที่สุดแต่เมื่อเข้ามาอยู่มหาวิทยาลัยอาศัยอยู่
คนเดียวต้องดูแลตัวเองและการเรียนในมหาวิทยาลัยไม่ได้มีใครมาบังคับอะไรมากนักเหมือนตอน
มัธยมปลายโดยเฉพาะเรื่องการท าความรู้จักกับเพ่ือนใหม่ในมหาวิทยาลัยไต้เฉินอยู๋ค้นพบว่าเป็นเรื่อง
ยากกว่าตอนมัธยมปลายมากเนื่องจากนักเรียนส่วนมากมาที่นี่เพ่ือเรียนอย่างจริงจังโดยเฉพาะ
ภาควิชาที่ไต้เฉินอยู่เรียนคือวรรคดีตะวันตก ต้องอ่านหนังสือจ านวนมากท าให้ไม่มีไปไหนมาไหนถึงแม้
จะยากและไม่มีเพ่ือนมากแบบสมัยมัธยมที่แต่เพ่ือนที่มีในช่วงเวลามหาวิทยาลัยนี้เรียกว่าเป็นเพ่ือนที่ดี
และเข้าใจกันมากทีเดียว เฉินอยู๋เล่าว่าในความรู้สึกเพ่ือนที่มีความสนิทสนมที่สุดก็ยังคงเป็นเพ่ือน
มัธยมปลายแต่ว่าเพ่ือนในระดับมหาวิทยาลัยก็เข้าใจกันได้ดีแม้ว่าจะมาจากจังหวัด หรือภูมิภาคและ
พ้ืนฐานครอบครัวที่ต่างกันแต่อย่างน้อยก็มีความสนใจการเรียนในทิศทางเดียวกัน 
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ใน NTU นี้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคิดความเกี่ยวข้องกับการเมืองอยู่มาก (ไต้เฉินอยู๋
หัวเราะและพูดอย่างข าขัน) อาจจะเพราะรู้ตัวเองก็เป็นได้ว่าตนคืออนาคตที่ส าคัญของประเทศ ที่
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่ว่าจะเรียนสาขาวิชาไหนก็มักจะได้รับแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยและการเมืองอยู่
มากทีเดียว นอกจากเรื่องของการเมืองแล้ววิชาเรียนที่นี่ก็ได้ท าให้คิดในเรื่องอ่ืนมากกว่าเรื่องของ
ตัวเอง มีวิชาหนึ่งที่ชอบมากคือ Feminist Literature 

 
“ฉันคิดว่าวิชานี้สิ่งส าคัญคือฉันได้คิดว่าฉันเป็นใครในสังคมและสังคมนี้

ก าลังเกิดอะไรขึ้นผ่านหนังสือและครูผู้สอนไม่เคยให้ค าตอบว่าจริงๆเฟมินิสต์คือ
อะไรครูมักให้ไปอ่านและคิดน ามาพูดคุยในชั้นเรียนถึงจะยังไม่เคยได้ค าตอบที่
ชัดเจนว่าครูคิดอะไรแต่ฉันคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีเพราะครูไม่ได้ชี้น าอะไรครูให้เราคิด
เองผ่านวรรณกรรม วรรณคดีต่างๆที่เราได้อ่าน วิชานี้ท าให้ฉันรู้สึกดีมากนะฉัน
อยากจะให้ผู้หญิงทั้งโลกรู้ว่าเราก็มีอ านาจเช่นกัน เพราะตั้งแต่เด็กในครอบครัวการ
เกิดเป็นผู้หญิงเหมือนเกิดมาเสียเปรียบแต่วิชานี้ท าให้ฉันรู้ว่าเกิดมาเป็นผู้หญิงก็
สามารถใช้ชีวิตอย่างงดงามและทรงคุณค่าได้ ซึ่งระบบเช่นนี้แตกต่างจากตอนเรียน
มัธยมมากท่ีค าตอบทุกอย่างมีที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น“ 
(ไต้เฉินอยู๋ ,สัมภาษณ์,  21 กุมภาพันธ์ 2559) 
 
ซึ่งวิชานี้มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองปัจจุบันของไต้หวันมาก เธอเรียนวิชานี้ในช่วงหาเสียง

ก่อนการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นและในตอนนี้ประธานาธิบดีเป็นผู้หญิงในห้องเรียนจึงมีเรื่องที่เป็นประเด็น
ทางสังคมมาพูดคุยกันด้วยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวในหนังสืออย่างเดียวเท่านั้น นอกจากวิชาเรียนแล้ว
คุณตาที่ปกติจะนิยมผู้ชายมากแต่กลับชอบประธานาธิบดีหญิงคนนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าเธอฉลาดเพราะมี
ประวัติการศึกษาที่ดีมากและมีความคิดว่าประธานาธิบดีคนนี้จะสามารถน าประเทศไปในทิศทางที่ ดี
ขึ้นไปอีกครั้งได้เพราะเกือบเจ็ดปีที่ผ่านมานี้ไต้หวันเหมือนก าลังเดินลงเขาอยู่ 

อีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตและท าให้ได้เรียนรู้เอย่างมากคือการเดินทางไต้เฉินอยู๋มีโอกาส
เดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกคือหลังจากที่ทราบว่าตัวเองสอบติดมหาวิทยาลัยแล้วจึงได้ตัดสินใจไป
อังกฤษกับโครงการของโรงเรียนนั่นเป็นครั้งแรกที่ได้ไปต่างประเทศอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ และเริ่ม
ถูกถามเกี่ยวกับการเป็นชาวไต้หวัน เมื่อยู่ในมหาวิทยาลัยก็มีโอกาสไปท่องเที่ยวที่สหรัฐอเมริกาเป็น
เวลา 3 สัปดาห์ และมีโอกาสร่วมโครงการแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยไปประเทศเยอรมนีในปี  
ค.ศ.2014 นอกจากจะไปเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมแล้วยังต้องมีการแสดงของนักเรียนในแต่ละ
ประเทศด้วยซึ่งเป็นจุดที่ท าให้ขบคิดอย่างหนักว่าอะไรคือสิ่งที่สามารถน าไปแสดงให้นานาประเทศได้
เห็นความเป็นไต้หวันได้ ไต้เฉินอยู๋และเพ่ือนทั้งหมดรวม 20 คนได้ท าการแสดงประกอบบทเพลงชื่อ 
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“ไทหยางฮวา” เป็นการเล่าประวัติศาสตร์ไต้หวันตั้งแต่ยุคภายใต้อาณานิคมของญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบัน 
ซึ่งเพลงไทหยางฮวาหรือดอกทานตะวันนั้นเกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาไต้หวันที่
เกิดขึ้นก่อนจะไปโครงการแลกเปลี่ยนนี้ด้วย ในการเดินทางไปต่างประเทศท าให้มีโอกาสได้พูดคุยกับ
ชาวต่างชาติเกี่ยวกับไต้หวันและวัฒนธรรมไต้หวันท าให้ได้เริ่มคิดเกี่ยวกับประเทศชาติอย่างจริงจังมาก
ขึ้นเพราะในความรู้สึกของตัวเองแล้วภาคภูมิใจในความเป็นชาติของไต้หวัน  ภูมิใจในความเป็นชาว
ไต้หวันของตัวเองมากรู้สึกว่าเกาะไต้หวันมีความเป็นตัวของตัวเองที่เกิดจากการผสมผสานและอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข 

 
“ฉันคิดเสมอว่าฉันเป็นคนไต้หวันเพราะฉันเกิดและเติบโตที่นี่ครอบครัว

ของฉันทั้งทางพ่อและแม่ก็เช่นกันฉันคิดว่า “ไต้หวัน” ควรเป็นชื่อประเทศและเลิก
ใช้ R.O.C ได้แล้วเพราะ ไต้หวันให้ความรู้สึกที่ดีกว่า ไม่ท าให้รู้สึกว่าคนจีนเป็นคน
ส่วนมากที่มีความส าคัญที่ความคุมประเทศ เพราะไต้หวันเต็มไปด้วยคนหลายแบบ
และการปรับตัวเข้ากันจนเป็นไต้หวันคือลักษณะที่ส าคัญของไต้หวันในความคิดของ
ฉัน” 
(ไต้เฉินอยู๋ ,สัมภาษณ์,  21 กุมภาพันธ์ 2559) 
 
ในช่วงต้นปี ค.ศ.2014 ที่ผ่านมาได้เกิดการประท้วงของนักศึกษาไต้เฉินอยู๋ก็เป็นหนึ่งในกลุ่ม

นักศึกษาที่ท าการประท้วงรัฐบาลด้วยการรวมตัวประท้วงของนักศึกษาทั่วประเทศครั้งนั้นเกิดจาก
ความไม่พอใจของนักศึกษาต่อรัฐบาลที่จะให้ผ่านร่างสัญญาความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนฉบับที่  23 
ซึ่งได้เปลี่ยนความคิดและทัศนคติของไต้เฉินอยู๋บางอย่าง จากการประท้วงของนักศึกษาครั้งนี้ ท าให้
เข้าใจว่าพลังของประชาชนคือสิ่งที่เป็นพลังแท้จริงของสังคม Sunflower movement ไม่ใช่การที่
เด็กไต้หวันออกมาก่นด่าใส่รัฐบาลหรือใส่ประเทศจีนแต่เป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจตามระบอบ
ประชาธิปไตยเพราะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากร่างสัญญาทางการค้าฉบับนั้นผ่านและเกิดขึ้นจริงนั้น
อาจสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจและสังคมไต้หวันอย่างมากSunflower movement ท าให้
เห็นว่าคนไต้หวันรุ่นใหม่ มีความสนใจในข้อมูลมากขึ้น และท าให้เข้าใจประชาธิปไตยมากกว่าการแค่
เลือกตั้ง ซึ่งเด็กในรุ่นนักศึกษานี้ เป็นคนที่เกิดและเติบโตในไต้หวันทุกคน จึงเป็นการเรียกร้องจาก
มุมมองของคนท่ีมีความรักต่อแผ่นดินที่ตัวเองมีชีวิตอยู่ 

แน่นอนว่าพ่อแม่ไม่อยากให้ไต้เฉินอยู๋ออกไปร่วมการประท้วงเนื่องจากกลัวเกิดอันตราย
รวมถึงที่บ้านทางฝั่งพ่อก็เป็นเสียงที่สนับสนุนก๊กหมินตั๋งมาอย่างช้านานทางแม่แม้จะสนับสนุนพรรค
ฝ่ายตรงข้ามแต่ไม่มีแม่คนไหนอยากให้ลูกของตัวเองเอาตัวเข้าไปอยู่ในที่ทางที่อันตรายไต้เฉินอยู๋อาศัย
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อยู่ที่ไทเปล าพังและมีความคิดสนับสนุนกับกลุ่มนักศึกษาจึงยืนยันจะออกมาซึ่งเธอรู้สึกดีกับการได้
แสดงออก 

 
 
“การออกไปครั้งนั้นเหมือนเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่มากเข้าใจไหมว่า

เด้กที่พ่อแม่ปกป้องมาตลอดไม่เคยกลับบ้านเองด้วยซ้ าแต่กลับออกมาประท้วง
เพราะรู้สึกจริงๆว่าการเมืองไม่ได้เป็นแค่ทฤษฏีแล้วตอนนี้มันคือเรื่องจริงของชีวิตเรา
และอ านาจประชาธิปไตยประชาชนเป็นคนใช้  ถึงจะต้องทะเลาะกับที่บ้านนิด
หน่อยก้ไม่เป็นไรดีกว่าต้องมาเสียใจในวันที่ประเทศเราพังไปแล้ว” 
(ไต้เฉินอยู๋ ,สัมภาษณ์,  21 กุมภาพันธ์ 2559) 

 
ปัจจุบันไต้เฉินอยู๋ก าลังศึกษาอยู่ในเทอมสุดท้ายของในมหาวิทยาลัยและวางแผนที่จะไป

ท างานและท่องเที่ยวที่ต่างประเทศ1 ปี ก่อนตัดสินใจว่าจะศึกษาต่อหรือท างานโดยปัจจุบันมีความ
สนใจด้านภาษาศาสตร์เป็นอย่างมาก 
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บทที ่6 

 
วิเคราะห์และสรุป 

 
ในบทสุดท้ายนี้กล่าวถึงการน าข้อมูลจากจากทุกบทมาวิเคราะห์เพ่ือสรุปถึงผลของการศึกษา

โดยวิเคราะห์ผ่านกรอรบแนวคิดเรื่องรัฐชาติและอัตลักษณ์ซึ่งในงานศึกษาวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษาผ่านเรื่อง
เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ในชีวิตของคนสามคนในสามช่วงอายุ ที่เรื่องเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ใน
ชีวิตจะสามารถสะท้อนให้เห็นความเกี่ยวของเชื่อมโยงกันของอัตลักษณ์และอุดมการณ์ซึ่งได้สร้างชุด
ความรู้ขึ้นในสังคม โดยจากประวัติศาสตร์แล้วไต้หวันเป็นเกาะที่มีความหลากหลายเป็นสังคมแบบผู้
อพยพท าให้เรื่องของ“อัตลักษณ์” เป็นสิ่งที่มีความเลื่อนไหลอยู่เสมอโดยมีอุดมการณ์ในแต่ละช่วงเวลา
เป็นสิ่งชี้น าความเข้าใจของผู้คน โดยเฉพาะในระยะหลังมานี้อัตลักษณ์ของชาวไต้หวันเป็นประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการเมืองเป็นอย่างมาก ทั้งหมดนี้ได้ถูกเล่าผ่านประสบการณ์ส่วนบุคคลที่เรียกว่าเรื่องเล่า
เกี่ยวกับชีวิตอันสามารถสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของอุดมการณ์ที่ถูกเผยแพร่ในสังคมต่ออัตลักษณ์
ชาวไต้หวันในบทนี้จะแบ่งประเด็นในการวิเคราะห์สรุปออกมาเป็นสองประเด็นด้วยกันคือ  

1. อัตลักษณ์และการแสดงออกผ่านการปฏิสัมพันธ์ 
2.อุดมการณ์ในฐานะเครื่องมือของรัฐในการชี้น าสมาชิก 

 
อัตลักษณ์และการแสดงออกผ่านการปฏิสัมพันธ์ 
 จากการศึกษาเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของกรณีศึกษาทั้งสามช่วงอายุแล้วสามารถเห็นได้ว่า
ประเด็นเรื่องของอัตลักษณ์มีการปลูกฝังอย่างชัดเจนในสถาบันครอบครัวและตัวบุคคลเองได้สะสม
ความรู้ความเข้าใจต่อตนเองผ่านประสบการณ์ของชีวิตที่ด ารงอยู่อย่างแตกต่างกันและเลือกใช้  
อัตลักษณ์แต่ละอัตลักษณ์ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป ตามความคิดของบาร์ธนั้นอัตลักษณ์ทางชาติ
พันธุ์ประกอบไปด้วยสองส่วนคือบุคคลนั้นมีลักษณะทางวัฒนธรรมและส านึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ
กลุ่ม และจากสังคมอ่ืนๆที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยก็เห็นพ้องว่าบุคคลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวัฒนธรรมนั้น
จริงและอัตลักษณ์เป็นกระบวนการที่มีสองด้านที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ทางสังคมของปัจเจกชนใน
ฐานะสมาชิกของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเดียวกันและสมาชิกต่างกลุ่ม 

ในงานศึกษาชิ้นนี้ จากข้อมูลเอกสารและการศึกษาเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตในบทข้างต้นเกี่ยวกับ 
“ชาวไต้หวัน”คือใครซึ่งตามหลักฐานทางเอกสารนั้นจะเห็นได้ว่าคนไต้หวันมีอยู่ด้วยกันหลากหลาย
กลุ่มและอพยพมาในระยะเวลาที่แตกต่างกันแต่จากเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของบุคคลทั้งสามเห็นได้ว่า
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ในสายตาชาวไต้หวันเองความแตกต่างนั้นก็มีอยู่โดยคนไต้หวันได้แบ่งกลุ่มคนไต้หวันออกเป็นสี่กลุ่ม
ใหญ่ด้วยกัน คือชาวพ้ืนถิ่น หรือที่เรียกว่า หยวนจูหมิน ที่เป็นชาวพ้ืนถิ่นอาศัยที่เกาะไต้หวันมากว่า
สองพันปี กลุ่มที่สองคือชาวหมินหนาน ที่อพยพมาจากแผ่นดินใหญ่เป็นกลุ่มแรกซึ่งภาษาที่เรียกว่า 
“ไถอยู๋” หรือภาษาไต้หวันก็คือภาษาของชาวหมินหนานจนถึงปัจจุบันชาวหมินหนานก็ยังเป็น
ประชากรที่มีจ านวนมากที่สุดในเกาะไต้หวัน  ต่อมาคือชาวฮากกาที่อพยพมาหลังจากชาวหมินหนาน
ราวสองศตวรรษมีจ านวนมากรองจากชาวหมินหนานแต่ส่วนมากจะประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรมี
ฐานะยากจนเพราะเมื่อครั้งเป็นผู้อพยพมาทีหลังจึงได้พ้ืนที่ที่มีความแร้นแค้นกว่าในการตั้งรกราก  
และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มชาวจีนที่อพยพมาจากเมืองจีนช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่คนไต้หวัน
เรียกว่า “ไว่เซิ่นเหริน” คนทั้งสี่กลุ่มนี้ได้อาศัยอยู่ในไต้หวันและมีบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์ทางการเมือง เช่นในสมัยที่อยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นกลุ่มชาวหมินหนานที่อาศัยอยู่
ในเมืองใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดเป็นเจ้าของที่ดิน  ท างานรับใช้ญี่ปุ่นท าให้มี        
สถานภาพเหนือกว่ากลุ่มอ่ืน และชาวฮากกาในช่วงนั้นเป็นเหมือนแรงงานที่เช่าที่ดินผลิตผลผลิต
ทางการเกษตรส่งให้กับรัฐบาลญี่ปุ่นแต่เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองพรรคก๊กหมินตั๋งที่มาจากจีน
เป็นฝ่ายเข้ามามีอ านาจปกครองผลประโยชน์ที่ชาวหมินหนานเคยได้รับจากญี่ปุ่นก็หมดไปท าให้เกิด
ความไม่พอใจก่อนกลุ่มคนที่เข้ามาใหม่จากแผ่นดินใหญ่ และรัฐบาลก๊กหมินตั๋งได้ท าการพัฒนาและ
ปรับปรุงประเทศท าให้กลุ่มคนที่เคยยากจนและโดนเอาเปรียบอย่างชาวฮากกายกย่องและสนับสนุน 
คนทีท่ างานให้กับก๊กหมินตั๋งจะได้รับการดูแลมีสวัสดิการที่พิเศษมากกว่า ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าใน
สังคมซึ่งส าหรับชาวไต้หวันแล้วอัตลักษณ์ของชาติเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นผ่านการเมืองทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศเพราะการเป็นสังคมผู้อพยพนี้ท าให้ผู้คนส่วนมากไม่มีความผูกพันกับพ้ืนที่ที่จากมา
เพราะได้จากมาเป็นเวลานานผนวกกับความเป็นอยู่ในไต้หวันดีกว่าในประเทศจีน มีแต่เพียงผู้คนที่มา
จากจีนในสมัยก๊กหมินตั๋งที่ยังมีความผูกพันกับบ้านเกิดที่จากมากมาก แต่ประชาคมนานาชาติท าให้ 
อัตลักษณ์ของไต้หวันที่แสดงออกมาคือความไม่เป็นพวกเดียวกับจีนแผ่นดินใหญ่  ในปัจจุบันด้วย
ประเด็นทางเศรษฐกิจท าให้จีนและไต้หวันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากข้ึน 

ดั้งนั้นแล้วเมื่อมองตามแนวคิดของบาร์ทชาวไต้หวันมี Self Ascriptionว่าตัวเองเป็นใครและ
คนในสังคมเป็นใครเพราะในสายตาของคนไต้หวันแล้วคนที่เกิดและเติบโตที่ไต้หวันคือ“ชาวไต้หวัน” 
ด้วยความเป็นรัฐชาติแต่ในความเป็นคนไต้หวันก็มีความแตกต่างที่ชัดเจนเพราะทุกกลุ่มมีภาษาพูดมี
ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมที่มีความเฉพาะอยู่ เนื่องจากไต้หวันเป็นสังคมเสรีและความแตกต่างไม่ได้
เป็นปัญหาในระดับปัจเจกท าให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข  

จากเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของคนทั้งสามที่เป็นกรณีศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกันในฐานะเครือ
ญาติมีความรู้จักและสนิทสนมกันหากแต่ทุกคนมีเรื่องราวเกี่ยวชีวิตที่แตกต่างกันไป  เริ่มต้นที่ 
ไต้ตงเหม่ยเป็นชาวฮากกาโดยแท้ทางครอบครัวของพ่อและแม่ล้วนเป็นชาวฮากกาที่บรรพบุรุษได้พา
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กันอพยพมาอยู่ที่ไต้หวัน ไต้ตงเหม่ยมีความเข้าใจว่าตัวเองเป็นชาวไต้หวันเพราะเกิดและโตที่ไต้หวัน
แต่ก็เป็นชาวฮากกาด้วยเช่นกันเพราะตั้งแต่เด็กมาภาษาแรกที่พูดได้คือภาษาฮากกา ครอบครัวทุกคน
เป็นชาวฮากกาและแม้ว่าจะมีการบังคับใช้ภาษาจีนกลางแต่ด้วยความที่ไต้ตงเหม่ยไม่ได้อยู่ในระบบ
การศึกษาท าให้ไม่ได้รู้สึกอะไรกับการใช้ภาษาจีนกลางหรือนโยบายการศึกษาของก๊กหมินตั๋ง           
ไต้ตงเหม่ยเข้ามาท างานในไทเปตั้งแต่ยังเป็นเด็กวัยรุ่นตอนต้นจึงท าให้ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมเมืองที่อยู่
ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของรัฐบาลท าให้ต้องพูดภาษาจีนกลางและตัวของไต้ตงเหม่ยเองแต่งงาน
กับทหารของก๊กหมินตั๋งที่เป็นคนจีนจากแผ่นดินใหญ่นี้เองท าให้เกิดการปรับตัวเข้าหากันการแต่งงาน
กับชาวต่างชาติท าให้เกิดการเรียนรู้และเห็นความแตกต่างแม้ว่าไต้ตงเหม่ยจะเป็นชาวฮากกาแต่ก็เป็น
ชาวไต้หวันที่มีวิถีปฏิบัติต่างๆที่แตกต่างกันกับสามีเนื่องจากสามีเป็นฝ่ายที่อพยพมาทีหลังการปรับตัว
จึงเกิดร่วมกันทั้งสองฝ่ายเพราะสามีเองก็ต้องปรับตัวและยอมรับกับวัฒนธรรมแบบไต้หวัน แต่ด้วย
ความเป็นสังคมแบบเอเชียท าให้ผู้หญิงมีเป็นฝ่ายที่ต้องยอมอยู่มาก ต่อมาเมื่อการเมืองของไต้หวันเกิด
ความเปลี่ยนแปลงท าให้ความรู้สึกเกี่ยวกับอัตลักษณ์ เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นด้วยการที่ 
ไต้ตงเหม่ยสนับสนุนก๊กหมินตั๋งเกิดขึ้นภายในครอบครัวของเธอเองตั้งแต่เมื่อก๊กหมินตั๋งพัฒนาพ้ืนบ้าน
เกิดเธอมีการสร้างเขื่อนมีความเจริญที่มากขึ้นและการปรับแก้กฎหมายต่างๆที่ท าให้ชาวฮากกาได้รับ
ความเป็นธรรมมากขึ้นท าให้ชาวฮากกาส่วนมากสนับสนุนก๊กหมินตั๋งอยู่แล้วและเมื่อไต้ตงเหม่ย
แต่งงานกับทหารก๊กหมินตั๋งยิ่งท าให้ไต้ตงเหม่ยมีความรู้สึกร่วมกับนโยบายการเมืองของก๊กหมินตั๋ง  
อย่างมากและที่เริ่มไม่ปฏิเสธความเป็นจีน กลับคิดว่าการมีความสัมพันธ์กับจีนไม่เป็นเรื่องที่แย่แต่เมื่อ
ถามว่าแท้จริงแล้วไต้ตงเหม่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นใครไต้ตงเหม่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นชาวไต้หวันไม่ได้รู้สึกว่า
เป็นชาวจีนเพราะตั้งแต่โตมาก็ไม่ได้รู้จักว่าชาวจีนเป็นใครมารู้เอาเมื่อเข้าไปอยู่ในไทเปและต้องท างาน 
และไต้ตงเหม่ยเองก็มีลูกกับสามีที่เป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่ลูกสาวคนโตคือหยางเชี่ยวหวาที่เป็น
กรณีศึกษาในรุ่นที่สอง แต่ในการใช้ชีวิตอยู่ในเจวี๋ยนชุนไต้ตงเหม่ยได้ใช้อัตลักษณ์ในส่วนของความเป็น
ชาวฮากกาเมื่ออยู่ในวงสังคมภริยาทหาร และพูดภาษาหมินหนานกับชาวหมินหนานเพ่ือความ
กลมกลืนแต่ไม่ได้แสดงออกว่าเป็นชาวหมินหนานเพราะเธอไม่ใช่ 

หยางเซี่ยวหวาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นชาวจีนแม้ว่าจะมีพ่อเป็นชาวจีนที่มาจากแผ่นดินใหญ่ก็
ตาม เพราะตัวเองเข้าใจว่าเกิดและเติบโตที่ไหนก็เป็นคนของที่นั่นและในช่วงที่หยางเซี่ยวหวาโตมานั้น 
แม้ว่าก๊กหมินตั๋งยังไม่ล้มเลิกนโยบายที่จะกลับไปสู่การเป็นรัฐบาลของจีนแผ่นดินใหญ่แต่ไทเปและ
ไต้หวันก็มีการพัฒนามาก รวมถึงครอบครัวของหยางเซี่ยวหวาก็มีแม่เป็นชาวฮากกาที่ในพ้ืนถิ่นและ
เมื่อโตขึ้นก็เสพย์สื่อและด้วยการงานที่ท าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวท าให้เห็นว่าตัวเองมีความแตกต่างจาก
คนอ่ืนเลยมีความเข้าใจว่าตัวเองเป็นชาวไต้หวันซึ่งในชีวิตจริงประเด็นเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่พูดคุยกัน
ทุกวันแต่เป็นเรื่องที่มักจะเกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะพ่อแม่ของหยางเซี่ยวหวาก็ไม่เคยสอนว่าเธอเป็น
ชาวจีนที่โรงเรียนแม้ว่าจะเป็นระบบการสอนตามนโยบายของก๊กหมินตั๋งและสอนเรื่องราวเกี่ยวกับ
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ประเทศจีนแต่เพ่ือนที่โรงเรียนมีชาวฮากกาชาวหมินหนานและลูกผสมไม่มีเด็กชาวจีนที่มาจาก
แผ่นดินใหญ่เลย ทุกคนล้วนรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนนอกส าหรับประเทศนี้   

กรณีของไต้เฉินอยู๋ที่เป็นชาวไต้หวันรุ่นใหม่นี้มีพ้ืนฐานครอบครัวที่พ่อเป็นชาวฮากกาและแม่
เป็นชาวหมินหนานจึงมีความรู้สึกถึงความเป็นไต้หวันอย่างเต็มที่  แม่มีส่วนส าคัญมากในการประกอบ
สร้างความเข้าใจในตัวตนของไต้เฉินอยู๋ เพราะแม่ที่ เป็นชาวหมินหนานและที่โรงเรียนเริ่มให้
ความส าคัญกับการเรียนรู้ภาษาหมินหนานท าให้ความรู้สึกเรื่องความเป็นชาวไต้หวันในคนรุ่นนี้มีอยู่
ค่อนข้างมากประกอบกับการเมืองปัจจุบันยิ่งท าให้ความรู้สึกเรื่องความเป็นชาวไต้หวันของไต้เฉินอยู๋
ชัดเจนนอกจากประสบการณ์ในครอบครัวแล้วยังขึ้นอยู่กับสังคมในมหาวิทยาลัยที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันโดยเห็นได้จากเรื่องเล่าของไต้เฉินอยู๋เมื่อได้มีการปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอกสังคมอย่างชาว
ต่างประเทศท าให้เห็น Ascription By Othersว่าคนนอกสังคมต่างยอมรับว่าชาวไต้หวันคนนั้นๆเป็น
สมาชิกในสังคมไต้หวัน 

ดังนั้นแล้วท าให้เห็นว่า Self Ascriptionของชาวไต้หวันแม้จะมีการยอมรับว่าตัวเองเป็นใคร
ใครคือชาวไต้หวัน แต่ส าหรับชาวไต้หวันแล้วค าว่า “ชาวไต้หวัน”มีความแตกต่างอยู่ภายในเกาะแห่งนี้
แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามในความต่างนั้นๆทุกคนต่างเกิดและเติบโตที่ไต้หวันและไต้หวันเป็นที่ที่แตกต่ าง
จากที่อ่ืนทุกคนจึงเป็นชาวไต้หวัน โดยความรู้เรื่องความแตกต่างนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สถาบันแรกอย่าง
สถาบันครอบครัวที่ให้ข้อมูลแก่สมาชิกว่าเป็นคนกลุ่มไหนในสังคมและแสดงออกถึงความแตกต่าง
อย่างเช่นภาษาที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน และความแตกต่างของกลุ่มคนได้ถูกตอกย้ าผ่านสถาบัน
อ่ืนๆ อย่างสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนภาษาถิ่นที่เป็นภาษาหมินหนานท าให้เด็กคนอ่ืนที่
ไม่ได้พูดภาษาหมินหนานรู้สึกถึงความแตกต่างของตนเองกับกลุ่มคนที่ถูกให้ค าจ ากัดความว่าใช้ภาษา
ถิ่นไต้หวัน รวมไปถึงสถาบันการเมืองที่ชัดเจนคือเมื่อถึงเวลาเลือกตั้ง  จากการสัมภาษณ์พบว่า
นักการเมืองเมื่ออยากได้คะแนนเสียงจากคนกลุ่มไหนก็มักจะพูดถึงความสัมพันธ์ที่ตนเองมีต่อคนกลุ่ม
นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชาวฮากกา เพราะทางฝ่ายก๊กหมินตั๋งแน่นอนว่าคะแนนเสียงส่วนใหญ่เป็น
ประชากรที่มีความเกี่ยวข้องกับการอพยพเข้ามาของทหารก๊กหมินตั๋ง  ทางฝั่งหมินจิ้นตั๋งแน่นอนว่า
เสียงสนับสนุนส่วนมากคือชาวหมินหนานที่เป็นผู้เสียประโยชน์หลังจากคนจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามา
ดังนั้นคะแนนเสียงจากชาวฮากกาจึงเป็นคะแนนที่ส าคัญในเวทีการเมืองของไต้หวัน ความเข้าใจของ
ชาวไต้หวันที่มีต่อความเป็นไต้หวันนี้จึงมีรูปแบบที่ค่อนข้างซับซ้อนไม่ต่างจากสังคมพหุวัฒนธรรม
ต่างๆ ซึ่งจากแนวคิดของบาร์ธในบางสังคมสมาชิกยังคงอัตลักษณ์เดิมของตนเองและก็ยอมรับ 
อัตลักษณ์ของชนกลุ่มใหญ่ด้วยท าให้มีคนกลุ่มนี้มีสองอัตลักษณ์ (Double-Identity) สามารถอธิบาย
ลักษณะของอัตลักษณ์ชาวไต้หวันได้ เพราะจากเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของกรณีศึกษาทั้งสามจะเห็นได้
ว่าอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์และอัตลักษณ์แห่งชาตินั้นมีความทับซ้อนกันอยู่  โดยเฉพาะในรุ่นที่มีอายุ
มากอย่างไต้ตงเหม่ย ที่ได้รับการปลูกฝังอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ก่อนจะถูกอุดมการณ์ของรัฐชี้น าไปสู่
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ความเป็นหนึ่งเดียวรวมไปถึงการแต่งงานกับทหารซึ่งเป็นข้าราชการของรัฐ ท าให้การแสดงออกของ  
ไต้ตงเหม่ยนั้นยังคงมีอัตลักษณ์ของชาวฮากกาแต่ก็มีความเป็นชาวไต้หวันแบบที่รัฐชี้น าเป็นต้น  ดังนั้น
จึงสามารถสรุปได้ว่าอัตลักษณ์ของกรณีศึกษาทั้งสามช่วงอายุนี้สามารถสะท้อนความเป็นสังคมแบบ 
พหุวัฒนธรรมของไต้หวันซึ่งได้ถูกหลอมรวมภายใต้ความเป็นรัฐท าให้ในปัจจุบันนี้ลักษณะการ
แสดงออกของอัตลักษณ์คนไต้หวันขึ้นอยู่กับผู้คนที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย บุคคลจะเลือกน าอัตลักษณ์ที่จะ
ถูกเปรียบในบทสนทนาหรือสถานภาพออกมาใช้  
 
อุดมการณ์ในฐานะเครื่องมือของรัฐในการชี้น าสมาชิก 
 ในการศึกษานี้ประเด็นส าคัญคืออิทธิพลของอุดมการณ์ที่มีต่ออัตลักษณ์ของชาวไต้หวันซึ่งใน
ประเด็นข้างตนเราได้เห็นว่าอัตลักษณ์ของชาวไต้หวันถูกประกอบสร้างขึ้นมาผ่านสถาบันต่างๆและ
ปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมซึ่งในแต่ละบุคคลแต่ละครอบครัวที่มีลักษณะทางชาติพันธุ์และ
ประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันท าให้ภายใต้สังคม “ไต้หวัน” มีลักษณะของอัตลักษณ์ที่มีความทับ
ซ้อนและเลื่อนไหลโดยปัจจัยส าคัญคือ “อุดมการณ์”  เมื่อย้อนดูจากประวัติศาสตร์แล้วพบว่าไต้หวัน
ได้เข้าสู่กระบวนการกลายเป็นรัฐเมื่อไต้หวันตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นจึงเริ่มถูกบังคับให้อยู่ภายใน
กฎระเบียบและเข้าสู่กระบวนการกลายเป็นรัฐผ่านการปกครองของรัฐบาลญี่ปุ่นและเรื่อยมาจนมาถึง
สมัยก๊กหมินตั๋งที่มีความพยายามอย่างมากในการใช้อุดมการณ์ชี้น าประชากรในรัฐเพ่ือสร้างความเป็น
ปึกแผ่นเดียวกัน ในการพัฒนาชาติซึ่งในช่วงหลังนี้อุดมการณ์ของแต่ละรัฐบาลแต่ละช่วงเวลาก็มี
จุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป   Benedict Anderson ผู้เขียนหนังสือเรื่อง ชุมชนจินตกรรม(Imagined 
Communities)มองว่าชาติเป็นชุมชนในจินตนาการ และรัฐเป็นสิ่งที่สร้างชาติขึ้นมา ไม่ใช่ชาติที่สร้าง
รัฐขึ้นชาติเป็นจินตนาการที่สังคมประกอบสร้างขึ้นมาโดยท าให้ผู้คนรับรู้ว่า พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งใน
ชุมชนนั้นๆ ซึ่งเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของกรณีศึกษาในสายตาผู้ศึกษาได้สนับสนุนแนวความคิดเรื่อง
ชุมชนจินตกรรมของ เบน แอนเดอร์สัน เพราะรัฐบาลไต้หวันในยุคต่างๆได้ใช้อุดมการณ์เป็นเครื่องมือ
ในการชี้น าผู้คน โดยได้ท าให้อุดมการณ์เป็นชุดความเข้าใจเกี่ยวกับตัวตนเพราะการที่รัฐชาติจะ
ขับเคลื่อนไปได้นั้นปัจเจกในฐานะประชากรในสังคมต้องมีความคิดความเข้าใจและเป้าหมายชีวิตหรือ
เป้าหมายการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจากการศึกษาเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของบุคคลที่เป็น
กรณีศึกษาทั้งสามที่เป็นเครือญาติกันมีช่วงเวลาในชีวิตที่แตกต่างยุคสมัยกันแต่ก็มีเวลาที่ทับซ้อนกัน
จากเรื่องเล่าชีวิตของคนทั้งสามเราได้เห็นความทรงจ าที่มีร่วมกันอันเกิดจากช่วงเวลาทางการเมือง 
และอุดมการณ์ในชีวิตที่ถูกสอดแทรกในชีวิต ไม่ใช่เพียงความทรงจ าร่วมกันของคนทั้งสามแต่รวมไป
ถึงเป็นความทรงจ าร่วมของคนในสังคมจากเรื่องจากคนทั้งสามรุ่นด้วย จะเห็นได้ว่าในแต่ละช่วงของ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็จะมีสิ่งที่คนในสังคมจดจ าอย่างชัดเจนโดยในงานวิจัยชิ้นนี้ได้แบ่ง
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ช่วงเวลาทางการเมืองออกมาเป็นสามช่วงด้วยกันคือ ก๊กหมินตั้งเข้ามาจนถึงยกเลิกกฤษฎีกาฉุกเฉิน 
สองคือช่วงยุคของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าและสามยุคของประธานาธิบดีหม่าอิงจิ่วจนถึงปัจจุบัน  

ในช่วงแรกของก๊กหมินตั๋งที่เข้ามาความทรงจ าในยุคนี้จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศเน้น
ความเป็นจีนที่แท้คือกระบวนการที่ท าให้ชาวไต้หวันกลายเป็นชาวจีนโรงเรียนบังคับพูดภาษาจีน หาก
ทางการเจอการสื่อสารด้วยภาษาอ่ืนๆในสถานที่รโหฐานนับว่ามีความผิดทางกฎหมายและหลักสูตร
พยายามให้คุณค่าและความส าคัญของการกลับสู่ประเทศจีน แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งความเข้มงวดก็ลดลง
เมื่อเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วท าให้การเมืองช่วงนี้เน้นการพัฒนาประเทศและการพัฒนานี้
ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และเมื่อกฤษฎีกาฉุกเฉินถูกยกเลิกเป็นช่วงที่ เศรษฐกิจ
ไต้หวันพัฒนาอย่างรวดเร็วและประธานาธิบดีในช่วงท้ายคือหลี่เติงฮุยที่ได้มีความคิดเรื่องการแยก
ประเทศและการสนับสนุนญี่ปุ่นท าให้เกิดกระแสเรื่อง“ความเป็นไต้หวัน”ในสังคมและการเลือกตั้งครั้ง
แรกนอกกฤษฎีกาฉุกเฉินชัยชนะตกเป็นของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าที่มีนโยบายเรื่องการแยก
ประเทศและสนับสนุนคนไต้หวันและลดบทบาทของก๊กหมินตั๋งลงในช่วงนี้มีนโยบายจ านวนมากที่มี
ผลกระทบต่อคนในรุ่นหลังเพราะนโยบายทางการศึกษาที่ให้ความส าคัญกับการเป็นคนไต้หวันมีการ
จ าแนกอย่างชัดเจนว่าอะไรคือไต้หวันอะไรคือจีน แต่ปัญหาก็เกิดขึ้นคือการคอรัปชั่นของรัฐบาลพรรค
ประชาธิปไตยก้าวหน้าท าให้อ านาจการเมืองไต้หวันกลับมาสู่มือของก๊กหมินตั๋งอีกครั้งซึ่งในช่วงหลังนี้
ก๊กหมินตั๋งมีนโยบายที่สันบสนุนจีนจนคนในประเทศเกิดความหวาดกลัว  ความทรงจ าในช่วงนี้คือ
ความหวั่นเกรงต่ออนาคตที่จีนจะมีอ านาจเหนือไต้หวันมากจนเกินไปท าให้นักศึกษาออกมาก่อนการ
ประท้วงครั้งใหญ่และการเลือกตั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมารัฐบาลพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าได้รับโอกาส
ขึ้นมามีอ านาจบริหารอีก 

จากเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของคนท้ังสามเห็นได้ว่าอุดมการณ์ทางการเมืองในแต่ละยุคสมัยเป็น
ส่วนส าคัญที่จะชี้น าชีวิตของคนไต้หวันอย่างมากเพราะไต้หวันโดยตัวเองไม่ได้เป็นประเทศที่มี
ประวัติศาสตร์ยาวนานอีกทั้งยังเพ่ิงหลุดออกมาจากการปกครองแบบกึ่งอ านาจเบ็ดเสร็จได้เพียงระยะ
เดียวเท่านั้นความมั่นคงของระบบการเมืองแม้จะมีอยู่มากแต่เสถียรภาพของประเทศนั้นเริ่มมีความ
สั่นคลอนเพราะในเวทีโลกประเทศจีนมีอ านาจมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นชาวไต้หวันที่อยู่ในช่วงยุคนี้ผ่านช่วง
ของการปลูกฝังจากก๊กหมินตั๋งมาแล้วทั้งสิ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันตั้งแต่เกิดกระบวนการโลกาภิวัฒน์ที่
ท าให้การสื่อสารสามารถกระจายได้ในวงกว้าง ตามแนวความคิดของเบน แอนเดอร์สัน เรื่องรัฐชาติ 
หรือที่เขาเรียกว่าชุมชนในจินตกรรม มองว่าความแตกต่างของชาติกับชุมชนเล็กๆคือในสังคมหมู่บ้าน
หรือชุมชนขนาดเล็กผู้คนมีการสื่อสารทางตรง แอนเดอร์สันมองว่าความผูกพันของสมาชิกในสังคมยุค
ใหม่ไม่จ าเป็นต้องรู้จักหรือพูดคุยกัน แต่ผู้คนเข้าใจได้ว่าเขาเป็นคนชาติเดียวกัน ซึ่งความรู้สึกนี้เป็น
ความรู้สึกด้านจิตใจที่สื่อสารมวลชนอันทันสมัยสร้างให้เกิดส านึกเรื่องชาติขึ้นมา ดังนั้น ชาติจึงเป็น
ภาพในจิตใจของผู้คนในชุมชนที่สามารถจินตนาการได้ถึงความใกล้ชิดสนิทสนมที่มีร่วมกันอยู่โดยไม่
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จ าเป็นต้องรู้จักกันมาก่อน ซึ่งชุมชนแบบนี้เกิดขึ้นได้เฉพาะในสังคมยุคใหม่ที่มีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีการสื่อสาร โดยเฉพาะสื่อในระบบทุนนิยม ตัวอย่างเช่นข่าวหนังสือพิมพ์ลงข่าวประจ าวันที่
มีการระบุวันที่อย่างชัดเจนไว้บนหน้ากระดาษ ถึงแม้ว่าเหตุการณ์เกิดต่างพ้ืนที่หรือคนอ่านอยู่คนละ
พ้ืนที่แต่พิมพ์เป็นภาษาท้องถิ่นนั้น คนอ่านก็สามารถเกิดส านึกร่วมกันทั้งในมิติพ้ืนที่และเวลาในวง
กว้าง เพราะหนังสือพิมพ์ได้ขายออกไปพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันอย่างสม่ าเสมอ สื่อเหล่านี้จึงเป็น
ตัวการเชื่อมประสบการณ์ร่วมให้กับคนในชุมชนแต่ละท้องถิ่นเอาไว้และท าให้ความเป็นชาติกลายเป็น
สามัญส านึกของคนในสังคม ซึ่งจากเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของกรณีศึกษาได้พบว่า “สื่อ” ถูกรัฐน ามาใช้
ในการสื่อสารกับสมาชิกในสังคมอยู่เสมอ ในครอบครัวของไต้ตงเหม่ยสามีท าอาชีพเสริมด้วยการส่ง
หนังสือพิมพ์ แสดงให้เห็นว่าก๊กหมินตั๋งได้ใช้หนังสือพิมพ์ในการกระจายข้อมูลข่าวสารเพราะ
หนังสือพิมพ์เป็นกิจการของรัฐและนักเขียนข่าวก็เป็นคนในองค์กรก๊กหมินตั๋ง จนมาถึงในยุคของวิทยุ
โทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต อุดมการณ์ถูกใส่ผ่านสื่อต่างๆอยู่เสมอรวมไปถึงนโยบายซึ่งได้ถูกน าไป
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในวงกว้างโดยเฉพาะเมื่อเกิดการปรับเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา  ในยุค
แรกเริ่มอุดมการณ์ที่มาจากรัฐนั้นล้วนเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพราะเป้าประสงค์คือการสร้างความ
เป็นปึกแผ่นความเข้มแข็งจากภายในเพ่ือการพัฒนาชาติ   แต่เมื่อชาติได้พัฒนาและเศรษฐกิจ
เจริญเติบโตอย่างน่าอัศจรรย์ รัฐผู้กุมอ านาจการปกครองและก าหนดอุดมการณ์เกิดการเปลี่ยนแปลง
ท าให้ผู้คนในสังคมเกิดค าถามและเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่อยากเชื่อหรือน่าเชื่อถือเมื่อประมวลกับพ้ืนฐาน
ครอบครัวและประสบการณ์ในชีวิต  ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือเรื่องของการเมืองซึ่งเป็นประเด็นส าคัญ
ในงานศึกษาชิ้นนี้ กล่าวคือในรุ่นของไต้ตงเหม่ยในเรื่องการเมืองการสนับสนุนให้ใครได้มาเป็นรัฐบาล
นั้นไม่เกี่ยวกับนโยบายหรือบุคคลอะไรทั้งสิ้น คนในรุ่นไต้ตงเหม่ยสนันสนุน โดยไม่สนใจว่าสิ่งที่พรรค
นั้นจะส่งผลอะไรกับคนในรุ่นของหยางเซี่ยวหวาที่เติบโตขึ้นมาในยุคที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
กระบวนการโลกาภิวัฒน์และผ่านระบบการศึกษาในระดับที่ค่อนข้างสูงท าให้มีการศึกษา ซึ่งจะสนใจที่
นโยบายมากขึ้นแต่ยังคงมีความยึดกับความนิยมภายในครอบครัวโดยเฉพาะคนที่มี สมาชิกใน
ครอบครัวเป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องกับก๊กหมินตั๋งถือได้ว่าเป็นฐานเสียงที่ส าคัญมากของพรรค 
ก๊กหมินตั๋งซึ่งคนในสองรุ่นนี้ไม่แปลกนักที่จะมีลักษณะพฤติกรรมเช่นนี้เพราะเกิดและเติบโตในยุคที่
ก๊กหมินตั๋งเป็นพรรคเดียวมีอ านาจเบ็ดเสร็จและสังคมมีสิ่งที่เรียกว่า “เคอร์ฟิว” ในคนรุ่นใหม่นี้จะมี
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น เป็นกลุ่มคนที่มีพลังมากท่ีสุดในสังคมคนกลุ่มนี้เติบโต
มาพร้อมกับความเป็นไต้หวันที่เป็นประเทศอันเจริญแล้วมีระบบเศรษฐกิจที่ดี  การศึกษา และบริการ
สาธารณะต่างๆที่ดีท าให้เห็นตัวเองเป็นประเทศที่แตกต่างจากจีนมากไม่มีความอยากรวมเป็นชาติ
เดียวกัน มีความเข้าใจในสังคมวัฒนธรรม และกฎหมายโดยเฉพาะสื่อที่อยู่ใกล้ตัวคนรุ่นนี้มากที่สุด 
เห็นได้ชัดจากการชุมนุมต่างๆของนักศึกษาที่เก่ียวข้องทางการเมืองเพราะอุดมการณ์ที่ได้รับมาผ่านสื่อ
ต่างๆทั้งที่อยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันรวมกับการอบรมและประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมา  
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ดังนั้นแล้วจึงเห็นได้ว่าในกระบวนการสร้างชาติขึ้นมาของรัฐนั้นได้ใช้อุดมการณ์เป็นเครื่องมือ
ส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมี “สื่อ” เกิดข้ึนเพราะสามารถท าให้การสื่อสารภายในรัฐอันมีพรหมแดน
ขนาดใหญ่นั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วเพราะสามารถกระจายข่าวสารข้อมูลได้อย่างทั่วถึงท าให้ผู้คนใน 
อาณาเขตรัฐที่ไม่ได้รู้จักกันได้มีส านึกในความเป็นประชากร และได้รับข้อมูลชุดเดียวกัน ตัวอย่างเช่น
ในกีฬาโอลิมปิกประชากรแต่ละชาติจะมีความรู้สึกร่วมในการชมกีฬาแม้ประชากรในประเทศจะไม่ได้
รู้จักกันทุกคนแต่ทุกคนเชียร์นักกีฬาจากชาติของตนเอง แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของอุดมการณ์
ผ่านสื่อสู่ประชากร แต่เมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งอุดมการณ์เพียงชุดเดียวไม่สามารถใช้ในการควบคุม
ประชากรได้อีกต่อไปจึงเกิดการต่อสู้แย่งชิงพ้ืนที่ของอุดมการณ์ชุดต่างกันไป รัฐบาลผู้ชนะในการ
เลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นผู้ก าหนดทิศทางของอุดมการณ์ชุดต่อไป ซึ่งรัฐบาลนั้นๆชนะ
การเลือกตั้งจากการที่มีประชากรสนับสนุนในอุดมการณ์ที่ถูกเผยแพร่ออกมา เห็นได้จากสถานการณ์
ของไต้หวันในปัจจุบันที่ความเชื่อถือในอุดมการณ์ได้ถูกเปลี่ยนขั้วเพราะยุคสมัยของประชากรซึ่งเป็น
กลุ่มที่มีพลังในการขับเคลื่อนนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป ตลอดมาอุดมการณ์ของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
อัตลักษณ์อยู่เสมอจนในปัจจุบันนี้ได้กลายมาเป็นประเด็นส าคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง เพราะ
อุดมการณ์ได้เป็นเครื่องมือในการชี้น าของรัฐที่มีต่อความเข้าใจของประชากรมาโดยตลอด 
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