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บทบาทของคนจีนในการพัฒนาลุ่มน้าท่าจีน

บทคัดย่อ
คนจีนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองไทยเป็นเวลาช้านาน ด้วยความขยันหมั่นเพียรและความชานาญ
ทางการค้าจึ งท าให้ คนจี น ที่ อาศั ย อยู่ ในประเทศไทยมีความเจริญ ก้าวหน้าและประสบความส าเร็จในชี วิต
บทความนี้ต้องการนาเสนอถึงบทบาทของคนจีนในการพัฒนาลุ่มน้าท่าจีน โดยศึกษาเรื่องราวของคนจีนและ
บทบาทของคนจีนที่อพยพเข้ามาอาศัย ในเขตลุ่มน้าท่าจีน ผ่านการศึกษาในโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม และการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนจีนในประเทศไทย ผล
การศึกษาพบว่า คนจีนเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนความเจริญสู่ลุ่มน้าท่าจีนทั้งในฐานะที่เป็นแรงงานขุด
คลอง สร้างทางรถไฟ ปลูกสิ่งก่อสร้างต่างๆ เป็นผู้ริเริ่มกิจการอุตสาหกรรมน้าตาลทรายในนครชัยศรี เป็นพ่อค้า
คนกลางในอุตสาหกรรมค้าข้าว ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทาสวนยกร่องให้แก่คนไทย ริเริ่มอาชีพการเลี้ยงหมู การ
ทอผ้าดา และอาชีพทาโต๊ะจีน เป็นต้น นอกจากนี้บทบาทสาคัญของคนจีนในลุ่มน้าท่าจีน ก็คือบทบาทการเป็น
"พ่อค้า" ที่เป็นผู้บุกเบิกการค้าขายในตลาดริมฝั่งแม่น้าท่าจีน ด้วยลักษณะนิสัยที่ขยันหมั่นเพียร ประกอบกับ
ความชานาญในการค้าขายซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนจีน จึงทาให้คนจีนประสบความสาเร็จในการค้า
ยิ่งไปกว่านั้น คนจีนในลุ่มน้าท่าจีนยังมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มตามความเชื่อโดยมีศาลเจ้าและสมาคมจีนเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และให้ความช่วยเหลือกันในหมู่สมาชิก ตลอดจนเสริมสร้างการธารงเอกลักษณ์ทางชาติ
พันธุ์ไว้อย่างเหนียวแน่นจนถึงปัจจุบัน
ค้าส้าคัญ :
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Abstract
Chinese people migrated to settle in Thailand for a long time. Their diligence and
commercial expertise made them to be progressive and successful in their lives. This article
presents the role of the Chinese people in developing the Tha Chin River Basin by studying
the stories of Chinese people who migrated to live in the Tha Chin River Basin and their roles
through studying in Youth Research in Local History of Central Thailand for Nakhon Pathom
Students Project and reviewing literature and researches related to Chinese people in
Thailand. The study reveals that Chinese people were important mechanism for driving
prosperity into the Tha Chin River Basin as laborers who dug canals around the Tha Chin
River Basin, built railways and various buildings. The Chinese people were also the initiator of
the sugar industry in Nakhon Chai Si area, the middlemen in the rice trading industry and
brought the knowledge of gardening to Thai people. Moreover, they initiated the career of
swineherd, weaving of black clothes and Chinese banquet business in Nakhon Pathom as
well. In addition, the important role of Chinese people in the Tha Chin River Basin was the
role of "merchant" who pioneered the trade in the markets along the Tha Chin River. Hardworking combined with the expertise in the trade which was Chinese people's unique
characteristics thus made the Chinese people successful in trade. Moreover, the Chinese
people in the Tha Chin River Basin also gathered as a group according to their beliefs and
helped each other among members as well as strengthening the ethnic identity nowadays.
Keywords:
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1. บทน้า
ลุ่มน้าท่าจีนเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ประกอบด้วยประชากรหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกัน ไม่ว่า
จะเป็นคนไทย จีน มอญ ไทยทรงดา ลาวครั่ง และอื่นๆ ในกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ “คนจีน” นับเป็นประชากร
กลุ่มใหญ่ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพื้นที่แถบลุ่มน้าท่าจีนเป็นอย่างยิ่ง จากโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
พื้นที่ภาคกลางทั้งหมด 114 โครงการ และแบ่งเป็นโครงการของจังหวัดนครปฐม 25 โครงการนั้น ผู้วิจัยซึ่งเป็น
ผู้ประสานงานโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม พบว่า มีโครงการของจังหวัดนครปฐม
จานวน 9 โครงการที่กล่าวถึงประเด็นที่มีความสัมพันธ์กับ “คนจีน” จึงเป็นการจุดประกายว่าน่าจะได้ศึกษา
เพิ่มเติมถึงเรื่องราวและบทบาทของคนจีนที่อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มน้าท่าจีน ดังนั้น
บทสังเคราะห์นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องราวของคนจีนตั้งแต่การอพยพเข้ามาลงหลักปักฐาน การทามา
หากิน ตลอดจนศึกษาถึงบทบาทของคนจีนในพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านการศึกษาเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม โดยใช้แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์และการธารงชาติพันธุ์เป็นกรอบในการสังเคราะห์
2. ขอบเขตเนือหาการสังเคราะห์
ในการเขียนบทความสังเคราะห์ ครั้งนี้จะใช้ข้อมูลจากการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนคนจีนในแถบ
ลุ่มน้าท่าจีนจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผนวกเข้ากับผลงานของยุววิจัยประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ที่ศึกษาเรื่องราวของคนจีนในพื้นที่นครปฐม เพื่อให้สามารถเห็นภาพ
ความสาคัญของบทบาทคนจีนต่อ การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าท่าจีนได้อย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้ น โดยรายชื่อผลงาน
ยุววิจัยที่นามาใช้มีดังนี้
1) โครงการกุ้ยเล้ยที่ (กาลังจะ) หายไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2) โครงการตามรอยชีวิตริมคลองมหาสวัสดิ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3) โครงการคลองเจดีย์บูชากับวิถีชีวิตคนจีน (โรงเจซอย 2) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
4) โครงการการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในชุมชนโรมัน จังหวัดนครปฐม โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
5) โครงการตามรอยสุนทรภู่ย้อนดูคลองโยง โรงเรียนบ้านคลองโยง
6) โครงการสืบค้นหัตถศิลป์ที่หายไป โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
7) โครงการตานานวัดมะเกลือ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์)
8) โครงการวิถีชีวิตชุมชนคนคลองจินดา โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม
9) โครงการวิถีชุมชนคลองจินดา : แหล่งเพาะชากล้าไม้ โรงเรียนวัดจินดาราม

8

วารสารภาษาและวัฒนธรรมปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

สุภาพร คชารัตน์

3. บทบาทของคนจีน : ความส้าคัญต่อลุ่มน้าท่าจีน
3.1 แรงงานจีน : กลไกส้าคัญในการขับเคลื่อนความเจริญสู่ลุ่มน้าท่าจีน
ลุ่มน้าท่าจีนเป็นลุ่มน้าหลักซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มภาคกลางในประเทศไทย มีแม่น้าท่าจีนเป็น
แม่น้ าส าคัญ สายหลั กสายเดีย ว ซึ่งแม่น้ าท่ าจีนนั้ น เป็ น ล าน้ าสาขาที่ แยกตั วจากแม่ น้าเจ้าพระยาที่ จังหวัด
อุทัยธานีกับจังหวัดชัยนาท โดยเป็นแม่น้าที่ไหลผ่านจังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ก่อนจะ
ไหลออกสู่อ่าวไทยที่ตาบลบางหญ้าแพรก อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 325
กิโลเมตร แม่น้าท่าจีนนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อ ตามชื่อชุมชนปากแม่น้านั้นๆ เมื่อไหลผ่านจังหวัดชัยนาท บริเวณ
ปากคลองมะขามเฒ่า เรียกว่า “แม่น้ามะขามเฒ่า” ไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี เรียกว่า “แม่น้าสุพรรณบุรี”
ไหลผ่านจังหวัดนครปฐม เรียกว่า “แม่น้านครชัยศรี” เมื่อไหลผ่านจังหวัดสมุทรสาครและลงสู่อ่าวไทย เรียกว่า
“แม่น้าท่าจีน”
บริเวณลุ่มน้าท่าจีนมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มยาวรีตามลาน้า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ราบลุ่มแม่น้า
เจ้าพระยาและทางทิศตะวันออกของลุ่มน้าแม่กลอง พื้นที่ส่วนใหญ่กินบริเวณครอบคลุม 3 จังหวัด คือ จังหวัด
สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร ลุ่มน้าทั้งสามนี้เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบภาคกลางตอนล่าง จึงทาให้เมือง
บริเวณลุ่มน้าท่าจีนมีอาณาบริเวณติดต่อสัมพันธ์กับดินแดนรอบข้าง และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ซึ่งมี
คลองสาขามากมาย มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกและการตั้งถิ่นฐาน จึงทาให้เป็นดินแดนสาคัญ
ที่มีบทบาทมาตั้งแต่สมัยทวารวดี อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งดึงดูดให้ผู้คน
หลากหลายเชื้อชาติวัฒ นธรรมเข้ามาอาศัยอยู่บ ริเวณพื้ นที่ ดังกล่ าว และนั บเป็น ศู น ย์กลางทางวัฒ นธรรม
มาตั้ งแต่ ยุ ค ทวารวดี ซึ่ ง คนจี น จะเข้ า มาอยู่ ในแถบลุ่ ม น้ าท่ าจี น ตั้ งแต่ เมื่ อ ใดนั้ น ไม่ ป รากฏหลั ก ฐานแน่ ชั ด
แต่สันนิษฐานกันว่าน่าจะเข้ามาอยู่ในบริเวณนี้ไม่ต่ากว่า 200 ปีมาแล้ว จากการสืบค้นทางประวัติศาสตร์ในเรื่อง
ของคนจีนที่มีความเชื่อมโยงกับลุ่มน้าท่าจีนพบว่า คนจีนเป็นชนชาติที่เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของพื้นที่บริเวณนี้อย่างมาก ตามเอกสารโบราณของจีนที่ชื่อ ไท่ผิงอีหล่า ได้พูดถึงอาณาจักรหนึ่งของประเทศ
ไทยคือ “อาณาจักรทวารวดี” แสดงให้เห็นว่าคนจีนในราชวงศ์สุยต้องมีการติดต่อกับอาณาจักรทวารวดี อันมี
เมื อ งนครปฐมเป็ น ศู น ย์ ก ลาง (Li Serng, Phrompat, Raisooksiri & Noipitak, 1997, pp.26-27) และ
ข้อความใน จดหมายเหตุของหลวงจีนอีจิง หรือ หนานไห่ จี กุ้ย เน่ ฝ่า จ้วง ซึ่งเป็นพระที่มีชื่อเสียงในราชวงศ์
ถัง (ค.ศ.671) มีข้อความระบุถึงดินแดนนครชัยศรีไว้ว่า “ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นชิ หลี ชา ตา ล้อ ซึ่ง
หมายถึงแคว้นศรีเกษตรในประเทศพม่า มีแคว้ นที่เรียกว่าหลั่ง ยะ สิว หรือ หลัง เกีย ฉู หรือนครชัยศรีอยู่เป็น
นครใหญ่ มีความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนามีพระสถูปเจดีย์ขนาดใหญ่เป็นจานวนมาก ครั้งถึงสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้เรียกบริเวณนี้ว่า “เมืองนครปฐม” (Wallipodom, 1982, p.7)
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ในสมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาเป็ น ราชธานี บริ เวณลุ่ ม น้ าท่ า จี น ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของอาณาจั ก รอยุ ธ ยา
เป็นดินแดนที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งกลุ่มไทย มอญ เขมร ตลอดจนคนจีน ซึ่งมีบทบาท
มากในฐานะของการเป็นแรงงาน พ่อค้าย่อย และพ่อค้าคนกลาง ซึ่งคนจีนเหล่านี้กระจายตัวตั้งถิ่นฐานค้าขาย
ทั่ว ราชอาณาจั ก รอยุ ธ ยารวมทั้ งบริ เวณลุ่ มน้ าท่ าจีน ด้ว ย ในสมัย นั้ น จานวนประชากรยั งมี ไม่ มากนัก และ
ส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ในบริเวณริมฝั่งแม่น้ารวมถึงลุ่มน้าท่าจีน ซึ่งมีชุมชนที่เติบโตอยู่ในระดับเมืองซึ่งเป็น
ศูนย์กลางการปกครองและเศรษฐกิจในยุคนั้น ได้แก่ บริเวณเมืองสุพรรณบุรีและเมืองนครชัยศรี
เมื อ ง “นครชั ย ศรี ” หรื อ นครปฐมโบราณ เป็ น เมื อ งที่ มี ส ภาพภู มิ ป ระเทศเป็ น ที่ ร าบลุ่ ม มี ค วาม
อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกด้วยตั้งอยู่ริมแม่น้าท่าจีน (ในช่วงที่ไหลผ่านนครปฐมจะเรียกว่า “แม่น้า
นครชัยศรี”) ครั้นต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งได้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่เมืองบางกอกหรือกรุงเทพมหานคร
การคมนาคมทางน้าจากเมืองหลวงมานครปฐมก็ทาได้สะดวกเพราะมีอาณาเขตอยู่ใกล้กัน อีกทั้งยังอยู่ห่างจาก
ทะเลไม่มากนัก จึงเป็นเหตุที่เอื้อให้คนจีนเข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ ซึ่งชื่อของแม่น้าท่าจีนนั้นก็ได้มาจากชุมชน
คนจีน ตรงปากน้ าไหลออกอ่าวไทยที่เป็ น ท่าจอดส าเภาจีน (ตั้ งแต่ยุคสุ วรรณภูมิ) ซึ่งน่าจะมีขึ้นราว 500 ปี
มาแล้ว (ในแผ่น ดิน สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ) ในพระอัยการตาแหน่งนายทหารหั วเมือง เรียกเมืองที่มีขึ้น
ภายหลังว่า เมืองท่าจีน (Wongtes, 2009) และจากการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณนี้เป็นจานวนมาก
จึงทาให้ นครชัยศรีกลายเป็นแหล่งคนจีนที่สาคัญของประเทศ (Hor Jor Chor., Ror.5 Mor.2. 19/4, 1911)
โดยชุมชนเดิมที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้านครชัยศรีก่อนรัชกาลที่ 3 จะเป็นคนไทย คนจีน และมีคนชาติอื่นบ้าง
ประปราย และเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณริมน้าเป็นส่วนใหญ่ การประกอบอาชีพในสมัยนั้นเป็นเศรษฐกิจเพื่อ
การยั ง ชี พ ซึ่ ง ต่ อ มาเปลี่ ย นเป็ น ระบบเศรษฐกิ จ เพื่ อ การค้ า หลั ง จากมี ส นธิ สั ญ ญาบาวริ่ ง ใน พ.ศ.2398
(Jindamaneeroj, 1989, pp.83-84)
ดั ง ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น ว่ า พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ ข องลุ่ ม น้ าท่ า จี น ครอบคลุ ม 3 จั ง หวั ด ส าคั ญ ได้ แ ก่
สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร ด้วยความที่พื้นที่บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐมเป็นที่ราบ
กินบริเวณกว้าง และมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทาไร่ทานา จึงทาให้มีผู้คนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ใน
บริเวณนี้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่สมัยทวารวดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยมักจะตั้งถิ่นฐานกระจุกตัวอยู่บริเวณ
ริมฝั่งแม่น้าและริมคลองเท่านั้น เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การทาเกษตรกรรมและการสัญจรทางน้าซึ่งเป็น
การคมนาคมหลักในยุคก่อน สาหรับจังหวัดสมุทรสาครนั้น บางส่วนน้าทะเลท่วมถึง และมีดินเค็มจึงไม่เหมาะ
ต่อการเกษตรกรรมทาให้ไม่ค่อยมีผู้คนอาศัยอยู่นัก จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จึงได้มีคนจีนมาค้าขาย ทา
การประมง ใช้แรงงาน และทาอุตสาหกรรมในพื้นที่มากขึ้น (Jindamaneeroj, 2011, p.24)
เมื่อพิจารณาถึงนโยบายไทยที่มีต่อคนจีน พบว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่เอื้อต่อการอพยพเข้ามาอาศัยอยู่
ในเมืองไทยของคนจีน ในยุคแรกตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปี พ.ศ.2453 นับเป็นช่วงเวลาที่ให้สิทธิพิเศษแก่คนจีน
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สุภาพร คชารัตน์

กล่าวคือ สามารถอพยพเข้ามาในเมืองไทยได้อย่างอิสระ ไม่จากัดจานวน ไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์แรงงานหรือ
สังกัดเจ้านายคนใดคนหนึ่ งเหมือนอย่างคนไทย สามารถทาการค้าและย้ายไปลงหลักปักฐานในถิ่ นฐานต่างๆ
ทั่วประเทศอย่ างอิส รเสรี และแต่งงานกับ หญิงไทยได้ ส าหรับภาษีพลเมืองนั้น คนจีนจะเสี ยเพียง 3 ปีครั้ง
ครั้งละ 6 สลึง ซึ่งนับว่าน้อยกว่าคนไทย อีกทั้ง ราชสานักไทยเองได้ พระราชทานตาแหน่ง ยศถาบรรดาศักดิ์
แก่คนจีนที่บาเพ็ญประโยชน์แก่สังคมไทย ตัวอย่างเช่น ผู้รับเหมาเก็บส่วยอากรและผู้ อานวยการกรมท่าซ้าย
ของราชส านั กซึ่งเป็ น คนจี น เป็ น ต้น (Thanapokai, 2005, p.114) ในยุคนั้นสยามประเทศจึงเป็นจุดหมาย
ปลายทางสาคัญสาหรับคนจีนโพ้นทะเลที่หนีความอดอยากยากจนเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในเมืองไทย
และดินแดนลุ่มน้าท่าจีนก็นับเป็นจุดหมายหลักที่คนจีนเข้ามาลงหลักปักฐาน
ในช่ ว งต้ น รั ต นโกสิ น ทร์ มี ก ารอพยพย้ า ยถิ่ น ของผู้ ค นเข้ า มาท ามาหากิ น ในบริ เวณลุ่ ม น้ าท่ า จี น
อย่างต่อเนื่อง เกิดการแผ้วถางทาง ขุดลอกคูคลองเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคม แรงงาน “จีน” ในยุคนั้นถือเป็น
แรงงานสาคัญในการขุดคลองต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ดังปรากฏในงานยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
หลายชิ้น เช่น ขุ ดคลองโยง 1 (Parnsung, 2009) คลองเจดีย์บู ช า 2 (Palee, 2009) คลองเจ๊ก 3 (Khamsatit,
2009) คลองมหาสวั ส ดิ์ 4 (Inprkon, 2009) คลองนราภิ ร มย์ 5 (Prametyothin, 2009) และคลองจิ น ดา 6
(Khumpongpan, 2009; Pinmanee, 2009) เป็ นต้ น นอกเหนื อ จากเป็ น แรงงานส าคั ญ ในการขุ ด คลองแล้ ว
แรงงานจีนนับเป็นแรงงานสาคัญในการสร้างทางรถไฟและปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ โดยอยู่ภายใต้การควบคุม
ของแม่กองคนจีนอีกทีหนึ่ง
3.2 อุตสาหกรรมน้าตาลทรายในนครชัยศรี : ยุคทองของชาวมังกรแห่งลุ่มน้าท่าจีน
อุ ต สาหกรรมน้ าตาลทรายเป็ น อุ ต สาหกรรมใหม่ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งต้ น รั ช กาลของพระบาทสมเด็ จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารของนายจอห์น ครอว์ฟอร์ด ที่บันทึกไว้
ว่ามีการผลิตน้าตาลจากอ้อย โดยคนจีนเป็นผู้ปลูกนับตั้งแต่ต้นรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัยแล้ว (Jindamaneeroj, 2011, p.84) ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 พ.ศ.2369 ไทยได้ทาสนธิสัญญาเบอร์นี
กั บ ประเทศอั งกฤษ ท าให้ เกิ ด การเปิ ด เสรี ท างการค้ าและมี ก ารติ ด ต่ อ ค้ าขายกั บ ต่ างประเทศเพิ่ ม มากขึ้ น
เศรษฐกิจบริเวณลุ่มน้านครชัยศรีจึงขยายตัวมากขึ้นตามไปด้วย และในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เอง คนจีนได้อพยพ
เข้ามาอาศัยอยู่ บริเวณนครชัยศรีเป็นจานวนมาก โดยบันทึกของบาทหลวงยอก (Research and Development
Institute, Silpakorn University, 1989, p.52) กล่ าวไว้ ว่า มี ก ารตั้ งโรงงานน้ าตาลในสมั ย รัช กาลที่ 3 ถึ ง
30 โรง มีการใช้แรงงานคนจีนเป็นจานวนมาก โดยแต่ละโรงจะใช้แรงงานประมาณ 200 คน และแรงงานคนจีน
ส่วนหนึ่งเป็นคนปลูกอ้อย เพราะแรงงานจีนเป็นแรงงานอิสระที่อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเป็นจานวนมาก
โดยที่แรงงานไทยในสมัยนั้นยังผูกติดอยู่กับระบบไพร่ จึงไม่สามารถจะออกมาทางานต่างถิ่นหรือรับจ้างอิสระได้
เหมือนกับคนจีน ดังนั้น คนจีนจึงเป็นแรงงานสาคัญในการปลูกอ้อยเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการทาน้าตาลทราย
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บทบาทของคนจีนในการพัฒนาลุ่มน้าท่าจีน

กล่าวกันว่าคนจีนเป็นผู้ที่ดาเนินกิจการผลิตน้าตาลทรายเกือบทั้งหมด ตั้งแต่เป็นแรงงาน ปลูกอ้อย ตัดอ้อย
และบุคลากรในโรงงาน ได้แก่ ผู้จัดการที่เรียกว่าหลงจู๊หรือหลงจู๊นายโรงหีบ หัวหน้าคนงานที่เรียกว่า จีนเตง
นายช่างหรือไส้หู้ เสมียน กุลี ในโรงงาน เจ้าของโรงงานน้าตาล และผู้ผูกขาดการเก็บภาษีน้าตาลทรายเป็น
คนจีนแทบทั้งหมด (Lertpanichkul, 2002, p.83) ซึ่งสอดคล้องกับ Wongwipark (1988) ที่กล่าวถึงคนจีนที่
เข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดนครปฐมไว้ในรายงานการศึกษาเรื่องการศึกษาวิจัยกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคตะวันตกว่า
กลุ่มชาวจีนและมุสลิมเป็นกลุ่มที่อพยพเข้ามาในภูมิภาคตะวันตกเพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจเป็นสาคัญ โดยเข้า
มาทาการค้าและปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น อ้อยและผัก มากกว่าประกอบกิจการอย่างอื่น นอกจากนี้เซอร์ จอห์น
บาวริ่ง ยังได้เขียนบันทึกอ้างอิงไว้ว่า การผลิตน้าตาลทุกหนแห่งในเมืองไทยอยู่ภายใต้การควบคุมของคนจีน
ฉะนั้นกิจการอุตสาหกรรมนี้น่าจะเป็นการลงทุนโดยคนจีน แรงงานปลูกอ้อยและแรงงานในโรงงานเป็นคนจีน
เป็ น ส่ ว นใหญ่ (Jindamaneeroj, 2011, p.85) ดั งนั้ น ในยุ ค นั้ น คนจี น น่ า จะอพยพเข้ ามากระจุ ก ตั ว อย่ า ง
เห็นได้ชัดในพื้นที่ลุ่มน้าท่าจีนบริเวณลุ่มน้านครชัยศรีเพื่อทางานในอุตสาหกรรมน้าตาลทราย ซึ่งการปลูกอ้อย
ในพื้นที่นครชัยศรีจะมีมากกว่าบริเวณเมืองสุพรรณบุรี จึงทาให้เมืองนครชั ยศรีกลายเป็นเมืองที่มีความสาคัญ
ในลุ่มน้าท่าจีนในฐานะที่มีคนจีนอาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่าเมืองสุพรรณบุรีในยุคนั้น และในเวลาต่อมาคนจีน
บริเวณลุ่มน้าท่าจีนจึงได้มีโอกาสเก็บหอมรอมริบ สร้างเนื้อสร้างตัว และมีบทบาททางเศรษฐกิจอย่างยิ่งหลัง
การเปิดการค้าเสรีในช่วงปลายรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา ตัวอย่างชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจ
ในลุ่ ม น้ าท่ า จี น ยุ ค นั้ น ได้ แ ก่ พระภาษี ส มบั ติ บ ริ บู ร ณ์ (โพธิ์ ) ซึ่ ง เป็ น เจ้ า ภาษี อ้ อ ย และมี ทุ น ตั้ ง โรงงาน
อุตสาหกรรมน้าตาลทรายในนครชัยศรีในสมัยต้นรัชกาลที่ 4 (Jindamaneeroj, 1989, p.83)
การเข้ ามาของอุ ต สาหกรรมน้ าตาลทรายก่ อ ให้ เกิ ด การลงทุ น สร้างโรงงานในพื้ น ที่ การขุด คลอง
สายหลั ก ที่ ส าคั ญ ในสมั ย รั ช กาลที่ 4 คื อ คลองเจดี ย์ บู ช า (พ.ศ.2401) และคลองมหาสวั ส ดิ์ (พ.ศ.2403)
ซึ่งแรงงานหลักในการขุดคลองก็คือแรงงานจีน ทาให้การปลูกอ้อยตามริมน้านครชัยศรีในสมัยรัชกาลที่ 2-3 ได้
เริ่มขยายพื้นที่มายังบริเวณตาบลวังตะกู ใกล้กับพระปฐมเจดีย์ และใช้ลาคลองสองสายนี้เชื่อมสู่แม่น้าท่าจีน
ในการขนอ้อยและน้าตาลทรายจากโรงงานเข้าสู่กรุงเทพฯ (Jindamaneeroj, 2011, p.89)
อุตสาหกรรมน้ าตาลทรายเจริญ รุ่งเรืองถึงขีดสุด มีการเข้ามาขอร่วมทุนจากบริษัท Indo Chinese
Sugar Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทของอังกฤษ เข้ามาตั้งโรงงานน้าตาลทรายพร้อมเครื่องจักรขนาดใหญ่
ในบริเวณริมฝั่งแม่น้านครชัยศรี เป็นกิจการลงทุนของต่างชาติขนาดใหญ่ ใช้แรงงานคนถึง 3,000 คน ต่อมา
เกิดน้าท่วมบริเวณลุ่มน้าท่าจีนในปี พ.ศ.2414 ทาให้เกิดความเสียหายต่อการปลูกอ้อย ผนวกกับต่างประเทศ
ซึ่งเคยเป็นลูกค้าของไทยอย่างอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จีน อินเดีย และญี่ปุ่น มีการผลิตน้าตาลส่งออกสู่ตลาดโลก
มากขึ้น และจ าหน่ ายในราคาที่ต่ ากว่าน้ าตาลทรายจากไทย ความต้อ งการน้ าตาลทรายจากไทยจึ งลดลง
อย่างมาก จนกระทั่งกิจการอุตสาหกรรมน้าตาลทรายเริ่มซบเซาและยกเลิกไปในที่สุดในสมัยปลายรัชกาลที่ 5
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เมื่อโรงงานน้าตาลทรายเลิกไป คนจีนรับจ้างซึ่งเป็นแรงงานเพาะปลูกอ้อยส่วนใหญ่ก็หันไปประกอบอาชีพอื่น
เช่น ทานา ทาสวน ทาไร่ เลี้ยงหมู หรือค้าขายแทน
3.3 ยุคข้าวรุ่งเรือง : บทบาทของคนจีนในฐานะพ่อค้าคนกลาง
หลังการทาสนธิสัญญาบาวริ่ง พ.ศ.2398 ในสมัยรัชกาลที่ 4 ก่อให้เกิดการเปิดเสรีทางการค้ามากกว่า
เดิม ซึ่งส่งผลต่อลุ่มแม่น้าท่าจีนอย่างชัดเจน ความต้องการข้าวบริเวณลุ่มแม่น้านครชัยศรีก็มีมากขึ้นด้วย ใน
บริเวณลุ่มน้าท่าจีนแถบจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐมเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกข้าว เมื่อไทยเปิดการค้า
เสรีได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจจากการผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองมาเป็นผลิตเพื่อการค้า ข้าวกลายเป็นสินค้า
สาคัญในการส่งออก ชาวบ้านต่างหันมาปลูกข้าวในบริเวณลุ่มน้าท่าจีนมากขึ้น ขณะที่การปลูกอ้อยเริ่มทากาไร
ได้ น้ อ ยกว่ า การปลู ก ข้ า ว และความต้ อ งการน้ าตาลของตลาดโลกจากไทยเริ่ ม ลดลงตั้ งแต่ ปี พ.ศ.2410
(Jindamaneeroj, 2011, p.43) ทาให้ อุตสาหกรรมการผลิ ตน้าตาลที่ เมืองนครชัยศรีค่อยๆ ลดลง และยุติ
บทบาทในที่สุดในปี พ.ศ.2421
เมื่ออุตสาหกรรมน้าตาลปิดตัวลง คนจีนซึ่งเป็น กลุ่มคนหลักที่ประกอบกิจการโรงน้าตาลก็ได้ผันตัวเอง
เข้าสู่อุตสาหกรรมการค้าข้าวในฐานะพ่อค้ารายย่อยและพ่อค้าคนกลาง อันเนื่องจากความเป็นอิสระ สามารถ
เดินทางค้าขายไปยังต่างถิ่นได้ แม้ว่าในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 จะได้มีการยกเลิกระบบทาสแล้ว แต่ กลุ่มอื่นใน
แถบลุ่มน้าท่าจีนไม่ว่าจะเป็นคนไทย ลาว เขมร มอญ หรือญวนก็ยังไม่มีความชานาญในการค้า การเดินทาง
ตลอดจนมีทุนสะสมเท่าคนจีน ประกอบกับการคมนาคมในสมัยนั้นยังไม่สะดวกในการขนส่ง และบรรทุกข้าวมา
ขายในกรุงเทพฯ หรือส่งโรงสีในแถบลุ่มน้าท่าจีน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยพ่อค้าคนกลาง ยิ่งเป็นการเปิด
โอกาสให้คนจีนได้สะสมทุนและร่ารวยจากการประกอบกิจการจนสามารถผลักดันตนเองขึ้นมาเป็นนายทุนใหญ่
ได้ เมื่อในมณฑลนครชัย ศรี (ใน พ.ศ.2438 รัช กาลที่ 5 โปรดเกล้ าฯ ให้ ตั้งมณฑลนครชัยศรีขึ้นมาโดยรวม
หั ว เมืองสามแห่ งไว้ด้วยกัน ได้แก่ จั งหวัดนครปฐม สุ พ รรณบุรี และสมุทรสาคร และมีที่ ทาการอยู่ที่เมือ ง
นครชัยศรี) เกิดการค้าขายแลกเปลี่ยน ตลอดจนการขยายชุมชน การสร้างชุมชนใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บริเวณริมฝั่งแม่น้าท่าจีน พบว่ามีคนจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจานวนมาก จากการสารวจสามะโนประชากร
ในปี พ.ศ.2447 พบว่า มณฑลนครชัยศรี เป็นมณฑลที่มีคนจีนอาศัยอยู่มากที่สุดในภาคกลางตอนล่าง รองจาก
กรุ งเทพมหานคร คื อ มี จ านวนมากถึง 33,992 คน (Kasetsiri, 1986, p.73) และเมื่ อ เปรีย บเที ยบจ านวน
ประชากรในมณฑลนครชัยศรีในสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2450) (Kongtaewtong, 1984, p.18) พบว่า คนจีน
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในมณฑลนครชัยศรีขณะนั้นมากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากคนไทย จึงนับได้ว่า
คนจีนเข้ามามีบทบาทต่อเศรษฐกิจและสังคมลุ่มน้าท่าจีนในยุคนั้นเป็นอย่างยิ่ง
อุ ต สาหกรรมการค้ า ข้ าวเจริ ญ รุ่ งเรื อ งเรื่อ ยมาจนถึ งรั ช กาลที่ 6 เกิ ด การแพร่ห ลายของโรงสี ที่ ใช้
เครื่องจักรบริเวณริมแม่น้าท่าจีนเป็นจานวนมากทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ทั้งที่บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี
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และนครปฐม การคมนาคมทางน้าจึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง จนกระทั่งมีการสร้างถนนขึ้นในปี พ.ศ.2500
โรงสีริมน้าจึงค่อยๆ เลิกกิจการไป กลายเป็นโรงสีตามริมถนนขึ้นมาแทน
3.4 ท้าสวนยกร่อง : ภูมิปัญญาการเพาะปลูกแบบจีน
ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เมื่อคนจีนที่เข้ามาขุดคลองในพื้ นที่นครชัยศรีเสร็จจากงานรับจ้างก็มิได้
ย้ายไปไหนอีก เพราะพื้นที่บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทามาหากิน คนจีนที่อพยพเข้าอยู่ทามา
หากินในเมืองไทยนี้ ส่วนหนึ่งได้แต่งงานกับคนไทยในพื้นที่และลงหลักปักฐานอยู่ที่นี่ ส่วนหนึ่งประกอบอาชีพ
ท านาตามคนไทยที่ ต นเองแต่ ง งานด้ ว ย แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี อาชี พ ท านาเป็ น อาชี พ ที่ ค นจี น ไม่ ถ นั ด นั ก ดั ง ที่
Thongdee, Thianpathom, Woranimmarnnon, U-pacham, Oros, & Thartthong (1998, p.13) บันทึก
ไว้ถึงลูกจ้างจีนที่ทานาว่า
“สมัยนั้นนอกจากคนจีนแล้ว คนจากภาคอีสานก็เดิน ทางมารับจ้างทางานในไร่นาด้วย
แต่เจ้าของนาไม่นิยมจ้างคนจีน เพราะดานาไม่ค่อยเป็น ทาให้หัวกล้าหัก ปักดาแล้ว
ไม่ปิ ดหลุม ที่สาคัญ กินข้าววันละ 5 มื้อ เจ้าของนาต้องเอาไปส่งถึงนา ทาให้ยุ่งยาก
ลาบาก จะจ้างคนจีนก็ต่อเมื่อไม่มีแรงงานอื่นๆ”
แม้ว่าคนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนั้น ส่วนใหญ่ ไม่ได้มีความชานาญในการปลูกข้าว แต่ชานาญ
เรื่องการค้าขาย จึงประกอบอาชีพพ่อค้ารายย่อยหรือพ่อ ค้าคนกลางในอุตสาหกรรมการค้าข้าว อย่างไรก็ดี
คนจีนเหล่านี้มีความชานาญในการปลูกผักและทาสวน เมื่อเข้ามาอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้าท่าจีนในช่วงแรก คนจีน
บางส่วนได้กระจัดกระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆ โดยแสวงหาพื้นที่ที่คนไทยไม่ได้ทานา เนื่องจากประสบปัญหาน้า
ท่วมหรือพ้นจากเวลาที่เหมาะสมแก่การทานาแล้ว และใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่เพาะปลูกพืชผักในฤดูแล้ง เช่น
มะเขือ ถั่วฝักยาว เป็นต้น เช่น บริเวณตาบลบางแก้วฟ้า จังหวัดนครปฐม (Chimpalee, 1993, p.21) ด้วย
เหตุนี้จึงทาให้คนไทยได้รู้จักกับผักของคนจีนเป็นอันมาก ส่วนคนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในเขตอาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐมนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นจีนแต้จิ๋วที่มีความชานาญในการทาสวน
ในการปลูกผักนี้ คนจีนได้นาเอาเทคนิควิธีการทาสวนแบบยกร่องมาเผยแพร่แก่คนไทยซึ่งคุ้นเคยแต่
การทานาเพียงอย่างเดียว การทาสวนนี้ทากันมากในพื้นที่อาเภอสามพราน ดังที่ Pornsiripong, Usuparat,
Buasoung, Kamnoonwat, & Sasiwongsaroj (2005, p.134) กล่าวไว้ว่า
“เทคโนโลยีการทาสวนแบบยกร่องนี้เป็นเทคโนโลยีทางการเกษตรของคนจีนที่อพยพ
มาจากประเทศจี น ตอนใต้ น ามาเผยแพร่ วิธีการทาสวนแบบนี้ มี อยู่ ในพื้ น ที่ จังหวัด
สมุ ท รสงคราม สมุ ท รสาคร นครปฐม สมุ ท รปราการ ธนบุ รี และนนทบุ รี คนจี น
ส่วนใหญ่ที่เข้ามาตั้งหลักแหล่งที่สามพราน คือ กลุ่มจีนแต้จิ๋ว ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของ
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คนสามพรานในปัจจุบัน ได้นาวิธีการทาสวนแบบยกร่องเข้ามาใช้ที่สามพรานด้วย แต่
เดิมนั้ น ที่ดิน ในเขตสามพรานเป็นพื้นที่ทานาเกือบทั้ งหมด เมื่อคนจีนเข้ามาอยู่และ
บุกเบิกพื้นที่ทาสวนซึ่งทาได้เฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้าลาคลองเท่านั้น…”
เทคนิคการทาสวนแบบยกร่องนี้ได้ถูกนามาใช้ในการปลูกผักผลไม้จนถึงปัจจุบัน
3.5 อาชีพเลียงหมู : วิถีจีน ชีวิตจีนในเมืองไทย
นอกเหนือจากอาชีพเพาะปลูกแล้ว อาชีพการเลี้ยงสัตว์ยังเป็นอีกอาชีพที่คนจีนในนครปฐมนิยมทากัน
มากเมื่อครั้งอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงหมู ซึ่งทากันมากในเขตตาบลท่าข้าม อาเภอสามพราน โดยจะเริ่ม
เลี้ยงเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน แต่ ในปัจจุบันนี้คนจีนที่อาศัยอยู่ บริเวณนั้นยังประกอบอาชีพนี้กันอยู่
ดังคากล่าวของผู้อาวุโสเชื้อสายจีนท่านหนึ่ง ในชุมชนโรมัน ตาบลท่าข้าม ที่ให้สัมภาษณ์กับยุววิจัยประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาว่า
“เขาบอกว่าเป็น คนจีนเลยนะที่มาบุกเบิก คนจีนนะที่มาจับจองตรงนี้...มันก็เหมือน
คนจีนรุ่นที่เขาค้าขายกัน เขาตายไปหมดแล้ว แล้วก็มาเหมือนรุ่นเตี่ยรุ่นแม่เรา เขาก็มา
เลี้ยงหมูเป็นอาชีพ”
(Mungmart, 2009)
ซึ่งสอดคล้องกับงานของ Li Serng, Phrompat, Raisooksiri & Noipitak (1997, p.42) ที่สัมภาษณ์ผู้
อาวุโสเชื้อสายจีนในจังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับการเลี้ยงหมูไว้ว่า ในช่วงแรกอาชีพเลี้ยงหมูเป็นอาชีพของคนจีนที่
เป็นการเลี้ยงในครอบครัว ต่อมาในช่วง 20 ปีที่ผ่านมานี้จึงมีการเลี้ยงเป็นฟาร์มหมูขนาดใหญ่ จานวนนับหลาย
ล้านตัวในจังหวัดนครปฐม ปัจจุบันมีเจ้าของฟาร์มหมูมีทั้งคนจีนและคนไทย รวมทั้งฟาร์มไก่ด้วย อย่างไรก็ดี
พบว่า ในปัจจุบันอาชีพเลี้ยงหมูของคนจีนในตาบลท่าข้ามลดจานวนลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากงานเลี้ยงหมู
เป็นงานหนัก และผู้เลี้ยงประสบปัญหาต่างๆ เช่น หมูเป็นโรค มูลของหมูมีกลิ่นเหม็น ส่งกลิ่นรบกวนผู้อื่น จึงทา
ให้คนในชุมชนหันไปประกอบอาชีพอื่นแทน
3.6 โรงทอผ้าด้า : อุตสาหกรรมทอผ้าของคนจีน
นอกเหนือจากข้าวและผลิตผลทางการเกษตรแล้ว สินค้าที่ผลิตขึ้นในแถบนครชัยศรี และมีชื่อเสียงใน
สมัยรัชกาลที่ 4 ได้แก่ “ผ้าดาย้อมมะเกลือนครชัยศรี ” ซึ่งเป็นสินค้าที่ดึงดูดให้ผู้คนที่อยู่ห่างไกลเดินทางเข้ามา
ซื้อสินค้าที่ตลาดต้นสน จังหวัดนครปฐม กิจการโรงงานทอผ้าดานี้เริ่มต้นจากคนจีนที่มีอาชีพทอผ้า ย้อมผ้าดา
สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยู่เมืองจีน ประกอบกับได้อพยพมาอยู่ในพื้นที่นครชัยศรี ซึ่งในสมัยก่อนมีต้นมะเกลื อ
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ชุกชุม จึงได้ริเริ่มอุตสาหกรรมโรงงานทอผ้าขึ้น กรรมวิธีในการย้อมผ้าด้วยมะเกลือนั้น ใช้วิธีนาเอาผลสุกสีดามา
บดละเอียดกรองแต่น้าสีดามาย้อมผ้าแล้วตาก และนากลับมาย้อมซ้าอีกหลายๆ ครั้งเพื่อให้ผ้ามีสีดาสนิทและ
เป็นมันเงา จากนั้นนาผ้าไปหมักในดินโคลนอีก 1-2 คืนแล้วนามาซักให้สะอาด จะได้ผ้ามะเกลือที่มีสีติดทนและ
สวยงาม จากคาบอกเล่าของผู้อาวุโสเชื้อสายจีน (Li Serng, Phrompat, Raisooksiri & Noipitak, 1997, p.
42) บริเวณซอย 2 ตลาดนครปฐม หรือซอยเทศา 2 ในปัจจุบัน มีโรงงานทอผ้าป่าน ผ้าด้ายตั้งอยู่ ส่วนบริเวณ
ซอย 6 มีทั้งโรงงานทอผ้าและย้อมผ้าดา เรียกว่า โรงงานผ้าดา หรือโรงงานลงคราม จากซอย 2 เรื่อยไปจนถึง
นครชัยศรีและสามพราน ช่วงที่ชุกที่สุดคาดว่ามีโรงงานย้อมผ้าดาทั้งหมดไม่ต่ากว่า 100 แห่ง เป็นผ้าดีและเป็น
สินค้ามีชื่อของท้องถิ่นในสมัยนั้น ซึ่งสอดคล้องกับงานของ Prametyothin (2009) ที่พบว่า บริเวณที่ตั้งของวัด
มะเกลือ อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในสมัยก่อนนั้นเป็นถิ่นที่มีต้นมะเกลือขึ้นอยู่หนาแน่น มีคนจีนมา
เปิดโรงงานทอผ้า ย้อมผ้าดาจากผลมะเกลือหลายโรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณคลองเจ๊ก โดยแรงงานที่อยู่
ในโรงงานย้อมผ้าดาส่วนใหญ่จะเป็นคนจีน ต่อมาเมื่อผ้าสมัยใหม่ได้รับความนิยมมากขึ้น ผ้าดาจึงเสื่อมความ
นิยมลงไปส่งผลให้โรงงานย้อมมะเกลือที่นครชัยศรีต้องปิดกิจการลงพร้อมกับต้นมะเกลือซึ่งในปัจจุบันได้สูญ
หายไปหมดเหลือเพียงไม่กี่ต้น
3.7 โต๊ะจีนนครปฐม : ความผสมผสานที่ลงตัวของอาหารจีนในเมืองไทย
โต๊ ะ จี น นครปฐมถื อ เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งเลื่ อ งลื อ ไปทั่ ว ประเทศ ด้ ว ยรสชาติ อั น เอร็ด อร่ อ ยและ
ความหลากหลายของอาหารในสารับโต๊ะจีน ทาให้ธุรกิจนี้สร้างรายได้ให้กับจังหวัดนครปฐมเป็นจานวนมาก
ในแต่ละปี อาชีพทาโต๊ะจีนนี้ริเริ่ม จากคนจีนผู้มาจากโพ้นทะเลซึ่งมีฝีมือในการทาอาหารเป็นทุนเดิม โต๊ะจีน
ของนครปฐมนั้ น มีจุ ดเด่น ที่แตกต่างจากที่อื่นคือ ความหลากหลายของอาหาร คือ มีทั้งอาหารจีนกวางตุ้ง
อาหารจีนไหหลา และอาหารจีนกลาง ปัจจุบันมีคนจีนส่วนหนึ่งประกอบธุรกิจโต๊ะจีน โดยจะซื้อสินค้าจาก
ตลาดบน ตลาดล่าง หรือที่ชาวนครปฐมเรียกกันว่า “ตลาดใหญ่ ” ไปเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหาร ประมาณ
การว่าในนครปฐมมีผู้ทาธุรกิจโต๊ะจีนมากกว่า 1,000 ราย และสร้างรายได้ให้จังหวัดนครปฐมมากกว่าปีละ 100
ล้านบาท (Thai Post News Team, 2009) ซึ่งจากการศึกษาของ Sriboonsong (2009) พบว่า ธุรกิจโต๊ะจีน
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเมื่อประมาณ 22 ปีที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตาบลนครปฐม และส่งผลกระทบ
ต่อการประกอบอาชีพสานหมวกกุ้ยเล้ยของชาวบ้าน ซึ่งหันไปทางานในธุรกิจโต๊ะจีน เช่น คนล้างจาน คนยก
โต๊ะ ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่า และไม่ต้องใช้ความประณีต อดทน เหมือนการสานหมวก
3.8 การเกิดขึนของ “ตลาด” กับบทบาทพ่อค้าคนจีน
คนจีนนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นชนชาติที่มีความสามารถในการค้าขายเป็นอย่างยิ่ง เมื่ออพยพเข้ามายังประเทศ
ไทย แม้นจะมีเพียงเสื่อผืนหมอนใบ แต่ด้วยความอุตสาหพยายามก็สามารถตั้งตัวจนเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ใน
เวลาต่อมา คนจีนเมื่อแรกเริ่มเข้ามาอยู่ในลุ่มน้าท่าจีน นอกจากจะเป็นแรงงานรับจ้างแล้ว ส่วนหนึ่งก็ประกอบ
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อาชีพค้าขาย เริ่มจากการพายเรือขายสินค้าต่างๆ ไปตามแม่น้าท่าจีนและลาคลองที่มีอยู่มากมายหลายสาย ซึ่ง
ต่อมาได้พัฒนามาเป็นตลาดริมน้าหรือแพขายของดังปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน
แต่เดิมตลาดจะมีเฉพาะในตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม ต่อมาเมื่อมีการขยายตัวของ
ชุมชนจากผู้คนที่อพยพเข้ามาในพื้นที่ลุ่มน้าท่าจีนอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดการก่อตั้ง “ตลาด” ขึ้นเป็นศูนย์กลาง
การค้าขายแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบริเวณริมฝั่งแม่น้าลาคลองซึ่งเหมาะแก่การถ่ายสินค้าขึ้นลงและ
มีการคมนาคมที่สะดวก ตลาดที่สาคัญในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ ตลาดท่าช้าง ตลาดเก้าห้อง ตลาดบางลี่
ตลาดท่าพี่เลี้ยง ตลาดศรีประจันต์ ตลาดสามชุก เป็นต้น ส่วนในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ ตลาดบางหลวง ตลาด
สามพราน ตลาดต้นสน (คลองเจดีย์บูชา) ตลาดห้วยพลู ตลาดงิ้วราย เป็นต้น
อย่ างไรก็ดี คนจีน ส่ วนใหญ่ จ ะกระจุกตัวอยู่ในบริเวณอาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มากกว่า
จังหวัดสุพรรณบุรี (Jindamaneeroj, 2011, p.126) เนื่องจากเข้ามาเป็นแรงงานในโรงงานน้าตาลที่นครชัยศรี
แม้จะมีการยกเลิกอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว ก็ยังหันไปทาสวน เลี้ยงหมู ประกอบอาชีพพ่อค้าคนกลางในพื้นที่
นครชัยศรีอยู่ ประกอบกับในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ฯ ให้มีการ
สร้างทางรถไฟสายมหาชัย ผ่านจังหวัดนครปฐมไปยังจังหวั ดสมุทรสาคร และเส้นทางรถไฟสายใต้ ผ่านจังหวัด
นครปฐมไปยังจังหวัดเพชรบุรี คนจีนลุ่มน้าท่าจีนจึงนิยมตั้งถิ่นฐานทามาหากินอยู่ในบริเวณจังหวัดนครปฐม
มากกว่าจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากการคมนาคมสะดวกกว่า แม้กระนั้น แรงงานจีนก็ยั งเป็นที่ต้องการ และ
มีบทบาทในการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี เช่น การสร้างประตูน้าโพธิ์พระยาในเขตอาเภอ
เมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นต้น
นอกเหนื อ จากการค้ าขายในลุ่ ม น้ าท่ าจี น แล้ ว คนจี น ยั งเป็ น ผู้ บุ ก เบิ ก การค้ า ขายในตลาดจั งหวั ด
นครปฐมอีกด้วย กล่าวคือ เมื่อประชากรเริ่มมาอยู่ในบริเวณริมฝั่งแม่น้าท่าจีนเพิ่มมากขึ้น ก็ได้เกิดการขยายตัว
ของชุมชนเข้าไปในแถบพื้นที่ดอนมากขึ้นตามลาดับ รวมถึงกลุ่มของคนจีนที่เข้ามาเป็นแรงงานในโรงงานน้าตาล
ทราย ได้ อ พยพเข้ า มาอยู่ ณ บริ เวณพระปฐมเจดี ย์ ปั จ จุ บั น มากขึ้ น โดยใช้ ค ลองเจดี ย์ บู ช าซึ่ ง ขุ ด ขึ้ น มา
ในสมั ย รั ช กาลที่ 4 เป็ น เส้ น ทางหลั ก ที่ เชื่ อ มต่ อ กั บ แม่ น้ านครชั ย ศรี ประกอบกั บ ที่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้วางผังเมือง อาคารสถานที่และย้ายที่ว่าการเมืองนครชัยศรีไปอยู่ที่
ตาบลพระปฐมเจดีย์ บริเวณรอบพระปฐมเจดีย์ ในปี พ.ศ.2444 จึงทาให้พื้นที่ที่เคยรกร้างว่างเปล่า คลาคล่า
ไปด้วยผู้ คน เกิดเป็ นตลาดขึ้น มาใหม่ คนจีนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นเองก็ประกอบอาชีพค้าขาย ทาการค้าอยู่
ณ บริเวณนั้นเอง นอกจากการขุดคลองเจดีย์บูชาจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมน้าตาลแล้ว เมื่อมี การสร้าง
ทางรถไฟเชื่อมกรุงเทพฯ กับนครปฐมเข้าด้วยกัน ก็ยิ่งส่งผลให้การค้าขายบริเวณแม่น้าท่าจีน โดยเฉพาะเมือง
นครชัยศรีทวีความสาคั ญยิ่งขึ้น ตลาดปากคลองเจดีย์บูชาหรือตลาดต้นสน จึงกลายเป็นตลาดที่สาคัญของ
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จังหวัด เป็นแหล่งจาหน่ายสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกผักผลไม้ต่างๆ ที่รับมาจากตลาดนครปฐมเพื่อจาหน่าย
แก่ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง (Li Serng, Phrompat, Raisooksiri & Noipitak, 1997, p.41)
จะเห็นได้ว่า บทบาททางการค้าของคนจีนในลุ่มน้าท่าจีนเป็นบทบาทที่เด่นและเห็นได้ชัดเจนที่สุดใน
บรรดาอาชีพต่างๆ ที่เข้ามาทา ทั้งนี้ด้วยลักษณะนิสัยที่ขยันหมั่นเพียร หนักเอาเบาสู้ ไม่เกี่ยงงาน และความ
ชานาญในการค้าขายซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนจีน จึงส่งผลให้คนจีนที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศ
ไทยนั้นประสบความสาเร็จในการค้า
บทบาทของคนจี น ในฐานะผู้ น าทางการค้ าในตลาดลุ่ ม น้ าท่ าจี น นั้ น ปรากฏให้ เห็ น ได้ ชัด เจนจาก
คาสัมภาษณ์ชาวไทยเชื้อสายจีนผู้อาวุโสท่านหนึ่ งซึ่ง Li Serng, Phrompat, Raisooksiri & Noipitak (1997,
p.44) ได้บันทึกไว้ว่า
“เมื่อเข้าไปในตลาดเนี่ย จะมีแต่ภ าษาจีน จีนแต้จิ๋วทั้ งตลาดเลย ถ้าใครพูดภาษาจีน
แต้จิ๋วไม่ได้ เรียกว่าเข้าตลาดไม่ได้ ในวงสังคมใหญ่ๆ ย้อนหลังไปประมาณ 50-60 ปี
ไม่ว่าจะแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานเปิดโรงสี งานไหว้เจ้า ตามศาลเจ้าต่างๆ ถ้าพูด
ภาษาจีนไม่ได้ แทบจะไม่ต้องเข้าไปเลย เพราะไม่มีใครพูดภาษาไทยกัน เพราะฉะนั้ น
ภาษาจีนจึงแข็งแกร่ง แทรกซึมไปยังคนไทย โรงเรียนจีนในตลาดเฉพาะในอาเภอเมืองฯ
ที่ตั้งเป็นทางการมีประมาณ 5 แห่ง แต่ว่าเลิกไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2497 แต่ขณะนี้ก็ยังพอมี
อยู่ ที่เป็ น ทางการ 1 แห่ ง ซึ่งโรงเรียนจีนที่มีทุกอาเภอ สอนภาษาแต้จิ๋ว ไม่ใช่ภ าษา
แมนดาริน”
จากคากล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คนจีนมีบทบาทต่อการค้าขายในจังหวัดนครปฐมมากถึงขนาดที่ว่า
ในการติดต่อค้าขายในตลาดจะต้องใช้ภาษาจีนเป็นหลัก เนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ในตลาดล้วนแต่เป็น
คนจีนแทบทั้งสิ้น ในส่วนของจังหวัดอื่นในแถบลุ่มน้าท่าจีนเอง ก็ปรากฏว่าคนจีน อยู่อาศัยและมีบทบาทสาคัญ
ทางเศรษฐกิจในตลาดไม่ต่างกัน ในเวลาต่อมาเจ้าของตลาดส่วนใหญ่จึงเป็นคนจีน เช่น ตลาดเก้าห้อง ตลาด
สามชุก ในจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น
นอกเหนือจากการเป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้ว เมื่อเก็บหอมรอมริบเงินได้มากขึ้น คนจีนส่วนหนึ่งก็ได้เขยิบ
ฐานะขึ้นมาเป็นพ่อค้าคนกลาง ด้วยการล่องเรือนาสินค้าไปแลกเปลี่ยนกับข้าวของชาวบ้านหรือรับซื้อ ซึ่งราคาที่
รั บ ซื้ อนั้ น ไม่ แ น่ น อน ตามแต่จ ะตกลงกัน เมื่ อ ซื้อ ข้ าวได้ แ ล้ ว ก็ จะน ามาขายต่ อ ที่ ก รุงเทพฯ นั บ ได้ ว่าพ่ อ ค้ า
คนกลางคนจีนเหล่านี้มีบทบาทสาคัญต่อการค้าขายข้าวในแถบลุ่มน้าท่าจีนเป็นอย่างมาก
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4. อัตลักษณ์และการธ้ารงชาติพันธุ์ของคนจีนในลุ่มน้าท่าจีน
คนจีนในประเทศไทยมีลักษณะเฉพาะที่เป็นอัตลักษณ์เด่นชัด คือ ความขยันขันแข็ง ตั้งใจทางานอย่าง
อดทน ไม่เลือกงาน โดยมีจุดหมายที่ต้องการความมั่นคงก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ คนจีนส่วนใหญ่ที่อพยพมาทามา
หากินในไทยเป็น คนจีนชนบทที่มาจากตอนใต้ของประเทศจีนซึ่งแห้งแล้ง และมีภัยธรรมชาติ ตลอดจนภาวะ
สงคราม อันทาให้ผู้คนอดอยากและยากจน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องผลักดันให้คนจีนเหล่านี้ต้องขยัน
มัธยัสถ์ และอดออมเพื่อความอยู่รอดของตนและครอบครัว
จากการศึกษาบทบาทของคนจีน ในการพัฒ นาลุ่ มน้าท่ าจีน เราสามารถแบ่งคนจีนในลุ่ มน้าท่ าจีน
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1) กลุ่มแรงงาน คนจีน กลุ่ มนี้ เมื่ออพยพเข้ามาในแถบลุ่ มน้ าท่าจีน ยังไม่มีทุน ก็เริ่มจากการท างาน
รับจ้างเป็นกรรมกร ทั้งรับจ้างขุดลอกคูคลอง ทาถนน เป็นกุลีจับกังทางานในโรงสีข้าว โรงงานน้าตาล เมื่อเก็บ
หอมรอมริบได้ ก็พัฒนาตนเองขึ้นมาเป็นพ่อค้าคนกลาง นาผลิตภัณฑ์ ต่างๆ มาแลกเปลี่ยนกับสินค้าการเกษตร
ในต่างพื้นที่ เช่น นาเสื้อผ้า เครื่องบริโภคต่างๆ ไปแลกข้าวกับชาวนา แล้วนาข้าวที่ได้มาขายให้พ่อค้ารายใหญ่
อีกต่อหนึ่ง ขณะที่ส่วนหนึ่งก็ใช้ความชานาญในการทาเรือกสวนไร่นา และเลี้ยงสัตว์ที่มีอยู่แต่เดิม มาลงหลักปัก
ฐานทาสวนเกษตรตามแบบที่ตนถนัดในพื้นที่แถบลุ่มน้าท่าจีนซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ค่อยๆ ก่อร่างสร้างตัวจนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2) กลุ่มนายทุน เมื่อรัชกาลที่ 3 ทรงฟื้นฟูการผูกขาดภาษีอากรขึ้นมาอีกครั้ง ทาให้มีการเพิ่มภาษีอากร
ใหม่ๆ ขึ้นมาจานวนมาก เช่น ภาษีฝิ่น ไม้เสา ไม้ไผ่สีสุก กระทะ การจับปลา อากรค่าน้า สุรา ปลาแห้ง ถ่าน
พืชล้มลุก บ่อนเบี้ย (การพนัน) ฟืน น้าอ้อย เตาสุรา และอื่นๆ (Jindamaneeroj, 1989, p.83) ส่งผลให้คนจีน
กลุ่ ม ที่ มี ทุ น อยู่ แ ล้ ว มี โ อกาสเข้ ามาท างานรั บ ใช้ ราชส านั ก ไทยในฐานะเจ้ าภาษี น ายอากร กลุ่ ม นี้ จ ะได้ รั บ
บรรดาศักดิ์ในฐานะขุนนาง รายได้ที่เจ้าภาษีนายอากรเก็บเกินจานวนประมูลจะถือเป็นกาไร ทาให้มีโอกาส
สะสมทุนต่อไปมากขึ้นและก้าวกระโดดมากกว่ากลุ่มแรก
อย่างไรก็ดี ด้วยบริบทแห่งยุคสมัยของต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งสังคมไทยยังอยู่ในระบบไพร่-ทาส ชน
ชั้นแรงงานที่เป็นคนไทยต้องทางานภายใต้ระบบอุปถัมภ์ที่ต้องมีเจ้าขุนมูลนาย ไม่สามารถอพยพไปทางานอิสระ
ตามใจชอบได้อย่างคนจีนที่เป็นแรงงานเสรีซึ่งเสียภาษีให้กับรัฐ จึงทาให้โอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจของกลุ่มคนจีนมีมากกว่าคนไทยอย่างเห็นได้ชัด แต่แม้จะมีการเลิกทาสในเวลาต่อมา คนไทยก็ยังมี
ความกระตือรือร้นในการทางานน้อยกว่าคนจีน ดังที่ สกินเนอร์ (Kasetsiri, 1986, p.90) ได้กล่าวเปรียบเทียบ
ลักษณะของคนไทยกับคนจีนไว้ว่า
“...ยิ่ งกว่านี้ ก่ อนถึ งยุ คสมั ย ใหม่ คนไทยยังสามารถเลี้ ย งตนเองได้ ในทางเศรษฐกิ จ
มากกว่าเพื่อนคนจีน ซึ่งอยู่ในสภาพที่ตรงกันข้าม ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ คนไทยจึง
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เห็นว่าความมัธยัสถ์เป็นสิ่งที่ไม่จาเป็นนัก และการทางานหนักเป็นเรื่องไร้เหตุผล ใน
โลกของคนไทยการบริโภคและความสนุกสนานรื่ นเริงเป็นสิ่งที่จะต้องทาทันทีในการ
ดาเนิน ชีวิต นั่นก็คือไม่ต้องรอคอยและมีเป้าหมายของชีวิต คนไทยรู้จักใช้ชิวิตอย่าง
สนุกสนานในโลกปัจจุบัน ไม่มีอะไรมาบังคับให้ทาอย่างอื่น อย่างไรก็ตาม ชาวนาจีนมี
เหตุผลอย่างแท้จริงในการมัธยัสถ์ ต้องเสียสละความสนุกสนานเพลิดเพลินเพื่องาน
ฉะนั้น ภายใต้สภาพการณ์เหล่านี้ การทางานอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อประโยชน์ในภายภาค
หน้าจึงเป็นค่านิยมอยู่ในตัว...”
เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้ว่าคนจีนจะเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย แต่ก็มิได้ ละทิ้งอุปนิสัยขยันขันแข็ง
อันเป็นอัตลักษณ์ของชนชาติ ยังคงสามารถรักษา “พรมแดนทางชาติพันธุ์ ” (ethnic boundaries) (Fredrik
Barth, 1969) ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น พรมแดนที่ว่านี้ มิได้แบ่งโดยลักษณะของพื้นที่ หรือความแตกต่างทั่วไป
ทางวัฒนธรรมเท่านั้น หากแต่ใช้พฤติกรรมทางสังคมที่มีความเกี่ยวพันกับการยอมรับของสมาชิกและการสร้าง
ความแตกต่างของกลุ่มวัฒนธรรม ซึ่งความขยันขันแข็งของคนจีนก็เป็นที่ยอมรับกันในหมู่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบ
ลุ่มน้าท่าจีน
ค่านิยมประหยัด มัธยัสถ์ อดออม และขยันขันแข็งของคนจีนนี้ สะท้อนให้เห็นเด่นชัดในสุภาษิตที่มา
จากจีนตอนใต้ที่กล่าวถึงความหมายลึกซึ้งของความร่ารวยอันเป็นสุภ าษิตที่ยังใช้กันในปัจจุบันของหมู่คนที่
อพยพมาจากจีนตอนใต้ เช่น “เงินบันดาลได้ทุกสิ่งทุกอย่าง” “สมบัติต่อสมบัติ” “เงินทาให้ติดต่อกับพระเจ้า
ได้” ขณะที่คติค่านิยมเรื่องความร่ารวยของคนไทยนั้นมักเป็นไปในทางสมถะ เช่น “จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ ”
“เสี ย เงิ น ดี ก ว่ า เสี ย เกี ย รติ ” หรื อ “จงรั ก ตั ว เองมากกว่ า รั ก ทรั พ ย์ สิ น ” เป็ น ต้ น (Kasetsiri, 1986, p.97)
สิ่งเหล่านี้สะท้อนได้ดีว่า เหตุผลทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องสาคัญที่กระตุ้นให้คนจีนต้องอพยพทิ้งบ้านเรือนมาตาย
เอาดาบหน้าที่เมืองไทย และการทามาหากินในเมืองไทยมิใช่แค่การทามาหากินเพื่อ “ยังชีพ” เท่านั้น แต่เป็น
การทามาหากินที่มีเป้าหมายสูงสุดคือ “การก้าวไปสู่ความมั่งคั่ง” อีกด้วย
อย่ างไรก็ ดี ผู้ อพยพคนจี น เมื่ อ ย้ ายมาอยู่ ในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าท่ าจี น เป็ น จานวนมากก็ มิได้ ต่างคนต่ างอยู่
หากแต่ยั งมีการรวมตัวกัน เป็ น กลุ่ มตามความเชื่อ มีสิ่ งที่ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจร่ว มกันปรากฏเป็ น
ร่องรอยของการเข้ามาอาศัยและขยายตัวของชุมชนคนจีน ในรูปแบบของศาลเจ้าแบบจีนและสมาคมจีน อันเกิด
มาพร้อมกับการตั้งถิ่นฐานชุมชนนั้นๆ ซึ่งพบเห็นได้ตลอดบริเวณลุ่มน้าท่าจีน อาทิ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี ศาลเจ้าฮกเฮงตั้ว ตลาดบางลี่ จังหวัดสุพรรณบุรี ศาลเจ้าพ่อศรีประจันต์ ตลาดศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี ศาลเจ้าแม่ทับทิม ตลาดบางหลวง นครปฐม ศาลเจ้าแม่เซ่งเนี้ย ตลาดดอนหวาย นครปฐม ศาลเจ้า
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แม่เทียนโหวเสี่ยบ้อ ตลาดห้วยพลู นครปฐม ศาลเจ้าโรงเจเชงเฮียงตั้ว ศาลเจ้าพ่อกวนอู ศาลเจ้าแม่จุ๋ยบ๋วยเนี้ย
ศาลเจ้าปุนเถ้ากง ท่าฉลอม สมุทรสาคร และศาลเจ้าพ่อหลักเมือง มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น
“โรงเจเหงี่ยนเต่าตั๊ว ปุ๋นเท่ากง” หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “โรงเจซอย 2” เป็นโรงเจที่ใหญ่ที่สุดใน
ภาคกลาง ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณถนนเทศาซอย 2 อาเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม โรงเจดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ 5 โดยเป็นโรงเจที่แยกตัวออกมาจากโรงเจที่ตาบลงิ้วราย ซึ่งสันนิษฐานกันว่าการแยกออกมานั้น
น่าจะมาพร้อมกับกลุ่มคนที่เคารพนับถือในองค์เทพเจ้ าหรือกลุ่มคนที่ไม่มีที่พักพิงในการเดินทาง จึงได้อัญเชิญ
องค์เทพเจ้าที่สถิตอยู่ ณ โรงเจตาบลงิ้วรายมาอยู่ที่นี่ โดยโรงเจดังกล่าวได้ชื่อว่าเป็นโรงเจที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด
นครปฐมและเป็นโรงเจที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลาง (Palee, 2009) และมีบทบาทในการธารงอัตลักษณ์ของคนจีน
ในจังหวัดนครปฐมเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากเหนื อ จากศาลเจ้ าต่ างๆ แล้ ว คนจีน ยัง มี ก ารรวมตั ว กั น ในรูป แบบขององค์ กรทางสั งคม
ที่เรียกว่า “สมาคม” เนื่องจากรากฐานของกลุ่มคนจีนโดยทั่วไปนั้นมักตั้งอยู่บนความสัมพันธ์หรือความผูกพัน
ทางสังคมเป็นหลัก ทั้งนี้โดยลักษณะดั้งเดิมของการรวมกลุ่มกันของคนจีนนั้นเกิดจากความผูกพันในค่านิยมของ
การยึ ด ถื อ ระบบเครื อ ญาติ แ ละระบบถื อ คล้ า ยเป็ น เครื อ ญาติ เดี ย วกั น เช่ น การร่ ว มสาบาน เป็ น ต้ น
(Teerrakkitsakul, 1993, p.22) สมาคมเหล่านี้นอกเหนือจากจะเป็นการรวมตัวกันเพื่อเหตุผลทางเศรษฐกิจ
แล้ว ยังมีจุดมุ่งหมายในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก สมาคมเหล่านี้มีบทบาทในการควบคุม
ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาวจีนด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการแข่ งขัน
การค้า กาหนดราคา ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท จัดระบบสวัสดิการ และเป็นตัวกลางระหว่างเอกชนกับรัฐบาลในการ
ป้องกันและสิทธิของคนจีน อีกด้วย ในส่วนของสมาคมภาษาพูดในท้องถิ่นต่างๆ เช่น สมาคมแต้จิ๋ ว สมาคม
ฮากกา ก็ยังดาเนินการในเรื่องการจัดสถานพยาบาล วัดจีน ศาลเจ้า สุสาน และจัดให้มีโรงเรียนจีนเพื่ออบรม
บุตรหลานชาวจีนด้วย (Sukpan, 1996, p.2)
สาหรับ กลุ่มคนจี น ในลุ่มน้ าท่าจีน นั้น ยังเกื้อกูลสั งคมส่ วนรวมด้ว ยการจัดตั้ง สมาคมและมูล นิธิเพื่ อ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ขึ้นมาเป็นจานวนมาก เช่น มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐม มูลนิธิปฐมธรรม มูลนิธิเลื่อมใส
พุทธคุณแห่งตระกูลแซ่ลี้ มูลนิธิโพธิ์ง้วนตึ๊งนครปฐม เป็นต้น ซึ่งความช่วยเหลือเหล่านี้มีให้แก่บุคคลทุกชนชาติ
ไม่จากัดอยู่ในเฉพาะชนชาติจีนเท่านั้น
จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็ น ได้ว่า สมาคมและมูลนิธิต่างๆ ของคนจีนในประเทศไทย ทาหน้าที่เป็ น
เครื่องมือในการธารงเอกลักษณ์ ทางชาติพันธุ์ไว้ ได้อย่างเหนียวแน่น สมาคมเป็นศูนย์กลางของชุมชนคนจีน
บริหารโดยกลุ่มคนจีนด้วยกัน และมีส่วนสาคัญยิ่งในการส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้นาทางเศรษฐกิจแก่คนจีนที่
เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในประเทศไทยจนมีฐานะมั่นคงเป็นปึกแผ่นจนทุกวันนี้
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5. บทสรุป
แม้ว่าสังคมในปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปและลูกหลานคนจีนได้ผสมผสานกลมกลืนจนกลายเป็นคนไทย
ไปแล้วทั้งสิ้น แต่ความเป็นคนเชื้อสายจีนก็ยังมีอยู่ในสายเลือด และด้วยคาสอนที่เน้นเรื่องความซื่อสัตย์และให้
ลู ก หลานขยั น ท ามาหากิ น นี้ เอง จึ งท าให้ กิ จ การของคนไทยเชื้ อ สายจี น รุด หน้ า ต่ อ เนื่ อ งมาจนถึ งปั จ จุ บั น
การศึ ก ษาเรื่ อ งราวบทบาทของคนจี น ในการพั ฒ นาลุ่ ม น้ าท่ าจี น ผ่ า นงานยุ ว วิจั ย ประวั ติ ศ าสตร์ท้ อ งถิ่ น นี้
นอกเหนื อจากจะท าให้ เข้าใจถึง ประวัติความเป็นมาของชาติพันธุ์จีนในพื้ นที่แล้ ว ยัง ทาให้ เกิดความเข้าใจ
ในอัตลักษณ์และการธารงชาติพันธุ์ผ่านการรวมกลุ่มกันของคนจีนอีกด้วย สาหรับในอนาคต ผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะ
ได้มี การท าวิจั ย เพื่ อศึ กษาบทบาทของคนจี น ในการพั ฒ นาพื้ นที่ อื่น ๆ ว่ามีความเหมือ นหรือ ต่างกันหรือไม่
ก็น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทาความเข้าใจกับอัตลักษณ์ของคนจีนในประเทศไทยมากขึ้น
เชิงอรรถ
1 คลองโยงจะเริ่มขุดขึ้นครั้งแรกเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด

แต่คลองมีลักษณะแคบและตื้นเขิน จึงมีการขุด

ลอกคลองอยู่เนืองๆ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงมีการขุดคลองให้ลึกขึ้น
2 คลองเจดีย์บูชาเริ่มขุดครั้งแรกในปี

พ.ศ.2401

3 คลองเจ๊กเริ่มขุดครั้งแรกเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด

แต่จากการศึกษาของยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
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4 คลองมหาสวัสดิ์เริ่มขุดครั้งแรกในปี

พ.ศ.2403

5 คลองนราภิรมย์เริ่มขุดครั้งแรกในปี

พ.ศ.2421

6 คลองจินดาเริ่มขุดครั้งแรกเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด

แต่จากการศึกษาของยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

พบว่าน่าจะขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5
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