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บทน�ำ

 คนจี น เดิ นท า งม า เมื อ ง ไทย

ตั้งแต่สมัยที่มีความสัมพันธ์ในระบบ

บรรณาการระหว่างไทยกับจีนในสมัย

สโุขทยั มช่ีางจนีทีท่างราชส�านกัจนีส่งมา

สอนช่างไทยท�าเครื่องสังคโลก อย่างไร

ก็ตาม ในสมัยนัน้ชาวจีนยังไม่ได้เข้ามา

ตั้งถิ่นฐานในเมืองไทย ส่วนใหญ่จะเป็น

พ่อค้าชาวจีนที่เดินเรือเข้ามาติดต่อค้าขาย

ที่เมืองต่าง ๆ บริเวณรอบอ่าวไทยและ 

ที่เมืองสุโขทัยบ้าง

 ต่อมาในสมยัอยธุยา พ่อค้าชาวจนี

ทีเ่ข้ามาค้าขายได้เข้ามาตัง้ถิน่ฐานและช่วย

ด้านการค้าส�าเภาของไทยด้วย ดงัหลกัฐาน 

ที่ปรากฏในรัชสมัยสมเด็จพระบรม-

ไตรโลกนาถที่ระบุหน้าที่ราชการค้า 

ส�าเภาในกฎหมายนาพลเรือนว่ามี จุ่นจู๊ 

นายส�าเภา ต้นหนดูทาง ล้าต้าบาญชีใหญ่ 

(วิลาสวงศ์ ๒๕๔๘ : ๔๘)

 สมัยธนบุรี มีนโยบายสนับสนนุ

ให้พ่อค้าชาวจีนมาติดต่อค้าขายและ 

เข้ามาประกอบอาชีพค้าขายในเมืองไทย 

จึงมีชาวจีนเดินทางมาค้าขายตามหัว

เมืองแถบชายทะเลตะวันออก กรุงธนบุรี 

และลงไปถึงหัวเมืองทางใต้ โดยเฉพาะ

ที่กรุงธนบุรีมีชาวจีนแต้จิ๋วเข้ามาค้าขาย

และพ�านกัอยู่เป็นจ�านวนมาก เนื่องจาก

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีเชื้อ

สายแต้จิ๋ว (Skinner 1957: 45-46)

 ใน รั ช สมั ยพ ร ะบ าทสม เด็ จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช การ

ค้าขายระหว่างไทย-จีน เป็นแหล่งสร้าง

รายได้ใหญ่ของไทยในช่วงที่ยังมีการศึก

สงครามและการก่อสร้างราชธานีใหม่ 

การค้าส�าเภากับจีนสร้างรายได้ให้แก่ 

กรุงรัตนโกสินทร ์ต ่อเนื่องมาจนใน 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล ้า 

เจ้าอยูห่วั (วลิาสวงศ์ ๒๕๔๘ : ๔๕) ดงันัน้ 

ในสมยัต้นรตันโกสนิทร์ ทางราชการไทย 

จึงไม่มีนโยบายกีดกันชาวจีนที่อพยพ 

เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองไทย และจัดให้

ชาวจีนเป็น “กลุ่มคนนอกระบบไพร่” 

ต่างกับชาวมอญ ลาว ญวน และเขมร 

ที่เข้ามาพ�านักอยู่ในไทย ดังนั้นชาวจีน

จึงไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงาน มีความเป็น

อิสระ สามารถประกอบอาชีพที่ตนถนดั

และเดินทางไปค้าขายตามหัวเมืองต่าง ๆ

ได้ ในสมยันัน้ทางราชการไทยก�าหนดให้

บทคัดย่อ

  คนจีนเดินทำงมำเมืองไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้ำชำวจีนที่เดินเรือเข้ำมำติดต่อค้ำขำย 

ครั้นถึงสมัยอยุธยำบำงส่วนได้เข้ำมำตั้งถิ่นฐำนและช่วยด้ำนกำรค้ำส�ำเภำของไทย จนถึงสมัยกรุงธนบุรีจึงมีชำว

จนีเข้ำมำค้ำขำยและพ�ำนกัอยูเ่ป็นจ�ำนวนมำก ชำวจนีทีเ่ข้ำมำตัง้ถิน่ฐำนในประเทศไทยตัง้แต่สมยัธนบรุจีนถงึสมยั

รัตนโกสินทร์มักมำจำกมณฑลกวำงตุ้ง ฮกเกี้ยน และไหหล�ำ

  ชุมชนจีนในสังคมอำจจ�ำแนกได้ตำมกลุ่มภำษำถิ่นที่พูดเป็น ๕ กลุ่ม คือ กลุ่มที่พูดส�ำเนียงภำษำจีน

แต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน แคะ กว้ำงตุ้ง และไหหล�ำ ใน ๕ กลุ่มนี้ กลุ่มที่เดินทำงเข้ำมำระยะแรกในสมัยอยุธยำคือ ชำวจีน

ฮกเกี้ยนและกวำงตุ้ง แต่หลังจำกเสียกรุงศรีอยุธยำจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นชำวจีนแต้จิ้วได้อพยพเข้ำมำ

เป็นจ�ำนวนมำกจนเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ตำมด้วยชำวจีนไหหล�ำและแคะ

 ค�ำส�ำคัญ : ชุมชนจีนในไทย, จีนแต้จิ๋ว, จีนฮกเกี้ยน, จีนแคะ, จีนกวำงตุ้ง, จีนไหหล�ำ
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กรมท่าซ้ายดูแลชาวจีนที่มาตั้งถิ่นฐานใน

ไทยตามแบบสมัยอยุธยา และแต่งตั้งให้

พระยาโชดกึราชเศรษฐเีป็นเจ้ากรมท่าซ้าย 

ซึ่งมีหน้าที่ช่วยทางราชการไทยควบคุม

ดูแลชาวจีนซึ่งเป็นผู ้คนพวกเดียวกัน 

(วิลาสวงศ์ ๒๕๔๘ : ๔๙) ชาวจีนอพยพ

เหล่านี้ นอกจากช่วยในด้านการค้าส�าเภา

ของหลวงแล้ว ยงัใช้ความช�านาญและแรง

กายประกอบอาชพีอืน่ ๆ  เป็นต้นว่า พ่อค้า 

ช่างฝีมือ และแรงงานรับจ้าง

 เมื่อมีชาวจีนอพยพเข้ามามากขึ้น 

จึงมีการเก็บภาษีค่าแรงงานชาวจีนซึ่งมี

ขึน้เป็นครัง้แรกในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยเก็บค่าแรง

งาน ๑ บาท ๒ สลึงต่อ ๓ ปี หรือต้อง

ท�างานให้ทางราชการ ๑ เดือน ในเวลา 

๓ ปี เมือ่เสยีค่าแรงงานให้แก่ทางราชการ

ไทยแล้ว ก็จะได้รับใบฎีกา และผูกข้อ

มือด้วยไหมสีแดงประทับครั่งที่เป็นตรา

ประจ�าเมืองนั้น ๆ การเก็บภาษีค่าแรง

งานลักษณะนี้เรียกว่า “การผูกปี้ข้อมือ

จนี” ซึง่สงัเกตเหน็ได้ง่ายว่าชาวจนีอพยพ

ผู้ใดเสียภาษีค่าแรงงานแล้วด้วยมีไหมสี

แดงที่ข้อมือ และยังเป็นผลดีทั้งทางการ

ปกครองและทางเศรษฐกจิ คอื ท�าให้ทาง

ราชการไทยรูจ้�านวนชาวจนีทีม่าพ�านกัอยู่

ในกรุงรัตนโกสินทร์และหัวเมืองต่าง ๆ 

และท�าให้ทางราชการไทยมีรายได้เพิ่ม

ขึน้ การผกูป้ีข้อมอืจนีนีไ้ด้ปฏบิตัต่ิอเนือ่ง

ไปจนถึงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั จงึยกเลกิไปใน 

พ.ศ. ๒๔๕๑ (วิลาสวงศ์ ๒๕๔๘ : ๔๙)

 นอกจากการผูกปี้ข้อมือจีนที่ทาง

ราชการไทยได้รายได้จากชาวจีนอพยพ

แล้ว เรือส�าเภาหลวงที่ออกไปค้าขายกับ

ประเทศจีนในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ยัง

ได้รับชาวจีนอพยพมากับเรือในเที่ยวขา 

กลับเป็นจ�านวนมาก เพื่อให้เรือส�าเภาได้

บรรทุกเต็มระวางในเที่ยวขากลับจากจีน 

และเป็นการเพิม่รายได้จากค่าโดยสารของ

ชาวจีนอพยพด้วย เหตุที่ในสมัยนัน้มีชาว

จีนเดินทางเข้ามาพ�านักในประเทศไทย

จ�านวนมาก เพราะประชากรจีนในแถบ

มณฑลชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงใต้มี

จ�านวนเพิ่มขึ้นมากจนขยายพื้นที่เพาะ

ปลูกไม่ทันกับการขยายตัวของประชากร 

นอกจากนี้ยังมีปัญหาบ้านเมืองของจีน

เองตั้งแต่ปัญหาสงครามฝิ่นระหว่างจีน

กบัองักฤษ (พ.ศ. ๒๓๘๒-๒๓๘๕) กบฏ

ไท้ผิง (พ.ศ. ๒๓๙๑-๒๔๐๘) และภัย

จากธรรมชาติที่ก่อให้เกิดพืชผลเสียหาย 

ก่อให้เกิดความอดอยาก ท�าให้ชาวจีน

ในภาคใต้ของจีนเดินทางอพยพไปโพ้น

ทะเลมากขึ้น ชาวจีนที่เดินทางเข้ามาตั้ง

ถิ่นฐานในเมืองไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยูห่วั และเป็นชายจนีแทบทัง้สิน้ เมือ่

อพยพเข้ามาท�ามาหากินแล้วก็มักตั้งหลัก

ปักฐานและแต่งงานกบัหญงิไทย จนผสม

กลมกลนืไปกบัสงัคมไทยในทีส่ดุ ชาวจนี

เหล่านีม้คีวามขยนั อตุสาหะ อดทน หนกั

เอาเบาสู้ ท�างานทุกอย่างตั้งแต่กุลี งาน

โยธา รบัจ้างทัว่ไป ขายแรงงานตามท่าเรอื

และโรงสี ท�าเหมืองแร่ ต่อเรือ เดินเรือ

ค้าขาย ท�าขนม ขายของช�า ไปเช่าที่จาก

ชนชั้นสูงของไทยมาเป็นพื้นที่ท�าไร่ท�า

สวน แต่ไม่นยิมท�านา สวนผกัของชาวจนี

อพยพเหล่านี้ได้น�าพืชผักของจีนมาปลูก

จนเป็นทีรู่จ้กัทัว่ไปของคนไทย เป็นต้นว่า 

ผักกาดขาว ผักคะน้า ผักกะหล�่าปลี ผัก

บุ้ง ผักกุยช่าย ทั้งยังน�ามาท�าเป็นอาหาร

และขนมอาหารว่างทีค่นไทยชืน่ชอบ เช่น 

ขนมกยุช่าย ผกักาดดอง เต้าหู ้เต้าเจีย้ว วุน้

เส้น ขนมเปี๊ยะ ขนมโก๋ นอกจากพืชผัก

และอาหารแล้ว ชาวจนีทีเ่ข้ามาตัง้ถิน่ฐาน

ยังได้น�าวัฒนธรรม วิถีชีวิต แนวคิด และ

ขนบแบบแผนของสังคมชาวจีนเข้ามาสู่

ประเทศไทยด้วย
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 ชาวจีนที่ เข ้ ามาตั้ งถิ่นฐานใน

ประเทศไทยตั้งแต่สมัยธนบุรีจนถึงสมัย

รัตนโกสินทร์ ส่วนใหญ่มาจากมณฑล

กวางตุ้ง ฮกเกี้ยน และเกาะไหหล�า๑ (ดู

แผนที่ประกอบ) ชุมชนจีนในสังคมไทย

อาจจ�าแนกได้ตามกลุ ่มภาษาถิ่นที่พูด

เป็น ๕ กลุ่ม คือ กลุ่มที่พูดส�าเนียงภาษา

จีนแต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน แคะ กวางตุ้ง และ

ไหหล�า ชุมชนจีนในไทย ๕ กลุ่มภาษานี้ 

กลุ่มที่เดินทางเข้ามาในระยะแรกในสมัย

อยุธยา คือชาวจีนฮกเกี้ยนและกวางตุ้ง 

ในสมัยนั้นชาวจีนที่เดินทางมาค้าขาย

และตั้งถิ่นฐานในไทยกลุ่มใหญ่ที่สุดคือ

ชาวจีนฮกเกี้ยน ซึ่งได้เพิ่มจ�านวนขึ้น 

จนมีมากกว่าชาวจีนกวางตุ้ง แต่หลังจาก

เสียกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๓๑๐) จนถึง 

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชาวจีนแต้จิ๋ว

ได้อพยพเข้ามาเป็นจ�านวนมากจนเป็น 

กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ และแถบ

ที่ราบลุ่มภาคกลาง ตามมาด้วยชาวจีน

ไหหล�าและแคะ (Skinner 1957: 40-41) 

ไม่มีหลักฐานที่เป็นทางการว่าชาวจีน

อพยพมีจ�านวนเท่าใดในสมัยแรกตั้ง 

กรุงรัตนโกสินทร์ มีเพียงบันทึกของ 

จาคอบ ทอมลนิ (Jacob Tomlin) ทีก่ล่าวว่า 

ใน พ.ศ. ๒๓๗๐ บางกอกมีประชากร

ประมาณ ๗๗,๓๐๐ คน ในจ�านวนนี้เป็น

ชาวจนี ๓๑,๐๐๐ คน และลกูจนี ๕,๐๐๐ คน 

โดยประมาณ แสดงว่าในสมัยรัชกาล

ที่ ๓ บางกอกมีคนจีนรวมร้อยละ ๔๗ 

(วิลาสวงศ์ ๒๕๔๘ : ๙) 

 ชาวจีน ๓๖,๐๐๐ คนนี้ ส่วนใหญ่

ตั้งถิ่นฐานในบริเวณส�าเพ็ง ซึ่งกินพื้นที่

ตัง้แต่วดัสามปลืม้ (วดัจกัรวรรดริาชาวาส) 

ถึงวัดปทุมคงคา ส�าเพ็งจึงเป็นชุมชนที่อยู่

อาศยัและค้าขายของชาวจนีทกุกลุม่ภาษา

ที่มาตั้งถิ่นฐานในส�าเพ็ง จากการส�ารวจ

ส�ามะโนครัวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปรากฏว่าใน 

ร.ศ. ๑๒๘ (พ.ศ. ๒๔๕๒) มีชาวจีน

อพยพในมณฑลกรงุเทพฯ แยกตามภาษา

จีนถิ่นที่พูดเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้ (สถาบัน

เอเชียศึกษา ๒๕๓๔ : ๒)

 ๑ ในบทความนี้ ค�าภาษาจีนซึ่งเป็นที่คุ้นเคยของคนไทยจะให้เสียงอ่านตามที่คุ้นเคยกันอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่ส่วนที่กล่าวถึงชาวจีนทั้ง ๕ กลุ่มก็จะพิมพ์

อักษรจีนและสัทอักษรตามระบบเสียงภาษาจีนกลางไว้ในวงเล็บท้ายค�าแต่ละค�าเมื่อปรากฏเป็นครั้งแรก

 ชำย หญิง รวม

แต้จิ๋ว ๗๘,๐๙๑ ๘,๒๐๗ ๘๖,๒๙๘

ฮกเกี้ยน ๑๙,๘๒๓ ๒,๓๖๗ ๒๒,๑๙๐

กวางตุ้ง ๒๕,๙๗๘ ๔,๑๕๑ ๓๐,๑๙๒

ไหหล�า ๑๒,๑๖๕ ๙๐๓ ๑๓,๐๖๘

แคะ ๙,๔๑๑ ๑,๔๐๙ ๑๐,๘๒๐

ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.๕ น. ๓๐/๙ ยอดส�ามะโนครัว มณฑลกรุงเทพฯ ศก. ๑๒๘

จ�ำนวนคน
ภำษำจีนถิ่น

 ชาวจีนอพยพในกรุงเทพฯ ตาม 

ตารางข ้ า งต ้นมี จ� านวนรวมทั้ งสิ้ น 

๑๖๒,๕๖๘ คน (ในจ�านวนนี้เป็นหญิง

เพียง ๑๗,๐๓๗ คน) คิดเป็นร้อยละโดย

ประมาณได้ดังนี้ ชาวจีนแต้จิ๋วร้อยละ 

๕๓ ชาวจีนฮกเกี้ยนร้อยละ ๑๔ ชาวจีน

กวางตุง้ร้อยละ ๑๙ ชาวจนีไหหล�าร้อยละ 

๘ และชาวจนีแคะร้อยละ ๖ การทีช่าวจนี 

จากมณฑลแถบชายทะเลตะวันออก 

เฉยีงใต้ของจีนพากันอพยพมาตั้งถิ่นฐาน

ในไทย คงเป็นเพราะความคล้ายคลึงของ 

สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วิถีชีวิต 

และศาสนา นอกจากนี้ยังได้รับพระมหา 

กรุณาธิคุณเฉกเช่นเดียวกับพสกนิกร 

ชาวไทยจากพระมหากษัตริ ย ์ ไทย 

ทุกพระองค ์ ดังพระราชด� ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่

หัวในพิธีเปิดโรงพยาบาลเทียนฟ้า ซึ่ง

ชาวจีนในไทยร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์

สร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๔๘ ว่า (วิลาสวงศ์ 

๒๕๔๘ : ๖๒)
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“...ใช่ว่าแต่ตัวเราฤๅในเวลาปัจจุบันนี้ ถึง

พระเจ้าแผ่นดนิอนัเปนบรรพบรุษุของเรา

แต่ในปางก่อนล่วงลบัมาแล้วช้านาน ย่อม

ลงเห็นเปนอย่างเดียวยั่งยืนมาว่า พวกจีน

ทัง้หลายซึง่เข้ามาในกรงุสยามนีย่้อมมาท�า

การให้เปนความเจริญแก่แผ่นดินของเรา

เปนอันมาก เพราะเหตุฉะนัน้พวกจีนจึง

ได้รบัความปกครอง ท�านบุ�ารงุด้วยความ

เอื้อเฟื้อเสมอเหมือนอย่างคนไทย ความ

สนทิสนมในระหว่างพวกจีนกับราษฎร

ของเราย่อมเปนอันหนึง่อันเดียวกัน มิได้

ถือว่าเปนคนมาแต่ต่างประเทศ เราย่อม

สังเกตอยู่ด้วยความยินดีว่า พวกจีนได้

เข้ามาในพระราชอาณาเขตทวีขึ้นโดย

ล�าดับ แต่มิได้มีความล�าบากอันใดทวีขึ้น

ในการปกครองรักษา ด้วยเหตุว่าพวกจีน

เปนคนมีความเพียรพยายาม ตั้งหน้าท�า

มาค้าขายโดยกวดขัน เมืองเรามีแต่แผ่น

ดินเปนอันมากซึ่งยังต้องการคนอันจะมา

ท�าการให้เกิดผลทวียิ่งขึ้น เพราะฉะนัน้

เมื่อพวกจีนเข้ามามากขึ้นเพียงใด เราก็ยิ่ง

เป็นที่พอใจ...”

ก็ยังมีจ�านวนน้อยกว่าชาวจีนแต้จิ๋วใน

กรุงเทพฯ (Skinner 1958: 20)

ชำวจีนแต้จิ๋ว

 แต ้จิ๋ ว หรือเฉาโจว (潮州

Cháozhōu) ในภาษาจนีกลาง เป็นภาษาถิน่ 

ของชาวจีนแต ้จิ๋วในมณฑลกวางตุ ้ง 

(广东 Guangdōng) ทางใต้ของมณฑล

ฮกเกี้ยน (福建 Fújiàn) พื้นที่ที่ชาว

จีนแต้จิ๋วมีภูมิล�าเนาอยู่ ด้านหน้าติดกับ

ทะเล ด้านหลังเป็นภูเขา ต้องเผชิญกับ

ภัยธรรมชาติอยู ่เป็นประจ�าทั้งน�้าท่วม 

น�้าทะเลหนนุ ฝนแล้ง และมีไอเค็มจาก

ทะเลที่ส่งผลต่อการท�านา จึงไม่ใช่พื้นที่

ที่ดีนกั ประกอบกับพื้นที่เพาะปลูกและ

ทีด่นิท�ากนิกม็น้ีอย ผลผลติทีไ่ด้จากไร่นา

มีไม่เพียงพอ จนทางการจีนต้องให้พ่อค้า

ส่งเรือส�าเภามาซื้อข้าวจากสยาม จึงมี

พ่อค้าส�าเภาและชาวจนีแต้จิว๋อพยพมาตัง้

ถิ่นฐานที่กรุงศรีอยุธยาและแถบหัวเมือง

ชายฝั่งทะเลตะวันออกตั้งแต่สมัยอยุธยา

ตอนปลาย (วิลาสวงศ์ ๒๕๔๘ : ๒๒๘) 

 ตัง้แต่ปลายรชัสมยัพระบาทสมเดจ็ 

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั จ�านวนชาวจนี 

ที่เดินทางมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและ

มาตั้งหลักแหล่งในไทยได้ทวีจ�านวน

ขึ้นทุกปี จนมีถึง ๒๖๕,๔๔๑ คน ใน

ย่านธุรกิจบริเวณส�าเพ็งและพื้นที่อื่น ๆ 

โดยรอบใน พ.ศ. ๒๔๙๗ (วิลาสวงศ์ 

๒๕๔๘ : ๗๐) อย่างไรกต็าม ในช่วงหลงั 

จ� านวนชาวจีนฮกเกี้ ยนและชาวจีน

กวางตุง้ได้ลดลงอย่างมาก (Skinner 1957: 

41) ท�าให้ชาวจีนอพยพทั้ง ๕ กลุ่มนี้มี

การเปลี่ยนแปลงไปดังจ�านวนชาวจีนใน

กรุงเทพฯ ที่สกินเนอร์ให้ไว้เมื่อประมาณ

ปี ๒๕๐๐ ว่ามีชาวจีนแต้จิ๋วร้อยละ ๖๐ 

ชาวจีนแคะร้อยละ ๑๖ ชาวจีนไหหล�า

ร้อยละ ๑๑ ชาวจีนกวางตุ้งร้อยละ ๗ 

ชาวจนีฮกเกีย้นร้อยละ ๔ และชาวจนีทีไ่ม่

ได้อยู่ใน ๕ กลุ่มนี้อีกร้อยละ ๒ ดังนัน้ 

ชาวจีนแต้จิ๋วจึงเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดใน

กรุงเทพฯ และยังนับว่ามากที่สุดในโลก 

แม้แต่ที่เมืองซัวเถาซึ่งเป็นภูมิล�าเนาเดิม
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วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๖  ฉบับที่ ๔  ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๔

 เรือส�าเภาของชาวจีนแต้จิ๋วที่เดิน

ทางมาเมอืงไทยเป็นส�าเภาทีม่หีวัเรอืเป็นสี

แดงซึง่เรยีกตามส�าเนยีงแต้จิว๋ว่า อัง่เถ่าจุง๊ 

(红头船 Hóóngtóóu chuáán) โดยออก

เดินทางจากท่าเรือจางหลิน (樟林 

Zhanglíín) และท่าเรือซัวเถา (汕头 

Shà àntóóu) แล่นผ่านทะเลจีนใต้เข้าสู่อ่าว

ไทย แล้วมาขึ้นที่เมืองจันทบุรีซึ่งเป็น

จุดแรกที่เรือจอด ดังนั้น ชาวจีนแต้จิ๋ว

จ�านวนมากจึงตั้งถิ่นฐานอยู ่ที่จันทบุรี 

ชุมชนชาวจีนที่เมืองนี้ได้ให้ความร่วมมือ

อย่างดีเมื่อพระยาตากมายึดเมืองจันทบุรี

เป็นที่มั่น ท�าให้พระยาตากสามารถต่อ

เรือ รวบรวมก�าลังคนและเสบียงอาหาร 

แล้วน�ากองเรอืเข้ามาทางเมอืงธนบรุ ีมาตี

ค่ายพม่าที่โพธิ์สามต้นแตกพ่ายไป เมื่อ

พระยาตากปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์

แล้ว กรุงธนบุรีขาดแคลนก�าลังคน จึงมี

ชาวจนีแต้จิว๋อพยพเข้ามาจ�านวนมาก บาง

ส่วนเข้าไปช่วยเดินเรือส�าเภาหลวง ช่วย

งานราชการ บางส่วนก็รับจ้างใช้แรงงาน 

เป็นช่างฝีมือ ท�าสวนท�าไร่ และท�าการค้า

เล็ก ๆ (วิลาสวงศ์ ๒๕๔๘ : ๒๒๙) 

 ชาวจีนแต้จิ๋วมีความถนัดในการ

แล่นเรือและการท�าประมง ดังนั้นจึงมี 

ชาวจีนแต้จิ๋วอพยพไปตั้งถิ่นฐานกันที่

ชลบรุซีึง่เป็นชมุชนประมง เพราะสามารถ 

ประกอบอาชีพที่มีความถนดัได้ดี จนมี

กจิการเรอืประมง และกจิการทีเ่กีย่วเนือ่ง

กับการประมง เช่น โรงงานท�าน�้าปลา 

ท�าหอยดอง ปลาแห้ง บางกลุ่มที่ถนัด

เรื่องการเกษตร ก็ปลูกอ้อยท�าน�้าตาล 

เช่นเดียวกับชาวจีนแต้จิ๋วซึ่งถนัดเรื่อง

การเกษตรที่จันทบุรีก็ปลูกพริกไทยจน

เป็นสินค้าขึ้นชื่อของเมืองนี้ พืชเกษตร

ซึ่งชาวจีนแต้จิ๋วที่ตั้งถิ่นฐานที่กรุงธนบุรี

ปลูกกันมากคือ การท�าสวนพลู เพื่อปลูก

พลูขายกันอย่างเป็นล�่าเป็นสัน จนได้ 

ชื่อว่า ตลาดพลู (วิลาสวงศ์ ๒๕๔๘ :

๖๙-๗๑) นอกจากนี้ชาวจีนแต้จิ๋วมัก

ท�าธุรกิจการค้าด ้านการค้าข ้าว การ

ประกันภัย การธนาคาร โรงงานผลิตยาง 

(Area Handbook for Thailand 1968: 100) 

 เนื่ องจากมีชาวจีนแต ้จิ๋ ว เป ็น

จ�านวนมากกว่าชาวจีนกลุ่มอื่น ๆ ใน

เมืองไทย ประกอบกับความสัมพันธ์ 

อันยาวนาน ชาวจีนแต้จิ๋วจึงมีความสนทิ

ใกล้ชิดกับคนไทยทั้งด ้านสังคมและ

วัฒนธรรมจนเป็นเหมือนสื่อกลางในการ

ถ่ายทอดวฒันธรรมจนีหลาย ๆ  อย่างให้แก่

สงัคมไทย  ทีเ่หน็ได้อย่างชดัเจนคอื ภาษา

จีนส�าเนียงแต้จิ๋วที่เข้ามาในภาษาไทย 

โดยการติดต่อค้าขาย จนกลายเป็นภาษา

ในวงการค้า เพราะธุรกิจเรื่องค้าขาย 

ส่วนใหญ่อยู่ในมือชาวจีนแต้จิ๋ว  

 ค�ายืมภาษาจีนในภาษาไทยมีค�าที่

ยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วเป็นจ�านวนมาก 

จากการศกึษาเรือ่ง ค�ายมืภาษาจนีในภาษา

ไทยปัจจบุนัทีร่วบรวมได้ประมาณ ๕๐๐ ค�า 

ปราณ ีกายอรณุสทุธิ ์(๒๕๒๖ : ๓๒๐) พบ

ว่าเป็นค�ายมืจากภาษาจนีแต้จิว๋ร้อยละ ๔๔ 

ค�ายมืจากภาษาจนีฮกเกีย้นร้อยละ ๒๔ ค�า

ยมืภาษาจนีแต้จิว๋และฮกเกีย้น (แต้จิว๋และ

ฮกเกีย้นเป็นภาษาจนีถิน่หมิน่ใต้) ร้อยละ ๑ 

และมีค�ายืมที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็น 

ค�ายมืภาษาจนีแต้จิว๋หรอืภาษาจนีฮกเกีย้น

ประมาณร้อยละ ๑๙ ที่เหลืออีกร้อยละ 

๑๒ เป็นค�ายืมจากภาษาจีนส�าเนียงอื่น ๆ 

เช่น ภาษาจีนกวางตุ้ง ภาษาจีนไหหล�า 

ภาษาจีนแคะ ภาษาจีนกลาง

พริกไทย
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ชำวจีนแคะ

 ชาวจีนแคะ หรือ เค่อเจียเหริน 

(客家人 Kèèjiaréén) ในภาษาจีนกลาง 

เดิมมาจากมณฑลกวางตุ้ง โดยผู้อพยพ

ชาวจนีแคะทีล่งเรอืมาเมอืงไทยส่วนใหญ่

เป็นพวกที่มีภูมิล�าเนาอยู ่ที่ เหมย์เสี้ยน 

(梅县Mééi Xiààn) (วรศกัดิ ์๒๕๔๘ : ๕๐) 

 ชาวจีนแคะมีภูมิล�าเนาเดิมอยู่ทาง 

แถบลุ่มน�้าฮวงโห (黄河 Huá áng Hé é 

หรือแม่น�้าเหลือง) บริเวณที่ปัจจุบันเป็น

มณฑลชานซี (山西 Shanxī) เหอเป่ย์ 

(河北  Hé é běi ) ชานตง (山东

Shandōng) เหอหนาน (河南 Hénáán) 

หเูป่ย์ (湖北 Húúběi) และอานฮยุ (安徽 
Anhuī) ต่อมาได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานทาง

ตะวนัออกเฉยีงใต้และภาคใต้ของประเทศ 

เช่น มณฑลฮกเกี้ยน (福建 Fú úji ààn 

ฝูเจี้ยน) กวางตุ้ง (广东 Guǎngdōng 

กว่างตง) และทางใต้ของเจียงซี (江西 

Jiangxī) หูหนาน (湖南 Húnán) 

และกวางสี (广西 Guǎngxī กว่างซี) 

โดยอพยพไปเป็นระลอกใหญ่ และเดิน

ทางไปด้วยกันในลักษณะกองคาราวาน

ขนาดใหญ่ เมื่อพบท�าเลที่ดีก็จะปักหลัก

ปักฐานอยู่ด้วยการสร้างที่พักอาศัยที่มีรูป

แบบโครงสร้างคล้ายป้อมค่ายหรือป้อม

ปราการเพือ่ป้องกนัมใิห้ใครคกุคาม ทีพ่กั

อาศัยจะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง เพราะลูก

หลานเครือญาติเดียวกันจะอยู่รวมกันใน

เรือนพักเดียวกัน เมื่อมีสมาชิกเพิ่มมาก

ขึ้นจนพื้นที่เดิมในตัวบ้านแออัดไม่พอที่

จะรองรับจ�านวนสมาชิกเพิ่มได้อีก จึงจะ

แยกบ้านออกไป โดยหัวหน้าครอบครัว

จะไปจัดหาที่ทางที่อยู่ไม่ไกลจากจุดเดิม

เพื่อจัดสร้างบ้านใหม่ให้ลูกหลานแยก

ครอบครัวไปอยู่ บ้านพักที่สร้างใหม่ก็ยัง

คงสร้างเป็นลักษณะป้อมค่ายเหมือนเดิม 

(วรศกัดิ ์๒๕๔๘ : ๑๘, ๓๖-๓๗, ๖๔-๖๖

 ชาวจีนแคะที่อพยพลงใต้ไปทาง

ตะวนัออกรุน่แรก ๆ  นัน้ ได้ไปตัง้ถิน่ฐาน

อยู่ทางตะวันออกเฉยีงเหนือของมณฑล

กวางตุ้งแถบที่ปัจจุบันเป็นอ�าเภอเฟิงฉุ้น 

(丰顺县 Fēngshù ùn Xiààn) อ�าเภอ 

ต้าปู ้(大埔县 Dààbùù Xiààn) และอ�าเภอ

เหมย์ (梅县Mééi Xiààn) เนื่องจากเป็น

คนอพยพต่างถิ่นที่ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ใหม่

ในพื้นที่ที่มีเจ้าของถิ่นอยู่มาก่อนแล้ว จึง

ได้รับการเรียกขานจากเจ้าถิ่นเดิมว่าเป็น 

เค่อเจีย (客家 Kèjiā) ค�า 客 kè เมื่อ

อ่านตามส�าเนียงภาษาแต้จิ๋วจะออกเสียง

ว่า แขะ และเมื่ออยู่หน้าค�า นัง้ (人 réén) 
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ก็ต้องกลายเสียงวรรณยุกต์ตามระบบ

เสียงภาษาแต้จิ๋วโดยออกเสียงรวมกันว่า 

แคะนัง้ (= คนแคะ) ด้วยเหตุนีค้นไทยจึง

ใช้ค�าว่า “แคะ” ในการเรยีกชาวจนีกลุม่นี้

ด้วย (วรศักดิ์ ๒๕๔๘ : ๑๒-๑๓) 

 ชาวจีนแคะบางกลุ ่มอพยพมา

เมืองไทยโดยเดินทางมากับชาวจีนแต้จิ๋ว

แล้วตั้งถิ่นฐานอยู่ทางภาคกลางและภาค

กลางตอนบนของไทย งานอาชีพที่ถนดั

คือ งานช่างฝีมือ เช่น ช่างฟอกหนงั ช่าง

ท�าเครื่องหนงั ช่างท�ารองเท้า ช่างตัดผม 

ช่างตัดเสื้อผ้าบุรุษ ช่างเงิน ช่างเหล็ก 

ช่างเชือ่ม เมือ่มหีลกัฐานฐานะดกีม็กีจิการ

เป็นของตนเอง เป็นเจ้าของโรงงานฟอก

หนงั เจ้าของโรงงานผลิตยาสูบ เจ้าของ

ร้านตัดเสื้อผ้าบุรุษ เจ้าของร้านค้าของช�า 

เมื่อถึงรุ่นลูกรุ่นหลานก็ขยายไปสู่อาชีพ

อื่น ๆ เช่น ผู้ได้รับการศึกษาก็ไปเป็น 

นกัหนงัสือพิมพ์ นกัวิชาการ ครูอาจารย์ 

และข้าราชการ (วรศักดิ์ ๒๕๔๘ : ๑๕๖) 

ชาวจีนแคะทางภาคกลางของไทยอยู ่

กระจายกันไปเหมือนจีนกลุ่มภาษาพูด 

อื่น ๆ แต่จังหวัดที่มีชุมชนชาวจีนแคะ 

เป ็นกลุ ่มใหญ่คือจังหวัดกาญจนบุรี 

ชาวจีนแคะอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งย้ายถิ่นฐาน 

ไปทางภาคเหนือ คือกลุ่มที่ไปกับการ

สร้างทางรถไฟและถนนที่สร้างไปทาง

ภาคเหนือถึงล�าปางในรัชสมัยพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย

ไปพ�านักอยู่ที่ล�าปางก่อน หลังจากนั้น

จึงขยายไปสู่จังหวัดใกล้เคียง เช่น น่าน 

เชียงราย แพร่ จนจังหวัดทั้งสี่นี้มีชาวจีน 

แคะชุมชนใหญ่ (วรศักดิ์ ๒๕๔๘ : 

๑๔๖-๑๔๗)

 เมื่อแรกอพยพมาเมืองไทยชาว 

จีนแคะบางกลุ ่มเดินทางมากับเรือของ 

ชาวจีนฮก เกี้ ยนไปขึ้นบกที่ทางใต ้ 

ของไทย และไปตั้งถิ่นฐานอยู่ตามเมือง

ส�าคัญ ๆ โดยเฉพาะที่สงขลา มีชุมชน

ชาวจีนแคะที่หาดใหญ่ซึ่งเป ็นชุมชน 

ชาวจีนแคะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

ชาวจีนแคะที่ภาคใต ้ประกอบอาชีพ

ท�าสวนยางพารา เป็นเจ้าของสวนยาง 

เจ้าของร้านอาหาร (วรศักดิ์ ๒๕๔๘ : 

๑๕๗)

 อาหารที่ขึ้นชื่อของชาวจีนแคะ

และเป็นที่นิยมทั่วไปในเมืองไทย คือ 

ก๋วยเตีย๋วแคะทีใ่ส่ลกูชิน้ทีเ่ป็นเต้าหูย้ดัไส้

และลูกชิ้นอื่น ๆ อีกหลายอย่าง อาหาร

จานโปรดของชาวจีนแคะที่เรารู้จักกันดี 

อกีหลาย ๆ  อย่าง คอื เต้าหูย้ดัไส้ ไก่อบเกลอื 

ผัดเปรี้ยวหวานกระเพาะหมูหรือไส้

หมูตัน ลูกชิ้นหมู เนื้อตุ๋นจีนแคะที่ใส่

เครื่องในวัว และเนื้อผัดขิงหรือมะระ 

(วรศักดิ์ ๒๕๔๘ : ๑๒๔-๑๓๒)

 แม้ว่าชาวจีนแคะจะเป็นนักเดิน

ทางอพยพมาแต่อดตี มวีถิชีวีติแบบเร่ร่อน 

แต่ก็มีอัตลักษณ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันใน

หมู่ชาวจีนทั่วไปว่า ชาวจีนแคะเป็นพวก

ที่ชอบเก็บตัว ใฝ่ศึกษาหาความรู้ และ 

ยดึมัน่ในจารตีประเพณขีองตน เป็นต้นว่า 

ประเพณกีารตั้งชื่อชาวจีนแคะที่ต่างจาก

ชาวจีนกลุ่มอื่น ๆ คือ ไม่ตั้งชื่อเด็กทารก

จนกว่าจะถึงวันที่สามนับจากวันที่เด็ก

ทารกคลอดจากครรภ์มารดา (วรศักดิ์ 

๒๕๔๘ : ๙๘, ๑๘๘)

 แซ่บางแซ่เป็นแซ่เฉพาะของชาว

จีนแคะ ดังนั้นแม้จะเป็นแซ่ซึ่งไม่ค่อย

ได้ยินบ่อยมาก แต่เมื่อเอ่ยขึ้นมาก็จะรู้กัน

ในหมู่คนจีนว่าเป็นแซ่ของชาวจีนแคะ 

เป็นต้นว่า แซ่ชวิ (丘 Qiū) แซ่ว ู(巫Wū) 

แซ่ลี่ (利 Lì ì) เช่นเดียวกับ แซ่ยฺหวิน 

(云 Yún) และแซ่ฝู (符 Fú) ที่เอ่ยขึ้น

มาก็จะรู้กันว่าเป็นแซ่ของคนไหหล�า
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ชำวจีนไหหล�ำ

 ชาวจีนไหหล�า หรือไห่หนาน 

(海南 Hainán) ในภาษาจีนกลาง 

ส่วนใหญ่อพยพมาจากทางตะวันออก

เฉยีงเหนอืของมณฑลไหหล�าซึง่เป็นเกาะ 

ความที่เป็นชาวเกาะจึงมีความเชี่ยวชาญ

ด้านการประมงและการเดินเรือ นอกจาก

นีก้็มีความช�านาญด้านการเกษตร ป่าไม้ 

และโรงเลื่อย เมื่อเดินทางมาไทยก็ตั้ง

ถิ่นฐานอยู่ตามชายฝั่งทะเล และที่ราบลุ่ม

ริมแม่น�้าสายต่าง ๆ เช่น แถบปากน�้าโพ 

นครสวรรค์ บางส่วนเดนิทางต่อขึน้เหนอื

ไปท�าป่าไม้สักในภาคเหนือ เป็นต้นว่าที่

ล�าปาง ชุมชนไหหล�าที่ปากน�้าโพเป็น

ชุมชนที่ใหญ่และมีศาลเจ้าของชาวจีน

ไหหล�าที่เป็นที่เคารพนับถือ คือ ศาลเจ้า

โผ่โต้วเบี่ยว (婆主庙 Póózhu Miàào) 

และศาลเจ้าแม่ทับทิม (石榴娘娘
庙Shííliu Niáángniang Miàào) ชาวไหหล�า

นบัถอืเจ้าแม่ทบัทมิ ซึง่เป็นเทพแีห่งความ

เมตตาการุณย์ที่คอยช่วยคุ้มครองให้พ้น

จากภัยพิบัติ ก่อนลงเรือเดินทางไปเมือง

ไทย ชาวจีนไหหล�าจะกราบไหว้ขอพร

เจ้าแม่ทับทิมให้เดินทางโดยปลอดภัย 

รอดพ้นจากภัยพิบัติตลอดการเดินทาง 

เมื่อถึงเมืองไทยแล้ว ยังสร้างศาลเจ้าแม่

ทับทิมขึ้นเป็นที่กราบไหว้บูชาและเป็น

ที่พึ่งทางใจ ศาลเจ้าแม่ทับทิมของชาว

ไหหล�าที่เก่าและใหญ่ที่สุดในเมืองไทย 

คอื ศาลเจ้าแม่ทบัทมิทีส่ามเสน (วลิาสวงศ์ 

๒๕๔๘ : ๒๔๐-๒๔๑) 

 ในระยะแรก ชาวจีนไหหล�าที่

อพยพมานั้นมีฐานะยากจน ไม่มีวิชา

ความรู้อื่นนอกจากการท�าเกษตร จึงมัก

ประกอบอาชีพที่ใช้แรงงาน และได้รวม

ตวักนัเพือ่ช่วยเหลอืสงเคราะห์กนัในกลุม่

คนของตนเอง เช่นเดียวกับชาวจีนอพยพ

กลุ่มแต้จิ๋วและฮกเกี้ยน ชาวจีนไหหล�า

ผู้ประกอบอาชีพที่ใช้แรงงานได้รวมตัว

กันเป็นสมาคมเข่งดาว (琼岛会所 

Qióóng Dao Huì ìsuo) ส่วนผู้ที่ประกอบ

อาชีพด้านร้านอาหาร โรงแรมและงาน

บริการในภัตตาคารและโรงแรมก็รวม

ตัวกันเป็นสมาคมวุ้ยบ่วนเต้ (会文社
Huììwéén Shè è) สมาคมทั้งสองนีจ้ะช่วย

เหลือสงเคราะห์ชาวจีนไหหล�าที่เพิ่งเดิน

ทางมาถึงเมืองไทยในด้านต่าง ๆ โดย

Hainanese emigrant area. The native places of practically all overseas Hainanese in the northeast part of the island enclosed by 
the dashed line (Skinner 1957: 38)



ประพิณ  มโนมัยวิบูลย์
547

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๖  ฉบับที่ ๔  ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๔

เฉพาะสมาคมวุย้บ่วนเต้จะช่วยเหลอืตัง้แต่

การหาที่พ�านัก การเรียนรู้อาชีพ และ

หางานให้ท�าในลักษณะระบบอุปถัมภ์ 

สมาคมทั้งสองนี้ได้รวมเข้าด้วยกันเป็น 

สมาคมไหหน�าแห่งประเทศไทย (泰国
海南会馆 Tààiguóó Haináán Huììguan) 

หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ (วิลาสวงศ์ 

๒๕๔๘ : ๒๔๐) 

 ชาวจีนไหหล�าที่มีความถนดัเรื่อง

ท�าอาหารได้ท�าอาหารไหหล�าขายจนเป็น

ที่รู้จักทั่วไป อาหารไหหล�าซึ่งเป็นที่นิยม

กนัมากทัง้ในชมุชนจนีเองและชมุชนไทย 

คือ ข้าวมันไก่ ขนมจีนไหหล�า จับฉ่าย

ไหหล�า ข้าวต้มไหหล�าซึ่งเป็นข้าวต้ม

เนื้อที่แก่พริกไทยและขิง ซาลาเปาไส้ถั่ว 

และขนมบวัะเกีย่ (糕子 gāozi) เนือ่งจาก

พ่อครัวไหหล�ารุ ่นแรก ๆ มักท�างาน 

เป็นพ่อครัวตามบ้านชาวตะวันตกแถบ

บางรกั สาทร และสลีม จงึมคีวามช�านาญ

ในการปรงุอาหารฝรัง่ด้วย พ่อครวัเหล่านี้

เมือ่มฐีานะจนสามารถมกีจิการร้านอาหาร

ของตนเองก็ได้น�าความรู้ใหม่ ๆ ในการ

ท�าอาหารฝรั่งมาประยุกต์ท�าเป็นอาหาร

ฝรั่งแบบไหหล�า จนเป็นที่นิยมของลูกค้า 

ที่ขึ้นชื่อคือ เนื้ออบและซีเต๊ก (Steak) ที่

น�าเนื้อบดมาทอดราดเกรวี่ (วิลาสวงศ์ 

๒๕๔๘ : ๒๔๒)

 นอกจากนี้ ชาวจีนไหหล�ายังถนดั

ในการประกอบอาชีพอื่น ๆ  เช่น เป็นช่าง

ตัดเสื้อบุรุษ ช่างทอง ช่างท�าเครื่องเรือน 

และเป็นเจ้าของกจิการต่าง ๆ  เช่น โรงเลือ่ย 

โรงแรม โรงน�้าแข็ง ร้านกาแฟ

 ศิ ลปะการแสดงของชาวจีน

ไหหล�าที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหุ่น

กระบอกไทย คอื หุน่ไหหล�า ซึง่จดัแสดง

กันในงานเทศกาลประจ�าปีที่ศาลเจ้าแม่

ทับทิม หรือบางคราก็จัดแสดงเป็นการ

แก้บนในหมู่ชาวจีนไหหล�า หุ่นไหหล�า

โดยทั่วไปจะแสดงเรื่องชีวิตรัก โศก แต่

มกัลงเอยด้วยความสขุ เช่น เรือ่งชายหนุม่

ที่เดินทางไปสอบจอหงวน ท่วงท�านอง

เพลงที่เล่นประกอบจะอ่อนหวานและ

นิยมใช้เครื่องดนตรีประเภทซอสองสาย 

ปี่ ฆ้อง และกลอง (วิลาสวงศ์ ๒๕๔๘ : 

๒๔๓) 

 ความสัมพันธ์ของหุ่นไหหล�ากับ

หุน่กระบอกไทยนัน้ จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต 

ได้กล่าวไว้เมื่อเล่าถึงประวัติความเป็น

มาของหุ่นกระบอกไทยว่า ในรัชสมัย

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

ทีจ่งัหวดันครสวรรค์ มชีาวอ�าเภอโกรกพระ 

คนหนึง่ชื่อ นายเหน่ง นายเหน่งผู้นี้ได้ไป

เหน็การแสดงหุน่ไหหล�า มคีวามชืน่ชอบ

จึงได้แกะหุ่นที่มีหัวหุ่นแบบไทย แต่ตัว

หุ่นมีกระบอกเป็นแกนเลียนแบบไหหล�า 

เวลาแสดงหุน่นายเหน่งเป็นผูร้้องและเชดิ

หุ่นเอง นายเหน่งมีเพื่อนชื่อตาตัด ที่เคย

เชิดหุ่นอยู่กับนายเหน่ง แต่ภายหลังแยก

ตวัไปตัง้คณะหุน่ของตนเองทีบ้่านเดมิใน

จงัหวดัพจิติร ตัง้ชือ่คณะหุน่ว่า คณะตาตดั 

ใน พ.ศ. ๒๔๓๕ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์

เธอ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ เสดจ็ไป

ทรงตรวจราชการหัวเมืองภาคเหนือ ใน

ครั้งนัน้หม่อมราชวงศ์เถาะ พยัคฆเสนา 

ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงพระโอรสเสด็จในกรมฯ 

ซึ่งตามเสด็จไปด้วย ได้เห็นการแสดง

หุ ่นกระบอกของคณะตาตัดที่ผู ้ส�าเร็จ

ราชการเมืองสุโขทัยจัดหามาแสดงให้

ชม หม่อมราชวงศ์เถาะเกิดติดใจคิดจะ

เล่นหุ่นกระบอกบ้าง และได้ทูลขอเงิน

จากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม

พระยาด�ารงราชานุภาพ เพื่อน�าไปท�าหุ่น

กระบอก  ดังนัน้ประมาณ พ.ศ. ๒๔๓๖ 

จึงเกิดหุ่นกระบอกที่เรียกว่า หุ่นคุณเถาะ 

ที่กรุงเทพฯ (วิลาสวงศ์ ๒๕๔๘ : ๒๔๓) 
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ชำวจีนกวำงตุ้ง

 ชาวจีนกลุ่มแรก ๆ ที่เดินทางมา

เมืองไทยคือ ชาวจีนฮกเกี้ยน (福建 
Fújiàn) และชาวจีนกวางตุ ้ง (广东

Guangdōng) โดยเดินทางมาค้าขายตั้งแต่

สมัยอยุธยา เพราะทั้งมณฑลกวางตุ้งและ

ฮกเกี้ยนเป็นมณฑลที่ติดทะเลจีนใต้ จึง

ช�านาญการเดินเรือและเดินเรือออกนอก

ประเทศได้สะดวก เส้นทางเรือที่ชาวจีน

กวางตุ้งเดินทางมาเมืองไทยนัน้เป็นเส้น

ทางเดียวกับชาวจีนแต้จิ๋ว และมาขึ้นบก

ตามหัวเมืองใหญ่และเมืองในภาคกลาง 

ชาวจีนกวางตุ้งในสมัยแรกที่มาค้าขายได้

ตั้งถิ่นฐานอยู่ในตัวเมืองอยุธยา และตาม

เมืองในภาคกลางตามชายฝั่งทะเลอ่าว

ไทย ต่อมาในช่วงหลังสงครามโลกครั้ง

ที่ ๑ และครั้งที่ ๒ เมื่อพรรคก๊กมินตั๋ง

พ่ายพรรคคอมมิวนิสต์ ชาวจีนกวางตุ้งก็

อพยพมาเมืองไทยเป็นระลอกใหญ่

(ยุวดี ๒๕๔๓ : ๓๓) 

 ชาวจีนกวางตุ้งเมื่อแรกอพยพมา

เมืองไทยมักประกอบอาชีพที่ตนถนัด

ตามที่เคยท�าเมื่ออยู่เมืองจีน ประเภทงาน

ช่างหรืองานฝีมือ โดยเฉพาะด้านการท�า

อาหาร ในระยะแรกชาวจนีกวางตุง้จงึมกั

ประกอบอาชพีการท�าอาหาร และงานช่าง

กลงึซึง่เป็นงานฝีมอืทีท่�าครัง้ทีอ่ยูก่วางตุง้

ซึ่งเป็นเมืองท่าส�าคัญของจีนทางใต้ที่มี

อู่เรือและมีการสร้างซ่อมเรือ เช่น การ

ประกอบเรือ บ�ารุงรักษาและซ่อมแซม

เรอื ชาวจนีกวางตุง้จงึช�านาญงานช่างกลงึ

ตัง้แต่งานด้านหล่อโลหะ งานเชือ่มโลหะ 

งานประกอบและขึ้นรูป ชาวจีนกวางตุ้ง 

ที่ถนัดงานกลึงมักเป็นแรงงานรับจ้าง 

ตามอู ่ เรือของฝรั่งที่ เข ้ามาเปิดกิจการ 

อู ่ เรื อริมแม ่น�้ า เจ ้ าพระยาตามถนน

เจรญิกรงุในสมยัต้นรตันโกสนิทร์ ดงันัน้ 

ชาวจีนกวางตุ ้งจึงมักตั้งบ้านเรือนแถว

ถนนสาทร บางรัก ตรอกซุง ตรอกไก่ 

ต่อมาเมื่องานอู ่เรือลดน้อยลง ชาวจีน

กวางตุ้งก็ใช้ฝีมือช่างกลึงไปรับงานกลึง

จากโรงงานอตุสาหกรรมและโรงสทีีต้่อง

ใช้เครือ่งจกัรกล หลายคนใช้ความช�านาญ

งานกลึงจนประสบความส�าเร็จมีโรงกลึง

เป็นของตนเอง และมชีาวจนีกวางตุง้ด้วย

กันประกอบอาชีพช่างกลึงตาม จนเป็น

อาชีพเฉพาะในกลุ่มชาวจีนกวางตุ้ง (ยุวดี 

๒๕๔๓ : ๖๓-๖๕)

 ชาวจีนกวางตุ้งเป็นคนที่ถนดัด้าน

ช่าง งานฝีมือ และน�าความสันทัดทั้ง 

๒ ด้านนี้มาใช้ในการปรุงอาหาร จนเป็น

ที่ยอมรับว่าอาหารกวางตุ ้งนั้นเป็นเลิศ

เรื่องรสชาติ ดังค�ากล่าวในหมู่ชาวจีนว่า 

“อาหารการกินต้องที่กวางโจว ที่อยู ่ 

อาศัยต้องที่หังโจว หากจะมีเมียต้องที่ 

ซูโจว เมื่อจะตายต้องไปหลิ่วโจว” (食
在广州, 居在杭州, 娶在
苏州, 死在柳州)

Cantonese emigrant area. The native places of practically all overseas Cantonese are in the delta area
enclosed by the dashed line (Skinner 1957: 34)
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วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๖  ฉบับที่ ๔  ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๔

 การประกอบอาชีพด้านอาหาร

จึงเป็นอาชีพหลักอีกอาชีพหนึง่ของชาว

จีนกวางตุ้ง และหลายคนกลายเป็นคน

มีฐานะจนเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหาร

และภตัตาคารซึง่ได้รบัความนยิมจากชาว

กรุงเทพฯ เช่น อาหารกวางตุ้งประเภท

ติ่มซ�า โจ๊ก บะหมี่กวางตุ้ง และน�าเครื่อง

ปรุงใหม่ ๆ  เข้ามา ท�าให้คนไทยรู้จักซีอิ๊ว

ขาว เต้าเจีย้ว และน�า้มนัหอย โรงงานซอีิว๊

ขาวที่ตั้งขึ้นแห่งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕ ที่

แถวสะพานขาว ซึ่งยังเป็นแถบชานกรุง

ในสมัยนั้น ก็เป็นของชาวจีนกวางตุ ้ง 

(ยุวดี ๒๕๔๓ : ๘๘-๙๐)

 ชาวจีนอพยพที่เข้ามาที่เมืองไทย 

หากคิดอัตราร้อยละในกลุ่มของตนแล้ว 

หญิงชาวกวางตุ้งมีจ�านวนมากกว่ากลุ่ม

ส�าเนียงภาษาอื่น คือ ประมาณร้อยละ 

๒๐ ของจ�านวนชายชาวกวางตุ้ง โดย

เดินทางเข้ามาค่อนข้างมากในรัชสมัย

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

เมือ่การคมนาคมและสาธารณปูโภคขยาย

ตัวอย่างมาก จนต้องมีการน�าเข้าแรงงาน

กุลีชาวจีนมาท�างานด้านการขุดคูคลอง 

สร้างถนน ทางรถไฟ และอาคารบ้านเรอืน 

เนื่องจากแรงงานทั้งหมดเป็นชายและ 

ชาวจีนอพยพประมาณร้อยละ ๙๐ ก็

เป ็นชาย (ดังปรากฏในการส�ารวจ

ส�ามะโนครัว พ.ศ. ๒๔๕๒ สมัยรัชกาล

ที ่๕ ในตารางหน้า ๒๓) จงึมกีารน�าหญงิ

ชาวกวางตุ้งเข้ามาค้าประเวณี๒ ในโรงน�้า

ชาบรเิวณตรอกข้างโรงภาพยนตร์โอเดยีน 

และโรงพยาบาลเทยีนฟ้าปัจจบุนัไปจนถงึ

วัดเกาะหรือวัดสัมพันธวงศ์ เวลาแขกมา

ใช้บริการ ก็จะชงน�้าชาไว้บริการพร้อม

ขนม ดงันัน้จงึเรยีกหญงิเหล่านีว่้า “ผูห้ญงิ 

หย�าฉ่า 饮茶女 yǐnchá nǚ” (ยุวดี 

๒๕๔๓ : ๑๓๓-๑๓๔)

 หญิงชาวกวางตุ้งบางส่วนอพยพ

เข้ามาท�างานรับจ้างเป็นลูกมือช่วยงาน

บ้านในบ้านของนกัธุรกิจโพ้นทะเล ซึ่ง

เป็นที่นิยมและผูกขาดอยู่ในวงหญิงชาว

กวางตุ้งที่เรียกอาชีพนี้ว่า “อาส�า 阿三 

ā sān” ซึ่งหมายถึงอาชีพแม่บ้าน อาส�าที่

ช�านาญงานต้องดูแลความเรียบร้อยและ

การท�างานของคนรับใช้ทั้งหมดในบ้าน

ของผู้เป็นนาย ที่ส�าคัญคือต้องมีฝีมือการ

ปรุงอาหาร เพราะอาหารประจ�าวันและ

งานเลี้ยงต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในบ้านล้วนอยู่

ในความรับผิดชอบของอาส�า อย่างไร

กต็ามหลงัจากผูอ้พยพรุน่แรก ๆ  แล้ว กไ็ม่

เป็นอาชีพที่นิยมของหญิงชาวกวางตุ้งอีก 

นอกจากนีอ้าชพีทีห่ญงิชาวกวางตุง้มกัท�า

เป็นงานส่วนตัวโดยอาศัยฝีมือเฉพาะตน 

ก็มีงานชุนผ้า งานสอยชายผ้ากางเกงแพร

และการดงึหน้าด้วยเชอืก (ยวุด ี๒๕๔๓ : 

๖๐-๖๑)

ชำวจีนฮกเกี้ยน

 ชาวจีนฮกเกี้ยน ซึ่งเรียกตนเองว่า 

ฮกเกี้ยนหลัง (福建人 Fújiàn rén) 

อยู ่ในมณฑลติดทะเลแถบตะวันออก

เฉียงใต้ของจีน จึงมีความช�านาญใน

การเดินเรือ และได้เดินเรือมาค้าขาย

ตั้งแต่สมัยอยุธยา จดหมายเหตุวัน วลิต 

(Van Vliet) ระบุว่า พ่อค้าส�าเภาจีน

กลุ่มแรก ๆ ที่เข้ามาค้าขายที่สยามนั้น

มาจากเมืองท่าใหญ่ของมณฑลฮกเกี้ยน

คือ เอ้หมึง (厦门 Xiàmén) ชาวจีน

ที่ตั้งถิ่นฐานที่กรุงศรีอยุธยามักตั้งบ้าน

เรือนที่ย่านในไก่ ย่านป้อมเพชร และ

แพหน้าวัดพนัญเชิง ประกอบอาชีพ

เป็นพ่อค้า ช่างฝีมือ เกษตรกรเลี้ยงหมู 

นกัแสดงงิ้ว แพทย์จีน และรับราชการ 

(วิลาสวงศ์ ๒๕๔๘ : ๗๑)

 มีหลักฐานว ่าชาวจีนฮกเกี้ยน

เดินทางมาเมืองไทยด้วยเรือส�าเภาที่หัว

เรือเป็นสีเขียว หรือ แชเถ่าจุ ๊ง โดย

ออกเดินทางจากท่าเรือเอ้หมึงที่มณฑล

ฮกเกีย้นแล่นผ่านทะเลจนีใต้เข้าสูอ่่าวไทย 

บางส่วนขึ้นฝั่งที่หัวเมืองชายทะเลแถบ

ตะวนัออกของไทยและตัง้ถิน่ฐานทีต่ราด 

จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทราและ

แถบลุ่มน�้าเจ้าพระยา บางส่วนเดินเรือ

ต่อไปทางใต้เลียบชายฝั่งทะเลตะวันออก 

และคาบสมุทรมลายู ดังนัน้จึงมีชาวจีน

ฮกเกี้ยนตั้งถิ่นฐานอยู ่ที่ระนอง ภูเก็ต 

นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลาและ 

ปัตตานี (วิลาสวงศ์ ๒๕๔๘ : ๒๓๒)

 ในสมัยธนบุรี ชาวจีนฮกเกี้ยน

บางส่วนที่จันทบุรีได้ย้ายถิ่นฐานมาที่ 

กรุงธนบุรี เพราะติดตามสมเด็จพระเจ้า 

ตากสินมหาราชมาสร้างกรุงธนบุรี หลัง

จากทีไ่ด้ช่วยพระองค์ในการสูร้บกบัพม่า 

(วลิาสวงศ์ ๒๕๔๘ : ๒๓๒) และได้มชีาว

จีนฮกเกี้ยนเข้ารับราชการเป็นจ�านวนไม่

น้อยเช่นเดยีวกบัในสมยัอยธุยา จนมคีวาม

 ๒ เนื่องจากมณฑลกวางตุ้งเป็นมณฑลที่มีเมืองท่าส�าคัญ จึงมีสถานเริงรมย์อยู่ทั่วไป และเมื่อจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่นอีกเป็นครั้งที่ ๒ จนต้องลงนามในสนธิ

สัญญาเทียนสินใน พ.ศ. ๒๔๐๑ ทีี่่ท�าให้รัฐบาลจีนต้องยอมเปิดซัวเถาเป็นเมืองท่าเสรี และต้องยอมให้พลเมืองโดยเฉพาะชายฉกรรจ์จีน เดินทางออกไปรับจ้างเป็น

แรงงานนอกประเทศที่ขาดแคลนแรงงานในอาณานคิมของชาติตะวันตก สภาพสังคมจีนจึงเปลี่ยนไปจากเดิม หญิงชาวกวางตุ้งที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด จึงต้อง

หันมาขายบริการ (ยุวดี  ตันสกุลรุ่งเรือง ๒๕๔๓ : ๑๒๖-๑๒๗)
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เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ ได้เป็น 

ขุนนางผู้ใหญ่ เช่น จีนเหยียง (ต้นตระกูล 

ณ สงขลา) ได้ยศต�าแหน่งเป็นหลวง

สุวรรณคีรีสมบัติ ผู ้ว่าราชการสงขลา

ในสมัยธนบุรี บุตรชาย (บุญหุ้ย) ได้ยศ

ต�าแหน่งเป็นเจ้าพระยาอินทคิรีศรีสมุทร

สงครามฯ ในสมยัรชักาลที ่๑ และลกูหลาน 

หลายคนของจีนเหยียงได้รับการแต่งตั้ง

เป็นผู้ส�าเร็จราชการเมืองสงขลาสืบต่อมา 

ชาวจีนฮกเกี้ยนที่ช่วยงานราชการจนได้

ยศต�าแหน่งอกีผูห้นึง่คอื หลวงรตันเศรษฐี 

(คอซู้เจียง 许泗漳 Xu Sìzhāng ซึ่ง

เป็นต้นตระกลู ณ ระนอง) ในรชักาลที ่๓ 

และเจรญิก้าวหน้าในหน้าทีร่าชการจนใน

สมยัรชักาลที ่๕ ได้รบัยศเป็นพระยาด�ารง

สุจริตมหิศรภักดี นอกจากนี้ลูกอีกหลาย

คนก็ได้ยศต�าแหน่งเป็นพระยา ผู้ส�าเร็จ 

ราชการเมอืงระนอง หลงัสวน ตรงั ชมุพร 

และมณฑลภูเก็ต (มัลลิกา ๒๕๑๘ : 

๒๑๗-๒๑๘)๓ 

 เมือ่ตลาดโลกมคีวามต้องการดบีกุ

อย่างมาก เพราะมีการค้นพบว่าเหล็กเมื่อ

เคลือบดีบุกแล้วสามารถป้องกันสนิมได้ 

จงึมชีาวจนีฮกเกีย้นพากนัอพยพจากปีนงั 

เข ้ามาที่ภาคใต ้ของไทยซึ่งอุดมด้วย

แร่ดีบุก โดยผู ้ที่มีฐานะก็มาเป็นนาย

เหมอืงท�าเหมอืงดบีกุ ผูท้ีไ่ม่มเีงนิทองกม็า

ท�างานเป็นกลุเีหมอืงแร่ มกีารชกัชวนชาว

จีนฮกเกี้ยนด้วยกันเข้ามาเป็นกุลีเหมือง 

จนมีการอพยพเข้ามาเป็นจ�านวนมาก

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า 

เจ ้าอยู ่หัวและพระบาทสมเด็จพระ- 

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลายคนได้ไต่เต้าจน 

ได้เป็นนายอากรสินค้า และเจ้าเมือง 

(วิลาสวงศ์ ๒๕๔๘ : ๒๓๒) 

Teochiu, Hakka, and Hokkien emigrant areas (Skinner 1957: 36)

๓ จากการศึกษาส�าเนียงภาษาจีนของชื่อบุคคลและชื่อสถานที่ใน สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) พบว่าชื่อทุกชื่อออกเสียงตามภาษาถิ่นฮกเกี้ยน ส�าเนียง 

เอ้หมึง (ประพิณ  มโนมัยวิบูลย์ ๒๕๑๐) ทัั้งนี้ คงเป็นเพราะชาวจีนฮกเกี้ยนเป็นกลุ่มที่รับราชการต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ดังที่กล่าวข้างต้น 

(วิลาสวงศ์ พงศะบุตร และประพิณ  มโนมัยวิบูลย์ ๒๕๔๘ : ๒๓๓)
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วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๖  ฉบับที่ ๔  ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๔

 ชาวจีนฮกเกี้ยนมักตั้งถิ่นฐานอยู่

รวมกันเป็นชุมชนฮกเกี้ยน สร้างบ้าน

ชั้นเดียวที่เรียกกันว่า “บ้านตึกดิน”๔ 

เหมือนบ้านที่เคยอยู่อาศัยที่เมืองจีน เมื่อ

ชมุชนใหญ่ขึน้กม็กีารสร้างศาลเจ้า เพือ่ใช้

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นที่

พบปะกัน ชาวจีนฮกเกี้ยนเมื่อแรกอพยพ

มาส่วนใหญ่จะยากจน ต้องมาขายแรงงาน

เป็นกุลีเหมือง หรือเป็นลูกจ้าง ท�าการค้า

ที่ไม่ต้องใช้ทุนรอนมาก เช่น จับปลาขาย 

เผาถ่านขาย ท�าสวนผลไม้หรือสวนยาง 

ด้วยความที่เป็นคนขยัน อดทน อุตสาหะ 

และเข้าใจหาช่องทางท�ามาหากินด้วย

การน�าเข้าสินค้าจากปีนงัมาขายที่ฝั่งไทย 

ซึ่งเป็นการค้าขายที่ท�ารายได้ค่อนข้างดี 

จึงค่อย ๆ เก็บหอมรอมริบจนตั้งตัวได้

เป็นเจ้าของกิจการการค้า เจ้าของโรงงาน 

เจ้าของเหมือง ลูกหลานของชาวฮกเกี้ยน

อพยพรุ ่นแรกนี้ ที่เกิดในแผ่นดินไทย

และเป็นฮกเกี้ยนบ่าบ่า๕   ปัจจุบันยังคงท�า

กิจการค้าเป็นส่วนใหญ่ เช่นกิจการสวน

ยางพารา และการประมง ธุรกิจการท่อง

เที่ยว การโรงแรม ร้านอาหาร และร้าน

ขายใบชา (วิลาสวงศ์ ๒๕๔๘ : ๒๓๓-

๒๓๔) มณฑลฮกเกี้ยนเป็นมณฑลที่มีชื่อ

เสียงเรื่องชา โดยเฉพาะชากวนอิมเหล็ก 

(铁观音 Tiěguānyīn) ซึง่เป็นชาอหูลง 

(乌龙 Wūlóóng) ชนดิหนึง่

 ๔ บ้านตึกดินสร้างด้วยดินที่ผสมกับวัสดุซึ่งท�าให้ดินยึดตัว แล้วน�ามากระทุ้งให้เรียบเพื่อท�าเป็นพื้นเรือนและฝาผนงับ้าน และใช้กระเบื้องดินเผามุงเป็นหลังคา 

(วิลาสวงศ์  พงศะบุตร และประพิณ  มโนมัยวิบูลย์ ๒๕๔๘ : ๒๓๓)
 ๕ ชาวจนีฮกเกีย้นเรยีกรุน่ลกูรุน่หลานซึง่เกดิต่างแดนว่า ฮกเกีย้นบ่าบ่า ไม่ว่าจะถอืก�าเนดิจากพ่อแม่ทีเ่ป็นชาวฮกเกีย้น หรอืจากพ่อชาวฮกเกีย้นทีแ่ต่งกบัหญงิไทย 

(วิลาสวงศ์  พงศะบุตร และประพิณ มโนมัยวิบูลย์ ๒๕๔๘ : ๒๓๔)
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Abstract Chinese Communities in Thailand: Variety of Chinese Dialects
 Prapin  Manomaivibool
 Associate Fellow of the Academy of Arts, The Royal Institute, Thailand

  Chinese people stated coming to Thailand in the Sukhothai Period. Most of them 
ware merchants transporting goods on board their junks for trading, In the Ayutthaya Period 
some Chinese traders settled in Ayutthaya and played a role in the Thai junk trade. In the Thon 
Buri Period a large number of Chinese came to  trade and reside in Thailand. The Chinese who 
had settled in Thailand from the Thon Buri to the Rattanakosin Periods usually came from Guangdong, 
Fujian and Hainan provinces.

   Chinese communities in Thailand can be divided into five groups according to the dialects 
they speak, namely Teochew, Hokkien, Hakka, Cantonese, and Hainanese. Among these five groups, 
the Hokkiens and Cantonese came to Thailand in the Ayutthaya Period. But after the fail of Ayutthaya 
to the Early Rattanakosin Period a large number of Teochew Chinese migrated until they formed the 
biggest group in Bangkok, followed by Hainanese and Hakkas.

 Key words : Chinese communities in Thailand, Teochew, Hokkien, Hakka, Cantonese, Hainanese




