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บทคัดย่อ 

	 ประวตัศิาสตร์ชาวจีนเมืองอุบลราชธานี	ระหว่าง	พ.ศ.2411-2488	เป็นการศกึษา

โดยใช้มุมมองทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์จีนเมืองอุบลราชธานี

ครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ	การเมือง	และสังคม	งานวิจัยนี้ได้ค้นพบว่า	กลุ่มชาติพันธุ์

จีนที่อาศัยในเมืองอุบลราชธานีกลุ่มหลัก	คือกลุ่มชาติพันธุ์จีนแต้จิ๋ว	แซ่แต้	และแซ่ตั้ง	ซึ่งมี

บทบาทด้านเศรษฐกิจ	การเมือง	และสังคม	3	ช่วงเวลา	ช่วงที่หนึ่ง	ปี	พ.ศ.2411-2447	คน

จนีมบีทบาททีเ่ด่นด้านเศรษฐกจิ	ประกอบอาชพี	6	ประเภท	คอื	พ่อค้ารายย่อย	พ่อค้าคนกลาง	

พ่อค้าระหว่างภูมิภาค	ข้าราชการจากส่วนกลาง	เจ้าภาษีนายอากร	และแรงงานรับจ้าง	คน

จนีไม่มีบทบาททางการเมืองในช่วงเวลาดังกล่าว	เน่ืองจากค�าม่ันสญัญาเรือ่งการวางตัวเป็นก

ลางทางการเมือง	 ด้านสังคมนั้นนิยมแต่งงานกับสตรีพื้นเมืองมีฐานะเป็นเขยสู่เมือง

อุบลราชธานี	ศาลพุทธก๋งเป็นศูนย์รวมจิตใจ

	 ช่วงที่สอง	ปีพ.ศ.2447-2472	สมัยการสะสมทุนระยะแรกของชาวจีนท�าหน้าที่

เป็นตัวกลางในการกระจายสินค้า	สิ่งของแลกเปลี่ยนให้กับชุมชนเมืองอุบลราชธานี	กลุ่ม

เจ้าภาษีอากร	4	สายตระกูล	คือกลุ่มผู้มั่งมีประจ�าเมือง	มีบทบาทด้านการอุปถัมภ์เครือ

ข่ายการค้ากลุ่มชาติพันธุ์จีน	ไม่ข้องเกี่ยวด้านการเมือง	ด้านสังคมพบว่า	กลุ่มชาติพันธุ์จีน

เมืองอุบลราชธานี	ระยะนี้ไม่นิยมแต่งงานกับสตรีพื้นเมือง	ยังค้นพบปัญหาคนจีนในบังคับ

ฝรั่งเศสปรากฏในอนุสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส	ชุมชนจีนได้เริ่มสร้างโรงเรียนจีนอันเป็นฐาน

ฟูมฟักภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นหลัง	ช่วงที่สาม	ปี	พ.ศ.2473-2488	กลุ่มชาติพันธุ์จีนได้เดิน

ทางเข้ามาประกอบอาชีพในเมืองอุบลราชธานี	เพิ่มมากขึ้น	เนื่องจากเส้นทางรถไฟเปิดให้

บริการถึงสถานีวารินช�าราบในปีพ.ศ.2473	ทั้งยังสร้างฐานะจากการประกอบอาชีพโรงสี	

รับซื้อข้าวเปลือก	ของป่า	พืชไร่	ควบคู่ไปกับการเลี้ยงสุกร	ในปี	พ.ศ.2480-2488	เศรษฐกิจ 

 1 บทความนีไ้ด้รบัการปรบัปรงุจากการน�าเสนอภาคบรรยายในงานประชมุวชิาการระดบัชาตภิาษา

และวัฒนธรรม	2557	เรื่อง	“วัฒนธรรมสมัยนิยม”	ระหว่างวันที่	28	กรกฎาคม	2557	ณ	สถาบันวิจัยภาษาและ

วัฒนธรรมเอเชีย	มหาวิทยาลัยมหิดล
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เริ่มซบเซา	และตกต�่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่	2	ปีพ.ศ.2484-2488	ด้านการเมืองในปี	พ.ศ.

2478	สายตระกูลเจ้าภาษีนายอากรเริ่มเล่นการเมืองระดับท้องถิ่น	พระราชก�าหนดเขตหวง

ห้ามต่างด้าว	ปี	พ.ศ.	 2484	ผลักดันให้คนต่างด้าวต้องย้ายออกจากเมืองอุบลราชธานีและ

วารินช�าราบ	ทีเ่ป็น	2	เขตในเขตยทุธศาสตร์ทัง้	6	นอกจากนี	้ระยะเวลา	77	ปี	ทีก่ลุม่ชาตพินัธุ์

จนีตัง้รกรากในเมอืงอบุลราชธานนีัน้	ได้สร้างประโยชน์ในฐานะผูข้บัเคลือ่นเศรษฐกจิท้องถิน่	

ระดับชาต	ิและระดบัภมูภิาค	ซึง่ได้รับการอปุถมัภ์จากรฐับาลสยาม	ในกลางทศวรรษที	่2450	

รัฐบาลสยามเริ่มวิตกกังวลกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองสายปฏิรูปในเมืองจีนจะส่งอิทธิพล

ต่อการรวมกลุ่มทางการเมืองในกลุ่มคนจีนโพ้นทะเลในสยาม	คนจีนเมืองอุบลราชธานีปรับ

กลยุทธ์การรวมกลุ่มเป็นการริเร่ิมงานด้านสังคมสงเคราะห์	 ช่วงเวลาเดียวกับสมาคมจีนใน

กรุงเทพฯ	 ได้บริจาคสิ่งของให้ผู้ยากไร้	 การก่อตั้งโรงเรียนจีน	 ในปี	 พ.ศ.2470	 คือจุดวาง

รากฐานการตั้งมั่นอย่างถาวรในเมืองอุบลราชธานี	

ค�าส�าคัญ:	ประวัติศาสตร์	กลุ่มชาติพันธุ์จีน	เมืองอุบลราชธานี	และ	พ.ศ.2411-2488

Abstract

	 This	research	employed	a	historical	approach	to	study	the	ethnic	Chinese	

of	Mueang	Ubon	Ratchathani	economically,	politically,	and	socially.	It	was	found	that	

the	majority	of	 the	Ubon	Ratchathani	ethnic	Chinese	are	Teochew	with	Tae	and	

Tuang	family	names.	They	played	significant	roles	in	local	economics,	politics,	and	

society	in	three	periods.	During	the	first	period	(1868-1904	A.D.),	they	were	involved	

in	trade	networks	and	had	six	occupations	as	small-scale,	mid-scale,	and	regional	

merchants,	bureaucrats,	tax	collectors,	and	wage	laborers.	They	did	not	interfere	in	

politics	because	of	a	promise	they	had	made	with	the	Mueang	Ubon	Ratchathani	

Ayasi	group.	 It	was	found	that	ethnic	Chinese	men	in	this	period	were	 likely	 to	

marry	local	women.	Puttakong	Shrine	was	a	centre	of	spirituality.	In	the	early	stage	

of	the	second	period	(1904-1929),	the	ethnic	Chinese	functioned	as	middlemen	who	

also	distributed	commodities	to	local	people.	Four	wealthy	families	involved	in	tax	

collection	helped	support	the	Chinese	trading	networks,	but	these	famillies	were	not	

engaged	in	politics.	During	this	period,	the	trend	of	getting	married	with	local	women	

decreased.	The	 third	era	 (1930-1945)	of	 the	ethnic	Chinese	 in	Mueang	Ubon	

Ratchathani	was	classified	into	2	epochs.	From	1930	to	1936,	the	ethnic	Chinese	

accumulated	wealth	by	operating	rice	mills,	wild	product	trading,	and	swine	farming.	
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In	1935,	the	tax	collection	families	started	to	get	involved	in	local	politics.	The	period	

from	1937	to	1945	experienced	an	economic	slow-down	due	to	the	Second	World	

War.	In	1941,	the	Thai	government	declared	six	strategic	areas,	which	forced	the	

ethnic	Chinese	and	their	families	to	leave	Ubon	Ratchathani.	After	this	period,	some	

of	 the	ethnic	Chinese	 returned	 to	Mueang	Ubon	Ratchathani	and	Warinchamrab	

along	with	other	ethnic	groups.	This	study	revealed	that	during	the	period	from	1868	

to	1945,	the	Ubon	ethnic	Chinese	became	the	economic	drivers	at	all	levels	and	this	

was	supported	by	 the	Siamese	government.	 In	 the	 late	1900s,	 the	Siamese	

government	was	worried	that	the	Chinese	reform	movement	would	dominate	overseas	

ethnic	Chinese	 in	Siam.	The	Chinese	avoided	a	political	 clash	by	 the	use	of	

humanitarian	activities.	For	example,	 like	 the	Bangkok	Chineses	Club,	 the	Ubon	

ethnic	Chinese	began	to	donate	rice	to	the	poor.	The	establishment	of	a	Chinese	

school	 in	 1930	 to	 foster	 an	 intellectual	 foundation	 for	 the	 next	 generation	

demonstrated	 that	 the	Ubon	 ethnic	 Chinese	 had	 decided	 to	 settle	 down	

permanently	in	Mueang	Ubon	Ratchathani.

Keywords:	History	;	Ethnic	Chinese;	Mueang	Ubon	Ratchathani	from	1868	to	1945	

	 			A.D.

ร่องรอยชาวจีนเมืองอุบลราชธานี ก่อนปี พ.ศ. 2411

	 ประวตัศิาสตร์ชาวจีนเมืองอุบลราชธานีเป็นเร่ืองราวค�าบอกเล่าในสายตระกลูไม่มี

การจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร	ทั้งยังขาดแคลนงานศึกษาและวิจัย	ด้วยเหตุนี้	ร่องรอย

ชาวจีนเมืองอุบลราชธานีก่อน	ปี	พ.ศ.	2411	จึงได้ใช้ประโยชน์จากการศึกษาและวิเคราะห์

งานศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นส�าคัญ	 มุมมองที่ใช้ในการศึกษาเน้นประวัติศาสตร์และ

มานษุยวทิยา	ปรากฏในเหตกุารณ์ท่ีเกีย่วข้องกบัคนจีน	5	สถานการณ์ด้วยกันจากหลกัฐาน	

5	ชุด	กล่าวคือ	คดียักยอกทรัพย์	เจ๊กนาคจ�าปาศักดิ์	คนจีนโคราช	ศาลพุทธก๋งและนายจุ๊ย	

แซ่แต้
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 1. คดียักยอกทรัพย์

	 หลักฐานชุดที่	1	เป็นหลักฐานลายลักษณ์อักษรเก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับการด�ารงอยู่

ของชาวจีนในเมืองอุบลราชธานีโดยตั้งข้อเสนอเอาไว้ที่	ปี	พ.ศ.	2350	2	ประวัติศาสตร์	จาก

จดหมายเหตุ

 รชักาลท่ี	5	เอกสารใบบอกเมืองอุบลราชธาน	ีการฟ้องร้องคดยีกัยอกทรพัย์มรีาย

ละเอียดดังนี้	“...หลวงภักดี	(คนจีนรุ่นที่	3)	จ�าเลยให้การเดิมอ�าแดงน้อย	(คนจีนรุ่นที่	2)	พี่

สาวจนีโกษา	น้องร่วมบดิามารดาเดียวกนั	มารดาเป็นลาวเมอืงอบุลบิดาเป็นจนีผกูป้ี	(จนีรุน่

ที่1)	ตั้งบ้านเรือนท�ามาหากินอยู่ได้ช้านาน	บิดามารดาอ�าแดงน้อย	จีนโกษา	(คนจีนรุ่นที่	2)	

ถึงแก่กรรมได้หลายปี	...”	(จดหมายเหตุรัชกาลที่	5	ร.5	ม.	2.	12	ก.)	

	 แผนผังที่	1	อธิบายได้ว่า	จีนโกษาเป็นคนจีนรุ่นที่	2	หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่าเป็น

ลูกครึ่งจีนปนลาวรุ่นแรกของเมืองอุบลราชธานี	บิดาเป็นจีนผูกปี้	ตั้งบ้านเรือนท�ามาค้าขาย

ในเมืองอุบลราชธานีมาเป็นระยะเวลานานได้แต่งงานกับหญิงลาว	 เมืองอุบล	 จีนโกษามีพี่

สาวร่วมบิดามารดาเดียวกันชื่ออ�าแดงน้อย	ผู้มีบุตรชายชื่อหลวงภักดี	หลักฐานข้างต้น	ระบุ

ว่า	เมื่อ	พ.ศ.	2425	อ�าแดงบับภรรยาจีนโกษา	ได้ฟ้องร้อง	อ�าแดงน้อย	พี่สาวจีนโกษา	ว่า

ยักยอกทรัพย์	อ�าแดงน้อยไม่สามารถให้การได้	จึงให้บุตรชาย	ชื่อ	หลวงภักดีให้การแทน	ค�า

ให้การนีไ้ด้อธบิายคนจนีรุน่ทีห่นึง่แห่งเมืองอบุลราชธานเีอาไว้อย่างน่าสนใจ	บดิาของอ�าแดง

น้อยกับจีนโกษาเป็นจีนผูกปี้	 ที่เข้ามาตั้งรกรากในเมืองอุบลราชธานี	 ตั้งแต่การสร้างเมือง

อุบลราชธานี	ซึ่งอาจหมายถึงระยะเวลาช่วงปี	พ.ศ.	2335	-2350	ช่วง	15	ปี	เริ่มจากปี	พ.ศ.	

2335	 เมื่อรัชกาลที่	 1	 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีใบแต่งตั้งท้าวค�าผงเป็นผู้ปกครองเมืองอย่าง

เป็นทางการ	สิ้นสุดในปีเกิดของอ�าแดงน้อย

	 2	คดีฟ้องร้องนี้เกิดขึ้นในปี	พ.ศ.	2425	ขณะที่อ�าแดงน้อยมีอายุ	 70	ปี	บิดาที่เป็นจีนผูกปี้	 ต้อง

มีอายุมากกว่าบุตรทั้งสอง	(อ�าแดงน้อยกับจีนโกษา)	ราว	30	ปี	ซึ่งอาจเกิดในปี	พ.ศ.	2320	ในปี	พ.ศ.	2340	

เมือ่อายุครบ	20	ปี	นกัแสวงหาโชคลาภอาจเดนิทางเข้ามายังบรเิวณท่ีราบลุ่มแม่น�า้โขงตอนล่าง	และกลายเป็น

พ่อค้า	ด้วยวัย	30	ปี	ในปี	พ.ศ.	2350	จีนผูกปี้บิดาจีนโกษาได้ท�าการสร้างครอบครัวอย่างเป็นทางการในเมือง

อุบลราชธานี	โดยบุตรสาวคนแรก	กล่าวคือ	อ�าแดงน้อยได้ถือก�าเนิดขึ้นในปีพ.ศ.	2355
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แผนภาพที่ 1	ครอบครัวจีนโกษา

ที่มา	หอจดหมายแห่งชาติ	ร.5	ม.2.	12ก.

	 แผนผังที่	 2	 แสดง	 ครอบครัวจีนโกษาได้แต่งงานกับอ�าแดงบับพา	 (ภา)	 มีบุตร

ธิดาร่วมกัน	3	คน	ได้แก่	(1)	อ�าแดงตื้อ	(2)	จีนนิน	และ(3)	จีนเต่า	ต่อมาจีนโกษาป่วยหนัก

ก่อนเสียชีวิตได้จัดการแบ่งทรัพย์มรดกต่อหน้าสักขีพยาน	จีนโกษายืมเงินพี่สาว	 6	ชั่ง	 10	

ต�าลึง	ต่อมาอ�าแดงบับพา(ภา)	ภรรยาหม้ายของจีนโกษาได้แต่งงานใหม่กับจีนหนูแดง	เป็น

คนบังคบัองักฤษมารดาเป็นลาวเมอืงอบุลฯ	บดิาเป็นจนีผกูป้ี	อยูก่นิกบัสามใีหม่	(จนีหนแูดง)	

หลังจีนโกษาเสียชีวิตลงได้	 15	 ปี	 อ�าแดงบับพา	 (ภา)	 จีนหนูแดง	 และบุตร-ธิดา	 กล่าวคือ	

อ�าแดงตื้อ	 จีนนิน	 จีนเต่าได้ยื่นฟ้อง	 อ�าแดงน้อยพี่สาวสามีเก่า	 และป้า	 ผู้เป็นมารดาหลวง

ภกัดเีรือ่งการยกัยอกทรพัย์มรดกต่อทางการ	ผูร้บัฟ้องคอืเจ้าพรมเทวานเุคราะวงษ์เจ้าเมอืง

อุบลราชธานีได้น�าเรื่องยื่นฟ้องต่อพระยามหาอ�ามาตย์	ผู้ให้ขุนเทพคนเมืองนครราชสีมามา

เป็นตระลาการ4	ฯ	การไต่สวน	(หอจดหมายแห่งชาติ	ม	ร5	ม2	12	ก/92)	หลักฐานข้างต้น	

ระบุว่า	เมื่อปี	พ.ศ.	2425	อ�าแดงบับพา	(ภา)	ภรรยาจีนโกษา	ได้ฟ้องร้อง	อ�าแดงน้อย	พี่

สาวจนีโกษา	ว่ายกัยอกทรพัย์	อ�าแดงน้อยไม่สามารถให้การได้	จงึให้บตุรชาย	ชือ่	หลวงภกัดี

ให้การแทน

แผนภาพที่	2	ครอบครัวจีนโกษา?	–	อ�าแดงบับพา	(ภา)

ที่มา	หอจดหมายแห่งชาติ	ร.5	ม.2.	12	ก.

 3 ข้อมลูนีอ้าจมีความคลาดเคล่ือน	เน่ืองจากวเิคราะห์จากเอกสาร	โดยไม่สามารถสืบค้นต้นตระกลู

ของครอบครัวนี้ได	้ จึงขาดหลักฐานประวัติศาสตร์เล่าในการตรวจสอบเอกสารและการเพ่ิมความน่าเชื่อถือให้

กับบทวิเคราะห์ดังกล่าว
	 4	ผู้พิพากษา

อำาแดงบับพา (ภา) อำาแดงบับพา (ภา) จีนแดงว่าที่หลวงอุดม (สามีใหม่)

จีนนินอำาแดงตื้อ จีนเต๋า

จีนโกษา (สามีคนแรก)

จีนผูกปี้

อำาแดงน้อย

หญิงลาวเมืองอุบล

จีนโกษา (ต้นตระกูลโกศัลวัฒน์)3
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โจทก์	มี	5	คน	 (1)	อ�าแดงบับพา	 (ภา)	ภรรยาจีนโกษา	 (2)	จีนแดงสามีใหม่อ�าแดงบับพา	

(ภา)	เป็นคนในบังคับของอังกฤษบิดาเป็นจีนโคราช	และ	(3-5)	บุตร-ธิดารวม	3	คน	ของ	จีน

โกษากับอ�าแดงบับพา	(ภา)	จ�าเลย	มี	(1)	อ�าแดงน้อยอายุ	70	ปี	ลูกครึ่งลาว-จีนผูกปี้	อายุ	

70	ปี	ไม่สามารถให้การได้	จึงให้บุตรชาย	หลวงภักดีให้การแทน	ข้อสังเกต	(1)	จ�าเลยยื่น

หนังสือต่อทางการว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ตัดสินคดีความ	 เนื่องจากธิดาของจีน

โกษากบัอ�าแดงบบัพา	(ภา)	ชือ่อ�าแดงต้ือมีความสัมพนัธ์เชงิชูส้าวกบัผูพ้พิากษาถงึขัน้มธิีดา

ด้วยกัน	1	คน	(2)	การทะเลาะวิวาทเรื่องมรดกเป็นเหตุการณ์ปกติที่เกิดขึ้นในทุกสังคม	(3)	

ผู้ที่มีการศึกษาได้เปรียบด้านการขึ้นโรงขึ้นศาล	มีความสามรถในการว่าความให้ต่างแก่ตน

ได้	 หลักฐานช้ินแรกสามารถวิเคราะห์สาเหตุการตั้งรกรากในเมืองอุบลราชธานีเอาไว้	 3	

ประการด้วยการใช้บริบทประวัติศาสตร์ภูมิภาค	เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า	กลุม่ชาตพินัธ์ุจนีเป็นผูม้ี

ส่วนสร้างบ้านแปงเมืองอุบลราชธานีระยะเวลาเดียวกับกลุ่มเจ้าค�าผง	

 2. เจ๊กนาคจ�าปาศักดิ์

	 หลักฐานชุดที่	2	ในปี	พ.ศ.	2376	เวลา	6	ปี	หลังสิ้นสุดสงครามเจ้าอนุวงศ์	ค�า

บอกเล่าชุมชนกุลาบ้านโนนใหญ่	ต�าบลก่อเอ้	อ�าเภอเขื่องใน	จังหวัดอุบลราชธานี	ระบุการ

เดินทางของเจ๊กนาคจากจ�าปาศักดิ์สู่ชุมชนโนนใหญ่	(ช�านาญ	ศิริวารินทร์,	2539)	

 3. คนจีนเมืองโคราช

	 เติม	 วิภาคย์พจนกิจให้ข้อมูลหลักฐานชุดที่	 3	 เรื่องเจ้าเมืองยโสธรร้องขอให้คน

จีนเมืองโคราชเดินทางเข้ามาค้าขายในพื้นที่ของตนเองความว่า	 “จุลศักราช	 1214	 (พ.ศ.	

2395)	พระสุนทรราชวงศา	 (บุต)	 ได้ติดต่อการค้าขายกับเมืองนครราชสีมา	 และรับรองให้

ชาวจีนมาตั้งค้าขายที่เมืองยโสธรเป็นครั้งแรก	 โดยใช้พาหนะโคต่างในการล�าเลียงสินค้า”	

(เติม	วิภาคย์พจนกิจ,	2546)	

 4. ศาลพุทธก๋ง

	 ชุมชนชาวจีนเมืองอุบลราชธานีให้ข้อมูลหลักฐานชุดที่	4	ประวัติศาลเจ้าพุทธก๋ง

เอาไว้ที่	ปี	พ.ศ.	2403	กลุ่มชาติพันธุ์จีน	4	สายตระกูลที่มีฐานะเป็นเจ้าภาษีนายอากรและ

คหบดี	ได้แก่	ศรีธัญรัตน์	โกศัลวิทย์	โกศัลวัฒน์	และสุรพัฒน์	อธิบายว่า	เมื่อเดินทางมายัง

เมืองอุบลราชธานีได้พบศาลเจ้าแห่งนี้	ซึ่งตั้งอยู่ก่อนหน้านี้มาอย่างยาวนานแล้ว	

 5. นายจุ๊ย แซ่แต้

	 หลักฐานชุดที่	 5	 ในปี	 พ.ศ.	 2409	 เจ้าเมืองอุบลราชธานีคนสุดท้าย	 เจ้า

พรหมเทวานุเคราะห์วงษ์	 (ปีด�ารงต�าแหน่งเจ้าเมือง	พ.ศ.	 2409-2424)	 ได้ระบุการเขียน

ค�าร้องเพื่อแต่งตั้งนายจุ้ย	แซ่แต้ให้ด�ารงต�าแหน่งหลวงศรีโสภา	ผู้เป็นต้นตระกูลศรีธัญรัตน์

เอาไว้อย่างน่าสนใจความว่า	หลวงศรีโสภา	 (จุ้ย	 แซ่แต้)	 เกิดเมื่อ	พ.ศ.	 2382	ถึงแก่กรรม	

พ.ศ.	 2452	 มีชีวิตอยู่ในรัชกาลที่	 3,	 4	 และ	 5	 เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์วงศ์เจ้าเมือง

อบุลราชธานใีนสมยันัน้	ได้พจิารณาเหน็ว่าประเทศไทยได้มปัีญหาในการบรหิารงานแผ่นดนิ	
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เนื่องจากได้มีประชาชนหลายชาติ	 หลายภาษาที่ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของ

ประเทศไทย	ส่วนใหญ่ได้พากันกระด้างกระเดือ่งไม่ยอมรบันบัถอืระบบราชการ	ต่างแตกแยก

ความคิดเห็น	เป็นก๊กเป็นเหล่า	ดังนั้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการปกครอง	จึงกราบบังคม

ทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	โปรดเกล้าแต่งตั้งให้	นายจุ้ย	แซ่แต้	ผู้ซึ่งเป็นบุคคลที่ชาว

จนีและชาวภารตะ	ยอมรับนับถอืเป็นหลวงศรโีสภา	เจ้ากระทรวงช�าระความของชนสองกลุม่

ดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นมา	 (แผ่นผับก�าหนดการบ�าเพ็ญกุศลประจ�าปีอุทิศแด่	 หลวงศรี

โภคา	(จุ้ย	แซ่แต้,	2549)

	 พบหลกัฐานแวดล้อมทีส่มัพนัธ์กบัร่องรอยชาวจีนในเมอืงอบุลราชธาน	ีและเมอืง

บริวารถูกน�าไปอ้างอิงอย่างสม�่าเสมอ	ได้แก่	ชิ้นแรก	ปี	พ.ศ.	2409	อองรี	มูโอยังได้ระบุการ

ตัง้ถิน่ฐานของกลุม่ชาติพนัธุจ์นีในโคราช	และการเดนิทางสูท่ีร่าบสงูโคราชของกองคาราวาน

จีนเอาไว้	ชิ้นที่สอง	กรณีปล้นสะดม	การลอบสังหารคนจีน	ดังชะตาชีวิตของจีนหอย	ที่

สิ้นชีพ	ที่เหมือดแอ่	สุวรรรภูมิ	(เติม	วิภาคย์พจนกิจ,	2546;	กรมศิลปากร,	2545)

 

สมัยสะสมทุนระยะแรกเริ่ม (พ.ศ. 2411-2447)

	 สมยัสะสมทนุระยะแรกเริม่	หมายถึง	การวางรากฐานทางเศรษฐกจิและสังคมของ

ชาวจีนในเมืองอุบลราชธานีอย่างมั่นคง	ปีเริ่มต้นของการศึกษาตรงกับปีขึ้นครองราชย์ของ

รัชกาลท่ี	5	พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	ปีสิน้สดุคอืเมือ่สยามสูญเสียจ�าปาศกัดิ์

ให้กับฝรั่งเศส	รวมระยะเวลา	36	ปี	พบร่องรอยของชาวจีนในเมืองอุบลราชธานี	และเมือง

บริวารในบันทึกการเดินทางของชาวต่างชาติ	 ในช่วงทศวรรษที่	 2420	 -2450	ชาวจีนมีบท

บาททีโ๋ดดเด่นด้านเศรษฐกจิ	ไม่ปรากฏบทบาทการเมอืงทีเ่ด่นชดั	และด้านสงัคมเป็นขัน้ตอน

การประสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมท้องถิ่น	พบร่องรอยคดีความคนจีนคาทอลิค

 1. บทบาทด้านเศรษฐกจิของกลุม่ชาตพินัธุจ์นีเมอืงอบุลราชธาน ีสมัยสะสม

ทุนระยะแรกเริ่ม (พ.ศ. 2411-2447)

	 ระยะเวลาน้ี	พบว่าคนจีนประกอบอาชพีรบัซ้ือของป่า	พชืไร่	สตัว์	ในปี	พ.ศ.	2432	

พบหลักฐานฝนแล้ง	ข้าวแพงถึงเกวียนละชั่ง	 8	ต�าลึง	 (เติม	วิภาคย์พจนกิจ,	 2546)	 เมือง

อุบลราชธานียังเป็นแหล่งจ�าหน่ายปศุสัตว์เป็น	วันที่	25	ธันวาคม	พ.ศ.	2430	เติม	วิภาคย์

พจนกิจให้ข้อมูล	“...มุกเขียนมาริตินชาวสเปน	1	กับล่ามญวน	2	มาแต่ไซ่ง่อนโดยทางเมือง

เสียมราฐถึงเมืองอุบล	 แจ้งว่ามาเที่ยวซื้อหาม้า	 ครั้นซื้อม้าได้	 22	ม้าแล้วก็กลับไซง่อนโดย

ทางนครจ�าปาศกัดิ”	(เติม	วภิาคย์พจนกจิ,	2546)	การหตัถกรรมทีเ่ด่นได้แก่โรงสาวไหม	(เตมิ	

วิภาคย์พจนกิจ,	2546)	สามารถวิเคราะห์ได้จากการสะสมทุนของ	2	สายตระกูล	กล่าวคือ	

ศรีธัญรัตน์และไกรฤกษ์

	 2.1.1	ตระกลูศรธีญัรัตน์	สะสมทนุในฐานะเจ้าภาษีนายอากร	หลวงศรโีสภา
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แต่งงาน	3	ครั้ง	ภรรยาคนที่	2	สืบเชื้อสายมาจากตระกูลอาญาสี่เมืองอุบลราชธานี	ภรรยา

คนที่	3	เป็นคนเขมราฐอันเป็นพื้นที่ที่สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับหลวงศรีโสภา	ในการ

รับซื้อของป่า	การเก็บส่วยสาอากรให้กับรัฐบาลกลาง	

	 2.1.2	ตระกลูไกรฤกษ์	กลุม่สกลุไกรฤกษ์	กล่าวคอื	นายทดั	ไกรฤกษ์	(หลวง

ภกัดณีรงค์)	ในฐานะข้าหลวงเมืองอุบลราชธานี	คนท่ี	2	ต่อจากหลวงจนิดารักษ์	เดินทางเข้า

สู่เมืองอบุลราชธานใีนปี	พ.ศ.	2425	เสยีชวิติในปี	พ.ศ.	2441	ราชทนินามสุดท้าย	คือพระยาศรี

สงิหเทพ	นายทัดสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มชาติพันธุ์จีน	 ที่ท�างานให้กับรัฐบาลกลาง	 การเดิน

ทางสู่เมืองอุบลราชธานีของเขาได้น�าบุตรชายทั้ง	4	พร้อมสหายเข้ามารับใช้ราชการด้วย	

 2. บทบาททางการเมอืงของกลุ่มชาตพัินธุจ์นีเมอืงอบุลราชธาน ีสมยัสะสม

ทุนระยะแรกเริ่ม (พ.ศ. 2411-2447)

	 ส�านวนค�าร้องของเจ้าพรหมเทวานเุคราะห์วงษ์ส่งร้องเรยีนต่อสยามในกรณพีพิาท

กับสายตระกูลอาญาสี่ดั้งเดิม	เป็นหลักฐานที่สามารถใช้อธิบายสถานภาพทางการเมืองของ

กลุ่มชาติพันธุ์จีนเมืองอุบลราชธานีเอาไว้อย่างน่าสนใจความว่า

	 	 ‘‘...ท้าวเพีย้พวกท้าวทดัฝ่ายราชวงษ์	ราชบตุรพากนัเกณฑ์คนและลกู 

	 กระสุนดินด�าเสบียงอาหาร	 เอาปืนหลวง	 หามแล่น	 สิบสองกระบอก 

	 ปืนใหญ่บอกหนึ่ง	 ซึ่งอยู่	 ณ	 บ้านราชบุตร	 ปืนคาบศิลาห้าสิบกระบอก	 

	 ที่ราชวงษ์	 ราชบุตรเอาเงินส่วยซื้อไว้	 กับเกณฑ์ปืนราษฎรตามบ้าน	 หอก	 

	 ดาบ	 ไม้พลองกระบองส้ัน	 เครื่องสัตราวุธครบมือมารวมอยู่บ้านราชบุตร	 

	 บ้านท้าวทัด	 บ้านท้าว	 โพธิสารเสือ	 ยิงปืนใหญ่น้อยกลางวันกลางคืนอยู ่

	 เนื่อง	ๆ	แล้วท้าวทัดหาตัวจีนมีชื่อ	พวกพ่อค้าซึ่งค้าขายอยู่ในเมืองอุบลหลาย 

	 คนไปอยู่	ณ	บ้านราชบุตร	ท้าวทัดท้าวเพี้ยบังคับคนจีนว่า	ถ้าพวกท้าวทัด 

	 ท้าวอินธิสาร	ท้าวโพธิสารเสือ	ท้าวสุริย	ท้าวโพธิสารมินกับพวกเจ้าพรหม 

 เทวา	พระอปุฮาดกรมการเกดิววิาทกนัขึน้วนัใดเวลาใด	อย่าให้พวกจนีพ่อค้า 

	 ออกมาช่วยข้างใด	 ผู้ใดในส�านักอยู่แห่งใดต�าบลใดให้อยู่แต่แห่งนั้น	 อย่าได ้

	 ออกมาช่วยวิวาทและกัน้กางห้ามปรามทัง้สองฝ่าย	แล้วท้าวทดั	ท้าวอนิทสิาร 

	 ท้าวโพธิสารเสือ	ท้าวสุริย	ท้าวโพธิสารมิน	แต่งกันเป็นพวกๆ	ละ	สี่สิบคน	 

	 ห้าสิบคนเสด	ถือเครื่องสัตราวุธแยกกันออกไปตั้งเป็นกองๆ	ก่อการวิวาทขัด 

	 ราชการอยู่ตามบ้าน	นอกแขวงเมอืงอบุล	บ้านใหญ่	บ้านน้อยหลายต�าบล	แล้ว 

 บงัคบัท้าวเพีย้ตวัเลขเป็นบ้าน	ๆ 	ว่าอย่าให้ไปมาทางใด	ให้หาเครือ่งสตัราวธุใช้ 

	 ส�าหรับมือทุกคน...’’	(	ธนัญชัย	รสจันทร์,	2550)

	 กลุ่มชาติพันธุ์จีนรุ่นที่	1-2	ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง	แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า

คนจีนรุ่นที่	1	สนิทชิดเชื้อกับกลุ่มอาญาสี่เมืองอุบลดั้งเดิม	ซึ่งอาจถูกกวาดต้อนให้ไปพ�านัก



วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2559

-	172	-

ที่บ้านราชบุตรชั่วคราว	คราวเกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้าพรหมเทวานุเคราะห์	กับกลุ่มเจ้า

เมืองดั้งเดิม	

 3. บทบาทด้านสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์จีนเมืองอุบลราชธานี สมัยสะสม

ทุนระยะแรกเริ่ม (พ.ศ. 2411-2447)

	 สมเด็จฯ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 เมื่อครั้งเสด็จเยือนมณฑลนครราชสีมา	

มณฑลอุดรฯและมณฑลร้อยเอ็ด	ได้ตั้งข้อสังเกตการด�ารงชีวิตของราษฎรโดยรวมในวิธีการ

ด�ารงชีวิตแบบเรียบง่าย	พออยู่พอกิน	พึ่งพาธรรมชาติ	 เลี้ยงสัตว์	 งานหัตถกรรม	การแลก

เปลีย่นสิง่ของระหว่างชมุชน	เงินตราไม่มีความส�าคญัมากนกั	ไม่มเีศรษฐใีนต�าบลต่าง	ๆ 	ไม่มี

ใครสะสมเงินเกินกว่า	 200	 บาท	 (อุบลราชธานี	 200	 ปี,	 2535	 )	 มีข้อสังเกตว่า	 เขตเมือง

อุบลราชธานีนั้นพบว่า	กลุ่มชาติพันธุ์จีนมีบทบาทที่หลากหลาย	มุ่งการพิจารณา	4	ประเด็น	

คือ	การอาชีพ	การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม	ศาลเจ้าและ	คนจีนในบังคับตะวันตก	

	 3.1	การอาชพี	การอาชพีมฐีานะเป็นพ่อค้ารายย่อย	พ่อค้าเร่	พ่อค้าคนกลาง	

คหบดี	 เจ้าภาษีนายอากร	 และข้าราชการ	 (อนันท์ธนา	 เมธานนท์และณัฐพัชร์	 เตชะรุ่ง

ไพศาล	,2556)	

 3.2	การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม	ปรากฎหลักฐานในสายตระกูลศรี

ธญัรตัน์	โกศลัวัฒน์	มหาชนะวงศ์	(อนนัท์ธนา	เมธานนท์และณัฐพัชร์	เตชะรุง่ไพศาล,	2556)	

	 3.3	ศาลเจ้า	เป็นศนูย์รวมจติใจของชาวจนีรุน่แรกทีเ่ข้ามาต้ังรกรากในเมอืง

อุบลราชธานี	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2403	อย่างไรก็ตาม	ค�าบอกเล่ากล่าวว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์จีนเข้า

มาอยู่เมอืงอบุลราชธานก่ีอนหน้านีน้านแล้ว	ศาลเจ้าตัง้อยูริ่มฝ่ังแม่น�า้มลูฝ่ังเมืองอบุล	ฯ	“เดมิ

ศาลเจ้ามีขนาดเล็กและเตี้ยมาก	สร้างดัวยอิฐก้อนและหลังคามุงหญ้าคา	ต่อมาเปล่ียนเป็น

มุงด้วยสังกะสี	มีประตูเข้าด้านเดียว	แบ่งออกเป็น	3	ห้อง	(1)	กวนอู	(2)	ปึงเถ่ากงม่า	(3)	ซ�า

อ้วนเอี๊ย	..ต่อมาหลวงกากูล	(กุ่ย	โกศัลวัฒน์)	ได้เดินทาง	กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดที่เมืองจีน	จึง

ได้น�าเอาพุทธก๋ง	พุทธมา	และซ�าอ่วนเอี้ยนกลับมาด้วย...ช่วงปี	พ.ศ.	2461-2462	ได้ว่าจ้าง

ช่างกวางตุ้ง	 ชื่อเชยสร้างอาคารหลังใหม่	 ...ตราบเท่าทุกวันนี้...”	 (เอกสารอัดส�าเนา

ประวัติศาสตร์ย่อศาลเจ้าพุทธก๋ง,	2550)

	 3.4	 คนคาทอลิก	ประวัติการเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกในภาค

อีสานและประเทศลาวได้พบคนจีนคาทอลิกจากเมืองอ�านาจเข้าปรึกษาคดีความมรดกกับ

คุณพ่อโปรโดม	ณ	บุ่งกะแทวความว่า

 	 ‘‘...ในระหว่างปี	ค.ศ.	1882	(พ.ศ.	2425)	มคีดเีรือ่งหนึง่เกดิข้ึน	คูก่รณ ี

 คนหน่ึงได้มาพ่ึงคุณพ่อและน�าผู้สมคัรอยากเรยีนพระศาสนามาจ�านวนหนึง่	เรือ่ง 

 มอียูว่่า	คนจนีท่ีเมืองอ�านาจคนหนึง่ช่ือน่าว	ได้ให้ลกูสาวของตนแต่งงานกบัคน 

 จนีอกีคนหน่ึงช่ือโอง	แต่งงานไม่นานภรรยากต็าย	ท�าให้เขาเป็นพ่อม่ายและไม่มี 
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 บตุรสกัคน	เฮียโองจงึเกดิอยากได้สินทรพัย์สนิของพ่อตาและน�าคดร้ีองต่อศาล 

	 อ้างว่า	ตนจะต้องได้รบัทรัพย์ก้อนใหญ่อนัเป็นส่วนมรดก	คนจนีคาทอลกิทีช่ือ่ 

	 ว่าลาวแสนได้พาอาเป๊ะน่าวไปหาพวกคณุพ่อทีบุ่ง่กะแทวเพือ่ปรึกษาความ	ผล 

	 ที่ตามมาคืออาเป๊ะน่าวได้เรียนศาสนาพร้อมภรรยาของตน	’’	

	 (สังฆราชเกลาดีอุส	บาย,	2527)

 คดีจีนอ�านาจชี้ให้เห็นพัฒนาการกลุ่มคาทอลิคพื้นที่เมืองอุบลราชธานีและ

บริเวณใกลเ้คียงที่ประกอบไปด้วย	กลุ่มมอญ-เขมร	ลาวพวน	เวียดนาม	และจีน	ยิ่งไปกว่า

นั้น	 ชื่อของคน	 เช่น	 ลาวแสน	 ไม่ได้บ่งบอกถึงกลุ่มชาติพันธุ์แต่ประการใด	 เพราะลาวแสน

เป็นจีนคาทอลิกมิใช่คนลาว	 ในปี	พ.ศ.	 2427	อาเจ๊กน่าวได้ซื้อบ้านคนลาว	2	หลัง	ที่บ้าน

นาดูนห่างจากอ�านาจไปทางตะวันออก	 8	 กิโลเมตรปลูกเป็นวัดน้อย	 และบ้านพักคุณพ่อ	

พร้อมการจัดตั้งกลุ่มคริสตังนาดูน	 ซึ่งเขาเป็นผู้อุปถัมภ์ทั้งหมู่บ้านเป็นระยะเวลา	 1	 ปี	

(สังฆราชเกลาดีอุสบาย,	2527)	ดังนั้น	อาเจ๊กน่าว5	เป็นพ่อค้าที่มีฐานะดีคนหนึ่ง	

	 ประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์จีนในเมืองอุบลราชธานีระหว่าง	ปี	พ.ศ.	2411-2447	

ได้ปรากฏหลักฐานอย่างเป็นรูปธรรมในคดียักยอกทรัพย์	ปี	พ.ศ.	2425	แสดงให้เห็นการตั้ง

ถิ่นฐานอย่างถาวรของคนจีนในเมืองอุบลราชธานีตั้งแต่สมัยพระปทุมวรราชวงศา	 (เจ้าค�า

ผง)	ประวตัศิาสตร์ศาลเจ้าพทุธก๋ง	(2550)	ยงัอธบิายการด�ารงชวีติคนจนีในเมอืงอบุลมาอย่าง

ต่อเนื่อง	 อาชีพของชาวจีนคือ	 กลุ่มการค้าวาณิชย์	 ตั้งแต่พ่อค้ารายย่อยขายของเบ็ดเตล็ด	

หรอืของเร่	เจ้าของร้านขายของเบด็เตล็ด	พ่อค้าคนกลาง	พ่อค้ารายใหญ่	กลุม่คหบดใีนฐานะ

เจ้าภาษีนายอากร	 (ประวัติศาสตร์ศาลเจ้าพุทธก๋ง,	 2550)	 ระยะเวลานี้	 คนจีนเมือง

อบุลราชธานไีม่ยุง่เกีย่วกบัการเมอืง	อย่างไรกต็าม	การเปลีย่นแปลงการเมอืงระหว่างประเทศ	

ส่งผลให้รัฐบาลสยาม	และฝรั่งเศสได้เริ่มตั้งข้อสังเกตเรื่องคนในบังคับของตน

สมัยผูกขาดเศรษฐกิจเมืองอุบลราชธานี (พ.ศ. 2447-2472)

	 ปีเร่ิมต้นการศกึษาคอืหลังการเสยีจ�าปาศกัดิใ์ห้กบัฝรัง่เศส	เชือ้สายราชวงศ์จ�าปา

ศักดิ์ได้ตั้งข้อสังเกต	เรื่องการยกฝั่งขวาแม่น�้าโขงให้กับรัฐบาลฝรั่งเศส	จ�าปาศักดิ์	มโนไพร	

และไชยบุรี	ในปี	พ.ศ.	2447	ว่า“เมอืงอบุลราชธานไีด้รบัการพัฒนาในระยะเวลานี	้เมือ่รฐับาล

สยามสญูเสียจ�าปาศกัดิ”์	(เจ้าประสบศกัดิ	์ณ	จ�าปาศกัดิ,์	สัมภาษณ์)	ปีส้ินสุดคือก่อนการเปิด	

ให้บริการสถานีรถไฟปลายทางวารินช�าราบ	 สมัยผูกขาดเศรษฐกิจเมืองอุบลราชธานี	

 5	ในปี	พ.ศ.	2447	ปรากฏหลกัฐาน	จนีเน่าแห่งเมอืงอ�านาจเจริญและภรรยาถูกฆ่าตาย	โปรดศกึษา

รายละเอียดใน	หอจดหมายเหตุแห่งชาติ	อุบลราชธานี.	2447.	เอกสารใบบอกเมืองอุบลราชธานี	ร.5ม.12ก/3	

[73]	อนึ่งบันทึกบาทหลวงฝรั่งเศสระบุชื่อจีนน่าว	ส่วนเอกสารใบบอกเมืองอุบลฯ	เขียนว่า	จีนเน่า
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หมายถึง	ระยะเวลาที่กลุ่มชาติพันธุ์จีนสามารถควบคุมระบบเศรษฐกิจเมืองอุบลราชธานีได้

ส�าเร็จ	 เป็นที่น่าสังเกตระยะเวลา	 25	 ปี	 คือสมัยการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ	

การเมือง	 และสังคมให้กับเมืองอุบลราชธานีภายใต้การปกครองของสยามบนเส้นทางรัฐ

ชาติแบบใหม่	กล่าวโดยรวมแล้ว	เมื่อสยามเสียจ�าปาศักดิ์	ได้	8	ปี	พบครอบครัวชาวลาว

ขออพยพเข้ามาตัง้รกรากในพืน้ทีเ่มอืงอบุลราชธานี	เนือ่งจากถกูทางการฝรัง่เศสใช้ราชการ

ท�าถนน	หาบหาม	เกบ็ภาษใีนอตัราทีส่งู	ไม่มเีวลาท�ามาหาเล้ียงชีพ	(รายงานราชการมณฑล

อิสาณ	 ม.26/1	 )	 อย่างไรก็ตาม	 กลุ่มชาติพันธุ์จีนกลับประสบความส�าเร็จในสังคมเมือง

อุบลราชธานี	ดังนั้นบทบาทด้านเศรษฐกิจ	การเมือง	และสังคมควรได้รับการพิจารณา

 1. กลุม่ชาตพัินธ์ุจนีเมอืงอุบลราชธานีกบับทบาทด้านเศรษฐกจิสมยัปี พ.ศ. 

2447-2472

	 การศกึษาและวิจยัทีผ่่านมาเน้นการน�าเสนอบทบาทด้านเศรษฐกจิกลุม่ชาตพินัธ์ุ

จนีเมอืงอบุลราชธาน	ีในฐานะพ่อค้า	อย่างไรกต็าม	การเกบ็ข้อมลูภาคสนามได้ค้นพบว่า	คน

จีนเมืองอุบลราชธานีมีการประกอบอาชีพ	 และประกอบกิจการการค้าที่หลากหลายตั้งแต่

เจ้าของโรงสีข้าว	 เจ้าของห้างทอง	 ไปจนถึงกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกผักสวนครัว	บทบาททาง

เศรษฐกิจคนจีนเมืองอุบลราชธานีจ�าแนกเป็น	กลุ่มผลิต	และกลุ่มบริการ	

	 1.1	กลุ่มผลิต	ได้แก่	การประกอบอาชีพกสิกรรม	การเลี้ยงสัตว์	และการ

หัตถกรรม	นางพลา	(สิงหัษฐิต)	ณ	อุบลให้รายละเอียดอาชีพชาวสวนของกลุ่มชาติพันธุ์จีน

เมืองอุบล	ตั้งถิ่นฐาน	ณ	ท่าจวน	ท่ากวางตุ้ง	และท่าตลาด	แหล่งปลูกพืช	ผัก	สวน	ครัว	ได้แก่	

ผักกาดกวางตุ้ง	ผักบุ้งจีน	ผักคะน้า	เป็นต้น	เพื่อจ�าหน่ายที่ตลาด	(พลา	ณ	อุบล,	สัมภาษณ์)	

หลังสงครามโลกครั้งที่	2	ถึง	ปี	พ.ศ.	2505	อาชีพการปลูก	พืช	ผัก	สวน	ครัวของคนจีนได้

ลดจ�านวนลงเรื่อย	ๆ	นายวิโรจน์	 เกียรติด�ารง	กล่าวถึงก๋งเดินทางมาจากซัวเถาช่วงปลาย

รัชกาลที่	 5	 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 พร้อมการเริ่มอาชีพท�านา	บริเวณหน้าวัดสุปัฎวนาราม	

(วิโรจน์	เกียรติด�ารง,	สัมภาษณ์)	

	 1.2	กลุ่มบรกิาร	ประกอบด้วยการพาณิชย์	การอตุสาหกรรม	และการบรกิาร	

การพาณิชย์แบ่งรูปแบบการค้าเมืองอุบลราชธานีออกได้เป็น	2	ลักษณะ	คือการค้าภายใน

ภูมิภาค	และการค้าระหว่างภูมิภาค	ผู้ด�าเนินการการค้าประกอบด้วย	คนพื้นเมืองหรือเรียก

ว่านายฮ้อย	พ่อค้าต่างชาติได้แก่	กุลา	จีน	และตะวันตก	การอุตสาหกรรม	ได้แก่โรงเลื่อยไม้	

การบรกิารขนส่ง	ได้แก่	บรษัิทสยามบรุพทิศสทิธกิาร	ได้สร้างเรอืกลไฟเดนิเรืออบุลฯ	ท่าช้าง	

(เติม	วิภาคย์พจนกิจ,	2546)	ครอบครัวพ่อค้านายสมหวัง	ศรีทอง	จากผู้ประกอบการห้างยา

ไทย	สู่โรงแรมลัคกี้	และการควบคุมระบบการเมืองท้องถิ่นระหว่างทศวรรษที่	2530	–	พ.ศ.	

2555	นายสมหวัง	ศรีทอง	เกิดวันที่	27	มีนาคม	2462	บ้านเลขที่	495	ถนนพรหมราช	ต�าบล

ในเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี	ระดับการศึกษา	มัธยมศึกษาปีที่	3	(สอบเทียบ)	บิดาชื่อนาย



วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2559

-	175	-

เอี่ยมฮวด	แซ่อึ้ง	และนางกิมฮวย	ศรีทอง	มีพี่น้อง	6	คน	อาชีพตระกูล	ห้างยาไทย	โรงแรม

ลัคกี้	 และร้านขายหนังสือในปี	 พ.ศ.	 2462	 ตรงกับปีท่ีนายสมหวังเกิดนั้น	 รัฐบาลสยามได้

วิเคราะห์คนจีนเอาไว้อย่างน่าสนใจความว่า	 “สังเกตดูจีนท่ีเข้ามาหากินในเมืองไทยหลาย

ชาต	ิหลายช้ัน	หลายชนดิความคดิเหมือนกนัอย่างเดยีวแต่เพยีงเรือ่งจะหาเงิน	นอกจากเรือ่ง

หาเงนิแล้วประโยชน์แลความคดิต่าง	ๆ 	กนั	ยากทีจ่ะรวบรวมความคดิในเรือ่งใดให้เปนอย่าง

เดียวกันได้...”	(ส�าเนาเมมเมอร์รันด�าปัญหาจีน)

 2. กลุม่ชาตพินัธ์ุจนีเมอืงอบุลราชธานกีบับทบาทด้านการเมืองสมัยปี พ.ศ. 

2447-2472

	 กลุ่มชาติพันธุ์จีนเมืองอุบลราชธานีกับการเมือง	 รัฐบาลสยามเชื่อว่าตนนั้น

ปกครองจีนอย่างปราณี	ในช่วงทศวรรษที่	2450	-2480	คนจีนในเมืองไทยได้ก่อปัญหาเกิด

การรวมตัวเป็นอั้งยี่	 รัฐบาลใช้ความพยายามเป็นอย่างยิ่งในการแยกแยะกลุ่มคนจีนดี	 และ

ไม่ดี	ระยะเวลาต่อมา	รฐับาลสยามได้ออกกฎหมายเนรเทศคนจนีเกเรในฐานะอาชญากรออก

นอกประเทศ	พร้อมการกีดกันด้านอาชีพ	 ท้ังยังพบปัญหาคนจีนในบังคับฝรั่งเศส	 ในช่วง

ทศวรรษที	่2480	รฐับาลได้บนัทกึการก่อกวนทางการเมอืงของคนจนีมรีายละเอยีดทีน่่าสนใจ

ดังนี้

 	 ‘‘โดยเฉพาะทีค่นไทยได้ปกครองจนีด้วยความปรานทีัว่หน้า	ไม่มีความ 

	 เดอืดร้อน	ถ้าหากว่าจนีจะเข้าเปนพวกเปนเหล่า	เคยเหน็เข้ากนัไว้ด้วยเหตถุกู 

	 ตักตวงผลประโยชน์หรือกลัวไภย	ดังตัวอย่างครั้ง	๑	มีพวกจีนเเคะตั้งอั้งยี่ขึ้นที ่

	 เมอืงนครราชสมีา	จบัได้ไต่สวนเหตผุลโดยรอบคอบ	ได้ความว่าจีนกวางตุง้ไป 

	 ตัง้รับจ้างท�างานอยูก่่อน	ทหีลงัจนีแคะไปรับจ้างท�างานบ้าง	เปนการแย่งงาน 

	 ของพวกกวางตุง้	พวกกวางตุง้มากกว่ากร็งัแกพวกแคะต่าง	ๆ 	โดยประสงค์จะ 

	 ไม่ให้พวกแคะอยูแ่ย่งงานของพวกกวางตุ้งทีเ่มอืงนครราชสมีาได้	พวกแคะจึง 

	 รวบรวมกนัตัง้เปนอัง้ยีเ่พือ่จะคอยต่อสูพ้วกกวางตุง้	อย่างนีเ้พราะความป้องกนั 

	 ผลประโยชน์เปนเหตใุห้รวมกนัเปนอัง้ยี	่ยังอีกอย่างหนึง่ซงึมักจะมีเนือ่ง	ๆ 	คอื	 

 มจีนีเกะกะทีเ่ปนคนฉลาดหาพวกพ้องไปเท่ียวตรีนัฟันแทง	พอให้พวกจนีทีท่�า 

	 มาหากินกลัวภัยอันตราย	 แล้วจึงล่อลวงให้เข้าเปนอั้งยี่	 ว่าจะช่วยกันป้องกัน 

	 หัวไม้	แลช่วยเหลือในเวลาท่ีเปนถ้อยความ’’	(ส�าเนา	เมมเมอร์รนัด�า	ปัญหาจีน)

	 กรณีกลุ่มชาติพันธุ์จีนเมืองอุบลราชธานีเกิดข้อตกลงระหว่างคนจีนเมือง

อบุลราชธาน	ีกบัอาญาสีด่ัง้เดมิเมอืงอบุลราชธานใีนการวางตวัเป็นกลาง	ในกรณีพพิาทอาญา

สีด้ั่งเดิมเมอืงอบุลราชธาน	ีกบัเจ้าเมอืงอบุลราชธานคีนสุดท้าย	เจ้าพรหมเทวานเุคราะห์วงษ์	

สายราชวงศ์เวียงจันทน์	ด้วยเหตุนี้คนจีนเมืองอุบลราชธานีจึงไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองในระยะเวลานี้	ในปี	 

พ.ศ.	2445	ประเทศอังกฤษ	กบัฝรัง่เศสได้ลงมติให้สยามเป็นรฐักนัชน	(สญัญาระหว่างประเทศ
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อังกฤษ	 และประเทศอังกฤษ	 ลอนดอน	 (วันท่ี	 8	 เมษายน	 ค.ศ.	 1904,	 1996)	 ในวันที่	 7	

พฤศจิกายน	ปี	พ.ศ.	2445	อนุสัญญาระหว่างรัฐบาลพระบาทสมเด็จเจ้ามหาชีวิตแห่งสยาม

และรัฐบาลฝรั่งเศส	 ได้พาดพิงมาตรา	 5	 เรื่องคนเอเชียในบังคับฝรั่งเศส	 ใน	 2	 รูปแบบ	 1)

บคุคลท่ีอาศยัในดินแดนสยามก่อนฝรัง่เศสอารกัขาดนิแดนนัน้	จ�าได้รบัการอารกัขาในรุน่ลกู	

แต่ไม่คุ้มครองหลาน	 2)	 กลุ่มคนที่อาศัยในพื้นที่อารักขาของฝรั่งเศส	 สามารถขึ้นทะเบียน

เป็นคนในบังคับฝร่ังเศสได้ที่	 สถานทูต	 สถานกงสุล	 และสถานรองกงสุล	 ของสาธารณรัฐ

ฝรั่งเศส	ในราชอาณาจักร	(สนธิสัญญาฉบับลงวันที่	7	พฤศจิกายน	2445,	1996)	ในมาตรา	

ที่	6	ได้อธิบายการคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์จีนเอาไว้ดังนี้

	 ‘‘มาตรา	6	

	 2.	ชาวจนี	ทีไ่ด้ลงทะเบยีนในปัจจบุนัอยูใ่นบญัชทีีก่ล่าวไว้ข้างต้น,	ทีส่ถานทตู	 

	 หรอื	สถานกงสลุ	ของฝรัง่เศส	ท่ีสยามจะสบืต่อได้รับการคุ้มครองจากฝร่ังเศส 

	 ต่อไป	เกีย่วกบัอ�านาจศาล,	ชาวจนี	จะอยูภ่ายใต้กฎหมายของสยาม	และจะถกู 

 ตดัสินโดยศาลของสยาม	ถงึอย่างไรกต็าม	ผูแ้ทนของสถานทตู	หรอืสถานกงสลุ 

	 ของฝรัง่เศส	มสีทิธอ่ิานเอกสารของการสบืสวน	และเข้าร่วม	เพือ่ฟังการตดัสนิ 

	 คดีได้’’	(สนธิสัญญาฉบับลงวันที่	7	พฤศจิกายน	2445,	1996)

 อนุสญัญาข้างต้นได้ชีป้ระเดน็กลุม่ชาตพินัธุจ์นีเมอืงอุบลราชธานี	2	กลุ่ม	กลุ่ม

คนอารกัขาของฝร่ังเศส	และกลุม่เจ้าภาษนีายอากรทีท่�างานให้กับรัฐบาลสยามในพืน้ที่

แขวงจ�าปาศักดิ์	 เป็นท่ีน่าสังเกตว่า	 คนในบังคับฝร่ังเศสเป็นประเด็นที่รัฐบาลสองประเทศ

ท�าการยื่นข้อเสนอในการก�าหนดสถานภาพของคนกลุ่มนี้อยู่เป็นระยะ	ๆ	รวม	6	ฉบับ	เริ่ม

ในอนุสัญญา	พ.ศ.2436	อนุสัญญาสัญญา	พ.ศ.	2450	อนุสัญญา	พ.ศ.	2468	อนุสัญญา	พ.ศ.	

2484	อนุสัญญา	พ.ศ.	2488	และ	อนุสัญญา	พ.ศ.	2489	หนังสือสัญญาระหว่างกรุงสยาม	

กับ	ฝรั่งเศส	ลงวันที่	23	มีนาคม	ร.ศ.	125	(ค.ศ.	1907/2450)	ระบุคนเอเชียในบังคับฝรั่งเศส

เอาไว้ในข้อ	5	และ	6	(วมิลพรรณ	ปีตธวชัชยั	,2547	;ประมวลสนธสิญัญาก�าหนดเส้นชายแดน

อินโดจีน-สยาม,	1866-1946)

	 ปัญหาคนในคุ้มครองของต่างชาติท่ีเกดิจากสัญญาสยาม-ฝรัง่เศส	ฉบบัพ.ศ.	2450	

ส่งผลให้ในปี	พ.ศ.	2452	รัชกาลที่	5	แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงตราพระราชบัญญัติจีนใหม่	

ร.ศ.	127	เพื่อใช้ก�าหนดคุณสมบัติของคนจีนที่เข้าท่าเรือสยามอย่างเข้มงวด	อย่างไรก็ตาม	

วันที่	3	มิถุนายน	ปี	พ.ศ.	2454	ปรากฏหลักฐานการสืบสวนจีนนัดหยุดงาน	และประท้วง	ณ	

กรุงเทพมหานคร	ทางการสยามมีหลักฐานผู้วางแผนจลาจล	 ได้แก่	ทูตฝรั่งเศส	และจีนฮก

คนในบงัคบัฝรัง่เศส	(จีนก่อการก�าเริบและนัดหยดุงาน	ร.ศ.	129)	สถานกงสลุฝรัง่เศสในเขต

พื้นเมืองอีสานตั้งที่เมืองนครราชสีมา	 อุบลราชธานี	 พบหลักฐานครอบครัวคนจีนเมือง

อบุลราชธานทีีไ่ด้อพยพออกจากจ�าปาศักดิเ์ข้ามาต้ังรกรากในเมอืงอบุลราชธาน	ี2	กลุม่	กลุม่
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ท่ีสืบเช้ือสายตระกูลเจ้าภาษีนายอากร	 และกลุ่มพ่อค้ามีเครือญาติเป็นคนในบังคับฝรั่งเศส	

กลุ่มแรก	การเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์บอกเล่ายังพบร่องรอยคนจีนที่ตั้งรกรากในจ�าปาศักดิ์

สมัยสงครามโลกคร้ังท่ี	 2	 เมื่อสงครามสงบลงคนจีนกลุ่มนี้ได้เดินทางมาตั้งรกรากในเมือง

อุบลราชธานี	2	ครอบครัว	ได้แก่	หนึ่ง	กลุ่มเจ้าภาษีนายอากรที่ท�างานให้กับรัฐบาลสยามใน

พื้นที่แขวงจ�าปาศักดิ์	ตระกูลศาสตราคม	พ.ศ.	2450-2488	 (สุธีร์	ศาสตราคม,	สัมภาษณ์)	

กลุ่มสอง	ครอบครัวนางลัดดาวัลย์	แซ่ตั้ง	ภูมิล�าเนาเดิม	คือ	เมืองเก่า	จ�าปาศักดิ์	พี่น้องร่วม

สายโลหิตบางคนเป็นคนในบงัคบัฝรัง่เศสและอาศยั	ณ	สาธารณรฐัฝรัง่เศส	พร้อมการอธบิาย

สายตระกูลแซ่ตั้งของตนเอาไว้อย่างน่าสนใจดังนี้

  ‘‘บิดา-มารดาเดินทางเข้าสู่สยามเพราะความยากจน	ขึน้เรือโดยสารเข้า 

	 เมืองที่ท่าเรือคลองเตย	สมัยสงครามโลกครั้งที่	2	ไม่สามารถตั้งถิ่นฐานในดิน 

	 แดนตอนในสยาม	จงึได้เดนิทางลงไปพืน้ทีล่าวภาคใต้	ท�าการค้าขาย	ณ	เมอืง 

	 เก่าจ�าปาศักดิ	์ข้าพเจ้าถอืก�าเนดิขึน้ทีเ่มอืงเก่า	ระยะเวลาต่อมาบิดาได้ย้าย 

	 ถ่ินฐานมาท่ีเมอืงอุบลราชธาน	ีเปิดร้านขายหนงัสอื	ต่อมาเกดิไฟไหม้	บดิาได้หนั 

	 ไปรบัซือ้นุน่	มะขามเปียก	และหนงัววั	ส่งไปขายทีก่รุงเทพฯ	และหาช่องทาง 

	 เปิดโรงงานปอ	มารดานัน้รบัเยบ็เส่ือ	ขายลกูชิน้	และห่อหมกปลา	ในปี	พ.ศ.	 

	 2515-2516	เกิดไฟไหม้โรงปอ’’	(ลัดดาวัลย์	แซ่ตั้ง,สัมภาษณ์	)

	 กลุ่มชาติพันธุ์จีนเมืองอุบลราชธานีในฐานะคนในอารักขาของฝรั่งเศสช้ีให้เห็น

หน่วยทางการเมืองของสยามในพื้นที่หัวเมืองลาวตะวันออก	พบหลักฐานการตั้งถิ่นฐาน

ของคนจีนเมืองอุบล	และจ�าปาศักดิ์	ทั้งยังพบว่า	คนจีน	มีการเดินทางเทียวไปเทียว

มาระหว่างเมืองอุบลและจ�าปาศักดิ์	ในการประกอบอาชีพ	วันที่	14	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2468	

รัฐบาลฝรั่งเศส	ได้ตกลงเซ็นสัญญากับรัฐบาลสยาม	ณ	กรุงปารีส	เรื่องมิตรภาพด้านการค้า	

และการเดินเรือ	ทั้งนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติม	อนุสัญญาว่าด้วยอ�านาจศาล	ซึ่งน�าใช้ต่อคนสัญชาติ

ฝรั่งเศส	 (พลเมือง	 ราษฎร	และผู้อยู่ใต้การปกครอง)	อยู่ในราชอาณาจักรสยามจ�านวน	11	

มาตรา	ในมาตราที่	2	ได้ระบุพื้นที่เมืองอุบลความว่า

	 	 	 	 ‘‘มาตรา	2

  จนกว่าจะถงึวนัทีก่ฎหมายสยามดัง่ทีก่ล่าวอยูข้่างบนนัน้	จะมผีลบงัคบัใช้,	 

	 ราษฎรชาวเอเชยี	และผูท่ี้อยูใ่นการปกป้องของฝร่ังเศส	ซึง่อาศยัอยูใ่นแขวงอดุร	 

	 และอสีาน	ซึง่ได้ขึน้ทะเบยีนกบักงสลุฝร่ังเศส	อยู่ทีส่ยามจะเป็นวันใดก็ตาม,	ก็ 

	 คอืราษฎรชาวเอเชีย	และผูท่ี้อยูใ่นการปกป้องของฝรัง่เศสซึง่อาศยัอยูน่อกเขต 

	 แขวงเหล่าน้ัน	และได้ขึน้ทะเบยีนกบักงสงุฝรัง่เศส	อยูท่ีส่ยาม	ก่อนวนัที	่23	 

	 มีนาคม	1907,	ซึง่เป็นวนัลงนาม	ในสนธสิญัญาฉบบัล่าสดุระหว่างฝร่ังเศส	และ 

	 สยาม,จะได้ขึน้กบัศาลระหว่างประเทศ...’’	(ประมวลสนธิสญัญาก�าหนดเส้น 
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	 ชายแดนอินโดจีน-สยาม,	1866-1946;	วิมลพรรณ	ปีตธวัชชัย,	2547)	

 3. กลุ่มชาติพันธุ์จีนเมืองอุบลราชธานีกับบทบาททางสังคมปีพ.ศ. 2447-2472

	 บทบาทชาวจีนในสยามปรากฎหลักฐานที่เด่นชัดในเรื่องการค้า	ทั้งนี้	ศุภการ	

สิริไพศาล	 ได้ยกย่องกลุ่มชาติพันธุ์จีนโพ้นทะเลสยามว่ามีความสามารถในการประสม

ประสานเป็นหนึ่งเดียวกับวัฒนธรรมกระแสหลัก	 แม้จะได้รับแรงกดดันจากกฎหมายกีดกัน

การประกอบอาชีพ	การตั้งถิ่นฐาน	และการถือสัญชาติ	(ศุภการ	สิริไพศาล,	2552:	79-102)	

เนื้อหาส่วนนี้ต้องการวิเคราะห์บทบาทกลุ่มชาติพันธุ์จีนเมืองอุบลราชธานี	 ด้านสังคม	 3	

ประเด็นกล่าวคือ	นโยบายการประสมกลมกลืนทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมต่อจีนของรัฐบาล

สยาม	กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์และโรงเรียนจีน	

	 3.1	 นโยบายการประสมกลมกลืนทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมต่อจีนของรัฐบาล

สยาม	รฐับาลสยามได้ด�าเนินนโยบายการประสมกลมกลืนทางเชือ้ชาตแิละวฒันธรรมต่อกลุม่

ชาตพินัธุจ์นี	มาตรการทีง่่ายทีส่ดุ	คอื	การแต่งงานข้ามวฒันธรรม	เนือ่งจากลูกครึง่จนี-สยาม

จะกลายเป็นสยามไปในที่สุด	 ด้วยการใช้ชีวิตตามวัฒนธรรมมารดา	 และเข้ารับราชการ	

ปรากฏหลักฐานที่ส�าคัญความว่า

  ‘‘...จนีทีเ่ข้ามาตัง้ท�ามาหากนิอยู่ในเมอืงไทยนัน้	ตามธรรมดากย่็อม 

	 แต่งงานกบัผูห้ญงิไทยอยูแ่ล้ว	แต่หญงิทีแ่ต่งงานกบัจนีนัน้ย่อมเปนหญงิชัน้ต�า่ 

 โดยมากปราศจากความเล่าเรยีนศกึษาท่ีเปนพืน้ของความรกัชาตบ้ิานเมอืงแล 

 ความซือ่ตรงจงรักภกัดต่ีอสิง่แลผูมี้คุณ	แต่ถงึฉนัน้กด็ภีรรยาจีนโดยมากย่อมม ี

 อนิฟลเูอนซ์ในสามีแลเปนทีร่กัแลไว้วางใจในการงานต่าง	ๆ 	ตามทีไ่ด้สงัเกตมา 

	 เมือ่ภรรยานัน้เปนไทยแท้	จนีผู้เปนสามนีัน้ย่ิงเปนไทยมากขึน้	แลบตุรนัน้กเ็กอืบ 

	 เลยเปนไทยทเีดยีวเมือ่ภรรยาย่อมจะชกัจงูทีเ่ปนสามีให้ถอืเพศไทยแลเปนไทย	 

 (ส�าเนา	เมมเมอร์รันด�า	ปัญหาจนี)	ได้ดงันัน้แล้ว	กค็วรด�ารห์ิการให้ดรณุชีัน้ต�า่ 

 แลช้ันกลางท่ีย่อมจะแต่งงานกับจนีนัน้ให้ได้รบัความเล่าเรยีนสัง่สอนตามสมควร	 

	 ในทางที่จะผูกพันชักจูงให้สามีแลบุตรนั้นเปนไทยไปด้วย

  ทางสาสนาน้ันเม่ือฝ่ายภรรยาเปนผูน้ยิมนบัถอือยูม่ากแล้ว	สามแีล 

	 บตุรนัน่กย่็อมนยิมตาม	กเ็ปนทางทีจ่ะชกัจงูให้คนต่างชาตต่ิางภาษากนันัน้กลับ 

	 สนทิชดิชมเปนชาตเิดยีวกนัได้ด้วยอกีอย่างหนึง่เหมอืนกนั...’’	(ส�าเนาเมมเมอร์ 

	 รันด�าปัญหาจีน)	

	 อย่างไรก็ตาม	การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของหญิงลาวเมืองอุบลฯ	นั้นแตกต่าง

จากบันทึกส่วนกลางที่คู่สมรสเป็นหญิงระดับล่าง	 และระดับกลางท่ีไม่ได้รับการศึกษา	

เนื่องจากหญิงลาว	2	คนที่แต่งงานกับจีนต่างด้าวนั้นเป็นกลุ่มธิดาตระกูลผู้ปกครอง	นางค�า

โพ	มหาชนะวงศ์	(2524)	ได้เล่าประวัติครอบครัวสามีเอาไว้อย่างน่าสนใจดังนี้	“ราว	ปี	พ.ศ.	

2434	นักแสวงหาโชคลาภจากจีนแผ่นดินใหญ่ได้เดินทางมายังสยาม	ณ	เมืองฟ้าหยาด	คน
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ท้องถิน่เรยีกเขาว่าเจ๊กสร้อยเป็นเจ๊กหางเปีย	ท่ีขยนัขันแขง็	ได้เป็นลกูเขยเจ้าเมอืงฟ้าหยาด	

มีที่ดินมากมาย	เจ๊กสร้อยมีบุตรธิดา	รวม	3	คน	บุตรสาวคนโต	เกิดในปี	พ.ศ.	2444	บุตรชาย

คนที่	2	ของเจ๊กสร้อยเกิด	ในปี	พ.ศ.	2449	ซึ่งอายุน้อยกว่าบุตรสาวคนโต	5	ปี	และบุตรชาย

คนเล็กเกิดในปี	พ.ศ.	2451”	(นางค�าโพ	มหาชนะวงศ์,	สัมภาษณ์)	

	 สิ่งที่น่าสนใจในครอบครัวนี้	คือเจ๊กสร้อยมีน้องชายร่วมบิดามารดาเดียวกัน	ที่ตั้ง

ถิน่ฐานทีเ่มืองนคราชสีมา	เม่ือปี	พ.ศ.	2454	เจ๊กสร้อยเสียชีวิตลงไป	ภรรยาของเขาได้แต่งงาน

ใหม่กับกลุ่มลูกหลานเจ้าเมืองฟ้าหยาด	กลุ่มลูกครึ่งจีน-ลาว	ครอบครัวนี้	ได้ถูกตัดขาดจาก

วัฒนธรรมจีน	 และกลายเป็นพลเมืองสยามไปในที่สุด	ปรากฎการณ์นี้คือสิ่งที่รัฐบาลสยาม

ต้องการให้เกิดขึ้น	ดั่งชีวิตบุตรชายคนที่	2	ของเจ๊กสร้อยเติบโตที่เมืองฟ้าหยาด	ด้วย

การเล้ียงดจูากบดิาเลีย้งนายค�าทศัน์	โสรวงศ์	ขณะเดยีวกนั	เมือ่จบการศกึษาภาคต้นนาย

บญุมไีด้เดนิทางเข้ามาศกึษาต่อทีต่วัเมอืงอบุลราชานภีายใต้การอุปถัมภ์ของน้าชาย	คอื	นาย

หอม	สวุรรณกูฎ	ข้าราชการสงักดักระทรวงธรรมการ	ต่อมาส�าเรจ็โรงเรยีนการฝึกหดัครเูมอืง

อุบลราชธานี	พร้อมการรับราชการต�าแหน่งครูสอนคณิตศาสตร์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช	

ช่วงต้นทศวรรษท่ี	2470	นายบญุมีได้สมรสกบัเครอืญาตฝ่ิายมารดาด้วยการคลมุถงุชน	ภรรยา

ชื่อนางค�าโพ	สุวรรณกูฎบุตรของนายเอี้ยง	สุวรรณกูฎ6	และนางเหม	สุวรรณกูฎ7 นายบุญมี	

กับนางค�าโพ	มหาชนะวงศ์	มีบุตร-ธิดารวมกัน	15	คน	ช่วงปลายทศวรรษที่	2470	นายบุญ

มีได้เดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง	พร้อมกันนั้น	นายบุญมี	 ได้

ย้ายโอนเข้ารับราชการในสังกัดหน่วยงานศึกษานิเทศก์	 กระทรวงธรรมการ	 ท�างานรับใช้

ราชการครอบคลุมพื้นที่บุรีรัมย์	อุบลราชธานี	จ�าปาศักดิ์	 และเชียงตุง	ครอบครัวนายบุญมี

ได้ตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรในเมืองอุบลราชธานีตั้งแต่	 ปี	 พ.ศ.	 2473	 (ปรีชา	 มหาชนะวงศ์,	

สัมภาษณ์)

	 ปรีชา	มหาชนะวงศ์	ได้ให้ข้อมูลชวีติของบดิาเพิม่เตมิว่า	เมือ่จบวชิากฎหมายจาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	และการเมือง	นายบุญมียังคงท�างานราชการ	ด้วยเกรงว่าจะไม่มี

เงินจุนเจือครอบครัวหากประกอบอาชีพอิสระ	 เช่น	 ทนายความ	 ความกล้าในการต่อสู้ชีวิต	

ความทะเยอทะยานในการสะสมทุนทรัพย์อย่างบิดาของเขาคือ	 เจ๊กสร้อยไม่หลงเหลืออยู่

ในตัวของบุญมี	 ผู้ผ่านขบวนการถูกท�าให้เป็นพลเมืองสยามอย่างสมบูรณ์	 ยิ่งไปกว่านั้น

 6 นายเอีย้ง	สวุรรณกฎู	(หมืน่กาจพาลเกรง)	เกดิทีบ้่านยางสกักะโพลุ่ม	ม่วงสามสบิ	เป็นแบบฉบบั
ของผู้กว้างขวางส�าเร็จการศึกษาที่โรงเรียนนายสิบ	จอหอ	นครราชสีมา	รับราชการต�ารวจยศสุดท้าย	คือว่าที่

ร้อยตรีเอี้ยง	สุวรรณกูฎ

 7นางเหม	สุวรรณกฎู	ถอืก�าเนิดและเตบิโต	ณ	คุ้มวดัป่าน้อย	เมอืงอบุลราชธาน	ีสมรสกับนายเอ้ียง

ด้วยการคลุมถุงชน	และมีธิดาคนเดียวชื่อนางค�าโพ	(สุวรรณกูฎ)	มหาชนะวงศ์	เกิดใน	ปี	พ.ศ.	2456
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นายบุญมคีวามเช่ือว่าอาชพีรบัราชการคอืความมัน่คงทีสุ่ดในชีวติ	บ้ันปลายชีวตินัน้ป่วยเป็น

โรคพาร์คินสัน	 หลังการเดินทางจากเชียงตุง	 ด้วยการว่ายน�้าข้ามแม่น�้าแม่สาย	 พร้อมการ

เดินเท้ากลับเมืองอุบลราชธานี	และเสียชีวิตด้วยวัย	56	ปี	ใน	ปี	พ.ศ.	2505	(ปรีชา	มหาชนะ

วงศ์,	สัมภาษณ์)	ครอบครัวนายบุญมีไม่เหลือร่องรอยและวัฒนธรรมของจีนอยู่เลย	เรื่องราว

ชีวิตของบรรพบุรุษดูเป็นต�านานที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง	 ทั้งยังเป็นท่ีรับรู้

ของคนจีนเมืองอุบลราชธานีดั้งเดิมว่าครอบครัวนายบุญมีมีเชื้อสายจีน	

	 3.2	กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์	ในปี	พ.ศ.	2456	เกิดภาวะข้าวยากหมากแพง	

กล่มชาติพันธุ์จีน	และพ่อค้าเมืองอุบลราชธานี	ศรีสะเกษ	ขุขันธ์	พิบูลย์มังสาหารราว	13	คน

มีบทบาทด้านสังคมสงเคราะห์ท่ีโดดเด่นด้วยการบริจาคข้าวแก่ผู้ประสบภัยอดอยาก	ระยะ

เวลาดังกล่าวคือ	 สมัยแรกที่ปรากฎหลักฐานการด�าเนินกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ใน

บริเวณเมืองอุบลราชธานี	 ซึ่งตรงกับการช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ของสมาคมจีนใน

กรุงเทพฯ	 เช่นเดียวกัน	 เนื่องจากทางการสยามได้เร่ิมตั้งข้อสังเกตการเคลื่อนไหวทางการ

เมอืงของกลุม่สงัคมนิยมอาจเป็นภัยคกุคามต่อสยาม	ท้ังน้ี	การรวมกลุม่	การพบปะของกลุม่

ชาตพินัธุจ์นีสยามจงึเป็นสิง่ต้องห้าม	รชักาลท่ี	6	ได้ทรงพระราชนพินธ์บทความทีต่่อต้านจนี	

คอื	จนียวิแห่งบรูพาทิศ	ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นจุดเร่ิมต้นการด�าเนนิกจิกรรมด้านสงัคมสงเคราะห์

ของกลุ่มชาติพันธุ์จีนในสยามโดยรวม	 เพื่อลดแรงปะทะจากรัฐบาลสยามในปัญหาการ

เคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์จีนสยาม

ตารางที่ 2	บัญชีรายชื่อ	ผู้ที่มีจิตศรัทธาถวายข้าวเป็นของหลวง	ส�าหรับแจกจ่ายแก่ราษฎร

	 ที่อดอยาก	รายละเอียดแจ้งต่อไปนี้

เลขที่ ชื่อ อายุ ชื่อสามี/ภรรยา
จ�านวนข้าว ราคา

หมายเหตุ
หาบ ชั่ง บาท สตางค์

1 จีนโต 42 หล�่า 12 - 80 -

2 จีนซุยตี่ 33 จีน 6 - 48 -

3 นายผึ้ง 29 พวง 2 - 14 -

4 นายแสน 42 อูด 1 - 8 -

5 นายทองพูล 24 อิ่ม 2 - 14 -

6 จีนนีม 23 แจ้ง 2 - 14 -

7 จีนไล้ติก 32 มาก 1 - 8 -

8 จีนเป 49 สมบูรณ์ 2 - 14 -
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9 อ�าแดงเป 34 นายแดง - 20 3 -

10 นายพลั่ง 49 เปะ 2 - 14 -

11
อ�าแดงทอง

มาก
21

- 2 - 14 -

12 นายหวอด 31 ใหญ่ 1 - 8 -

13 ท้าวสุริโย 49 เจียง 20 - 108 -

รวมทั้งสิ้น 53 20 339 -

 ที่มา	:	ใบบอกพระยาศรีธรรมสุกราช	ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลอุบลราชธานี	ที่	

630/9550	ศาลาว่าการมหาดไทย	วันที่	21	เดือนมกราคม	ร.ศ.	131	(พ.ศ.	2456)

	 กิจกรรมทางการกุศล	หรือการสังคมสงเคราะห์ได้กลายมาเป็นแบบแผน	หรือจุด

ประสงค์หลกัอนัหน่ึงในการต้ังสมาคม	และชมรมของคนจนีตราบเท่าทกุวนันีน่้าสนใจว่า	คน

จีนเมืองอุบลราชธานีได้รับการหล่อหลอมด้านแนวคิดมาจากที่ใด	

	 3.3.3	โรงเรียนจีน	“โรงเรียนจีนแห่งเดียวในจังหวัดอุบลราชธานีเดิมชื่อ	โรงเรียน 

เจี๊ยหม่ง	ก่อตั้ง	ในปี	พ.ศ.	2470	ณ	ศาลเจ้าพุทธก๋ง	ถนนพรหมเทพ	ในปี	พ.ศ.	2474	ย้าย

มาตั้งเลขที่	 99	 ถนนเขื่อนธานี	 ปัจจุบันตั้งที่	 185	 ถนนเขื่อนธานี	 บนเนื้อที่	 2	 ไร่	 วันที่	 1	

สิงหาคม	2489	ได้เปลี่ยนชื่อเป็นฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี	ท�าการเรียนการสอนในระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่	1-	4”	(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,	Website)	

	 บทบาทด้านสังคมของกลุ่มชาติพันธุจี์นช่วงปี	พ.ศ.	2447-2472	ในเมอืงอบุลราช

ธานีปรากฎบทบาทที่เด่น	3	ด้าน	คือ	หนึ่ง	การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม	ลูกหลานจีนที่เกิดใน

เมืองไทยได้รับสัญชาติเป็นไทย	 รัฐบาลสยามสนับสนุนให้คนจีนแต่งงานกับหญิงไทย	 เมื่อ

สยามได้วิเคราะห์การรุกคืบของกลุ่มปฎิรูปแห่งจีนแผ่นดินใหญ่ที่ต้องการล้มล้างราชวงศ์

แมนจ	ูรฐับาลสยามได้เริม่วเิคราะห์การจดัตัง้สโมสรจนีสยาม	ว่ามส่ีวนเก่ียวพันกับนกัปฏิรูป

ในจีนแผ่นดินใหญ่หรือไม่	 ทั้งได้เริ่มตรวจสอบการรวมกลุ่ม	 การพบปะสังสรรค์ของกลุ่มคน

จีนในสยาม	 กลุ่มคนจีนสยามได้เริ่มการด�าเนินกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวหา

ว่าเป็นปรปักษ์ต่อสยามสอง	ในปี	พ.ศ.	2456	กลุ่มคนจีน	และพ่อค้าเมืองอุบลราชธานีและบริเวณใกล้เคียง

ตารางที่ 2 (ต่อ)	บัญชีรายชื่อ	ผู้ที่มีจิตศรัทธาถวายข้าวเป็นของหลวง	ส�าหรับแจกจ่ายแก่

	 		ราษฎรที่อดอยาก	รายละเอียดแจ้งต่อไปนี้

เลขที่ ชื่อ อายุ ชื่อสามี/ภรรยา
จ�านวนข้าว ราคา

หมายเหตุ
หาบ ชั่ง บาท สตางค์
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ได้บริจาคข้าวแก่ผู้ประสบภัย	ซึ่งเป็นกิจกรรมทางสังคมที่ได้รับการปฏิบัติกระทั่งปัจจุบัน	(พ.ศ.	2556)

	 ประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์จีนเมืองอุบลราชธานี	 ระหว่างปี	 พ.ศ.	 2447-2472	

การปฎิรูปการปกครอง	 และภัยคุกคามจากตะวันตกท�าให้กลุ่มชาติพันธุ์จีนมีบทบาทที่โดด

เด่นด้านในฐานะพ่อค้าคนกลาง	พ่อค้ารายย่อย	โดยเฉพาะกจิการค้าข้าว	เนือ่งจากรฐับาล

สยามท�าการส่งเสริมอาชีพการท�านา	คนจีนไม่มีบทบาททางการเมือง	ในด้านสังคมนั้น	คน

จีนที่เข้ามาตั้งรกรากก่อนปีพ.ศ.	2450	พบการประสมประสานเป็นหนึ่งเดียวกับสังคมเมือง

อุบลราชธานีในฐานะเขยสู่	คนจีนที่มาใหม่	คือสมัยรัชกาลที่	6	แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่นิยม

แต่งงานกับสตรีพื้นเมือง	 และยังพบการสร้างโรงเรียนในเมืองอุบลราชานี	 พบกลุ่มคนจีนที่

เทียวไปเทียวมาระหว่างเมืองอุบลราชนี	 และจ�าปาศักดิ์	 บางครอบครัวเป็นคนในอารักขา

ฝรั่งเศส	เวลา	25	ปี	นี้	กลุ่มชาติพันธุ์จีนเมืองอุบลราชธานีได้ถูกหล่อหลอมให้เป็นส่วนหนึ่ง

ของวัฒนธรรมกระเเสหลัก	2	แนวทาง	คือ	การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม	และระบบการศึกษา	

สมัยความรุ่งโรจน์และความอดทนอดกลั้น (พ.ศ. 2473-2488)

	 ในปี	พ.ศ.	2473	เป็นปีท่ีเปิดให้บรกิารรถไฟถงึสถานวีารนิช�าราบ	ปีสิน้สดุคอืหลงั

สงครามโลกครั้งที่	2	ระยะเวลา	15	ปี	มีนัยส�าคัญ	2	ประเด็น	กล่าวคือ	ความรุ่งโรจน์	กับ

ความอดทนอดกลั้น

 1. ความรุ่งโรจน์ ช่วงปี พ.ศ. 2473-2488

	 ความรุ่งโรจน์	หมายถึง	ความมั่งคั่งของชาวจีนจากกิจการเด่นคือ	โรงสีไฟ	โรงสี

ข้าว	การรับซือ้ของป่า	พชืไร่	และการเลีย้งสกุร	การสะสมทนุจากการค้าขายกบักองทพัญีปุ่น่	

ด้วยการวิเคราะห์บทบาทชาวจนีในกจิการทีก่ล่าวมาแล้ว	กจิการโรงสีไฟ	(โรงสีข้าว)	ซึง่ส่วน

ใหญ่เป็นสายตระกูลจีนรุ่นใหม่ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวพันกับรัฐบาลกลาง	 (เจ้าภาษีนายอากร)	

บรรพบุรุษเดินทางเข้าสู่เมืองอุบลราชธานีช่วงทศวรรษที่	2450-2470	บุตรที่เกิดก่อน	พ.ศ.	

2480	 ได้รับสัญชาติไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	กลุ่มชาติพันธุ์จีนกลุ่มนี้ไม่ได้รับผลกระ

ทบต่อการประกาศใช้พระราชก�าหนดเขตหวงห้ามต่างด้าว	สายตระกลูทีเ่ด่นได้แก่	กลุม่สะสม

ทุนสมัยสงครามโลกครั้งที่	2	ดัวยการประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับกองทัพญี่ปุ่นที่ตั้ง

ฐานทัพในเมืองอุบลราชธาน	ี คือสายตระกูลโค้ว	 (เกียรติด�ารง)	 พบปรากฎการณ์ที่อธิบาย

สมัยแห่งความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจเอาไว้	2	ประการ	กล่าวคือ	รถไฟ	กับกลุ่มชาติพันธุ์จีน

กับเศรษฐกิจเมืองอุบลราชธานี	และอุบลวานิชสมาคม

	 1.1	รถไฟ	และกลุม่ชาตพินัธุจ์นีกบัเศรษฐกจิเมอืงอบุลราชธาน	ีวลิเล่ียม	สกนิเนอ

ร์	ได้ให้ความส�าคญักบัรถไฟเป็นปัจจยัหลกัในการส่งเสรมิให้คนจนีได้เดนิทางมายงัภาคอสีาน

เพิ่มมากขึ้น	(สกินเนอร์,	2539)	สุวิทย์	ธีรศาศวัตร	ได้ให้ข้อคิดเห็นถึงผลกระทบของรถไฟที่

มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์จีนในอีสานเอาไว้	2	ประเด็น	คือ	การเกิดการขยายตัวของชุมชนการค้า	
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หรือชุมชนจีนในเมือง	และร้านค้าจีนในชนบท	และการเกิดอาชีพใหม่	(สุวิทย์	ธีรศวัตร,	

2551)	ในขณะทีร่ฐับาลสยามมนีโยบายกดีกนัระบบการศกึษาจนีในราชอาณาจักรไทย	เมอืง

อุบลราชธานีกลับยินดีปรีดากับการเข้ามาของรถไฟ	 พร้อมการอพยพเข้ามาของกลุ่ม

ชาติพันธุ์จีนระลอกใหม่	ได้แก่	ตระกูลแต้:	พันธ์นิกุล	และเตชะรุ่งไพศาล	ตระกูลอึ้ง:	นาย

อึ้งยี่เซี่ยน	 ต่อมาเปลี่ยนนามสกุลเป็นวิริยสิทธาวัฒน์	 ตระกูลนายเจียงเม้ง	 แซ่ลิ้ม	 (ลิม

ปทีปรากร)	 ประเด็นรถไฟ	การขยายตัวทางการค้า	 กับการเกิดอาชีพใหม่	 นายหนหวยให้

ข้อมูลรถไฟเอาไว้ดังนี้

 	 “ในปี	พ.ศ.	2472	ผมเหน็รถไฟคร้ังแรกในชวิีตทีส่ริุนทร์...ชอบดรูถไฟ 

	 ท่ีมาจากโคราชมีคนขึ้นลงพลุกพล่านมีสินค้าขายต่าง	 ๆ	 ...มีสิ่งแปลกหู 

	 แปลกตา...สนิค้าอาหารจากบางกอกก็มแีปลก	ๆ 	ปลาทนูึง่,	ปลาทูเค็ม	และ 

	 ทุเรียน	ส้มโอหวาน	ส้มเขียวหวาน...	(ศิลปชัย	ชาญเฉลิม,	2534)...	พอขึ้นปี	 

	 พ.ศ.	2473	รถไฟกเ็ปิดเดนิต่อจากศรสีะเกษถึงอุบลฯ	ทีส่ถานวีารินทร์ช�าราบ... 

 เมือ่รถไฟเดนิสะดวกจากกรงุเทพฯ	แล้วเช่นนีค้วามเจรญิทัง้หลายแหล่กห็ลัง่ไหล 

 มาตามทางรถไฟ...สายไฟในถนน...การค้าขายเจรญิเตม็ท่ี	คนต่างถิน่เริม่เข้ามา 

	 ตั้งรกรากท�ามาหากิน...”	(ศิลปชัย	ชาญเฉลิม,	2534)

	 รถไฟได้สร้างโอกาสให้กบักลุ่มชาติพนัธุจ์นีในการสร้างฐานะในเมอืงอบุลราชธานี

ที่เด่น	คือกิจการโรงสี	กล่าวคือ	นายเนย	สุจิมา	ผู้แทนราษฎรเมืองอุบลราชธานีได้ให้ความ

รู้การท�ามาหาเลีย้งชพีของพลเมืองเอาไว้	เม่ือวนัที	่29	มนีาคม	2477	ดงันี	้“ส่วนมากประกอบ

อาชีพการท�านา	 และนาท่ีท�านั้นก็เป็นนาของตน	 มิได้เช่าจากผู้อ่ืน	 ทั้งน้ีก็โดยได้รับมรดก

ตกทอด	และโค่นสร้างถางป่าเอาเองตามก�าลงัแรง	การค้าขายตกอยูใ่นมอืชาวจนี	แม้พลเมอืง

จะมีการค้าขายบ้างก็เพียงเล็กน้อยพืชผลที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอันจัดเป็นส่วนส�าคัญในทาง

สินค้า	คือ	ข้าว	ครั่ง	ไม้ผล	หนัง	เขา	นอกจากนี้ก็มีการเลี้ยงสุกรบ้าง	บางครอบครัวพอได้ซื้อ

ขายแลกเปลี่ยนเป็นก�าลังไปวันหนึ่ง	ๆ	...”	(เนย	สุจิมา,	2539)

	 วันที่	 12	 พฤศจิกายน	 2477	 นายเลียง	 ไชยกาล	 ได้ปาฐกถาเรื่องสภาพเมือง

อุบลราชธานี	 ปรากฎปัญหาการค้าข้าวของเมืองอุบลราชธานีกับเส้นทางรถไฟเอาไว้อย่าง

น่าสนใจ	ความว่า	“...โภคทรัพย์ที่จ�าหน่ายในตลาดสินค้านั้น	ๆ	ก็ดี	เช่นข้าวเป็นต้น	กว่าจะ

ถงึตลาดสนิค้า	ต้องเสียค่าระวางรถไฟอย่างมากเป็นเหตใุห้ตัง้ราคาสูงกว่าราคาข้าวทีม่าจาก

จังหวัดอื่น	ดังนั้นจึงจ�าหน่ายไมไ่ด้	หรือถ้าได้ก็ไม่มีก�าไร...”	(เลียง	ไชยกาล,	2539)	เป็นที่น่า

สังเกตว่า	นายเลียงได้เสนอประเด็นด้านลบเรื่องรถไฟ	กับการขายข้าวสาร	 เนื่องจากการ

เสียค่าระวางที่สูงกว่าที่อื่น	 เพราะสถานีปลายทางวารินช�าราบน้ันห่างไกลกว่าพื้นที่อื่น	 ๆ	

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ซึ่งไม่เคยมีผู้ใดได้ชี้ประเด็นนี้มาก่อน	
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	 1.2	 อุบลวาณิชสมาคม	หนึ่งปีหลังการเปิดให้บริการรถไฟถึงสถานีวารินช�าราบ	

วันที่	17	กันยายน	พ.ศ.	2474	กลุ่มชาติพันธุ์จีนเมืองอุบลราชธานีได้ท�าการตั้งสมาคม	ชื่อ	

อุบลวานิชสมาคม	บรรดาผู้ริเริ่ม	กล่าวคือ	พระพรพิทักษ์	หลวงพลภักดิ์พานิช	นายสวัสดี	

ถิรพัฒน์	และนายทองอินทร์	อุดลเริ่ม	มีจุดประสงค์แรกเริ่มในด้าน	การส่งเสริมความสามัคคี	

ศีลธรรมจรรยาวัฒนธรรม	 ส่งเสริมความรู้ในด้านธุรกิจการค้า	 ส่งเสริมการกีฬาและบันเทิง	

ส่งเสริมการกุศลสาธารณะ	 และส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม	 และอื่น	 ๆ	

(อุบลวานิชสมาคม,	2524)	ประเด็นที่น่าสนใจของสมาคมนี้	คือ	นายกสมาคม	กิจกรรมของ

สมาคม	 และการแตกหน่อเป็นสมาคมสายตระกูล	 และมูลนิธิ	 ต่าง	 ๆ	 ในเวลาต่อมา	 จด

ทะเบยีนสมาคมใน	ปี	พ.ศ.	2525	(อนันท์ธนา	เมธานนท์และณฐัพชัร์	เตชะรุง่ไพศาล,	2556)

 2. ความอดทนอดกลั้น ช่วงปีพ.ศ.2473-2488

	 ความอดทนอดกลั้นของกลุ่มชาติพันธุ์จีนในฐานะคนต่างด้าวที่ต้องอพยพออก

จากเมอืงอุบลราชธาน	ีและอ�าเภอวารนิช�าราบ	จากพระราชก�าหนดเขตหวงห้ามคนต่างด้าว	

(พ.ศ.2484)	 สืบเน่ืองมาจากระบบการเมืองเป็นไปอย่างเคร่งเครียด	 เนื่องจาก	 หลัง

สงครามโลกครั้งที่	1	ไม่นาน	ได้เกิดกระแสชาตินิยมจีนขึ้นในสยาม	รัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 สมัยการเรียนรู้ประชาธิปไตยหน่วยเลือกตั้งครั้งแรกอยู่ที่วัด	 และ

โรงเรียน	ผลการเลือกตั้งปี	พ.ศ.	2476	มีผู้แทน	3	คน	คือนายเลียง	ไชยกาล	นายทองอินทร์	

ภูริพัฒน์	และนายเนย	สุจิมา	สถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศนั้นตรงกับสมัยรัชกาลที่	

8	 การก่อตัวของสงครามโลกคร้ังที่	 2	 ส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างจีนกับญ่ีปุ่น	

ช่วงญีปุ่่นปกครองเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ได้เร่งการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเพือ่เช่ือมกบัยโุรป	

พื้นท่ีสยามกับพม่าประสบเหตุการณ์ที่อยู่ในความทรงจ�าของผู้คนในประเด็นรถไฟสาย

มรณะ	 หรือการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้าแคว	 หลังสงครามโลกครั้งท่ี	 2	 เส้นทาง

ยทุธศาสตร์นีไ้ด้ถกูท�าลายลงไป	เป็นทีน่่าสงัเกตว่า	อาเซยีนมุง่การพฒันาเส้นทางเศรษฐกจิ

สายตะวันออก-ตะวันตก	 จุดหมายปลายทางคือเขตอุตสาหกรรมทวาย	ความคาดหวังของ

อาเซียนหลังสงครามเย็น	 จึงมิใช่สิ่งที่แปลกใหม่	 แต่ได้รับการวางแผนมาแล้วภายใต้ระบบ

อาณานิคม	

	 ปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ	รัฐบาลจอมพล	ป.	พิบูลสงครามสนับสนุนฝ่าย

อักษะ	ในขณะที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นกลุ่มพันธมิตร	ในปี	พ.ศ.	2483	ไทยได้

เรียกร้องเอาดินแดน	 5	 แห่ง	 ได้แก่	 ศรีโสภณ	 เสียมราฐ	พระตะบอง	 และจ�าปาศักด์ิ	 จาก

ฝรั่งเศส	รัฐบาลอาณานิคมฝรั่งเศสไม่ยินยอม	กระทั่งเกิดสงครามอินโดจีน	ค�าบอกเล่าของ

บุญเพ็ง	และสีฟองเรื่องการทิ้งระเบิดของ	“เฮือเหาะ”	ในเมืองอุบลราชธานีความว่า	“...ตอน

เช้าขณะพระสงฆ์ก�าลังฉันจังหัน	มีผู้มาแจ้งว่าให้พากันระมัดระวัง	 เตรียมพร้อมหลบภัยให้

จงดี	 เครืองบินฝรั่งเศสมาทิ้งระเบิดเมืองอุบลฯ	 เร็ว	ๆ	นี้	 ผู้คนทั้งหลายเกิดแตกตื่น	พากัน
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หอบลกูจงูหลานขนข้าวของ	ไปหาท่ีหลบภัยกนันอกเมืองอย่างโกลาหล	ไม่นานนกัเมอืงอบุลฯ	

ก็เงียบสงัดราวกับเมืองร้าง	 เหลือเพียงทหาร	 ต�ารวจ	 คอยตรวจตราดูแลรักษาบ้านเรือน

ทรัพย์สินที่ถูกทิ้งร้าง...”	(Websitte,)	ในปี	พ.ศ.	2484	จอมพลป.	พิบูลสงครามผู้น�ารัฐบาล

กรงุเทพมหานคร	ได้เกดิหวาดระแวงว่า	กลุ่มคนต่างด้าวจีนอาจเป็นไส้ศกึ	จ�าต้องขบัไล่พวก

เขาให้ออกจากเขตยุทธศาสตร์	 หลายครอบครัวถือก�าเนิดลูกน้อยคราวอพยพ	ส่วนหนึ่งได้

เริ่มต้นชีวิตครอบครัวอย่างสมบูรณ์	ดังกรณีศึกษา	3	ครอบครัว	กล่าวคือ	นายจุงเหยียน	

แซโ่ค้ว	นายแพทย์ประวิทย์	(แซ่อึ้ง)	วิริยสิทธาวัฒน์	และ	นายอดิศักดิ์	(แซ่ลิ้ม)	ลิมปทีปรา

กร	ได้ให้ข้อมูลประวัติครอบครัว	ชีวิตคราวพลัดถิ่นเอาไว้อย่างน่าสนใจดังนี้	

	 2.1	นายจุงเหยียน	แซ่โค้ว	ชาวอุบลราชธานีรับรู้เรื่องราวชีวิตของนายจุงเหยียน	

แซ่โค้ว	ทีเ่ริม่ต้นอย่างทุกข์โศกในฐานะพ่อหม้าย	เม่ือภรรยาคนแรกถกูฟ้าผ่าตาย	ภรรยาคน

ทีส่องแยกทางกันอย่างถาวร	นายจงุเหยยีน	แซ่โค้ว	เกดิปี	พ.ศ.	2450	ทีซ่วัเถา	เป็นคนแต้จิว๋	

ในปีพ.ศ.	2463	อายุได้	13–14	ปี	เดินทางสู่สยามพร้อมพี่ชาย	พี่สะใภ้	และหลานชาย	อาศัย

ที่กรุงเทพฯ	มีอาชีพเป็นจับกัง	กรรมกรแบกข้าวสาร	สี่ชีวิตจากจีนแผ่นดินใหญ่ตัดสินใจเดิน

ทางสู่ที่ราบสูงโคราชเข้ามายังเมืองอุบลราชธานี	เนื่องจาก	มีความรู้สึกไม่สบายใจที่ท�างาน

ในกรุงเทพฯ	มีอันธพาลรบกวนอยู่เสมอ	นางพลา	ณ	อุบล	กล่าวว่า	“อาโค้วมาหมอนใบเดียว	

อาศยัใต้ถนุบ้านป้าเลีย้ง	สงิหษัฐติ	ต่อมาเกดิสงครามอินโดจนี	ต้องระบายคนจนีออกจากเมอื

งอุบลฯ	อาโค้วย้ายไปอยู่อ�านาจเจริญแล้วแต่งงานครั้งที่	3	ที่นั้น”	(พลา	ณ	อุบล,	สัมภาษณ์)	

เรื่องราวชีวิตของจุงเหยียนจบลงอย่างมีความสุขราวเทพนิยายด้วยการสมรสครั้งที่	 3	 กับ

สตรมีอญเมอืงอ�านาจเจรญิ	จงุเหยยีนและครอบครัวพีช่ายอาศยัแถวศาลเจ้าเมืองอ�านาจเจรญิ	

สองพี่น้องคิดค้นสูตรการท�าก๋วยเต๋ียว	 และเริ่มขายก๋วยเตี๋ยวในเมืองอ�านาจเจริญ	 ซึ่ง

สอดคล้องกบัการสนบัสนนุให้พลเมอืงขายก๋วยเตีย๋ว	ราวต้นทศวรรษที	่2490	หลังการยกเลิก

การห้ามต่างด้าวอาศยัในเขต	6	เมอืงยทุธศาสตร์	ได้	2	ปี	ครอบครวัพีช่ายได้ย้ายไปตัง้รกราก

ที่ เ มื อ ง ร ้ อ ย เ อ็ ด 	 จุ ง เ ห ยี ย น ตั ด สิ น ใ จ ย ้ า ย ก ลั บ ม า อ า ศั ย ที่ เ มื อ ง 

อุบลราชานี	

	 2.2	นายแพทย์ประวิทย์	(แซ่อึ้ง)	วิริยสิทธาวัฒน์		บุตรชายนายอึ้งยี่เซี่ยน	อาชีพ

ขายขนมเปี๊ยะ	เกิดในปี	พ.ศ.	2483	ณ	บ้านทุ่ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี	(หน้าสนาม

บนิกองบิน	21	ในปัจจบุนั)	เมือ่เคร่ืองบนิพนัธมติรทิง้ระเบิดในเมอืงอุบลราชธาน	ีมารดาต้อง

อุ้มทารกน้อยไปหลบซ่อนที่เล้าหมู	หลังกอไผ่	จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ที่โรงเรียน

เบ็ญจะมะมหาราช	 และได้ทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อที่	 โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ	 เป็น

นักเรียนแพทย์ศิริราชรุ่นที่	72	(พ.ศ.	2509-2510)	คณะเพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล	จบ

การศึกษาขั้นสูงสุดปริญญาโทที่สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์รุ่นที่	 2	 เป็นหมอศิริราชคนที่	 2	

ประจ�าเมืองอุบลราชธานี	 นายแพทย์คนแรกท่ีเปิดคลินิกตลอด	 24	 ช่ัวโมง	 ประวิทย์ได้เล่า
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ชีวิตยามพลัดถิ่นเอาไว้อย่างน่าสนใจดังนี้	“…พวกเราต้องอพยพไปอาศัยที่อ�าเภอยโสธร	จ�า

ได้ว่าล�าบากมาก	เตีย่ยงัท�าขนมขาย	รับจ้างท่ัวไป	การเล้ียงดลูกูเป็นไปอย่างยากล�าบาก	ผม

เข้าใจถึงความยากจนข้นแค้น	 เราไม่มีข้าวจะกิน	ผมยังจ�าได้เสมอว่า	ยายใจดีข้างบ้านเป็น

คนหยบิยืน่ข้าวปลาอาหารให้รบัประทานประทงัชวิีต	ผมไม่เคยลืมคณุยายใจดีท่านนีเ้ลย	ยงั

ไม่มีโอกาสกลับไปตอบแทนพระคุณท่านตราบเท่าทุกวันน้ี...”	 (ประวิทย์	 วิริยสิทธาวัฒน์,	

สัมภาษณ์)

	 2.3	นายอดิศักดิ์	(แซ่ลิ้ม)	ลิมปทีปรากร	นายอดิศักดิ์	ลิมปทีปรากร	ได้ให้ข้อมูล	

“โดยช่วงในปี	พ.ศ.	2480	นัน้ยงัมพีวกญีปุ่่นมาถล่มอยู	่โดยท่ีมเีหมาเจ๋อตุงกับเจยีงไคเช็คขับ

ไล่พวกญีปุ่น่	ช่วงประมาณ	2484	จีนเป็นการปกครองแบบสาธารณรฐั	กลุม่นยิมคอมมวินสิต์

ก�าลงัมาแรง	ดงันัน้รฐับาลไทยสมยัจอมพล	ป.	ออกนโยบายจิม้ค	ูไม่ให้คนจนีอยูใ่นเมือง	ท�าให้

ครอบครัวผมบิดาชื่อนายเจียงเม้ง	แซ่ลิ้ม	ต้องอพยพไปอาศัยที่อ�าเภอตระการพืชผล”	(อดิศักดิ์	

ลิมปทีปกร,สัมภาษณ์)	เป็นที่น่าสังเกตว่า	ทั้งสามครอบครัวได้ตัดสินใจย้ายกลับมาตั้งรกราก

ในเมืองอุบลราชธานี	 ในขณะที่หลายครอบครัวได้ตั้งมั่นในภูมิล�าเนาใหม่	 คนต่างด้าวจีนได้

รับสัญชาติไทยตามกฎหมายในปี	พ.ศ.	2520

	 ในปี	พ.ศ.	2473	กลุ่มชาติพันธุ์จีนเมืองอุบลราชธานี	ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมือง

อบุลราชธานเีพ่ิมข้ึนเนือ่งจากความสะดวกสบายของเส้นทางรถไฟ	พบกจิการโรงสีไฟ	(ข้าว)	

ตามริมฝั่งแม่น�้ามูล	ในปี	พ.ศ.	2474	คนจีนเมืองอุบลราชธานีได้ก่อตั้งอุบลวานิชสมาคมขึ้น	

อย่างไรก็ตาม	ประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีช่วงปี	พ.ศ.	2480	-2488	เป็นช่วงเศรษฐกิจ

ซบเซา	เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่	2	ช่วงปี	พ.ศ.	2484	-2488	คนต่างด้าว	กล่าวคือ	คนจีน	

คนเวียดนามต้องอพยพออกจากเมืองอุบลราชธานี	และวารินช�าราบ	ด้านการเมือง	การจัด

ตั้งเขตสมุหเทศาภิบาล	ใน	ปี	พ.ศ.	2478	ตระกูลเจ้าภาษีนายอากรเมืองอุบลราชธานีลงเล่น

การเมืองท้องถ่ิน	 ในขณะที่	 การเมืองระดับชาติเป็นของคนไทยเชื้อสายลาวตระกูลอาญาสี่

ดัง้เดมิ	ด้านสงัคม	คนจนียังนยิมส่งลกูหลานเข้าเรยีนโรงเรยีนจนี	แม้จะถกูกดีกนั	ตรวจสอบ

อย่างเข้มงวดจากรฐับาลกลาง	คนจนีทีเ่ข้ามาตัง้รกรากในเมอืงอบุลราชธานหีลงัปี	พ.ศ.	2479	

นยิมแต่งงานกบักลุม่ชาติพันธุจี์นด้วยกนัเอง	มากกว่าแต่งงานกับสตรพีืน้เมอืง	ยงัพบว่าคน

จีนในเมืองอุบลราชธานีมีการแต่งงานกับสตรีมอญเมืองอ�านาจเจริญอีกด้วย	 ทั้งนี้คนจีนส่ง

โพยก๊วนให้ญาติที่เมืองจีน	ประวัติศาสตร์ชาวจีนเมืองอุบลราชานี	พ.ศ.	2473-2488	ได้พบ

ว่า	คนจนีเป็นนกัเดนิทาง	นกัแสวงหาโชคลาภ	ผูร้อบรู	้บนพืน้ฐาน	ขยนั	ประหยดั	และอดออม	

สร้างให้คนจีนเหล่านี้ได้กลายเป็นผู้คุมเศรษฐกิจเมืองอุบลราชธานีกระทั่งปัจจุบัน

	 พัฒนาการทางประวัติศาสต์ชาวจีนเมืองอุบลราชธานี	ระหว่าง	พ.ศ.	2411-2488	

รวมระยะเวลา	77	ปี	หมายถงึการตัง้รกรากในเมอืงอบุลราชธานสีมัยเดยีวกบัเจ้าค�าผงสร้าง

บ้านแปงเมืองอุบลราชธานี	ดังนั้น	หากค�านวณอาศัยล�าดับรุ่นของกลุ่มชาติพันธุ์จีนได้	7	รุ่น	
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เท่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ลาว	คนเก่าแก่เมืองอุบลราชธานีให้เหตุผลว่า	คนจีนเมืองอุบลราชธานี

เป็นชุมชนแต้จิ๋ว	ในสายแซ่แต้	และแซ่ตั้งเป็นหลัก	เข้ามาตั้งรกรากที่ดินแดนอู่ผึ้งเนื่องจาก

พระเจ้าตากสินให้การอุปถัมภ์	(นางพลา	ณ	อุบล,	สัมภาษณ์)	งานวิจัยนี้แบ่งช่วงศึกษาและ

วิจัยออกเป็น	3	ระยะ	คือ	หนึ่ง	พ.ศ.	2411-2447	สอง	พ.ศ.	2447-2472	และ	สาม	พ.ศ.	

2473-2488	กลุ่มชาติพันธุ์จีนเมืองอุบลราชธานีมีบทบาทในเมืองอุบลราชธานี	 3	ด้านด้วย

กันได้แก่	เศรษฐกิจ	การเมือง	และสังคม	

 ด้านเศรษฐกิจ	 ชาวจีนมีบทบาทที่โดดเด่นที่สุดด้านเศรษฐกิจ	 ใน	 3	 ช่วงเวลา	

ช่วงทีห่นึ่ง	พ.ศ.	2411-2447	การอาชีพของชาวจีน	คือ	พ่อค้าเร่	พ่อค้าคนกลาง	พ่อค้า

ท้องถิ่นที่เทียวไปเทียวมาระหว่างโคราช	 เมืองอุบลฯ	และจ�าปาศักดิ์	 เส้นทางการค้าได้แก่

ทางบก	และทางน�้า	การอาชีพชาวจีนเมืองอุบลฯ	คือ	พ่อค้าระหว่างภูมิภาค	ข้าราชการจาก

ส่วนกลาง	และเจ้าภาษีนายอากร	3	ตระกูลได้แก่	ศรีธัญรัตน์	สุรพัฒน์	 โกศัลวัฒน์	มีฐานะ

เป็นเจ้าสวั	ช่วงท่ีสอง	พ.ศ	2447-2472	ท้ังน้ียังพบว่าคนจนีทีเ่ข้ามาตัง้รกรากช่วงปลายรชักาล

ที	่5	ประกอบอาชพีเกษตรกรรม	ปลูกผกัสวนครวั	และท�านา	พร้อมการประกอบอาชพีรบัจ้าง

ทั่วไป	เชื้อสายกลุ่มเจ้าภาษีนายอากรทั้ง	3	ตระกูลยังด�ารงฐานะเป็นเจ้าสัวประจ�าเมือง	ช่วง

ที่สาม	พ.ศ.	 2473-2488	 เมื่อรถไฟมาถึงสถานีวารินช�าราบ	 กลุ่มชาติพันธุ์จีนได้เข้ามาตั้ง

รกรากในเมืองอุบลราชธานีเพิ่มขึ้น	 ประกอบอาชีพท่ีหลากหลายที่เด่น	 ได้เก่	 กิจการโรงสี	

เลี้ยงสุกร	รับซื้อของป่า	และพืชไร่	เมืองอุบลราชธานียังเป็นศูนย์กลางการค้าปลีกและส่ง	ที่

รู้จักกันทั่วไปว่า	โชห่วย	ครอบคลุมเครือข่าย	ลุ่มน�้าโขง	ลุ่มน�้ามูล	และลุ่มน�้าศรีสงคราม	ใน

ปี	 พ.ศ.	 2474	 ได้พบว่ากลุ่มคหบดี	 พ่อค้าได้ตั้งอุบลวานิชสมาคมในการช่วยเหลือสมาชิก

ที่มาใหม่	การอ�านวยความสะดวกทางการค้า	และกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์	ทศวรรษที่	

2480	 กฎหมายกีดกันอาชีพต่างด้าวเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้คนจีนสามารถพัฒนาทักษะด้าน

การงานอย่างก้าวกระโดด

 ด้านการเมอืง	กลุม่ชาตพินัธุจ์นีไม่มบีทบาททางการเมอืงในสมยัที	่1-2	เนือ่งจาก

ค�าม่ันสัญญาท่ีมีต่อกลุ่มอาญาสี่ด้ังเดิมช่วงต้นทศวรรษที่	 2410	 เรื่องการวางตัวเป็นกลาง

ทางการเมือง	ห้ามยุ่งเกี่ยวกับกรณีพิพาทเจ้าเมืองอุบล	ฯ	คนสุดท้าย	กับกลุ่มอาญาสี่ดั้งเดิม	

อย่างไรก็ตาม	ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2478	กลุ่มชาติพันธุ์จีนสายตระกูลเจ้าภาษีนายอากรได้เริ่มลง

เล่นการเมืองระดับท้องถิ่น	 ช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี	 2	 พบการก่อตัวของเจ้าพ่อเมือง

อบุลราชธานทีีสื่บเชือ้สายมาจากตระกลูพ่อค้าต่างด้าวชาวจนี	ท�าการกกัตนุสนิค้า	ซึง่ละเมดิ

กฎหมายของรัฐบาลจอมพล	ป	.	พิบูลสงคราม	อันน�ามาซึ่งโศกนาฎกรรมประจ�าเมือง	ในปี	

พ.ศ.	 2484-2488	 กฎหมายเขตหวงห้ามต่างด้าวท�าให้เศรษฐกิจเมืองอุบลฯ	 ซบเซาลงไป	

เนือ่งจากสงครามโลกคร้ังท่ี	2	และการกดดันคนจีนต่างด้าวและครอบครวัให้อพยพออกจาก

พื้นที่เขตยุทธศาสตร์	เทศบาลอุบล	ฯ	และวารินช�าราบ	
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 ด้านสังคม	 เป็นประเด็นท่ีมีชีวิตชีวามากท่ีสุด	 อันเป็นประจักษ์พยานการด�ารง

อยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์จีนเมืองอุบลราชธานีที่มีความต่อเนื่องมากท่ีสุด	 ใน	 3	 ประเด็น	 การ

แต่งงานข้ามวฒันธรรม	ความเชือ่ภมิูปัญญา	และกจิกรรมสงัคมสงเคราะห์	ประเดน็แรก	กลุม่

ชาติพันธุ์จีนรุ่นที่	 1-	 5	ที่ได้เข้ามาตั้งรกรากในเมืองอุบลราชธานี	 ช่วงปี	พ.ศ.	 2322-2447	

นิยมแต่งงานกับสตรีพื้นเมืองลาว	 หรือสยาม	 คนจีนโพ้นทะเลเหล่านี้มีความพร้อมในการ

ประสมประสานเป็นส่วนหนึง่กบัชมุชนเมอืงอบุลราชธาน	ีอย่างไรก็ตาม	กลุ่มชาติพันธ์ุจนีรุน่

ที่	6-7	ที่เข้าเมืองอุบลราชานี	ช่วงปี	พ.ศ.	2450-2488	ไม่นิยมแต่งงานกับสตรีพื้นเมืองลาว	

หรือสยาม	ประเด็นที่สอง	 ศูนย์รวมจิตใจของคนจีนเมืองอุบลราชานี	 คือศาลเจ้าพุทธก๋งริม

ฝั่งแม่น�้ามูลฝั่งขวา	ซึ่งมีอายุได้	152	ปี	ระบบภูมิปัญญาจีนได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นใน

ระบบครอบครัว	และเครือข่ายเชิงอุปถัมภ์	พบหลักฐาน	ในช่วงกลางทศวรราที่	2440	เจ้าสัว

เสย	 (ขุนพิพัฒนพานิชย์)	 ได้อบรมสั่งสอนนายบุญมา	ชาญเฉลิมในการค้าขาย	คิดค�านวณ	

และการอ่านเขียน	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	 2470	ชุมชนจีนเมืองอุบลราชธานีเปิดกิจการโรงเรียนจีน

แห่งแรกซึ่งท�าการอบรมสั่งสอนบุตรหลานคนจีน	และกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง	ๆ 	กระทั่งปัจจุบันนี้	

ประเด็นที่สาม	 ช่วงต้นทศวรรษที่	 2460	 ค้นพบกลุ่มชาติพันธุ์จีน	 พื้นที่	 ศรีสะเกษ	 ขุขันธ์	

พบิลูมงัสาหารได้บรจิาคข้าวเปลือกให้หลวงแก่ผูอ้ดอยากในพืน้ที	่ชีใ้ห้เหน็การรเิริม่กจิกรรม

ด้านสังคมสงเคราะห์ของชาวจีนในสมัยรัชกาลที่	6	เป็นต้นมา	

	 ประวัติศาสต์ชาวจีนเมืองอุบลราชธานี	 ระหว่าง	 พ.ศ.	 2411-2488	 ชี้ให้เห็นว่า

คนนอกสังคมเมืองอุบลราชานี	 หรือสังคมสยามได้ปรับตัวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย	

ปัจจยัทีส่่งเสริมให้คนจนีประสบความส�าเรจ็ในเมืองอบุลราชาน	ีม	ี3	ปัจจยั	หนึง่	รฐับาลสยาม

สนับสนุนการตั้งรกรากของต่างด้าวเพื่อเพิ่มจ�านวนพลเมือง	 สอง	 คนจีนมีพื้นฐานมาจาก

อาชีพเกษตรกรเช่นเดียวกับคนพื้นเมือง	ต่างมีความมานะบากบั่น	ขยันหมั่นเพียร	คนพื้น

เมืองขาดทักษะด้านการค้าขาย	 คนจีนจึงเข้ามาเติมช่องว่างดังกล่าวให้กับเมืองอุบล	สาม	

รฐับาลสยามคดัสรรคนจนีให้เป็นผูขั้บเคลือ่นระบบเศรษฐกจิของสยามโดยรวม	อาจกล่าวได้

ว่า	คนจีนคือผู้กุมเศรษฐกิจเมืองอุบลราชธานีบทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัยชาว

จีนเมืองอุบลราชธานี	ระหว่าง	พ.ศ.	2411-2555	
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ประสบศักดิ์	ณ	 จ�าปาศักดิ์.	 2556.	 คณะศิลปศาสตร์	 ต�าบลเมืองบ้านศรีไค	 อ�าเภอวารินช�าราบ	 
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ประวิทย์	วิริยสิทธาวัฒน์.	9	พฤศจิกายน.	2555.	ประวิทย์การแพทย์คลีนิกเวชกรรม	เลขที่	277- 
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	 Spa	Ubon	Ratchathani)	เลขที่	212	โซนห้วยวังนอง	ซอยสมเด็จ	2	ถนนภาผล	 

	 ต�าบลห้วยวังนอง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี.
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________.	3	มีนาคม	2556.	บ้านวิภาคย์พจนกิจ	(สิงหัษฐิต)	เลขที่	114	ถนนพิชิตรังสรรค์	ต�าบล 
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วิโรจน์	เกียรตด�ารง.	12	กรกฎาคม	2556.	ร้านสหพันธ์เฟอร์นิเจอร์	ถนนพโลรังฤทธิ์	ต�าบลในเมือง	 

	 อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี.

สุธร์ี	ศาตราคม.	11	พฤศจิกายน	2555.	ร้านสามชยั	สาขา	1	ถนนผาแดง	ต�าบลในเมอืง	อ�าเภอเมอืง	 

	 จังหวัดอุบลราชธานี.	

อดิศักดิ์	ลิมปทีปรากร.	2	มกราคม	2556.	สมาคมแซ่ลิ้มอุบลราชธานี	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	 

	 จังหวัดอุบลราชธานี.




