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บทคัดย่อ 
บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งศึกษาภาพสะท้อนความเป็นสังคมชาวจีน 

ผ่านตัวบทของพระราชหัตถเลขา โดยใช้ข้อมูลจากพระราชหัตเลขาพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสแหลมมลายูคราว ร.ศ. 109 เป็น
กรณีศึกษา ผลการศึกษาพบว่า จากพระราชหัตถเลขา สะท้อนให้เห็นภาพสังคม
ชาวจีน 5 ด้าน คือ 1) ด้านความเชื่อ ได้สะท้อนแนวคิดดั้งเดิมจากสังคมจีนมาสู่
สังคมไทย โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องฮวงซุ้ยฝังศพ 2) ด้านการปกครอง ได้สะท้อน
การมีบทบาททางการเมืองของชาวจีนในสังคมไทย 3) ด้านเศรษฐกิจ ได้สะท้อน
การประกอบอาชีพท่ีใช้แรงงานเพื่อการอยู่รอดจนถึงการมีอ านาจทางด้านเศรษฐกิจ 
ได้ควบคุมกิจการหลายอย่าง 4) ด้านประเพณี ได้สะท้อนประเพณีเก่าแก่ท่ีปฏิบัติ
สืบต่อกันมาในชุมชน และ 5) ด้านวิถีชีวิต ได้บอกเล่าถึงความเป็นอยู่ อันเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนคนจีนได้อย่างชัดเจน ภาพของสังคมชาวจีนภาคใต้ผ่านพระ
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ราชหัตถเลขาฉบับน้ี นับเป็นอีกมุมมองหน่ึงท่ีท าให้เห็นพลวัตของสังคมชาวจีนภาค
ภาคใต้ท่ีมีความเป็นมาท่ียาวนาน เอกลักษณ์เฉพาะตัวและการอยู่รวมกันท่ียังคงมี
อิทธิพลมาสู่วิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนในปัจจุบัน 

ค าส าคัญ : พระราชหัตถเลขา ชาวจีนภาคใต้ของไทย ภาพสะท้อนสังคม 
Abstract 

This article aims to study the reflection of Chinese society in 
Southern Thailand through the text of the Royal letter of King 
Chulalongkorn when his majesty visited the Malay Peninsula in 
Rattanakosin era 109. The results showed that the text of the letter 
reflects the images of Chinese society in five aspects 1) Beliefs, 
reflecting the traditional concept from Chinese society into Thai 
society, especially beliefs about the cemetery and the funeral 2) 
Politics and administration, reflecting the political role of the Chinese 
in Thailand 3) Economy, reflecting the occupations of the Chinese in 
Thailand from labor-oriented jobs to businesses that give them 
economic power 4) Tradition, reflecting old Chinese traditions that 
continue to be practiced in the community 5) Lifestyle, clearly 
depicting the unique well-being of Chinese society in Southern 
Thailand. The portrait of Southern Chinese society through this Royal 
letter reflected the dynamics of Chinese society with a long history 
and the unique combinations that continue to influence the lifestyle 
of the ethnic Chinese in Thailand today. 

Keywords: Royal Writing; The Chinese in Southern Thailand; Social 
Reflection 
 
บทน า 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 เสด็จประพาส
แหลมมลายูหลายครา ได้แก่ รัตนโกสินทรศก 108 (พ.ศ. 2432) รัตนโกสินทรศก 
109 (พ.ศ.2433) รัตนโกสินทรศก 117 (พ.ศ. 2441) รัตนโกสินทรศก 120 (พ.ศ. 
2444) โดยเหตุท่ีพระองค์ทรงเชี่ยวชาญทางอักษรศาสตร์ จึงทรงมีพระราชนิพนธ์ใน
การเสด็จประพาสเป็นพระราชหัตถเลขาจ านวนหลายฉบับ พระองค์ได้เสด็จ
ประพาสหัวเมืองแหลมมลายูครั้งแรกเมื่อคราวเสด็จประพาสสิงคโปร์และชวา  
พ.ศ. 2413 (ร.ศ. 89) เมื่อครั้งเสด็จไปเมืองสิงคโปร์แวะประพาสเมืองสงขลา ต่อมา
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เสด็จไปอินเดีย พ.ศ. 2414 (ร.ศ. 90) ขากลับได้เสด็จประพาสหัวทะเลฝ่ายตะวันตก 
เมืองภูเก็ต เมืองพังงา เมืองไทรบุรี แล้วเสด็จทางสถลมารคจากเมืองไทรบุรี ข้าม
แหลมมลายูมาลงเรือพระท่ีน่ังท่ีเมืองสงขลากลับมากรุงเทพฯ (Chula Unisearch, 
2007) ซ่ึงในการเสด็จประพาสต่างประเทศแต่ละครั้งน้ัน บางครั้งพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์เล่าเหตุการณ์ต่าง  ๆ ท่ีได้
ทอดพระเนตรไว้เป็นหลักฐาน โดยทรงบันทึกเป็น 3 แบบ คือ 1. แบบจดหมายเหตุ
รายวัน 2. แบบพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ 3. แบบพระราชหัตถเลขาแจ้งข่าว
มายังผู้รักษาพระนคร  (Paladisai, S., 1997) ซ่ึงในคราวเสด็จพระราชด าเนิน
ประพาสแหลมมลายู ร.ศ. 109 (พ.ศ. 2433) มีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเสด็จประพาส 
ดังน้ี 1. จดหมายเหตุทางราชการ กรมพระสมมตอมรพันธุ์ทรงพระนิพนธ์ 2. พระ
ราชหัตถเลขา มีพระราชทานมายังกรรมการผู้รักษาพระนคร 3. จดหมายเหตุ
รายวัน ระยะทางเสด็จประพาส มิได้พระราชทานถึงผู้ใด 

การเสด็จประพาสครั้งน้ี พระองค์เสด็จจากกรุงเทพมหานครโดยเรือพระท่ีน่ัง
สุริยมณฑล วันท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2433 และโปรดให้เรือพระท่ีน่ังอุบลบุรพทิศไป
คอยรับอยู่เมืองระนอง เส้นทางเสด็จเริ่มจากสมุทรปราการ – ชุมพร – กระบุรี – 
ระนอง – ตะกั่วป่า – ภูเก็ต – ตะกั่วทุ่ง – พังงา – ตรัง – เกาะตรูเตา (แขวงเมือง
ไทรบุรี) – เกาะลังกาวี – เกาะปีนัง – มะละกา – สิงคโปร์ – ปาหัง – ตรังกานู – 
กลันตัน – สงขลา – หมู่เกาะช่องอ่างทอง – เกาะสมุย – เกาะพงัน – ชุมพร – สาม
ร้อยยอด – ปากน้ า – กรุงเทพฯ พระองค์เสด็จกลับถึงกรุงเทพมหานครในวันท่ี 22 
มิถุนายน พ.ศ. 2433 โดยมีกรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์ ราชเลขานุการ กรมหมื่นด ารง
ราชานุภาพ อธิบดีกรมธรรมการ กรมหลวงเทวะวงศ์วโรปการ  เสนาบดีว่าการ
ต่างประเทศ เป็นผู้ตามเสด็จด้วย แต่เสด็จไปท่ีหลังไปเข้ากระบวนเสด็จท่ีเมืองปีนัง 

การเสด็จประพาสแหลมมลายู ร.ศ. 109 ครั้งน้ีถือเป็นผลงานพระราชนิพนธ์
ร้อยแก้วบันทึกการเสด็จประพาสผ่านจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศ  โดยมีจุดหมาย
ปลายทางที่ต่างประเทศอันเป็นประเทศใกล้เคียง พระองค์ได้เสด็จผ่านหัวเมืองต่าง 
ๆ ทางภาคใต้ของสยาม เหตุท่ีเสด็จประพาสคราวน้ี เพื่อตรวจตราราชการแผ่นดิน 
โดยพระองค์ทรงเลือกเสด็จพระราชด าเนินอย่างไม่เป็นทางการ ในขณะท่ีเสด็จ
ประพาสเมืองต่าง ๆ เช่น ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง ฯลฯ พระองค์ได้ทรงพระราช
นิพนธ์จดหมายรายวัน ในรูปแบบพระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู 
ร.ศ. 109 ฉบับน้ี พระองค์ทรงบันทึกเรื่องราวของปรากฏการณ์ทางสังคมของชาว
จีนภาคใต้หลากหลายพื้นท่ี ท้ังยังทรงบันทึกเรื่องราวท่ีมีเน้ือหาทางวัฒนธรรมของ
ชาวจีนภาคใต้ไว้หลายด้าน ซ่ึงพระราชหัตถเลขาฉบับน้ีมีเรื่องราวเกี่ยวกับชาวจีน
มากกว่าฉบับอื่น จึงถือเป็นเอกสารท่ีมีคุณค่ายิ่งท้ังด้านประวัติศาสตร์ สภาพสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การคมนาคม และอื่น ๆ ด้วยเหตุน้ีผู้เขียนจึงเลือกท่ีจะศึกษา
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พระราชหัตถเลขาคราวเสด็จพระราชด าเนินประพาสแหลมมลายู ร.ศ. 109 ในครั้ง
น้ี  เพื่อ ศึกษาสภาพสังคมชาวจีนภาคใต้  ท่ีสามารถสะท้อนให้ เห็นถึงภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวจีนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซ่ึงมีคุณค่าในวงการวิชาการเป็นอย่างยิ่ง ท้ังน้ีผลของ
การศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจสภาพทางสังคมและวัฒนธรรม
ของชาวจีนภาคใต้ด้านต่าง ๆ ในสังคมไทยได้มากขึ้น 
1. ยุคเริ่มต้นของการเข้ามาของชาวจีนในภาคใต้ 

ดินแดนภาคใต้ของไทยตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 25 ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 
7 หัวเมือง หรือท่ีเรียกกันมาแต่เดิมว่า “หัวเมืองแขกท้ัง 7” ประกอบด้วยเมือง
ปัตตานี ยะลา ยะหริ่ง ระแงะ สายบุรี และรามัน เมืองเหล่าน้ีเดิมเป็นของปัตตานี
แต่เพียงอาณาจักรเดียว และเป็นเมืองขึ้นท่ีส่งบรรณาการให้ไทยมาตั้งแต่สมัย
โบราณ เรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ปัตตานีจึงถูกแบ่งเป็น 7 หัวเมือง 
แต่ละเมืองมีเจ้าเมืองปกครองเป็นอิสระแยกจากกัน และต่างมีอ านาจในการ
ปกครองภายในเมืองของตนใน ทุก ๆ ด้านอย่างเต็มท่ี เพียงแต่อยู่ภายใต้พันธะการ
ควบคุมบางประการของกรุงเทพฯ โดยผ่านการดูแลของสงขลาซ่ึงเป็นเมืองเอกทาง
ใต้ของไทยอีกชั้นหน่ึง เมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยน้ัน 
นอกจากหัวเมืองทั้ง 7 แล้วไทยมีเมืองขึ้นในแหลมมลายูอีก 4 เมืองด้วยกัน คือ ไทร
บุรี กลันตัน ตรังกานู และเปรัค หัวเมืองเหล่าน้ีไทยปกครองในลักษณะคล้ายหัว
เมืองท้ัง 7 คือ หัวเมืองเหล่าน้ีมีข้อผูกพันท่ีจะต้องส่งเครื่องราชบรรณาการต้นไม้
เงินทองมาทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีกรุงเทพฯ 3 ปีครั้ง ส่ง
ก าลังทหารและเสบียงสัมภาระมาช่วยในยามสงคราม เจ้าผู้ครองหรือสุลต่านจ าต้อง
ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลไทย (Gothamasan, P., 
1976) เมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 มีการ
ปฏิรูประเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกวิธีการปกครอง
บ้านเมืองแบบจตุสดมภ์ หรือแบบเวียง วัง คลัง นา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2435 เป็นต้นมา 
จัดการปกครองเป็นแบบ 12 กระทรวงแบบตะวันตก มีกระทรวงมหาดไทย
ปกครองบริหารหัวเมืองในลักษณะการแบ่งอ านาจ  แต่เจ้าเมืองจะต้องได้รับการ
แต่งตั้งจากส่วนกลาง พระองค์ทรงโปรดฯ ให้จัดแบ่งเป็น 4 มณฑล ได้แก่ 1. มณฑล
ภูเก็ต จัดตั้งในปี พ.ศ. 2437 2. มณฑลชุมพร จัดตั้งในปี พ.ศ. 2439 3. มณฑล
นครศรีธรรมราช จัดตั้งในปี พ.ศ. 2439 และ 4. มณฑลไทรบุรี จัดตั้งในปี พ.ศ. 
2440 มณฑลนครศรี ธร รมราช  ประกอบด้ วย เมือ ง  10 เ มื อง  คือ  เมื อ ง
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา รวมท้ังหัวเมืองท้ัง 7 ได้แก่ ปัตตานี ยะหริ่ง สายบุรี 
หนองจิก ยะลา รามันและระแงะ 
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สภาพสังคมภาคใต้ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ท า
สวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน สวนผลไม้ และยังมีการท าประมงบริเวณสอง
คาบสมุทรชายฝั่งทะเล ท้ังทางตะวันออกด้านอ่าวไทยและทางตะวันตกด้านทะเล
อันดามัน ประชากรตั้งถิ่นฐานอยู่หนาแน่นในบริเวณท่ีราบชายฝั่งตะวันออกของ
คาบสมุทรภาคใต้ ดินแดนภาคใต้ของไทยเป็นท่ีอยู่อาศัยของผู้คนหลากหลายเชื้อ
ชาติ อาทิ ชาวมลายูมุสลิม ชาวไทยพุทธ ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวเล ชาวเผ่าซาไก 
ฯลฯ คนไทยในภาคใต้ตอนบนเป็นคนไทยพุทธ ซ่ึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีทาง
พระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ คนไทยในเขตจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมใช้ภาษาพื้นเมืองเรียกว่าภาษายาวี แต่
พวกเขาสามารถพูดภาษาไทยได้ ส่วนบริเวณชายฝั่งและเกาะบางเกาะของภาคใต้
ทางด้านทะเลอันดามันยังมีชาวพื้นเมืองท่ีเรียกว่า “ชาวเล” นอกจากน้ันยังมีกลุ่ม 
“ซาไก” ซ่ึงเป็นกลุ่มชาติพันธ์นิกริโต (nigrito) อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ๆ กระจัด
กระจายอยู่ตามพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ในพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศไทย ซ่ึงภาคใต้ในบริเวณ
แหลมมลายูสมัยโบราณน้ัน เดิมยังเป็นป่า ไม่มีการตั้งบ้านเรือน มีชาวพื้นเมือง
ดั้งเดิมท่ีเป็นชาวป่าอาศัยอยู่ 4 กลุ่ม คือ 1.พวกกายักซี กลุ่มชนพวกน้ีมีผิวด า ตา
โปนขาว ผมหยิก ร่างกายสูง ใบหน้าบาน มีฟันแหลม ชอบกินเน้ือสัตว์และเน้ือคน
เป็นอาหาร มีนิสัยดุร้าย บางแห่งเรียกพวกน้ีว่า “ดยัค” 2.พวกซาไก กลุ่มชนพวกน้ี
มีผมหยิก ผิวด า ตาโปนขาว ริมฝีปากหนา นิสัยไม่ดุร้าย 3.พวกเซมัง ลักษณะทาง
กายคล้ายกับพวกซาไก แต่ต่างกันในเรื่องถิ่นท่ีอยู่อาศัย โดยพวกเซมัง จะชอบ
อาศัยอยู่บนภูเขาสูง ๆ ส่วนซาไก จะชอบอาศัยอยู่บริเวณป่าท่ีราบเชิงเขา และ  4.
พวกโอรังละอุต หรือ พวกชาวน้ า หรือชาวเล อาศัยอยู่ตามเกาะและชายทะเล มี
เรือเป็นพาหนะ เร่ร่อนอยู่ไม่เป็นท่ี (Bunrit, S., 2007) 

ต่อมาเมื่อชาวจีนได้เดินทางเข้ามาค้าขายและมีการตั้งถิ่นฐานบริเวณพื้นท่ี
ทางภาคใต้ ท าให้วิถีการด าเนินชีวิตทางวัฒนธรรมรูปแบบจีนจึงเกิดขึ้นในประเทศ
ไทยอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ในท่ีสุดได้กลายเป็นส่วนหน่ึงในบริบทท่ีส าคัญของ
สังคมไทย ในการเดินทางเข้ามายังดินแดนภาคใต้ของชาวจีน ผู้เขียนตั้งค าถามขึ้น
ว่า ชาวจีนเหล่าน้ันเดินทางเข้ามาในภาคใต้ตั้งแต่เมื่อไร ซ่ึงจากการศึกษาหลักฐาน
เอกสารเกี่ยวกับการเดินทางของชาวจีน พบว่า ชาวไทยและชาวจีนได้มีการติดต่อ
และมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่สมัยดึกด าบรรพ์แล้ว ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาค
พันธุ์) ได้เขียนถึงยุคโบราณประวัติ ของอาณาจักรไทยมุง สมัยนครปา (ก่อน
พุทธศักราช 4500 ปี ถึงพุทธศักราช 205) ความว่า 

...ชาติไทยได้ตั้งหลักฐานมั่นคงอยู่แล้วในระหว่าง
ลุ่มน้้าเหลือง（黄河）กับลุ่มน้้ายั่งจื๊อ（扬子
江）ในขั้นแรกทีเดียว ไทยจะมีชาติภูมิอยู่
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ตรงไหนน้ันไม่มีทางทราบได้ชัด แต่อาจกล่าวได้
กว้าง ๆ ว่ามีแหล่งเดิมอยู่ในบริเวณภูเขาอัลไตอัน
เป็ นบ่ อ เ กิ ดของพวกมง โกล（蒙古人）
ด้วยกันเท่าน้ัน ภายหลังจึงแยกลงมาทางใต้ มา
ตั้งภูมิล้าเนาใหญ่โตขึ้นในลุ่มน้้าเหลือง ขณะท่ีจีน
แยกไปเรี่ยรายอยู่ตามชายทะเลสาบคัสเปียน
ทางด้านตะวันตก พร้อมกับพวกตาด（鞑靼
人）ซ่ึงเท่ียวไปมาอยู่แถวทะเลทรายซาโม หรือ
โกบี（戈壁沙漠）ใกล้ ๆ กับบ้านเกิดน้ันเอง 
พวกไทยได้ชัยภูมิเป็นอู่ข้าวอู่ น้้าบริบูรณ์ดีกว่า
พวกอื่น ๆ จึงเจริญก้าวหน้ากว่าบรรดาสายมง
โกลด้วยกัน เมื่อไทยมาตั้งอยู่ในลุ่มน้้าเหลืองน้ัน 
ประมาณอย่างน้อยท่ีสุดราว 6,000 ปีมาแล้ว 
ท้ังน้ีเพราะในขณะท่ีพวกจีนเข้ามาสู่ลุ่มน้้าเหลือง
เมื่อประมาณ 5,000 ปีมาแล้วน้ัน ปรากฏว่าชาติ
ไทยได้เป็นเจ้าของท้องท่ีอยู่แล้ว ท้ังมีความ
เจริญรุ่งเรืองแล้วด้วย อาณาจักรในยุคดึกด้า
บรรพ์น้ี ตั้งแยกกันอยู่เป็นเหนือใต้ 2 นคร นคร
เหนืออยู่ราวต้นแม่น้้าเหลือง มีนามว่า “ลุง”
（西戎国）นครใต้อยู่ ตรงภาคเหนือของ
มณฑลเสฉวนทุกวันน้ี มีนามว่า “ปา”（巴
国）และเป็นราชธานีใหญ่ของอาณาจักรไทย 
ส่วนชื่อชาติไทยในยุคน้ันยังเรียกกันว่า “อ้าย
ลาว” หรือ “มุง” ... (Kanchanakkhaphan, 
S., 1928) 

หากแต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ท้ังของไทยและจีนได้มีการ
บันทึกว่า ชนชาติท้ังสองได้มีการติดต่อกันมาตั้งแต่ครั้งท่ีชาวไทยยังมีถิ่นฐานอยู่ทาง
บริเวณตอนใต้ของประเทศจีน คือ อย่างน้อยท่ีสุดนับตั้งแต่สมัยน่านเจ้า（南诏）

ประมาณปี พ.ศ. 1200 เป็นต้นมา (National Research Council of Thailand, 
1972) ส่วนบริเวณดินแดนแถบมลายู ราว พ.ศ. 700 เป็นต้นมา ปรากฏแผนท่ีและ
บันทึกการเดินทางของชาวจีนว่ามีรัฐต่าง ๆ เกิดขึ้นหลายแห่งบนคาบสมุทรมลายู 
โดยอยู่ภายใต้อ านาจของอาณาจักรฟูนัน（扶南）ได้แก่ พันพัน（盤盤國）

ตามพรลิงค์（单马令国）และลังกาสุกะหรือลังยาซ（狼牙脩）(Hatta ,K., 
2014) จากหลักฐานบันทึกเก่าของจีนก็สามารถสืบค้นได้ว่า ดินแดนทางภาคใต้ของ
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ไทยสมัยตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธศตวรรษท่ี 7 มีอาณาจักรโบราณ ชื่อว่า “ตามพรลิงค์” 
ภายหลังได้กลายเป็น อาณาจักรนครศรีธรรมราช ซ่ึงมีบันทึกในต าราเอกสารฉบับ
ภาษาจีน ค าว่า “ตานหม่าลิ่งกั๋ว”（单马令国）วังต้ายวน（汪大渊）นัก
จดหมายเหตุจีนได้เขียนไว้ในต าราเต่าอี๋จื้อ《岛夷志》เมื่อปี พ.ศ. 1769 ระบุว่า
เป็นชื่อของอาณาจักรตามพรลิงค์ ยังได้บันทึกว่าอาณาจักรตามพรลิงค์ได้ส่งฑูตไป
ติดต่อสัมพันธไมตรีกับจีนเมื่อปี พ.ศ. 1544 โดยทางจีนเรียกอาณาจักรตามพรลิงค์
ว่า “ตานเหมยหลิว”（丹眉流）ในอรรถาธิบายจูฟานจื้อ《诸蕃志校注》

ได้อธิบายไว้ว่า “ตานหม่าลิ่ง” กับ “ตานเหมยหลิว” เป็นชื่อเดียวกัน หมายถึง
อาณาจักรตามพรลิงค์（Su, J., 1981）นอกจากนั้นยังมีหลักฐานเอกสารจีนตั้งแต่
พุทธศตวรรษท่ี 11 เป็นต้นมาระบุว่าลังกาสุกะเป็นอาณาจักรมาตั้งแต่พุทธศตวรรษ
ท่ี 7 ต่อเน่ืองมาถึงศตวรรษท่ี 11 ลังกาสุกะเริ่มส่งทูตและติดต่อค้าขายกับจีน และมี
บทบาทส าคัญในการเป็นศูนย์กลางการค้าบนคาบสมุทรมลายู โดยเฉพาะเมื่อนัก
เดินทางผ่านจากปลายแหลมญวนตรงมายังดินแดนลังกาสุกะ ลังกาสุกะในสมัยน้ัน
ไม่ต่างกับรัฐเพื่อนบ้านทางเหนือ คือเป็นท่ีมั่นของพุทธศาสนาท่ีมีชื่อเสียงมาตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 12 (Teeuw and Wyatt, 1970) 

จดหมายเหตุจีนสมัยราชวงศ์เหลียง《梁書》ได้กล่าวถึงสภาพบ้านเมือง
และวิถีชีวิตของชาวลังกาสุกะได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องการประดับร่างกาย
ของพระราชาและข้าราชการชั้นสูง ท่ีระบุว่าจะประดับร่างกายด้วยเครื่องทอง
และอัญมณี เรื่องราวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าและ
เศรษฐกิจของอาณาจักรลังกาสุกะได้ในระดับหน่ึง ความว่า 

“อาณาจักรลังกาสุกะ อยู่ ในบริ เวณทะเลใต้ 
ดินแดนมีความกว้างและความยาว หากเดินเท้า
จากทิศตะวันออกไปถึงตะวันตกก็จะใช้เวลา 30 
วัน และหากเดินเท้าจากทิศใต้ไปจรดทิศเหนือ 
ใช้เวลาเดินทางกว่า 20 วัน ห่างจากเมืองท่า
กวางตุ้ง 24,000 ลี้ ประชาชนท้ังชายหญิงเปลือย
ร่างส่วนบน ไว้ผมยาวและสวมเสื้อแขนกุดท า
ด้วยผ้ากันมัน ทอด้วยฝ้ายกิเป พระราชาและขุน
นางใส่ผ้าพาดไหล่ท้ังสองข้าง ท้ังพระราชาและ
ขุนนางต่างก็คาดเข็มขัดเชือกทอง และสวมต่างหู
ทอง สตรีแต่งกายด้วยผ้าห่มสไบเฉียง ท่ีคอ
ประดับสร้อยหยกและพลอย ก าแพงเมืองก่อด้วย
อิฐ มีพลับพลาท่ีประทับ เมื่อพระราชาเสด็จออก
จากพระราชวังจะทรงช้าง ขบวนแห่จะมีกลอง
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และธงน าหน้าขบวน มีฉัตรสีขาวกั้น มีทหาร
อารักขา” 
（狼牙修國，在南海中。其界東西三

十日行，南北二十日行，去廣州二萬

四千里。其俗男女皆袒而被發，以吉

貝為幹縵。其王及貴臣乃加雲霞布覆

胛，以金繩為絡帶，金鐶貫耳。女子

則被布，以瓔珞繞身。其國累磚為

城，重門樓閣。王出乘象，有幡毦旗

鼓，罩白蓋，兵衛甚設。）（Yao, S., 
1973） 

ชาวจีนยังรู้จักบริเวณคาบสมุทรมลายูจากเส้นทางการค้ามาตั้งแต่สมัย
แรกเริ่มทางประวัติศาสตร์ จากหลักฐานบันทึกเก่าของไทย ก็มีบันทึกไว้ว่า บริเวณ
แหลมมลายูเป็นแห่งแรกของสยามท่ีพ่อค้าชาวจีนและชาวต่างชาติประเทศอื่น  ๆ 
เข้ามาค้าขายกันมาก ทุก ๆ ปีจะมีขบวนเรือส าเภาจากประเทศจีนมาแวะจอดท่ี
ท่าเรือ และตั้งถิ่นฐานอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแหลมมลายู ดังข้อความท่ีว่า 
“According to old Thai Records, the Malay Peninsula was the first part 
of Siam to which Chinese and other foreign traders were attracted. 
Every year a fleet of junks from China called at the various ports and 
settlements on the east side of the peninsula.” (W.A.Graham,1924:92) 
ข้อมูลสอดคล้องกับข้อความในหนังสือสังคมจีนในประเทศไทยท่ีแปลโดยสี่ว์หัวและ
ค ณ ะ（根据暹罗古籍记载，暹罗领土中最先吸引中外商人来贸
易的就是马来半岛。那时每年都有中国帆船队到马来半岛东部

各口岸访问和定居。）(Shi, J. , Xu, H., 2010) จากข้อความน้ีท าให้ทราบ
ว่าบริเวณทางฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมมลายูน้ันมีชาวจีนเข้ามาท าการ
ค้าขาย โดยเฉพาะอาณาจักรตามพรลิงค์และลังกาสุกะน้ัน เป็นอาณาจักรยุคแรก
สุดบนคาบสมุทรมลายู ในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 20 มะละกายังเป็นศูนย์กลาง
การค้าทางเรือท่ีส าคัญ ท าให้ชาวจีนจ านวนมากอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งใน
บริเวณปลายแหลมมลายูและบริเวณท้ังสองฟากของช่องแคบมะละกา  ซ่ึงเป็น
ดินแดนของชวา มลายู รวมถึงสิงคโปร์ และเกาะปีนังของประเทศมาเลเซีย 

ในสมัยอยุธยาก็มีพวกพ่อค้าจีนมาตั้งถิ่นฐานในภาคใต้ของประเทศไทย 
บริเวณจังหวัดปัตตานีและบริเวณใกล้เคียง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮกเกี้ยน การ
อพยพของชาวฮกเกี้ยนจากประเทศจีนสู่ประเทศไทย ในสมัยแรก ๆ ของการอพยพ
น้ัน ชาวฮกเกี้ยนจะเดินทางโดยเรือส าเภาท่ีเรียกว่า “แชเถ่าจุ๊ง” (เรือส าเภาหัว
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เขียว) จากท่าเรือเอ้หมึงผ่านมณฑลกวางตุ้ง และเกาะไหหล ามาทางประเทศ
เวียดนามเข้าสู่อ่าวไทย ชาวฮกเกี้ยนส่วนหน่ึงขึ้นฝั่งท่ีน่ี (กรุงเทพฯ) และลงหลักปัก
ฐานบริเวณหัวเมืองชายทะเลตั้งแต่ภาคตะวันออกของไทย เช่น ตราด จันทบุรี 
ระยอง ชลบุรี เลยไปถึงฉะเชิงเทราและแถบท่ีราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ขณะท่ี
บางส่วนก็ล่องเลียบฝ่ังทะเลด้านตะวันออกของคาบสมุทรมลายูไปค้าขายกับภาคใต้
ของไทย (Sevikul, P., 2005) ชาวจีนฮกเกี้ยนกลุ่มน้ีมีความช านาญด้านการเดินเรือ
และการต่อเรือ ส่วนการค้าท่ีปัตตานีนับว่าอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ ท่ีปัตตานีไม่มีการ
ผลิตสินค้าขึ้นเอง ของทุกอย่างน ามาจากท่ีอื่นท้ังสิ้น เน่ืองจากท่ีดังกล่าวอยู่ในท าเล
ดีจึงมีเรือแวะจอดและไปมาจากเมืองท่าต่าง ๆ อยู่เป็นอันมาก ด้วยเหตุน้ีจึงมีสินค้า
เป็นจ านวนมากหลั่งไหลเข้ามาท่ีมากท่ีสุดได้แก่  เครื่องถ้วยชามจากจีน เพราะ
ระยะทางจากเมืองจีนถึงปัตตานีไม่ ไกลนัก  (Fine Arts Department, 1969) 
บริเวณภาคใต้ของไทยจึงเป็นเสมือนตลาดกลาง ท่ีจะซ้ือสินค้าต่าง ๆ ได้ง่าย จึงเป็น
ท่าส่งหรือคลังสินค้าของบรรดาพ่อค้าท้ังจากตะวันตกและตะวันออก สินค้าจากจีน
ท่ีพ่อค้าชาวตะวันตกต้องการคือ ผ้าไหม และเครื่องถ้วย ซ่ึงจีนท าได้ดียิ่ง จาก
ร่องรอยของสินค้าของจีนท่ีจะน ามาเป็นหลักฐานอ้างอิงได้อย่างดี คือ เครื่องถ้วย
สมัยราชวงศ์ถัง ขุดพบท่ีแหลมโพธิ์ อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี คลองท่าเรือ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และทะเลสาบสงขลา ล้วนเป็นหลักฐานท่ีแน่
ชัดยืนยันได้ว่าดินแดนแถบน้ีมีการติดต่อกับจีนมาแล้วอย่างช้าก็ในสมัยราชวงศ์ถัง 
(Fine Arts Department, 1986) 

ชาวมลายูมีความสัมพันธ์กับชาวจีน นักมานุษยวิทยาอธิบายว่า ชาวมลายู
เป็นชาติพันธุ์มองโกลอยด์ ซ่ึงเป็นบรรพบุรุษของชาวมลายู ชวา มอญ เขมร ไทย 
และลาวโดยอพยพมาจากประเทศจีนตอนใต้ มาตั้งถิ่นฐานตามฝั่งทะเลใต้ ชาว
มลายูมีความช านาญในการเดินเรือท้ังระยะทางใกล้และไกล (Reungnarong, P., 
2015) เห็นได้ว่าชาวมลายูก็มีความช านาญการเดินเรือเหมือนกันชาวจีนฮกเกี้ยน 
เมืองต่าง ๆ บนคาบสมุทรมลายู มีชาวจีนเดินทางเข้ามามากขึ้น ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 
24 ประมาณการว่ามีชาวจีนเดินทางมาต้ังถิ่นฐานบริเวณคาบสมุทรมลายูไม่ต่ ากว่า 
5 ล้านคน หลังจากน้ันระหว่างปี พ.ศ. 2443 ถึง พ.ศ. 2490 มีชาวจีนอพยพเข้า
มาถึง 12 ล้านคน (Harrison, 1967) ในสมัยสุโขทัย มีพ่อค้าชาวจีนเดินทางเข้ามา
ค้าขายในแผ่นดินสยามมากมาย แต่มีจ านวนไม่มากนักท่ีตั้งหลักแหล่งอาศัยอยู่เป็น
การถาวร อย่างไรก็ดี ในสมัยกรุงศรีอยุธยา จ านวนชาวจีนอพยพได้เพิ่มจ านวนขึ้น 
ช่วยให้ธุรกิจการค้าในราชอาณาจักรเพิ่มมากขึ้น การสนับสนุนพ่อค้าและนักธุรกิจ
ชาวจีนในสยามได้กลายเป็นนโยบายท่ีส าคัญยิ่งในสมัยกรุงธนบุรี ท้ังนี้รวมถึงการให้
สิทธิพิเศษแก่ชาวจีนจากทางการด้วย ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ช่วงทศวรรษ 
1860 (พ.ศ. 2403) มีการเดินเรือกลไฟตามตารางเวลาเป็นประจ าระหว่างฮ่องกง
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และเมืองท่าส าคัญสามแห่งในจีนภาคใต้ ได้แก่ กวางตุ้ง ซัวเถา และเอ้หมึง ท้ังน้ี
หมายความว่าผู้อพยพเข้ามาจากเมืองท่าเหล่าน้ีจะสามารถเดินทางมาโดยเรือกลไฟ
ได้จากฮ่องกงถึงสิงคโปร์และปีนัง การท่ีเป็นเช่นน้ีจึงสะดวกแก่การอพยพเข้ามายัง
สยามภาคใต้โดยเฉพาะ (G. William Skinner, 2005)  ส่งผลท าให้ชาวจีนได้
หลั่งไหลสู่ภาคใต้ของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น เพราะการคมนาคมขนส่งด้วยเรือกล
ไฟจากสิงคโปร์และปีนังอ านวยความสะดวกให้ชาวจีนเดินทางต่อมายังจังหวัดทาง
ภาคใต้ของประเทศไทย 

จากการเดินเรือเข้ามาท าการค้าของพ่อค้าชาวจีนในประเทศไทย ท าให้ทาง
ราชส านักไทยต้องการสินค้าจากประเทศจีนมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้ทางการไทยตั้ง
กรมพระคลังสินค้าขึ้นเพื่อจัดเรือส าเภาหลวงไปค้าขายยังประเทศแถบตะวันออก  
กรมพระคลังสินค้า มีออกยาศรีธรรมราชเป็นผู้ควบคุมดูแล ในระยะแรกน้ันมีการ
แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ 1.กรมท่าขวา สังกัดพระจุฬาราชมนตรี ขุนนางแขก ซ่ึงจะ
ดูแลการค้ากับโลกตะวันตก 2.กรมท่าซ้าย สังกัด พระยาโชฎึกราชเศรษฐี ขุนนาง
จีน ซ่ึงจะดูแลการค้าขายฝ่ายตะวันออก หลังจากจัดตั้งกรมท่าซ้ายแล้ว ท าให้
ทางการไทยจ าเป็นต้องจ้างชาวจีนมาเป็นเจ้าพนักงานสังกัดกรมท่าซ้ายเป็นจ านวน
มาก เพื่อด าเนินกิจการการค้าทางทะเล รับผิดชอบตั้งแต่งานพิธีทางการทูต งาน
บัญชี งานรับส่งสินค้า เป็นลูกเรือ ท าให้การเดินเรือส าเภาหลวงของทางการไทยใช้
แบบแผนของจีนแทบท้ังสิ้น 

ในสมัยรัชกาลท่ี 1 และรัชกาลท่ี 2 เงินรายได้ส่วนใหญ่ของทางการไทยก็
ได้มาจากการแต่งส าเภาหลวงไปค้าขายยังต่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศจีน 
ชาวจีนจึงมีบทบาทเกี่ยวข้องกับเงินรายได้หลักของทางการไทย จากการท่ีกรมท่า
ซ้ายมีความเกี่ยวข้องกับชาวจีนในประเทศไทย ท าให้กรมท่าซ้ายมีอ านาจหน้าท่ีใน
การควบคุมดูแลชาวจีนภายในประเทศ รวมถึงการเก็บภาษีท่ีเรียกเก็บจากชาวจีน
ผู้ชายแทนการเกณฑ์แรงงาน ท่ีเรียกว่า “ผูกปี้” ในสมัยรัชกาลท่ี 2 ได้ทรงโปรด
เกล้าฯ ให้ชาวจีนได้รับการยกเว้นการเกณฑ์แรงงาน โดยให้จ่ายค่าผูกปี้แทน อัตรา
การผูกปี้อยู่ท่ี 1.50 บาทต่อ 3 ปี เมื่อชาวจีนมาเสียค่าแรงงานแล้วจะได้รับใบฎีกา 
ซ่ึงระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ รูปพรรณสัณฐาน ต าหนิ และท่ีอยู่อาศัยของชาว
จีน พร้อมได้รับการผูกปี้ข้อมือซ้ายด้วยไหมสีแดง ประทับด้วยครั่งเป็นตราประจ า
เมือง ซ่ึงตราน้ันจะแตกต่างกันไปตาม เมืองท่ีอาศัย และข้าหลวงผูกปี้แต่ละเมืองจะ
รวบรวมท่ีได้จากการผูกปี้พร้อมท้ังบัญชีหางว่าวของกรมสุรัสวดี (บัญชีแรงงาน) มา
มอบให้รัฐบาลท่ีพระนคร (Thanapornphun, R., 1985) 

สมัยรัชกาลท่ี 3 มีการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเป็นผลให้เกิดการจัดเก็บภาษี
ขึ้นใหม่ โดยเป็นภาษีท่ีเก็บจากการพนัน และจากผลผลิตประเภทต่าง ๆ เช่น ภาษี
พริกไทย ภาษีฝาง ภาษีของต้องห้าม 6 อย่าง (รังนก ไม้กฤษณา นอแรด งาช้าง  
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ไม้จันทน์ ไม้หอม) ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้ก าหนดให้มีการปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บ
โดยการน าระบบเจ้าภาษีนายอากรมาใช้กล่าวคือ ให้มีการจัดเก็บภาษีเป็นการ
ผูกขาดโดยเอกชน ท้ังน้ีเอกชนผู้ใดประสงค์จะรับเหมาผูกขาดการจัดเก็บภาษี
ประเภทใด ก็จะเข้ามาร่วมประมูล ผู้ให้ราคาสูงสุดจะเป็นผู้ผูกขาดจัด เก็บ ซ่ึงจะ
เรียกว่า “เจ้าภาษีนายอากร” รัฐบาลจะมอบอ านาจสิทธิขาดในการจัดเก็บภาษี
อากรชนิดน้ันให้ไปด าเนินการ เมื่อถึงเวลาก าหนด ผู้ประมูลจะต้องน าเงินภาษีอากร
ท่ีจัดเก็บมาส่งให้ครบจ านวนตามท่ีประมูลไว้ ส่งผลให้ทางการไทยลดการค้าทาง
ส าเภาหลวง หันความสนใจมาด าเนินการจัดเก็บภาษีเพื่อหารายได้มาท านุบ ารุง
ประเทศ โดยเปิดโอกาสให้มีการประมูลผูกขาดการจัดเก็บภาษีอากร ด้วยเหตุน้ีชาว
จีนจึงเข้ามามีบทบาทในการประมูลเป็นเจ้าภาษีอากร ต าแหน่งนายอากรจึงตกเป็น
ของชาวจีนเป็นจ านวนมาก เช่น ภาษีส าเภา จีนซิน รับท า ภาษีฝ้ายครั่ง จีนพลับ 
เป็นขุนจ าเริญโภคา รับท า ภาษีเมล็ดงา จีนต่วน เป็นขุนโคชาวานิช รับท า ภาษี
ดีบุก จีนคอซู้เจียง เป็นหลวงรัตนเศรษฐี รับท า เป็นต้น 

ต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี 5 ได้ตราพระราชบัญญัติลักษณะการผูกปี้ข้อมือจีน 
รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๙ ออกใช้บังคับท่ัวทุกมณฑล ต่อมาได้ยกเลิกในตอนปลาย
รัชกาลเมื่อปี พ.ศ. 2451 นอกจากน้ันยังมีเปลี่ยนแปลงวิธีการเก็บภาษีอากรเสีย
ใหม่จากระบบเจ้าภาษีนายอากรมาเป็นทางราชการเป็นผูเ้ก็บเอง โดยในช่วงแรกได้
ทดลองให้เทศาภิบาลบางแห่งจัดเก็บภาษีอากรเอง ปรากฏว่าได้ผลดีสามารถ
จัดเก็บภาษีอากรได้เพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก จึงโปรดให้เลิกวิธีการเรียกประมูล
รับเหมาผูกขาดเก็บภาษีอากรจากราษฎรโดยสิ้นเชิงและให้ เทศาภิบาลเก็บเอง
เหมือนกันหมดทุกมณฑล (The Revenue Department, 1997) 

ช่วงระยะเวลาระหว่างรัชกาลท่ี 3 และรัชกาลท่ี 4 ชาวจีนทางตอนใต้ของ
ประเทศจีนอพยพเข้ามาเมืองไทยเป็นจ านวนมาก เมื่ออพยพเข้ามาแล้วก็จะแยก
ย้ายกันไปอาศัยอยู่ตามท้องท่ีต่าง ๆ โดยแบ่งไปตามเผ่าพันธุ์ของตนเองเป็นหลัก 
ชาวจีนแต้จิ๋ว ประกอบด้วยผู้คนจาก 6 อ าเภอหลัก คือ เฉาอาน（潮安） 
เฉา หยาง（朝阳）เฉิงไห่（澄海）ผู่หนิง（普宁）เจียหยาง（揭阳）

และเหราผิง（饶平）ซ่ึงเป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ริมทะเลและเลียบปากแม่น้ า ชาวจีน
กวางตุ้งมาจากเมืองกว่างโจว （广州）ชาวจีนฮกเกี้ยนเดินทางจากท่าเรือเซ่ียเห
มิน ส่วนใหญ่จะเป็นชาวเฉวียนโจว（泉州）จางโจว（漳州）และฝูโจว（福

州）ส่วนชาวจีนฮากกา ไม่ได้มาจากภูมิภาคท่ีเป็นปึกแผ่นนัก แต่มาจากมณฑลท่ี
กระจัดกระจายอยู่ทางตอนใต้ของจีน ชาวจีนไหหล าเป็นประชากรส่วนใหญ่ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไหหล า มาจากเมืองเหวินชาง（文昌市）และเขต
ฉงซาน（琼山区）ชาวจีนเหล่าน้ันต่างก็ได้รับความล าบากท้ังจากภัยธรรมชาติ 
และความกระทบกระเทือนจากภัยสงครามจากแผ่นดินมาตุภูมิ ตั้งแต่สงครามฝิ่น
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และกบฏนักมวย ซ่ึงมีจุดศูนย์กลางอยู่ท่ีกวางตุ้ง เมื่อถึงรัชกาลท่ี 5 คนจีนท่ีเข้ามา
อยู่ในภาคใต้มีจ านวนมาก จากส ามโนเมืองในปี พ.ศ. 2446 (ร.ศ.122) ปรากฏว่ามี
ชาวจีนในมณฑลภูเก็ตถึง 32,408 คน มณฑลนครศรีธรรมราช มี 9,303 คน และ
มณฑลชุมพร มี 3,129 คน (Phongphaiboon, S. et al, 2001) 

จากสภาพดังกล่าวข้างต้น ท าให้ทราบว่าบริเวณแหลมมลายูและบริเวณ
ภาคใต้ของไทยเป็นดินแดนท่ีมีท้ังกลุ่มชนท่ีอยู่อาศัยมาแต่เดิม และกลุ่มชนท่ีอพยพ
เข้ามา มีการผสมผสานเผ่าพันธุ์มาหลายชั้น หลายชั่วอายุคน ท าให้ดินแดนแหลม
มลายูแห่งน้ีเป็นพื้นท่ีแห่งความหลากหลายของชนชาติต่าง ๆ มากมาย จนนับตั้งแต่
สมัยพุทธศตวรรษท่ี 7 เริ่มมีชาวจีนเข้ามาค้าขาย ตั้งหลักแหล่งและประกอบอาชีพ 
ไม่ว่าจะเป็นชาวจีนท่ีมาจากประเทศจีนโดยตรงหรือชาวจีนท่ีมาจากประเทศท่ีสอง 
สืบเน่ืองจากในขณะน้ันความรุ่งเรืองทางการค้าบริเวณภาคใต้ของไทยก็เอื้อ
ประโยชน์ต่อชาวจีนอย่างชัดเจน จากน้ันความสัมพันธ์ทางการค้าได้เริ่มขึ้น ต่าง
ฝ่ายต่างหาประโยชน์ในสิ่งท่ีอีกฝ่ายต้องการ และจากการศึกษาเรื่องชาวจีนใน
ภาคใต้ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ยังพบว่า ช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว แรงงานจีนก็ยังคงหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศสยามอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
ในภาคใต้เริ่มมีการบุกเบิกท าเหมืองแร่ดีบุกเพิ่มมากขึ้น ท้ังยังมีการเริ่มท าทางรถไฟ
สายใต้ของสยามเชื่อมต่อกับสหพันธรัฐมลายูของอังกฤษ จึงเป็นอีกประการหน่ึง
ของการน าพาชาวจีนเข้าสู่ภาคใต้ ชาวจีนภาคใต้บริเวณสองฝั่งคาบสมุทรจะมีความ
แตกต่างกัน คือ ทางฝั่งตะวันออกส่วนใหญ่ (ยกเว้นสงขลา) มักจะเป็นจีนไหหล า
และแต้จิ๋ว ส่วนทางด้านตะวันตกส่วนใหญ่ มักจะเป็นจีนฮกเกี้ยนและฮากกา ส่วน
สงขลาเป็นจีนฮกเกี้ยน หากพิจารณาทางด้านกลุ่มภาษาของชาวจีนในสยามแล้ว 
พบว่าชาวจีนฮกเกี้ยนเป็นกลุ่มคนจ านวนใหญ่ท่ีสุดในภาคใต้ 
2. พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว: เรื่องราว
ชาวจีนภาคใต้ 

จากการศึกษาเ น้ือหาของพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉบับ ร.ศ. 109 พบว่าพระองค์ทรงกล่าวถึงเรื่องราวของชาว
จีนในภาคใต้ ประกอบด้วยพื้นท่ี ระนอง ตะกั่วป่า ภูเก็ต ตะกั่วทุ่ง กระบี่ และตรัง 
ซ่ึงถือเป็นพื้นท่ีกลุ่มทางอันดามัน เนื่องจากมีลักษณะพื้นท่ีทอดยาวตามชายฝั่งทะเล
อันดามัน รวมถึงพื้นท่ีไทรบุรี ซ่ึงเคยเป็นหัวเมืองมลายูแห่งหน่ึง ในพระราชอาณา
เขตทางใต้ มีฐานะเป็นประเทศราชของไทย 
2.1 ชาวจีนพื้นที่ระนอง 

วันท่ี 23 เมษายน ร.ศ. 109 เสด็จถึงเกาะขวาง ทรงบันทึกถึงคนจีน ความว่า 
“คนท่ีอยู่บนบกแลเห็น เป็นแขก เขาว่าเป็นมลายูบ้างจีนบ้างประมาณสักสามสิบ
ครัวท้ังน่านอกน่าใน หากินด้วยท าปลา” และเมื่อพระองค์เสด็จถึงปากอ่าวระนอง 
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ได้ทรงบันทึกถึงโรงงานของคนจีนท่ีท าฟืน ความว่า “ท่ีฝั่งขวามีโรงจีนตัดฟืนส าหรับ
ส่งเรือเมล์ประมาณสักสามสิบหลัง” และเมื่อเสด็จถึงต้นตพาน มีข้าราชการไทยจีน
มาต้อนรับมากมาย บันทึกว่า “พระยาระนองแลกรมการไทยจีนรับอยู่สัก ๕๐-๖๐ 
คน” เส้นทางเสด็จไปพลับพลาท่ีประทับ ได้ผ่านซุ้มประตูท่ีชาวจีนท าขึ้นเพื่อรับ
เสด็จ ทรงชมว่าซุ้มประตูของคนจีนสวยกว่าซุ้มประตูอื่นซ่ึงมีท้ังหมด 6 ซุ้ม ความว่า 
“ตามระยะทางท่ีมามีซุ้มแปลกกันถึง ๖ ซุ้ม ซุ้มท่ีจะเข้าถนนตลาดเป็นอย่างจีน เก๋ง
ซ้อน ๆ กันมีเสามังกรพัน เป็นงามกว่าทุกซุ้ม” 

วันท่ี 24 เมษายน ร.ศ. 109 เสด็จตลาดเก่า ทรงบันทึกถึงบ้านเรือนของคน
จีน ความว่า “เวลาเช้าไปดูท่ีตลาดเก่ามีโรงปลูกหลังชิด ๆ กันท้ังสองฟากเกือบร้อย
หลัง แลเห็นเป็นจีนไปท้ังถนน ท่ีสุดถนนน้ีถึงบ้านเก่าของพระยารัตนเศรษฐี ซ่ึง
ตั้งอยู่ท่ีหาดใกล้ฝั่งคลอง ต้นคลองนั้นเป็นท่ีท าเหมืองแร่ดีบุก” 

วันท่ี 25 เมษายน ร.ศ. 109 เสด็จบ้านใหม่ของพระยาระนอง ทรงบันทึกถึง
ชัยภูมิท่ีตั้งบ้านพระยาระนอง ความว่า “บ้านพระยาระนองเองก่อก าแพงรอบสูงสัก
สิบศอก กว้างใหญ่เห็นจะสักสามเส้นเศษสี่เส้น แต่ไม่หันน่าออกถนน ด้วยซินแสว่า
หันน่าเข้าข้างเขาจึงจะดี” 

วันท่ี 26 เมษายน ร.ศ. 109 เสด็จท่ีฝังศพพระยาด ารงสุจริต (คอซูเจียง) ทรง
บันทึกถึงฮวงซุ้ยท่ีฝังศพ ความว่า “ท่ีฝังศพน้ันมีป้ายศิลาสูงสักสี่ศอกเศษ จารึกเรื่อง
ชาติประวัติของพระยาด ารงสุจริตท้ังภาษาไทย ภาษาจีน เป็นค าสรรเสริญตลอดจน
บุตรหลาน ถัดเข้าไปมีเสาธงศิลาคู่หน่ึง แพะคู่หน่ึง เสือคู่หน่ึง ม้าคู่หน่ึง ขุนนาง
ฝ่ายบุ๋นฝ่ายบู๊คู่หน่ึง แล้วก่อเขื่อนศิลาปู ศิลาเป็นชั้น ๆ ขึ้นไป ๓ ขั้น จึงถึงลานท่ีฝัง
ศพมีพนักศิลาสลักเป็นรูปสัตว์ และต้นไม้เด่น ๆ ท่ีกุฏิน้ันก็ล้วนแล้วด้วยศิลาตลอด
จนถึงที่ท าเป็นหลังเต่า ต่อขึ้นไปเป็นเนินพูนดินเป็นลอน ๆ ขึ้นไป ๓ ลอน ตามแบบ
ท่ีฝังศพจีนแต่แบบต้องอยู่ท่ีกลางแจ้ง ไม่มีร่มไม้เลย ลงทุนท าถึง ๖๐๐ ชั่งเศษ ท่ีฝัง
ศพมารดาและญาติพี่น้องอยู่ใกล้ ๆ กัน” พระองค์ทรงบันทึกถึงคนจีนท่ีมาเข้าเฝ้า
กันเกือบหมดท้ังเมือง ความว่า “เมื่ออยู่ท่ีเมืองระนอง พวกจีนในท้องตลาดมาหา
เกือบจะหมดเมือง มีส้มหน่วยกล้วยใบตามแต่จะหาได้ จีนผู้หน่ึงเป็นมิวนิส  เปอลก
อมมิสชันเนอในเมืองมริด ท าภาษีรังนกแลภาษีฝ่ินในเมือง ตนาวศรีและบิดาจีนออง
หลายซ่ึงเป็นล่ามเมืองกระ แลเป็นน้องเขยพระยาระนองลงมาแต่เมืองมริดมาหา
ด้วย การรับรองเลี้ยงดูของพระยาระนองแขงแรงอย่างยิ่ง พี่น้องลูกหลานกลม
เกลียวกัน คิดอ่านจัดการแต่จะให้ เป็นท่ีสบายทุกอย่างท่ีจะท าได้ การท านุ
บ ารุงรักษาบ้านเมือง เขาบ ารุงจริง ๆ รักษาจริง ๆ โดยความฉลาดแลความตั้งใจ 
ยากท่ีจะหาผู้รักษาเมืองผู้ใดให้เสมอเหมือนได้” ยังทรงบันทึกถึงจ านวนประชากร
ชาวจีนในเมืองระนองเช่นกัน ความว่า “จีนมีบุตรภรรยา ๓๐๐ จีนจร ๒๘๐๐” 
นอกจากน้ันทรงบันทึกถึงสภาพอาหารการกินของคนจีนในเมืองระนอง ว่าคนจีน
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ไม่ได้ทานข้าวท่ีปลูกในเมืองไทย แต่กลับต้องทานข้าวจากพม่า ความว่า “การท านา
มีแต่ชั่วคนไทย ท าเข้าไร่ท้ังน้ัน นาพ้ืนราบท าน้อย ท่ีเห็นอยู่เพียงสามแปลงก็เป็นนา
เจ้าเมืองเสียแปลงหน่ึง แต่ยังมีเข้าพอคนไทยกินได้มาก ไม่สู้จะต้องซ้ือพม่านัก ส่วน
จีนน้ันไม่ได้กินเข้าในเมืองเลย กินเข้าในเมืองพม่าท้ังสิ้น เพราะฉะน้ันเข้าเมืองพม่า
จึงเป็นสินค้าส าคัญในแถบน้ี” 

จากข้อความข้างต้น ท าให้ทราบถึงสภาพบ้านเมืองของจังหวัดระนอง ซ่ึงเดิม
มีฐานะเป็นเมืองขึ้นของเมืองชุมพรตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทย 
ชาวจีนในพื้นท่ีประกอบอาชีพการประมงและท าไม้ฟืน ยังมีขุนนางชาวจีนท่ีได้รับ
ราชการในกรมการไทยจีนอีกด้วย ครั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จประพาสเยือนเมืองระนอง ชาวจีนในเมืองต่างปลาบปลื้มใจช่วยกันท าซุ้ม
ประตูรับเสด็จ โดยใช้ลวดลายตัวมังกรพันรอบเสาของซุ้มประตู ซ่ึงตามวัฒนธรรม
จีนโบราณมังกรถือเป็นสัตว์ตัวแทนพระราชอ านาจขององค์จักรพรรดิ เห็นได้ว่า 
ชาวจีนเหล่าน้ันถวายการต้อนรับพระองค์อย่างสมพระเกียรติ ระนองมีท้ังคนพื้นถิ่น 
คนแขก และคนจีน ท่ีอพยพเข้ามาท าเหมืองแร่กันมากมาย ซ่ึงในจ านวนพลเมือง
ระนองปี พ.ศ. 2433 มีท้ังหมด 8,109 คน สามารถแยกได้ดังน้ีคือ เป็นคนอยู่แต่เดิม 
7,387 คน ท่ีอพยพมาใหม่ 822 คน อพยพมาจากไชยา 29 ครัว หลังสวน 90 ครัว 
ชุมพร 10 ครัว นครศรีธรรมราช 2 ครัว กระบุรี 2 ครัว มาแต่ฝ่ายอังกฤษ 2 ครัว 
แขกมาแต่เมืองถลาง 14 ครัว เมืองตะกั่วทุ่ง 17 ครัว ในจ านวนพลเมืองท้ังหมดน้ี
เป็นจีนมีบุตรภรรยา 300 คน และเป็นจีนจรเสีย 2,800 คน (Committee of 
Document Processing Department and Chronicle of committee 
providing the Celebrations on the Auspicious of His Majesty the King, 
2001) แสดงให้เห็นว่า สมัยรัชกาลท่ี 5 เป็นยุคของการอพยพท่ีชาวจีนและชาวอื่น 
ๆ เข้าไปก่อตั้งเมืองระนอง ส่งผลให้เมืองระนองมีชุมชนชาวจีนขึ้นมาได้ ดังชุมชน
ชาวจีนในตลาดเก่ามีบ้านเรือนท่ีสร้างตามรูปแบบจีนเต็มไปท้ังถนน 
2.2 ชาวจีนพื้นที่ตะกั่วป่า 

วันท่ี 28 เมษายน ร.ศ. 109 พระองค์เสด็จลงเรือทอดพระเนตรภูมิประเทศ
ของเมืองตะกั่วป่า ทรงบันทึกถึงสภาพการตั้งบ้านเรือนของชาวจีนนอกเมืองตะกั่ว
ป่า ความว่า “บ้านเรือนซ่ึงตั้งอยู่ใกล้ฝั่งน้ าก็มีห่าง ๆ มีท่ีเป็นหมู่ใหญ่อยู่แต่บ้านจีน
ท าปาณาติบาต” จากข้อความน้ีท าให้ทราบว่าชาวจีนนอกเมืองตะกั่วป่าตั้ง
บ้านเรือนติด ๆ กัน และประกอบอาชีพฆ่าสัตว์ จากน้ันพระองค์เสด็จประพาสตัว
เมืองตะกั่วป่า ทรงบันทึกถึงการตั้งบ้านเรือนของชาวจีนในตลาดเมืองตะกั่วป่า 
ความว่า “ต่อน้ันเลีย้วลงตลาดเป็นท่ีลุ่มต่ าลงไป ท่ีปากทางมีเรือนเสาสูงอยู่ริมหนอง
ฤาบึงย่อม ๆ เขาชี้ให้ดูว่า เพราะที่น้ีเป็นท่ีน้ าท่วมจึงต้องปลูกเรือนสูงเช่นน้ัน ต่อเข้า
ไปเป็นตึกสองชั้นแบบถนนใหม่ เป็นแต่ตกแต่งเครื่องจีนเสียหน่อยหน่ึง เลี้ยวไปข้าง
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ขวาทางไปเมืองพังงา มีตึกสูงสองชั้นท้ังสองฟาก เป็นตึกอย่างจีนใหญ่โตตลอดไป
จนถึงตะพานออกทางโทรเลข” พระองค์ยังทรงบันทึกถึงสภาพบ้านเมืองพังงาว่า
ทรุดโทรมมาก ความว่า “เห็นได้ว่าเป็นเมืองท่ีใหญ่โตบริบูรณ์ด้วยสมบัติ แต่กระไร
เลยจะหาท่ีสีขาวฤาท่ีดีบริบูรณ์ไม่ช ารุดสักแห่งหน่ึงไม่มี โซมตลอดหัวถนนท้ายถนน 
ท่ีหักพังลงมาก็มี ไม่มีรอยซ่อมแซมอะไรเลยสักอย่างเดียว ได้ถามเหตุซ่ึง เป็นเช่นน้ี 
ก็ได้เหตุหลายอย่าง คือ อย่างหน่ึงน้ันเป็นตึกของพระยาเสนานุชิตเก่า (หมายถึง 
นุช ณนคร) ท าแจกบุตรเหมือนอย่างตึกถนนใหม่ ไม่มีทุนซ่อมแซมฤาไม่พร้อมใจกัน
ซ่อมแซมอย่างเดียวกันกับถนนใหม่น้ันอย่างหน่ึง ท่ีเป็นตึกของราษฎรอยู่อีกสักสาม
ส่วน พลอยโทรมด้วยน้ันว่าเพราะเหมืองไม่ดีไม่ใคร่มี พวกจีนจนไปอย่างหน่ึง 
เพราะพวกจีนเกิดวิวาทกันเนือง ๆ จนไม่เป็นปรกติได้น้ันอย่างหน่ึง เมื่อได้พูดจาไถ่
ถามพระยาเสนานุชิตและพวกจีนรวบรวมการท้ังปวงเข้าหมด ก็เห็นว่า เป็นเพราะ
พระยาเสนานุชิตคนน้ี ลักข์อย่างยิ่ ง (ลักข์ เป็นค าแผลงมาจากศัพท์มิลักขู  
หมายความว่าโง่เขลา) เมื่อพูดถึงเรื่องจีนวิวาทกันสั่งให้จัดโปลิส ก็ว่ามีคนรักษา
ถนนอยู่แล้ว ๖ คน ให้เงินเดือนคนละสามเหรียญบ้างสี่เหรียญบ้าง จัดขึ้นอีกเปลือง
พระราชทรัพย์เปล่า ๆ จีนซ่ึงไปค้นพบดีบุกหวงท่ีไว้มาก ๆ จะท าสองชั่วสามชั่วคนก็
ไม่หยุด ขอพรรณาแต่เท่าน้ีพอให้เห็นว่าบ้านเมืองซุดโซมนักเพราะเหตุใด ตามเสียง
พวกจีนน้ันว่าไม่มีทุนน่ันแหละเป็นข้อส าคัญ”  

จากข้อความข้างต้น ท าให้ทราบถึงสภาพบ้านเมืองของเมืองตะกั่วป่าซ่ึงเคย
ขึ้นกับเมืองถลาง เป็นหน่ึงในหัวเมืองของมณฑลภูเก็ต ต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี 5 มี
การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล สถานะเดิมจากเมืองตะกั่วป่าจึงเปลี่ยนเป็น
จังหวัด ชาวจีนในตะกั่วป่าประกอบอาชีพการฆ่าสัตว์ มีการสร้างบ้านเรือนและตึก
สองชั้นตกแต่งตามศิลปะจีนท้ังสองฟาก พระองค์ยังทรงบันทึกว่า ตึกท่ีน่ีใหญ่โต
กว่าท่ีสงขลา แต่สภาพบ้านเมืองทรุดโทรม เพราะไม่มีทุนมาปรับปรุง นอกจากน้ี
ชาวจีนท่ีน่ียังค้นพบแหล่งแร่ดีบุก และชาวจีนเมืองน้ีก่อเกิดทะเลาะวิวาทกัน
บ่อยครั้ง 
2.3 ชาวจีนพื้นที่ภูเก็ต 

วันท่ี 1 พฤษภาคม ร.ศ. 109 เสด็จขึ้นภูเก็ต ทรงบันทึกถึงเรือเมล์สินค้าท่ี
จอดอยู่ปากอ่าว ความว่า “มีเรือเมล์ปีนังมาจอดอยู่สองล าเป็นเรือมาจากห้างจีนเดิ
oห้าวันครั้งหน่ึง” ชาวจีนเมืองภูเก็ตต่างมารับเสด็จอย่างเนืองแน่น ความว่า 
“กรมการและพวกจีนหัวน่าแต่งตัวเต็มแบบอย่างผู้ดี มาคอยรับอยู่ เป็นอันมาก” 
ทรงบันทึกถึงการท าพลับพลาท่ีประทับได้พวกคนจีนช่วยกันสร้าง ความว่า “การท่ี
ท าพลับพลาท่ีรับดาดปร าแต่งถนนหนทางเหล่าน้ี ได้อาศรัยก าลังพวกจีนหัวน่าช่วย
ท ามาก พักอยู่ท่ีพลับพลารับพวกกรมการและพวกจีนมาหา สนทนาด้วยการต่าง 
ๆ” จากนั้นพระองค์เสด็จไปทอดพระเนตรเหมืองแร่ของหลวงบ ารุงจีนประเทศท่ีท า
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อยู่ติดกับหลังพลับพลาท่ีประทับ ทรงบันทึกถึงแรงงานชาวจีนในเหมืองแร่ ความว่า 
“เหมืองน้ีใหญ่โตควรพิศวง โดยกว้างเกือบสามเส้น ยาวกว่าสี่เส้น ใช้ตะพานท่ีหาบ
มูลดินเปิดน่าเหมืองถึงสามตะพาน ท่ีขุดแร่ล้างแร่สองแห่ง ใช้จีนลูกจ้างถึงเก้าร้อย
คน” พระองค์ยังทรงบันทึกถึงสภาพความเป็นอยู่ของชาวจีนท่ีเป็นกุลีเหมืองแร่ด้วย 
ความว่า “ท่ีภูเก็จน้ีพวกจีนไม่สู้ร้อนรนด้วยเรื่องลูกจ้างเหมือนอย่างเมืองระนอง 
เป็นแต่อยู่ข้างขัดสนทุน ด้วยพวกเมืองปีนังไม่ใคร่จะออกทุนให้กู้ ด้วยเหมืองท่ีดีใกล้ 
ๆ ไม่ใคร่มีใหม่ขึ้น ต้องไปท าทางไกลโสหุ้ยมากมักจะขาดทุน” พระองค์ทรงบันทึก
ถึงบ้านใหญ่สองหลังในเมืองภูเก็ต “ถัดเข้าไปเป็นบ้านใหญ่อยู่อีก คือ บ้านตันเลียงกี
และบ้านตันเพ็กเกียด” นอกจากน้ันยังทรงบันทึกถึงจ านวนเหมืองแร่และจ านวน
แรงงานชาวจีน ความว่า “จ านวนเหมืองใหญ่ท่ีท าอยู่ในเมืองภูเก็จเดี๋ยวน้ีหกสิบสอง
ต าบล เหมืองน้อยหกสิบเก้าต าบล รวม ๑๓๑ เหมือง จีนท่ีท าการอยู่ ๘๙๘๔ คน 
จีนท่ีเข้าออกในเมืองว่าเป็นลางปีมากลางปีน้อย เข้าง่ายออกง่ายไม่เหมือนเมือง
ระนอง ถ้าฝนดีน้ าดีพวกจีนก็เข้ามาก ถามจ านวนจีนเข้าออกเทียบดูสองปี ปีชวด
สัมฤทธิศก (พ.ศ. ๒๔๓๑) จีนเข้า ๗๐๖๐ คน ออก ๔๔๖๘ คน เข้ามากกว่าออก 
๒๕๙๒ คน รัตนโกสินทรศก ๑๐๘ จีนเข้า ๕๖๐๙ คน ออก ๖๘๑๘ คน ออก
มากกว่าเข้า ๑๒๐๙ คน ถ้าคิดเทียบดูในสองปีน้ีก็ยังมีคนเหลือติดเมืองมาก 
พิเคราะห์ดูกับท่ีจ าได้เมื่อมาสิบเก้าปีแล้วน้ัน ตึกรามผู้คนแน่นหนาขึ้นกว่าแต่ก่อน
มาก แต่ในแถวตลาดเขาตรวจได้จ านวนตึกถึง ๓๑๑ หลัง เรือน ๓๖๗ หลัง รวม 
๖๗๘ หลัง คน ๒๗๖๗ คน ท่ีตลาดกระทู้ตึก ๒๖ หลัง โรวร้าน ๑๑๒ หลัง รวม 
๑๓๘ หลัง คน ๖๒๓ คน ตามแขวงอ าเภอ ๘ ต าบล ๕๙๑ เชิงเรือน คน ๒๒๗๗ คน  
ไม่ได้นับคนท่ีท าเหมือง” ท าให้ทราบถึงจ านวนชาวจีนเมืองภูเก็ตได้เป็นอย่างดี 
พระองค์ยังกล่างถึงชาวจีนท่ีรับราชการต ารวจในเมืองน้ีด้วย ความว่า “โปลิศท่ี
รักษาเมืองอยู่ทุกวันน้ีเป็นหลายหมวดหลายกอง มีท้ังไทยท้ังจีนท้ังมลายูท้ังแขก
แต่งตัวต่าง ๆ กัน” 

จากข้อความข้างต้น ท าให้ทราบถึงสภาพบ้านเมืองของเมืองภูเก็ต มีเรือเมล์
สินค้าจากเมืองปีนังเข้าออก 5 วันต่อครั้งเป็นประจ า เมืองภูเก็ตมีกลุ่มชาวจีนท่ีรับ
ราชการเป็นจ านวนมาก มีท้ังเป็นต ารวจจีน นายอ าเภอจีน และท าเหมืองแร่ ซ่ึงมี
มากถึง 131 เหมือง การท าเหมืองแร่ของท่ีน่ีขุดลึกกว่าท่ีเมืองระนอง จึงได้ปริมาณ
แร่จ านวนมากกว่าท่ีระนองหลายเท่า หากฝนตกตามฤดูกาลก็จะมีชาวจีนเดิน
ทางเข้ามาท าเหมืองแร่เพิ่มมากขึ้น บริเวณตลาดมีบ้านขุนนางชาวจีนหลังใหญ่อยู่ 2 
หลัง คือบ้านของหลวงขจรสกล (ตันเลียนกี) และบ้านของหลวงพิทักษ์จีนประชา 
(ตันเพ็กเกียด) 
2.4 ชาวจีนพื้นที่ตะกั่วทุ่ง 
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วันท่ี 2 พฤษภาคม ร.ศ. 109 เรือพระท่ีน่ังทอดระหว่างเกาะหมากกับเกาะ
สลัด เสด็จเข้าเมืองตะกั่วทุ่ง ทรงบันทึกถึงโรงคลวงใหญ่ท่ีชาวจีนมาเป็นแรงงาน
บริเวณรอบพลับพลาท่ีประทับ ความว่า “โรงคลวงน้ีเป็นของพระบริสุทธิ์เอง ด้วย
เขาลงทุนเรียกจีนมาท าการเองเหมือนอย่างเมืองระนองมีลูกจ้างอยู่ร้อยเศษ มีพวก
จีนท าเองบ้าง ลูกจ้างอีกประมาณสองร้อยคน” พระองค์ยังทรงบันทึกว่าชาวจีนมี
การลงทุนท าสวนพริกไทยด้วย ความว่า “สวนพริกไทยเกิดขึ้นใหม่หลายแห่ง สวน
ของพระบริสุทธิ์เองเป็นท่ีกว้างใหญ่มีพริกไทยท่ีได้ลงแล้วหมื่นสองพันค้าง ได้
ชักชวนพวกจีนท่ีมีทุนรอนให้ลงทุนท าอีกหลายแห่ง” 

จากข้อความข้างต้น ท าให้ทราบถึงสภาพบ้านเมืองของเมืองตะกั่วทุ่ง มีโรง
คลวงหรือก็คือโรงถลุงดีบุก ซ่ึงพระบริสุทธิ์เป็นเจ้าของ ได้ให้คนจีนเข้ามาท างานอยู่
ประมาณร้อยเศษ แร่ดีบุกในเมืองน้ีมีไม่มากเท่าท่ีตะกั่วป่า นอกจากน้ีพระบริสุทธิ์
ยังมีสวนพริกไทยท่ีกว้างใหญ่ ได้ชักชวนให้คนจีนท่ีมีทุนเข้ามาท าสวนพริกไทย หาก
ผู้ใดปลูกพริกไทยแล้วขาดทุน จะรับซ้ือค้างท่ีเป็นผลแล้ว ให้ราคาค้างละ 1 เหรียญ 
ส่วนค้างที่ยังไม่เป็นผลจะรับซ้ือในราคาค้างละ 50 เซ็นต ์
2.5 ชาวจีนพื้นที่กระบี่ 

วันท่ี 6 พฤษภาคม ร.ศ. 109 เสด็จไปเกาะลันตา ทรงบันทึกถึงสภาพเกาะ
แห่งน้ี ความว่า “มีจีนประมาณ ๒๐ คน...สินค้ามีเรือจีนมารับ เวลาท่ีมาน้ีก็มีเรือ
จอดอยู่ล าหน่ึง จีนผูกภาษีจากกระบี่ท้ังเกาะเป็นเงินพันเหรียญ ขายฝิ่นขายสุราตั้ง
บ่อนเบี้ย เก็บภาษีเปลือกโปลง ร้อยมัดเก็บ ๑๐ เซ็นต์ ราคาซ้ือขายกันอยู่ร้อยละ
เหรียญ ๒๐ เซ็นต์ ได้ความเพียงเท่าน้ี” 

จากข้อความข้างต้น ท าให้ทราบถึงสภาพบ้านเมืองของเกาะลันตา จังหวัด
กระบี่ มีเรือสินค้าจีนอยู่ล าหน่ึงมาจอดรับสินค้า และคนจีนผูกภาษีท้ังเกาะกระบี่
เป็นจ านวนเงินพันเหรียญ มีการเก็บภาษีเปลือกโปลง 100 มัดเก็บ 10 เซ็นต์ ซ่ึง
ราคาซ้ือขายจะอยู่ท่ีร้อยละ 1 เหรียญ 20 เซ็นต์ นอกจากน้ียังมีการจ าหน่ายฝิ่น 
สุรา และตั้งบ่อนเบี้ยอีกด้วย 
2.6 ชาวจีนพื้นที่ตรัง 

วันท่ี 7 พฤษภาคม ร.ศ. 109 เสด็จไปเมืองตรัง ทรงบันทึกถึงการเพาะปลูก
พริกไทยของชาวจีน ความว่า “การเพาะปลูกต่าง ๆ ก็มีอยู่แต่พวกจีน มีจีนมะเกา
มากกว่าชาติอื่น พริกไทยเป็นสินค้าใหญ่ปลูกท่ีต าบลทับเท่ียงโดยมาก...พริกไทยท่ี
ออกจากเมืองอยู่ทุกวันน้ีอย่างมากอยู่ในหมื่นแปดพันหาบ อย่างน้อยอยู่ในเจ็ดพัน
หาบ” พระองค์ยังทรงบันทึกถึงการท่ีชาวจีนในทับเท่ียงได้สร้างพลับพลาท่ีประทับ
ไว้รับเสด็จด้วย ความว่า “พวกจีนก็คิดอ่านจัดการรับของเขาเองส่วนหน่ึงต่างหาก 
ปลูกพลับพลารับท่ีทับเท่ียงแห่งหน่ึงต่างหาก แต่ไม่มีพาหนะท่ีจะไปด้วยระยะทาง
ถึง ๒๘๐ เส้น จึงได้บอกเลิกเสีย” นอกจากน้ียังทรงบันทึกถึงสภาพการปกครอง
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ของเมืองน้ีว่าผู้ปกครองเมืองไม่สามารถจัดการกับพวกโจรผู้ร้ายได้ ความว่า “ทุก
วันน้ีในเมืองตรังราษฎรได้ความเดือดร้อนอย่างยิ่งด้วยโจรผู้ร้าย...ได้ความตามพวก
จีนว่า พระยาตรังไม่สันทัดในทางถ้อยความอันใด ตัวเองก็ไม่ได้ว่าถ้อยความมอบให้
แต่กรมการ...พวกจีนจับผู้ร้ายได้ก็ไม่ส่งเจ้าเมือง ช าระว่ากล่าวลงโทษเสียเอง 
เพราะว่าถ้าส่งให้กรมการแล้วเป็นหนีได้ทุกคน” นอกจากน้ียังทรงบันทึกถึงการท่ี
ชาวจีนมีปัญหากับเจ้าภาษี เพราะได้รับการกดขี่ข่มเหง ความว่า “ยังเรื่องเจ้าภาษี
กับจีนในพื้นเมืองน้ันก็อีกอย่างหน่ึง น่าจะเป็นเหตุขึ้นได้เหมือนอย่างเมื่อคราวหลวง
วิเศษสุงกากร แต่ก่อนพวกจีนก็พากันร้องว่าเจ้าภาษีกดขี่ข่มเหงเป็นท่ีสองฤาเป็นอีก
อย่างหน่ึง นอกจากกรมการท่ีคอยปล่อยผู้ร้าย ครั้นพวกจีนในเมืองน้ีจะไปผูกภาษี
เองจากท่ีกรุงเทพฯ ก็ต้องลงทุนกู้เงินไปส าหรับล่วงน่าและใช้สอย เมื่อไปว่าภาษี
ไม่ได้ก็ต้องเสียดอกเบี้ยเปล่า บางทีผู้ซ่ึงรับธุระเข้าไปว่าภาษีน้ันโกงกันขึ้นเองเอาเงิน
ไปจ าหน่ายสาบสูญเสียก็มี จึงไม่อาจท่ีจะคิดเข้าไปว่ากล่าว ทนความคุมเหงของเจ้า
ภาษีซ่ึงออกมาแต่กรุงเทพฯ ข้างฝ่ายจีนปานเจ้าภาษีก็ท าเรื่องราวมายื่น กล่าวโทษ
พวกจีนว่าขัดแข็งในการภาษีต่างๆ การก็จะเป็นจริงด้วยกันท้ังสองฝ่าย เพราะไม่มี
อ านาจกลาง กล่าวคือผู้รักษาเมืองกรมการท่ีพอจะปราบปราม การที่ผิดล่วงเกินต่อ
กันในพวกเจ้าภาษีและพวกจีนท้ังสองฝ่ายได้ จึงได้ต่างคนต่างจะหาประโยชน์ของ
ตัวให้อย่างยิ่ง ไม่มีบรรทัดท่ีจะตัดเป็นเส้นกลางลงได้ เพราะฉะน้ันจึงเป็นเหตุอีก
อย่างหน่ึง ซ่ึงควรจะคิดอ่านแก้ไขในการเจ้าเมืองไม่มีอ านาจจะปกครองรักษา
บ้านเมืองน้ี” 

วันท่ี 8 พฤษภาคม ร.ศ. 109 พระองค์ออกรับพวกคนจีนท่ีมาเข้าเฝ้า ความ
ว่า “กินเข้าแล้วออกรับพวกจีนแห่ของก านันมาให้ตามแบบเมืองข้างน้ี จีนเหล่าน้ี
เป็นพวกอยู่ตลาดบางรักทั้งสิ้น กระบวรแห่นั้นคือมีป้ายทาแดงตัวหนังสือทองคู่หน่ึง 
ผ้าผูกกิ่งไผ่มีตัวหนังสืออันหน่ึง ธงสีต่าง ๆ หลายคัน เล่าโก๊หามในเก๋งส ารับหน่ึง 
ม้าล่อสองอันโต๊ะสอดคานหามมีเหงาใช้ตะกั่วส ารับหน่ึง สิ่งของต่าง  ๆ จัดขึ้นบน
โต๊ะมีคานหามทุก ๆ อย่างตีม้าล่อ แลพิณพาทย์แบบเขา จุดประทัดด้วย” ยังทรง
บันทึกถึงหัวหน้าพวกจีนท่ีคิดอ่านให้ท าพลับพลารับเสด็จท่ีทับเท่ียง ความว่า 
“หลวงภิรมย์เป็นจีนมะเกา อายุ ๗๐ เศษ เป็นหัวน่าของพวกจีนเป็นผู้ท่ีคิดอ่านท า
พลับพลารับท่ีทับเท่ียง กับชื่อหลวงประเทศคนหน่ึง ขุนล่ามคนหน่ึง จีนมีชื่ออีกสิบ
หกคน” ยังกล่าวถึงปลัดจีนเมืองตรัง ความว่า “ได้ส่ังให้หลวงภิรมย์สมบัติตามลงมา
ท่ีเรือ ให้สัญญาบัตร เลื่อนเป็นหลวงสมานสมัคจีนกรปลัดจีน เพราะเห็นว่าเป็นคน
แก่ อยู่ในเมืองตรังมาถึง ๕๐ ปีแล้ว” นอกจากน้ีทรงบันทึกถึงวิถีชีวิตของชาวจีนท่ี
เมืองตรังอีกด้วย ความว่า “จีนท่ีน่ีท ามาหากินฝังรกฝังรากมีท่ีดินเรือกสวนไม่
เหมือนพวกลูกจ้างท าเหมืองซึ่งมีแต่ตัว ไม่มีทุนรอนอันใดท่ีได้ลงไว้ในบ้านเมือง” 
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จากข้อความข้างต้น ท าให้ทราบถึงสภาพบ้านเมืองตรัง พระองค์บันทึกว่า 
“เมืองใดจะมาดีเท่าเมืองตรังน้ันเป็นไม่มี” และ “เมืองตรังซ่ึง เป็นเมืองลี้ลับ” ท่ี
ต าบลแก้มด า มีเรือเรือเมล์ขนส่งสินค้าไปเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซียอยู่ 2 ล า ชาว
จีนในต าบลทับเท่ียง ตัวเมืองตรังประกอบอาชีพการเพาะปลูก โดยเฉพาะพริกไทย 
พระองค์เคยทรงบันทึกเมื่อครั้งประทับท่ีเมืองตะกั่วทุ่งว่า “ตัวอย่างที่ปลูกพริกไทย
ได้ประโยชน์มากเช่นเมืองตรังก็มีอยู่” ท าให้พริกไทยกลายเป็นสินค้าหลักของเมือง
น้ี ท่ีควนธานีก็มีปลูกบ้าง แต่ก็ไม่มากนัก การปกครองในตัวเมืองตรังโดยพระยาตรัง
ภูมาภิบาล (เอี่ยม ณ นคร) ไม่ค่อยสู้ดีนัก เพราะท่านเป็นคนอ่อนแอ ไม่มีอ านาจอัน
ใด มีโจรผู้ร้ายชุกชุม ท าให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ท าให้พวกคนจีน
ต้องจับโจรและลงโทษกันเอง นอกจากน้ียังมีเรื่องเจ้าภาษีกับคนจีนในพื้นถิ่น ท าให้
พวกจีนในเมืองน้ีคิดจะไปผูกภาษีเองจากท่ีกรุงเทพ ส่วนฝ่ายจีนปานเจ้าของภาษีก็
น าเรื่องราวมากล่าวโทษพวกจีนว่าขัดแข้งในการภาษีต่าง ๆ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งพระอัสดงคตทิศรักษา เจ้าเมือง
กระบุรี มาเป็นเจ้าเมืองตรัง ในต าแหน่งพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิม
บี้ ณ ระนอง) ท าให้เมืองตรังเจริญขึ้นอย่างมาก 
2.7 ชาวจีนพื้นที่ไทรบุรี 

วันท่ี 13 พฤษภาคม ร.ศ. 109 เสด็จขึ้นเมืองไทรบุรี ทรงบันทึกถึงโรงปั่นไฟ
ของชาวจีน ความว่า “ถึงเมืองมีโรงสีไฟโรงหน่ึง น่าโรงมีตึกสองชั้นสี่เหลี่ยมอยู่
ริมน้ า โรงสีไฟน้ีเป็นของจีนลิมเขียดแซ่หลิม เป็นคนอยู่ในบังคับอังกฤษ ท าสัญญา
กับเมืองไทร ขอตั้งโรงสีไฟมิให้ผู้ใดตั้งแข่งขึ้นอีกในก าหนด ๒๐ ปี” และยังทรง
กล่าวถึงชาวจีนในเมืองท่ีได้ออกมารับเสด็จ ความว่า “พวกจีนแต่งตัวอย่างผู้ดีจีน
ยืนรายตามถนน”  

วันท่ี 14 พฤษภาคม ร.ศ. 109 พระองค์โปรดให้ชาวจีนเข้าเฝ้า ทรงบันทึก
ความว่า “เวลาเย็นพระยาไทรพาญาติพี่น้องมาหา มีรายามุดาเป็นต้นและผู้อื่น ๆ 
รวมกันประมาณ ๑๕-๑๖ คน กับจีนลิมเชียกเจ้าของโรงสีไฟ หลวงอร่ามสาครเขตร์
ปลัดจีนเมืองภูเก็จท่ีท าเหมืองดีบุกต าบลกุเล็มกับจีนมีชื่อมาแต่ต าบลกระทู้ท่ีเมืองภู
เก็จอีกคนหน่ึง ถามจีนลิมเชียกเรื่องโรงสีว่าสีเข้าได้วันละสี่ร้อยมุหนี มุหนีหน่ึงหนัก 
๒๒๕ ปอนด์ฤา ๖๗๕๐ บาท คิดเป็นเกวียนตามอัตราในกรุงเทพฯ เกวียนละ ๒๒ 
หาบ เป็นเข้า ๕๕๒๒ เกวียน สีท้ังเข้าสารเข้ากล้องส่งไปขายปีนังบ้าง ส่งตรงถึง
โกลัมโบบ้าง หลวงอร่ามสาครเขตร์ท าดีบุกท่ีกุเล็ม ว่าดีบุกไม่ดีเหมือนท่ีภูเก็จท าได้
เพียงปีละ ๖ คลอง แต่อากรดีบุกต่ า เก็บภาระละ ๗ เหรียญ ค่าตีตรา ๒ เหรียญ 
เป็น ๙ เหรียญเท่าน้ัน”  

วันท่ี 16 พฤษภาคม ร.ศ. 109 พระองค์โปรดให้พวกจีนเข้าเฝ้า ทรงบันทึก
ความว่า “วันน้ีได้นัดให้พวกเมือง ปลิตเมืองสตูลมาหา เพื่อจะไต่ถามการงาร และ
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พระยาไทรนัดให้พวกจีนมาหาด้วยในเวลาเย็น กลับมาค่ าไปจึงต้องเลื่อนเวลาไปรับ
ต่อกินเข้าแล้ว จีนลูกค้าท่ีมาหาวันน้ีประมาณยี่สิบคนมีกับตันจีนเป็นหัวน่า มีของ
ถวายต่าง ๆ เป็นของมีราคามาก ๆ ได้แบ่งรับไว้แต่เล็กน้อยพอสมควร” 

จากข้อความข้างต้น ท าให้ทราบถึงสภาพบ้านเมืองไทรบุรี (ปัจจุบันคือรัฐเค
ดาห์（吉打，Kedah）อยู่ภายใต้การปกครองของพรรคแนวร่วมแห่งชาติ  
Barisan Nasional (国民阵线,National Front) ประเทศมาเลเซีย จาก
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2452 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้ยกหัวเมืองมลายูได้แก่ ไทรบุรี ปะลิส กลันตัน และตรังกานูให้แก่
อังกฤษตามสนธิสัญญาอังกฤษ - สยาม ค.ศ.1909 (Anglo-Siamese Treaty of 
1909)《1909 年英国-暹罗条约》เพื่อแลกเปลี่ยนกับการท่ีอังกฤษยอม
ยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางการศาล และการให้ไทยยืมเงินสร้างทางรถไฟ
สายใต้ เหตุการณ์ครั้งน้ีท าาให้คนไทยไม่ต่ ากว่า 5 แสนคนต้องมีสถานะเป็นคนต่าง
ด้าวภายใต้การปกครองของอังกฤษ (Chantarat, S, 1979) ท่ีเมืองไทรบุรีมีโรงสีไฟ
ของจีนลิมเขียดแซ่หลิม เป็นคนจีนอยู่ในบังคับอังกฤษ ได้ท าสัญญากับเมืองไทรบุรี
ขอตั้งโรงสีไฟโดยมิให้ผู้ใดตั้งแข่งขันได้ในก าหนด 20 ปี ตอนท่ีพระองค์เสด็จพระ
ราชด าเนินไปก็มีพวกจีนแต่งตัวอย่างผู้ดียืนเรียงรายตามถนนรับเสด็จ และมาเข้า
เฝ้าถวายของต่าง ๆ อีกด้วย 

วันท่ี 17 พฤษภาคม ร.ศ. 109 เวลาค่ า เสด็จอยู่ท่ีเรือนระนอง ความว่า “เรือ
ถึงท่ีทอดสมอตรงน่าบ้าน พระยาระนอง ซ่ึงเป็นท่ีทอดเรือรบเวลา ๒ ทุ่ม ๑๕ มินิต 
พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์กับผู้ท่ีมาด้วย พระยารัตนเศรษฐี หลวงบริรักษ์โลหวิไสย 
(คอยู่หงี) หลวงทวีปสยามกิจ จีนเต๊กซุนลงมารับ เลียนกีภรรยาพระยาระนอง เลี่ยน
ลุ้นภรรยาพระยาหลังสวนกับลูกหลานลงมารับข้างใน...เรือนเขาใหญ่โตกว้างขวาง
ตกแต่งประดับประดาด้วยเครื่องฝรั่งบ้างจีนบ้างพรักพร้อมงดงามมาก สิ่งซ่ึง เป็น
แพรผ้าคือมุ้งท่ีนอนม่าน ตามประตูน่าต่างก็อบกลิ่นฟุ้งไปท้ังเรือน การเลี้ยงก็
บริบูรณ์ ท้ังกับเข้าฝรั่งกับเข้าจีนกับเข้าไทย” 

วันท่ี 20 พฤษภาคม ร.ศ. 109 เสด็จลงเรือพระท่ีน่ังไปเข้าคลองกวาลามุดา มี
ชาวจีนมาคอยรับเสด็จ ความว่า “จีนลูกค้าแต่งตัวอย่างผู้ดีคอยรับประมาณ ๑๒ 
คน” บันทึกถึงจ านวนประชากรจีนในเมืองน้ีด้วยอีกว่า “ดูบ้านเมืองเขาอยู่ข้างแน่น
หนามาก มีจีนน้อยมลายูมาก” นอกจากนี้พระองค์ยังเสด็จไปทอดพระเนตรสถานท่ี
ต่าง ๆ ความว่า “วันน้ีผู้หญิงไปดูแต่งงานท่ีบ้านจีนแห่ง ๑ แล้วเวลาค่ าไปห้างจีนซ่ึง
ติดอยู่กับห้างโกวานของพระยารัตนเศรษฐี ดูท่ีห้างโกวานก่อน เพราะเป็นท่ีท่ีได้ยิน
ช่ือเสียงอยู่เสมอไม่ขาด การท่ีเลี่ยงมาไปห้างเสียกลางคืนน้ี เพราะกลางวันมีพวก
แขกดูมากนัก แลพวกจีนเหล่าน้ีเป็นพวกพ้องฤาอยู่ในความเกื้อหนุนของพระ
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ยารัตนเศรษฐีท้ังน้ัน เจือเป็นการรับเสด็จมากกว่าเป็นการไปซ้ือของ แลไปห้างจีนดู
สนุกกว่าห้างฝรั่งมาก เพราะมีเรื่องชิ้นเกเรเกนังหาเก่าหาดีไม่ได”้ 

จากตัวอย่างเน้ือหาในพระราชหัตถเลขาข้างต้น  มีการกล่าวถึงชาวจีนใน
หลากหลายแง่มุม ซ่ึงล้วนสะท้อนให้เห็นว่าชาวจีนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับสิทธิและเสรีภาพท่ีเท่าเทียมเหมือนกับชาวไทย ดัง
พระราชด ารัสของพระองค์ในคราวเสด็จพระราชด าเนินมาทรงประกอบพิธีเปิด
โรงพยาบาลจีนเทียนฮั้วอุยอี้ เมื่อวันท่ี 24 กันยายน ร.ศ.124 ความว่า 

...ใช่ว่าแต่ตัวเราฤๅในเวลาปัจจุบันน้ี ถึงพระเจ้า
แผ่นดินอันเป็นบรรพบุรุษของเรา แต่ในปางก่อน
ล่วงลับมาแล้วช้านาน ย่อมลงเห็นเป็นอย่างเดียว
ยั่งยืนมาว่า พวกจีนท้ังหลายซ่ึงเข้ามาในกรุงสยาม
น้ีย่อมมาท้าการให้เป็นความเจริญแก่แผ่นดินของ
เราเป็นอันมาก เพราะเหตุฉะน้ันพวกจีนจึงได้รับ
ความปกครองท้านุบ้ารุงด้วยความเอื้อเฟื้อเสมอ
เหมือนอย่างคนไทย ความสนิทสนมในระหว่าง
พวกจีนกับราษฎรของเราย่อมเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกัน มิได้ถือว่าเป็นคนมาแต่ต่างประเทศ เรา
ย่อมสังเกตอยู่ด้วยความยินดีว่า พวกจีนได้เข้ามา
ในพระราชอาณาเขตทวีขึ้นโดยล้าดับ แต่มิได้มี
ความล้าบากอันใดทวีขึ้นในการปกครองรักษา 
ด้วยเหตุว่าพวกจีนเป็นคนมีความเพียรพยายาม 
ตั้งหน้าท้ามาค้าขายโดยกวดขัน เมืองเรามีแต่
แผ่นดินเป็นอันมากซ่ึงยังต้องการคนอันจะมาท้า
การให้เกิดผลทวียิ่งขึ้น เพราะฉะน้ัน เมื่อพวกจีน
เข้ามามากขึ้นเพียงใด เราก็ยิ่ งเป็นท่ีพอใจ.. . 
(Sevikul, P., 2005)  

จากการศึกษา พบว่า การเสด็จประพาสแหลมมลายูของพระองค์ในครั้งน้ี 
ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายต่อการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศ พระองค์ได้
ทอดพระเนตรทุกข์สุขของราษฎรอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นราษฎรชาวสยาม ชวา 
แขก มลายู หรือ จีน ต่างก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างท่ัวถึงกัน และประการท่ี
ส าคัญท่ีสุดก็คือ การเสด็จประพาสครั้งน้ีพระองค์ทรงจดบันทึกเรื่องราวในแต่ละวัน
ไว้ในลักษณะของบันทึกประจ าวัน ซ่ึงเมื่อพิจารณาในด้านเน้ือหาสาระแล้ว พบว่า
ทรงบันทึกเรื่องราวท่ีสะท้อนสภาพสังคมของชาวจีนสมัยน้ันได้อย่างหลากหลาย 
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เข้าใจง่าย เป็นล าดับขั้นตอน และมีความครบถ้วน ล้วนแต่สะท้อนให้เห็นบทบาท
ของชาวจีนภาคใต้ในสังคมไทยได้อย่างชัดเจน 

 
3. พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว: ภาพสะท้อน
ทางสังคมและวัฒนธรรมชาวจีนภาคใต้ 

จากการศึกษาเน้ือหาในพระราชหัตถเลขาข้างต้น สามารถสะท้อนภาพทาง
สังคมและวัฒนธรรมของชาวจีนภาคใต้ได้ท้ังทางด้านความเชื่อ การปกครอง 
เศรษฐกิจ ประเพณี และวิถีชีวิตดังการวิเคราะห์ต่อไปน้ี 
 3.1 ภาพสะท้อนสังคมชาวจีนด้านความเชื่อดั้งเดิม 
 พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าชาวจีนภาคใต้มีความเชื่อเรื่องฮวงซุ้ยฝังศพ เนื่อง
ด้วยชีวิตหลังความตายเป็นทัศนะท่ีเกี่ยวข้องถึงพื้นฐานสังคมและวัฒนธรรม
ความคิดของผู้คนท่ีอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นถิ่น ชาวจีนมีความเชื่อการ “รู่ถู่
เหวยอัน”（入土为安）ซ่ึงก็คือ เมื่อคนตายไปแล้ว ควรน าศพไปฝังท่ีสุสานหรือ
ฮวงซุ้ย เพื่อให้วิญญาณมีท่ีสถิตอย่างเป็นสุข จะได้ไม่เป็นวิญญาณเร่ร่อน เมื่อมีท่ี
พ านักอันถาวรสงบสุขเมื่อชีวิตได้ละจากโลกนี้ไปแล้ว คนจีนก็มีความเชื่อว่าจะส่งผล
ให้บุตรหลานมีความสุขความเจริญตลอดไป ซ่ึงในสมัยราชวงศ์ฮั่น พิธีฝังศพมีความ
เชื่อเรื่องผลดีผลร้ายท่ีจะเกิดแก่ศพมากขึ้น โดยพิจารณาถึงความมืดความสว่าง 
ทิศทางลม และแม่น้ า เพื่อให้ศพอยู่เย็นเป็นสุข ซ่ึงเป็นผลมาจากลัทธิเต๋า นอกจากน้ี
ยังมีความเชื่อถึงท าเลในการฝังว่ามีผลต่อลูกหลานในอนาคตอีกด้วย  ซ่ึงความเชื่อ
เหล่าน้ีได้เป็นต้นเหตุความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยมาจนถึงปัจจุบัน  (Ketsachinda, P., 
1975) 

เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นอีกประการหน่ึงของชุมชนชาวจีนท่ีเกิดจากความเชื่อ
เรื่องการตั้งถิ่นฐาน การเลือกท าเลท่ีตั้ง และการสร้างบ้านเรือนของชาวจีนตาม
หลักฮวงจุ้ย ซ่ึงสามารถเห็นได้ตั้งแต่การเลือกท าเลท่ีตั้งของเมือง ด้านหน้าเป็นน้ า
ด้านหลังเป็นภูเขา ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยยังคงมีอิทธิพลต่อการเลือกท าเลท่ีตั้งของ
สุสานของชาวจีนอีกด้วย เห็นได้จากพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคราวเสด็จประพาสแหลมมลายู ร.ศ. 109 เมื่อเสด็จประพาส
เมืองระนอง วันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2433 ทรงบันทึกถึงเรื่องราวสภาพสุสานของ
พระยาด ารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) ซ่ึงเป็นชาวจีนฮกเกี้ยน เมื่อเสียชีวิตแล้ว
ได้น าศพมาฝังท่ีสุสาน ซ่ึงมีลักษณะเป็นสุสานแบบจีน สร้างในปี พ.ศ. 2426 เป็น
ท่ีดินในบริเวณเขาระฆังทองท่ีได้รับพระราชทานจากรัชกาลท่ี 5 เพื่อเป็นเกียรติ
ประวัติให้แก่ตระกูล ณ ระนอง ท่ีเป็นผู้ท่ีท าคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอย่าง
มาก ความว่า 
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...วันท่ี ๒๖ เวลาเช้าไปดูท่ีฝังศพพระยาด้ารงสุจริต 
ตามทางท่ีไปเป็นนาเป็นสวนตลอด เมื่อจวนจะถึง
ท่ีฝังศพเป็นสวนพระยาระนองท้ังสองฟาก ปลูก
หมากมะพร้าวมะม่วงเป็นระยะท่องแถวงามนัก 
มะพร้าวปลูกขึ้นไปจนถึงไหล่เขา ท่ีหน้าท่ีฝังศพ
ปลูกต้นไม้ดอกต่าง ๆ เมื่ออยู่เมืองระนองเวลาค้่า 
ๆ มีบุหงาส่ง ท่ีฝังศพน้ันมีป้ายศิลาสูงสักสี่ศอกเศษ 
จารึกเรื่องชาติประวัติของพระยาด้ารงสุจริตท้ัง
ภาษาไทย ภาษาจีน เป็นค้าสรรเสริญตลอดจน
บุตรหลาน ถัดเข้าไปมีเสาธงศิลาคู่หน่ึง แพะคู่หน่ึง 
เสือคู่หน่ึง ม้าคู่หน่ึง ขุนนางฝ่ายบุ๋นฝ่ายบู๊ คู่หน่ึง 
แล้วก่อเขื่อนศิลาปู ศิลาเป็นชั้นๆ ขึ้นไป ๓ ขั้น จึง
ถึงลานท่ีฝังศพมีพนักศิลาสลักเป็นรูปสัตว์ และ
ต้นไม้เด่น ๆ ท่ีกุฏิน้ันก็ล้วนแล้วด้วยศิลาตลอด
จนถึงท่ีท้าเป็นหลังเต่า ต่อขึ้นไปเป็นเนินพูนดิน
เป็นลอน ๆ ขึ้นไป ๓ ลอน ตามแบบท่ีฝังศพจีนแต่
แบบต้องอยู่ท่ีกลางแจ้ง ไม่มีร่มไม้เลย ลงทุนท้าถึง 
๖๐๐ ชั่งเศษ ท่ีฝังศพมารดาและญาติพี่น้องอยู่ใกล้ 
ๆ กัน... 

 เมื่อศึกษาจากบันทึกการเสด็จทอดพระเนตรท่ีฝังศพพระยาด ารงสุจริต
มหิศรภักดี (คอซู้เจียง) เมืองระนองในครั้งน้ี จะเห็นได้ว่า การสร้างฮวงซุ้ยใช้ความ
ละเอียดรอบคอบและพิถีพิถันเป็นอย่างมาก โดยเลือกสถานท่ีซ่ึงตั้งอยู่ท่ีเนินเขา
ระฆังทอง ต าบลบางนอน ห่างจากเทศบาลเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร ไปตามทาง
หลวงหมายเลข 4004 (ระนอง-ปากน้ า) เป็นชัยภูมิท่ีด้านหลังเป็นภูเขา หันหน้า
ออกสู่ทะเล ท่ีหน้าสุสานมีแผ่นป้ายศิลาจารึกประวัติของพระยาด ารงสุจริตมหิศร
ภักดีมีท้ังภาษาไทยและภาษาจีน หน้าสุสานมีเสาศิลาคู่ สรรเสริญความงามของ
เมืองระนองราวเมืองสวรรค์ เมืองท่ีสร้างความมั่งค่ังให้กับผู้บากบั่นขันแข็ง ท่ีหน้า
สุสานมีศาลเจ้าท่ีขนาดย่อม ๆ เจ้าท่ี...สัมภเวสีท่ีคอยปกปักรักษาภูมิสถานแห่งน้ี 
ถัดมาเป็นรูปปั้นของขุนนางฝ่ายบู๊ ได่แก่ขุนนางที่เป็นนักรบ และขุนนางฝ่ายบุ๋น คือ
ขุนนางท่ีให้ความรู้เป็นตัวแทนของสติปัญญา ถัดมาเป็นรูปม้า หมายถึง ความ
รวดเร็วของข้อมูลข่าวสาร ดังภาษิตจีนว่า “ม้าถึง ชัยชนะถึง” รูปปั้นเสือ หมายถึง 
พลังอ านาจ คนท่ีมีใจสู้ มีความพยายามสูง คือ จึงจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ รูป
ปั้นแพะ หมายถึง โภคทรัพย์ เมื่อมีทรัพย์ ต้องเอื้อเฟื้อเจือจาน จึงจะอยู่ในสังคมได้
อย่างเป็นสุข (Na-Ranong, S. Editor, 2003) บริเวณฮวงซุ้ยยังมีการเขียนสลัก
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ลวดลายมงคลต่าง ๆ เช่น มังกร นก ดอกบัว และลวดลายเรื่องราวชีวิตชาวจีนสมัย
โบราณ 

จังหวัดทางภาคใต้ตั้งแต่ ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา ตรัง กระบี่ ฯลฯ  ล้วนมี
สุสานของบรรพบุรุษชาวจีนท่ีสร้างขึ้นอย่างสง่างาม รูปแบบถูกต้องตามหลักชัยภูมิ
จีนโบราณ ซ่ึงลักษณะภูมิประเทศทางภาคใต้มีท้ังภูเขากับทะเลและแม่น้ าหลาย
สาย ทิศทางสมดุลกับธรรมชาติเป็นชัยภูมิท่ีเหมาะสมส าหรับสร้างสุสานตามต ารา 
นอกจากน้ี ลูกหลานในตระกูลต่างมีความเชื่อว่าหากเลือกท าเลฝังศพได้ถูกต้อง จะ
ส่งผลให้ลูกหลานมีความมั่นคงในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน สุขภาพดี มีผู้สืบสกุล
ต่อเนื่องยาวนานกว่า 3 ชั่วคน เห็นได้ว่า การสร้างสุสานแห่งนี้ล้วนบอกความหมาย
และสื่อความหมายถึงลูกหลานให้สืบทอดคุณงามความดีต่อไป ท าให้ความเชื่อเรื่อง
การสร้างสุสานยังคงอยู่ คู่สังคมไทยมายาวนานหลายร้อยปี เป็นการอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมความเชื่อเก่าแก่มิให้ลืมเลือน เป็นเสมือนสถานท่ีไว้แสดง
ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษอย่างไม่เสื่อมคลาย 

นอกจากนี้ยังมีเน้ือหาท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย ดังน้ี 
  . . .วันท่ี ๒๕ เวลาเช้าไปท่ีบ้านใหม่พระยา

ระนองผ่านหน้า “โรงราง” คือตราง ท้าเป็นตึก
หลังคาสังกะสีแบบคุกท่ีปีนัง ดูเรียบร้อยใหญ่โตดี
มากแต่ยังไม่แล้วเสร็จ บ้านพระยาระนองเองก่อ
ก้าแพงรอบสูงสักสิบศอก กว้างใหญ่เห็นจะสาม
เส้นสี่เส้น แต่ไม่หันหน้าออกถนนด้วย ซินแสว่า
หันหน้าเข้าข้างเขาจึงจะดี ท่ีบนหลังประตูท้าเป็น
เรือนหลังโต ๆ ขึ้นไปอยู่เป็นหอรบ ก้าแพงก็เว้น
ช่องปืนกรุแต่อิฐบาง ๆ ไว้ด้วยกลัวเจ๊ก ท่ีเคย
ลุกลามขึ้นครั้งก่อน เมื่อมีเหตุการณ์ก็จะได้กระทุ้ง
ออกเป็นช่องปืน ท่ีกลางบ้าน ท้าตึกหลังหน่ึง
ใหญ่โตมาก แต่ตัวไม่ได้ขึ้นอยู่ เป็นแต่ท่ีรับแขก
และคนไปมาให้อาศัย ตัวเองอยู่เรือนจากเตี้ย ๆ 
เบียดชิดกันแน่นไปท้ังครัวญาติพี่น้องรวมอยู่แห่ง
เดียวกันท้ังสิ้น... 

เมื่อดูข้อความจากบันทึกพระราชหัตถเลขาข้างต้น จะเห็นได้ว่าในสมัย ร.ศ. 
109 (พ.ศ. 2433) น้ันสามารถสะท้อนความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยการสร้างบ้านเรือนได้
เป็นอย่างดี การเลือกชัยภูมิ หรือก็คือการพิจารณาถึงสภาพแวดล้อม ลักษณะท่ีดิน 
และปัจจัยรอบด้านในการสร้างท่ีอยู่อาศัย จากการศึกษา พบว่า ความเชื่อเรื่องฮวง
จุ้ยอยู่คู่กับคนไทยเชื้อสายจีนมาอย่างยาวนาน ซ่ึงถือเป็นวัฒนธรรมท่ีตอบสนอง
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ความสงบสุขท่ีจะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยอยู่อย่างสบายใจ และอาศัยอยู่รวมกันเป็น
ครอบครัวใหญ่เหมือนตอนท่ีอาศัยอยู่ท่ีประเทศจีน 
 
3.2 ภาพสะท้อนสังคมชาวจีนด้านการปกครอง 
 ดินแดนภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2351 เป็นต้นมา มีการแบ่งการ
ปกครองออกเป็น 7 เมือง ได้แก่ เมืองปัตตานี หนองจิก ยะหริ่ง ยะลา รามัน ระ
แงะ และสายบุรี แต่ละเมืองมีเจ้าเมืองซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลสยามท่ี
กรุงเทพฯ เป็นผู้ปกครอง โดยมีหลักว่าเมืองใดมีผู้นับถือศาสนาอิสลามมาก ก็ให้
แต่งตั้งเจ้าเมืองท่ีนับถือศาสนาอิสลาม เมืองใดท่ีมีผู้นับถือศาสนาพุทธมากก็ให้
แต่งตั้งเจ้าเมืองท่ีนับถือพุทธศาสนา โดยมีการส่งข้าราชส่วนกลางลงไปปฏิบัติงาน 
(Hatta ,K., 2014) สาเหตุท านองเดียวกัน จากการท่ีมีชาวจีนอาศัยอยู่ในภาคใต้
เป็นจ านวนมาก ทางการจึงมีการแต่งตั้งคนจีนในหลายต าแหน่ง ชาวจีนหลายคนจึง
ได้เข้ารับราชการในสังกัดกรมกองต่าง ๆ บางคนได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งซ่ึงมี
ฐานะเทียบเท่ากับชนชั้นปกครองของไทย เช่น เจ้าเมืองจีน นายอ าเภอจีน จางวาง
จีน ปลัดจีน และกงสุลจีนในบังคับสยาม เพื่อเป็นการควบคุมชาวจีนด้วยกันเอง 
โดยทางการไทยจะแต่งตั้งชาวจีนท่ีมีชื่อเสียง ความสามารถ และเป็นท่ีเคารพนับถือ
ของชาวจีนท่ัวไป เข้ามาท าหน้าท่ีควบคุมดูแลชาวจีนให้อยู่รวมกันอย่างสงบสุข 
และมิให้ก่อความวุ่นวายขึ้นในสังคม ซ่ึงชาวจีนท่ีได้รับพระเมตตาจากสถาบันพระ
กษัตริย์ไทยให้ด ารงต าแหน่งทางการปกครองท่ีปรากฎในพระราชหัตเลขาฉบับน้ีก็
คือ หลวงรัตนเศรษฐี (คอซู้เจียง ณ ระนอง) ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้า
เจ้าอยู่หัว ด ารงความเป็นขุนนางในต าแหน่งขุนนางนายอากรเมืองระนอง จากการ
ประมูลผูกขาดอากรดีบุกเมืองระนองและเมืองตระได้ ซ่ึงรัฐบาลได้เปิดประมูลภาษี
ให้เจ้าภาษีเหมาไป และเจ้าภาษีก็ไปเก็บภาษีกินส่วนต่างเอง 

นายคอซู้เจียง เป็นชาวจีนฮกเกี้ยน ได้อพยพออกจากแผ่นดินจีนในปี พ.ศ. 
2365  เพื่อหนีความยากแค้น และถูกกดขี่จากรัฐบาลแมนจูมาเป็นกรรมกรอยู่ท่ี
เกาะหมาก (ปีนัง) ท าเกษตรกรรมและค้าขาย พอมีทุนแล้วได้เข้ามาราชอาณาจักร
สยามสมัยรัชกาลท่ี 3 ได้ท าการค้าท่ีเมืองตะกั่วป่า ต่อมาย้ายไปต้ังหลักแหล่งที่เมือง
พังงา ได้ต่อเรือก าปั่นใบวิ่งล่องค้าขายดีบุกและพืชผล เช่น รังนก พริกไทย 
จันทน์เทศ ฯลฯ ท่ีเกาะหมาก ต่อมาเห็นว่าเมืองตระและเมืองระนองมีแร่ดีบุกมาก 
แต่ผู้ท าการขุดแร่มีน้อย จึงได้คิดท าเหมืองแร่ ต่อมาปี พ.ศ. 2389 ในปลายสมัย
รัชกาลท่ี 3 นายคอซู้เจียง เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อพบกับพระยาอัครมหา
เสนาบดี (ดิศ บุนนาค) สมุหพระกลาโหม ผู้รับผิดชอบหัวเมืองภาคใต้ เพื่อขอ
ประมูลผูกขาดอากรดีบุกเมืองระนองและเมืองตระ จนได้รับพระราชทานพระบรม
ราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
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แต่งตั้งให้เป็นหลวงรัตนเศรษฐี ต าแหน่งเจ้าภาษีนายอากรเมืองระนอง ต่อมาสมัย
รัชกาลท่ี 4-5 ได้เป็นเจ้าเมืองระนอง ดูแลด้านการจัดเก็บภาษีอากร นายคอซู้เจียง
จึงเป็นผู้สร้างเมืองตระและเมืองระนอง ท้ังด้านการวางรากฐานการปกครอง 
รวมท้ังการสร้างความเจริญด้านเศรษฐกิจการค้า ด้านสังคมและวัฒนธรรม เมื่อเกิด
การจลาจลของพวกอั้งยี่ท่ีเมืองระนอง ท่านสามารถปราบปรามได้สงบราบคาบ มิ
ให้มีผลเสียต่อเศรษฐกิจการค้าของเมืองระนอง ถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างคนหน่ึงท่ี
ประสบความส าเร็จในชีวิตโดยเริ่มจากการเป็นกรรมกรรับจ้างจนมาเป็นพ่อค้า และ
ขุนนางนายอากร การเข้ารับราชการท าให้ได้รับบรรดาศักดิ์ตั้งแต่ขั้นหลวงจนถึง
พระยา เมื่อถึงแก่อนิจกรรมก็ได้รับพระราชทานท่ีดินส าหรับเป็นสุสานของตระกูล
อีกด้วย 

ระบบผูกขาดอากรดีบุกดังกล่าวท าให้เจ้าเมืองมีอ านาจเศรษฐกิจเบ็ดเสร็จ
แบบระบบเหมาเมือง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรง
อธิบายถึงวิธีการปกครองของเจ้าเมืองภาคใต้ ดังน้ี  

...การปกครองเมืองหลังสวนท่ีข้าพเจ้าได้พิเคราะห์
เห็นแลไต่ถามการท่ีเป็นอยู่ทุกวันน้ี ถ้าจะเรียกโดย
ค้าสั้น ๆ ก็ตรงกับเมืองหน่ึง รัฐบาลเหมาเมืองแก่
ผู้ว่าการเมืองในทุกอย่าง ท้านองเดียวกับท่ีเป็นอยู่
ในเมืองระนองอย่างแต่ก่อน กล่าวคือ ผู้ว่าการเมือง
ลงทุนตั้งกงสีซ้ือและจ้าหน่ายสินค้าเข้าออก ผู้ว่า
การเมืองผูกขาดท้าภาษีอากร ผู้ว่า ฯ ทดรองทุน
เจือจานให้ไพร่พลเมืองท้ามาค้าขายและผู้ว่า ฯ 
บังคับรับผิดชอบ... (Her Royal Highness Prince 
Damrong Rajanubhab, 1991) 

จากเน้ือหาข้างต้น ท าให้พอท่ีจะมองเห็นภาพว่า ปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริม
บทบาทการลงทุนของพ่อค้ากึ่งนายทุนจีน คือการอุปถัมภ์ค้ าชูของราชส านักไทย 
บรรดาชาวจีนภาคใต้ท่ีมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจโดยการเป็นเจ้าของกิจการเดินเรือ 
เจ้าของธุรกิจโรงสี เจ้าภาษีสุรา เจ้าภาษีหวย เจ้าภาษีเหมืองแร่ เป็นต้น จะได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นขุนนางมีฐานานุศักดิ์ เช่น พระยาอัษฎงคตทิศรักษา  หลวง
สุวรรณคีรีสมบัติ หลวงสุนทรสิทธิโลหะ หลวงอ านาจนรารักษ์ หลวงบ ารุงจีน
ประเทศ หลวงรัตนเศรษฐี ฯลฯ เจ้าภาษีนายอากรจีนภาคใต้มักจะท าเหมืองแร่ดีบุก 
ฉะน้ันชาวจีนจึงไม่เพียงแต่จะมีบทบาทในกิจการเหมืองแร่เท่าน้ัน หากแต่ยังมี
อิทธิพลต่อการปกครอง สามารถเข้าควบคุมเศรษฐกิจและสร้างลักษณะสังคมชาว
จีนภาคใต้ สะท้อนให้เห็นถึงอ านาจการปกครองและการมีอิทธิพลของชาวจีน
ภาคใต้ได้อย่างชัดเจน 
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3.3 ภาพสะท้อนสังคมชาวจีนด้านเศรษฐกิจ 
ในสมัยรัชกาลท่ี 5 เศรษฐกิจของประเทศไทยพัฒนาขึ้นไประดับหน่ึง เป็นผล

มาจากการติดต่อกับต่างประเทศอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะชาวจีนซ่ึงมีบทบาทใน
การด าเนินกิจการค้า ตลอดจนการประกอบอาชีพต่าง ๆ หลายประการ ชาวจีนมี
อิทธิพลต่อเศรษฐกิจของไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวน้ัน
ไม่ใช่เพียงแต่เข้าไปคุมการค้าขายเพียงอย่างเดียว เพราะชาวจีนได้ประกอบอาชีพ
ในยุคน้ันแทบทุกชนิด นับตั้งแต่รับจ้างเป็นพวกกุลีสร้างทางรถไฟและขุดคลองของ
ทางการ เป็นกรรมกรในโรงสีข้าว โรงเลื่อยของเอกชน เป็นกุลีลากรถ และคนงาน
ในเหมืองแร่ภาคใต้ ท่ีมีความสามารถก็เป็นช่างฝีมือ เช่น ตัดเสื้อกางเกง ช่างท า
เพชรพลอย และเครื่องทองต่างๆ ช่างตัดผม ชาวจีนท่ีมีทุนก็ตั้งโรงรับจ าน า เปิด
บริการการเดินเรือกลไฟระหว่างประเทศ ตลอดจนเข้ารับการประมูลเป็นเจ้าภาษี
นายอากร ผูกขาดเป็นเจ้าภาษีฝิ่น และการพนันต่าง ๆ ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่าอาชีพ
ส่วนใหญ่ของชาวไทยเวลาน้ันคงจะมีแต่อาชีพการรับราชการและการท ากสิกรรม
เท่าน้ัน (Angkinan, P., 1971) เห็นได้ว่า บทบาททางเศรษฐกิจของชาวจีนอยู่คู่กับ
สังคมสยามมาเป็นเวลาช้านาน โดยเฉพาะพ่อค้านายทุนจีนท่ีเติบโตภายใต้ระบบ
เจ้าภาษีนายอากร ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น บทบาททางสังคมท่ีส าคัญของคน
จีนยังด ารงอยู่ โดยเฉพาะการเป็นกลุ่มบุคคลท่ีประสานผลประโยชน์กับราชส านัก
ในการดูแลจัดเก็บภาษีอากรและผลประโยชน์ต่าง ๆ จนถึงในสมัยรัชกาลท่ี 3 คน
จีนได้กลายเป็นนายอากรแบบผูกขาด (Princess Maha Chakri Sirindhorn, 2006
) ซ่ึงมักจะมาจากกลุ่มพ่อค้าส าเภาดั้งเดิมท่ีเคยท าการค้าส าเภาให้กับทางการ หรือ
ในรูปแบบของเอกชนมาก่อน เมื่อรัฐเริ่มเปิดประมูลภาษีอากร พ่อค้ากลุ่มน้ีก็ได้ก้าว
เข้าไปมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวม หรือผลิตสินค้าส่งออกหลายชนิด เช่น รังนก 
ไม้หอม น้ าตาล ไม้สัก และการน าเข้าฝิ่น เหล้า และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ และ
สามารถน าก าไรท่ีได้จากการท าภาษีไปลงทุนในธุรกิจอื่น เช่นการค้า เหมืองแร่ ป่า
ไม้ และโรงสีข้าว เป็นต้น 

ปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมการท างาน และการสะสมทุนของพ่อค้ากลุ่มน้ีคือการ
อุปถัมภ์ค้ าชูของราชส านักไทย และเหล่าขุนนางท่ีมีอิทธิพลทางการเมือง เจ้าภาษี 
หรือนายอากรท่ีส าคัญมักได้รับแต่งตั้งให้เป็นขุนนาง มีบรรดาศักดิ์สูง เช่น พระยา
ด ารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) เป็นต้น กอปรกับทางการได้อนุญาตให้เจ้าภาษี
นายอากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวจีนในประเทศสยามประมูลผูกขาดการจัดเก็บภาษี
อากรจากราษฎรโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการผูกขาดของกรมพระคลังสินค้า 
และจัดแบ่งส่งเงินรายได้จากภาษีอากรแก่รัฐบาลเป็นรายเดือนจนครบก าหนดท่ีได้
ประมูลไว้ เป็นการเริ่มระบบเจ้าภาษีนายอากรนับแต่น้ันมา (Narasuj, W. et al, 
2010) นอกจากน้ีนายทุนท่ีเป็นขุนนางเหล่าน้ียังสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างกันโดย
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การแต่งงาน และได้ส่งบุตรชายเข้ารับราชการ ท าให้ความสัมพันธ์กับราชส านัก
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตัวอย่างของพ่อค้านายทุนจีนท่ีเติบโตภายใต้ระบบความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการเมืองดังกล่าว ได้แก่ ตระกูลของผู้ ท่ีได้รับพระราชทาน
บรรดาศักดิ์ ท่ีมาจากเจ้าภาษีซ่ึงมีฐานมาจากการท าเหมืองแร่อย่างเช่น ตระกูล ณ 
ระนอง เป็นต้น 
 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการสร้างทาง
รถไฟสายใต้ไปจนถึงหัวเมืองมลายู เอื้อผลให้แรงงานชาวจีนท่ีมีฝีมือในการท า
เหมืองได้เข้าไปบุกเบิกท าเหมืองแร่ดีบุกในภาคใต้ และมีสิทธิได้รับสัมปทานท า
เหมืองแร่ด้วย ช่วงน้ีจึงเป็นช่วงระยะเวลาท่ีชาวจีนอพยพเข้ามาเป็นแรงงานใน
กิจการเหมืองแร่ดีบุกในหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันตกมากท่ีสุด ยังเป็นช่วงท่ีแร่ดีบุก
มีราคาสูงมาก กอปรกับกิจการเหมืองแร่ดีบุกตกอยู่ในมือของชาวจีน ไม่ว่าจะเป็น
เจ้าของเหมือง ผู้ควบคุมดูแลแรงงานกุลี การส ารวจหาแหล่งแร่ การท าเหมือง การ
ถลุงแร่ และการท าธุรกิจการค้าแร่ดีบุก เหล่าน้ีล้วนต้องพึ่งพาชาวจีนอพยพเพิ่มขึ้น
ตามความจ าเป็นในการพัฒนากิจการเหมืองแร่ในภาคใต้ ดังจะเห็นได้จากพระ
ราชหัตถเลขาเสด็จประพาสแหลมมลายูคราว ร.ศ. 109 เมื่อเสด็จประพาสเมือง
ภูเก็ตวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2433 ว่า 

...จ้านวนเหมืองใหญ่ท่ีท้าอยู่ในเมืองภูเก็จเดี๋ยวน้ี
หกสิบสองต้าบล เหมืองน้อยหกสิบเก้าต้าบล รวม 
๑๓๑ เหมือง จีนท้าการอยู่ ๘๙๘๔ คน จีนท่ีเข้า
ออกในเมืองว่าเป็นลางปีมากลางปีน้อย เข้าง่าย
ออกง่ายไม่เหมือนเมืองระนอง ถ้าฝนดีน้้าดีพวก
จีนก็เข้ามาก ถามจ้านวนคนจีนเข้าออกเทียบดู
สองปี ปีชวดสัมฤทธิศก (พ.ศ. ๒๔๓๑) จีนเข้า 
๗๐๖๐ คน ออก ๔๔๖๘ คน เข้ามากกว่าออก 
๒๕๙๒ คน รัตนโกสินทรศก ๑๐๘ จีนเข้า ๕๖๐๙ 
ออก ๖๘๑๘ ออกมากกว่าเข้า ๑๒๐๙ คน ถ้าคิด
เทียบดูในสองปีน้ีก็ยังมีคนเหลือติดเมืองอีกมาก 
พิเคราะห์ดูกับท่ีจ้าได้เม่ือมาสิบเก้าปีแล้วน้ัน... 

 เมื่อดูจากบันทึกการเสด็จประพาสเมืองภูเก็ตในครั้งน้ี จะเห็นได้ว่ามี
แรงงานจีนเข้ามาท ากิจการเหมืองแร่ดีบุกเป็นจ านวนมาก สอดคล้องกับค าอธิบาย
ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ท่ีกล่าวถึงเรื่องว่าด้วยวิธีเก็บภาษี
ผลประโยชน์ ความว่า 

...เมื่อการท้าเหมืองแร่ดีบุกเจริญขึ้นในแหลมมลายู 
ด้วยในเมืองมลายูก็มีคนพลเมืองน้อยเหมือนกัน 
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เขาจึงแต่งทนายไปเท่ียวจ้างพวกจีนท่ียากจนท่ีอยู่
ในเมืองจีนมาเป็นกรรมกร โดยสัญญาว่า จะออก
ค่าโดยสารท้ังขามาและขากลับ จะให้ค่าแรงตาม
รายวันท่ีท้างาน ถ้าท้าตลอดเดือนคิดถัวกันจะได้
ค่าจ้างราวเดือนละ 30 ถึง 40 เหรียญ นอกจาก
เงิ น เดือนจะให้อาหาร เลี้ ย งกับ ท้ัง ท่ีอยู่ ด้ วย 
เมื่อก่อนจะมา จะให้เงินล่วงหน้าไว้ส้าหรับเลี้ยง
ครอบครัว แล้วจึงผ่อนใช้จากค่าจ้าง ฝ่ายจีนท่ี
รับจ้างต้องสัญญาว่าจะท้างานอยู่ 3 ปี ถ้าหนีหาย
หรือบิดพริ้วในระหว่างน้ันยอมให้ลงโทษทางอาญา 
ท้าให้พวกจีนสมัครมารับจ้างเป็นกรรมกรมาก จน
มีจีนใหม่เข้ามาในแหลมมลายูเป็นสายอยู่เสมอ มี
พ่อค้าจีนอีกพวกหน่ึงเห็นทางท่ีจะหาผลประโยชน์
ได้ด้วยค้ากรรมกร จึงตั้งบริษัทจัดทนายไปอยู่
ประจ้าตามหัวเมืองจีน คอยจ้างคนจนส่งมายัง
เมืองสิงคโปร์และเมืองปีนัง พวกนายเหมืองใคร
จะต้องการกรรมกรก็ไปว่าจ้าง (ซ้ือ) จากบริษัท 
การหากรรมกรก็สะดวกลงไปถึงพวกนายเหมืองท่ี
ไม่สามารถจะไปหากุลีได้เองถึงเมืองจีน เป็นเหตุ
ให้การท้าเหมืองแร่ดีบุกเจริญขึ้น และมีจ้านวนจีน
กุลีในแดนอังกฤษต้ังหมื่นตั้งแสน เมื่อบ้ารุงการท้า
เหมืองแร่ดีบุกในหัวเมืองไทย จึงอาศัยไปจ้าง
กรรมกรท่ีเมืองปีนัง หรือรับพวกกรรมกรท่ีหนี
นายจ้างทางแดนอังกฤษมาใช้ เป็นเหตุให้เกิดมีจีน
ใหม่เป็นพลเมืองเพิ่มขึ้นในหัวเมืองฝ่ายตะวันตก
เป็นอันมาก โดยเฉพาะเมืองภูเก็ต ถึงมีจีนใหม่
มากกว่าจ้านวนพลเมืองท่ีมีอยู่แต่เดิม... (Prince 
Chitcharoen, the Prince Narisara 
Nuwattiwong, 1961) 

แต่หากเทียบราคาดีบุกกับเมืองตรังในปี พ.ศ. 2367 แล้ว จะมีราคาแพงกว่า
เมืองถลางมาก เห็นได้จากจดบันทึกรายวันของร้อยโทเจมส์ โลว์ ทูตชาวอังกฤษท่ี
ได้จดเรื่องราวของเมืองชายทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตกของไทย ความว่า 

“เรือค้าขายท่ีมาถึงเมืองตรัง ถ้าเป็นเรือค้าขายของ
ยุโรป ต้องคอยความพอใจของท่านเจ้าเมืองก่อนจึง
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จะสามารถเริ่มด้าเนินธุรกิจการค้าได้ น่ีจะเป็น
ต้นเหตุให้เกิดความล่าช้าไปอย่างน้อยก็ 8 วัน 
เพราะฉะน้ันพวกจีนจากปีนังจึงได้มาด้าเนินการค้า
เล็ก ๆ น้อย ๆ ท้ังหมดของท่ีน้ัน รวมไว้ในธุรกิจการ
ส่งสินค้าขาออกหลายอย่างคือ ดีบุก ข้าว และ
งาช้างเล็ก ๆ ซ่ึงเป็นของต้องห้าม และรังนก ดีบุก
น้ันตามท่ีได้เคยตรวจสอบมาก่อนแล้ว พบว่าท่ีน่ีมี
ราคาแพงกว่าท่ีถลาง แต่พวกคนจีนรู้วิธีชดเชยการ
ขาดทุนโดยการหาผลประโยชน์อื่นมาแลกเปลี่ยน” 
(James Low, 1976) 

เห็นได้ว่าชาวจีนเมื่อแรกเริ่มเข้ามาในภาคใต้ของประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็น
แรงงานกุลี ช่วงปลายรัชกาลท่ี 3 ขาดแคลนแรงงานในการท าเหมืองแร่ จึงมีการชัก
จูงกุลีจากสิงคโปร์และปีนังเข้ามา เมื่อถึงช่วงรัชกาลท่ี 5 ต้องการแรงงานเพิ่มมาก
ขึ้น รัฐบาลไทยจึงเปิดรับแรงงานชาวจีนอย่างเต็มท่ี ดังน้ันคนจีนเข้ามาเป็นกุลีเมื่อ
สะสมทุนได้บ้างก็เปลี่ยนอาชีพมาท าการค้าขาย ผนวกกับการที่รัฐบาลไทยเปิดให้มี
การผูกขาดภาษีอากร และเปิดโอกาสให้คนจีนเป็นท้ังเจ้าเมืองและเจ้าภาษีนาย
อากร จนส่งผลให้จ านวนประชากรชาวจีนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และส่งผลให้มี
อิทธิพลทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันตก ส่วนคนจีนท่ียังไม่มี
ทุนในการท าการค้าก็ต้องเป็นแรงงานในกิจการเหมืองแร่ต่อไป ซ่ึงในแต่ละปีจะมี
ชาวจีนอพยพเข้ามามากหรือน้อยน้ันจะขึ้นอยู่กับราคาแร่ดีบุกในตลาดโลก ถ้าปีใด
แร่ดีบุกมีราคาสูงชาวจีนก็จะอพยพเข้ามามาก แต่ถ้าปีใดราคาแร่ดีบุกตกต่ าก็จะมี
ชาวจีนอพยพเข้ามาน้อย และมีชาวจีนอีกจ านวนไม่น้อยท่ีหนีกลับประเทศจีนเมื่อ
ราคาดีบุกตกต่ า จากการเข้ามามีบทบาทด้านเศรษฐกิจสะท้อนให้เห็นว่าชาวจีน
แสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ อาจกล่าวได้ว่า โครงสร้างเศรษฐกิจ
ภาคใต้ในรัชสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังพึ่งพิงภาคเหมืองแร่เป็นหลัก หรือ
แม้แต่รัฐบาลไทยเองก็ได้ให้ความส าคัญกับชาวจีน โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชาวจีนโพ้นทะเลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
3.4 ภาพสะท้อนสังคมชาวจีนด้านประเพณี 

หัวเมืองแหลมมลายูถือว่าเป็นเมืองท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เน่ืองจากประกอบด้วยผู้คนจากหลากหลายชาติพันธุ์ท้ังชาวไทย ชาวมุสลิม  และ
ชาวจีน  แต่วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ท่ีแตกต่างกันเหล่าน้ีกลับผสมผสานกันได้อย่าง
ลงตัว ดังเห็นได้จากวิถีชีวิตด้านความเชื่อและหลักปฏิบัติทางธรรมเนียมประเพณี
จากพระราชหัตถเลขาความว่า 
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...เมื่ออยู่ท่ีเมืองระนอง พวกจีนในท้องตลาดมาหา
เกือบจะหมดเมือง มีส้มหน่วยกล้วยใบตามแต่จะหา
ได้... วันท่ี 8 ท่ีน่ีกลางวันร้อน แต่เวลาดึกหนาว กิน
เข้าแล้วออกรับพวกจีนแห่ของก้านันมาให้ตามแบบ
เมืองข้างน้ี จีนเหล่าน้ีเป็นพวกอยู่ตลาดบางรัก
ท้ังสิ้น กระบวรแห่น้ันคือมีป้ายทาแดงตัวหนังสือ
ทองคู่หน่ึง ผ้าผูกกิ่งไผ่มีตัวหนังสืออันหน่ึง ธงสีต่าง 
ๆ หลายคัน เล่าโก๊หามในเก๋งส้ารับหน่ึง ม้าล่อสอง
อันโต๊ะสอดคานหามมีเหงาใช้ตะกั่วส้ารับหน่ึง 
สิ่งของต่าง ๆ จัดขึ้นบนโต๊ะมีคานหามทุก ๆ อย่างตี
ม้าล่อ แลพิณพาทย์แบบเขา จุดประทัดด้วย... 

ชาวจีนเป็นผู้ยึดถือในประเพณีและความเชื่อดั้งเดิมอย่างเคร่งครัด แม้จะ
อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่และมีสิ่งแวดล้อมใหม่ก็ยังคงยึดมั่นปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่อไป เมื่อดูจากบันทึกการเสด็จพระราชด าเนินในครั้งน้ี 
จะเห็นได้ว่าในสมัย ร.ศ. 109 (พ.ศ. 2433) น้ันได้มีชาวจีนอาศัยอยู่ในจังหวัดทาง
ภาคใต้เป็นจ านวนมาก พวกเขามีโอกาสได้เข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าแผ่นดิน มีการ
ถวายของก านัลด้วยผลส้ม เน่ืองด้วยค าว่าส้มในภาษาจีนอ่านว่า “จี๋ว์”（橘）
พ้องเสียงกับค าว่า “จี๋”（吉）ท่ีให้ความหมายว่า สิริมงคล ดังน้ันชาวจีนจึงได้
ทูลเกล้าฯ ถวายผลส้มแด่พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่
ตนเองสืบไป และได้ท าเป็นซุ้มแบบจีนประเพณี ด้านบนเป็นมังกรคู่เล่นลูกแก้ว 
ประดับด้วยธงทิว แพรผ้า สันนิษฐานว่ามีป้ายอักษรจีนค าว่า “กงอิ๋งอี้ว์เจี้ย”（恭

迎御駕）ห รื อ ค า ว่ า  “ ก ง อิ๋ ง เ ซ่ิ ง เ จี้ ย ” （恭迎聖駕）แ ป ล ว่ า 
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลาบปลื้มปีติยินดีเป็นล้นพ้น 
นอกจากน้ันยังมีการจัดขบวนแห่ต้อนรับด้วยเครื่องดนตรีจีนอย่างยิ่งใหญ่และสม
พระเกียรติ จากข้อความข้างต้น กล่าวถึงว่า ในขบวนแห่มีการเล่นเครื่องดนตรีจีน
ประกอบจังหวะ อาทิ เล่าโก๊ หรือก็คือ หล่อโก้ว（锣鼓）“หล่อ” คือ ฆ้อง ส่วน 
“โก้ว” คือ กลอง ยังมีฉาบ ปี่ ขลุ่ย ฯลฯ นอกจากน้ีก็มีแผ่นป้ายไม้สีแดงอักษรจีน
ทองร่วมในขบวนด้วย ผู้เขียนสันนิษฐานว่า ขบวนแห่ตามธรรมเนียมจีนโบราณใน
ครั้งน้ีอาจจะเป็นท่ีมาของรูปแบบการจัดขบวนแห่พระกิวหองไต่เต่รอบเมืองของ
ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย ซ่ึงเป็นศาลเจ้าท่ีจัดงานประเพณีกินเจท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในจังหวัด
ตรัง และขบวนแห่น้ีก็เป็นส่วนหน่ึงของพิธีกรรมอัญเชิญเทพเจ้าออกโปรดสาธุชน
ในงานบุญประเพณีถือศีลกินผักของชาวจีนในจังหวัดตรังท่ีสืบทอดยาวนานมากว่า 
150 ปี ก็เป็นได ้
3.5 ภาพสะท้อนสังคมชาวจีนด้านวิถีชีวิต 
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การด าเนินชีวิตของชาวจีนภาคใต้มีท้ังความเหมือนและแตกต่างกันไป ท้ังน้ี
ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ท้ังสภาพแวดล้อม ภาษา ชาติพันธุ์ ความเชื่อ และประเพณี
ท่ีหลอมรวมจนก่อเกิดเป็นวิถีชีวิตและอัตลักษณ์จีน ซ่ึงจะเป็นตัวบ่งบอกถึงรูปแบบ
การด าเนินชีวิตของชาวจีนภาคใต้แต่ละกลุ่มภาษาได้เป็นอย่างดี จากการศึกษา 
พบว่า วิถีชีวิตของชาวจีนภาคใต้มีความหลากหลายท้ังในด้านการประกอบอาชีพ 
ความเชื่อทางศาสนา มีการนับถือศาสนาท้ังพุทธศาสนาแบบมหายานและคติแบบ
เต๋า ในส่วนของชาติพันธุ์มีการอยู่ร่วมกันท้ังชาวจีนฮกเกี้ยน แต้จิ๋ว ฮากกา กวางตุ้ง 
และไหหล า นอกจากนั้นยังมีชาวจีนแบบบ้าบ๋า-ยะหยาอีกด้วย 

ชาวจีนท่ีอพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐานในภาคใต้ได้น าวิถีการด าเนินชีวิตรูปแบบจีน
เข้ามาสืบสานและปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ในพื้นถิ่นน้ี อันเป็นถิ่นท่ี
พ านักพักพิงแห่งใหม่ จึงก่อให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ชาวจีนท่ีเข้ามา
รุ่นแรก นิยมแต่งงานกับคนพื้นเมือง ท าให้เกิดการผสมผสานด้านชาติพันธุ์และ
กลมกลืนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในชั้นคนไทยเชื้อสายจีนรุ่นหลัง ๆ เช่น จีนบ้าบ๋า ซ่ึง
หมายถึง ลูกผสมระหว่างคนจีนกับคนไทย และมะหยา (หญิง) หรือ ป๊ะหยา (ชาย) 
หมายถึง ลูกผสมระหว่างจีนกับมลายูซ่ึงบางท้องถิ่นในภาคใต้เรียกว่า ‘ยะหยา’ 
หรือ ‘ญาหยา’ และมีจ านวนหน่ึงท่ีเป็นลูกผสมระหว่าง จีนบะบ๋า (บางท้องถิ่น 
เรียกว่า จีนบ้าบา) กับป๊ะหยาและยาหยา หรือลูกผสมระหว่างยาหยากับคนไทย 
(Narathiwat Provincial Cultural Office, 2013) 

ราวคริสต์ศตวรรษท่ี 19 กลุ่มพ่อค้าชาวจีนจากมณฑลฮกเกี้ยน ได้เดินทาง
เข้ามาค้าขายบริเวณคาบสมุทรมลายูและมีการตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณแถวมะละกา 
ปีนัง และสิงคโปร์ เนื่องจากถิ่นฐานเดิมของชาวจีนกลุ่มน้ีตั้งอยู่บริเวณพื้นท่ีท่ีติดกับ
ทะเลเช่นเดียวกัน รวมท้ังมีการอพยพเข้ามาของชาวจีนเพื่อมาท างานสร้างทาง
รถไฟหรือท าเหมืองแร่ดีบุก เน้ือหาในพระราชหัตถเลขาฉบับน้ี กล่าวถึงวิถีชีวิตของ
แรงงานกุลีในเหมืองแร่ที่จังหวัดภูเก็ต ความว่า 

...ท่ีภูเก็จน้ีพวกจีนไม่สู้ร้อนรนด้วยเรื่องลูกจ้าง
เหมือนอย่างเมืองระนอง เป็นแต่อยู่ข้างขัดสนทุน 
ด้วยพวกเมืองปีนังไม่ใคร่จะออกทุนให้กู้ ด้วย
เหมืองท่ีดีใกล้ ๆ ไม่ใคร่มีใหม่ขึ้น ต้องไปท้า
ทางไกลโสหุ้ยมากมักจะขาดทุน... 

ข้อความน้ีสะท้อนให้เห็นถึงสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนท่ีเข้ามา
เป็นแรงงานกุลีในเหมืองแร่ เนื่องจากความยากจน ท าให้ต้องมีชีวิตท่ีขัดสนเงินทอง 
ยากล าบากท่ีจะหาเงินมาลงทุนค้าขายอย่างอื่น ซ่ึงจะแตกต่างกับชาวจีนท่ีพังงา 
พอมีเงินทุนท่ีจะลงทุนท าสวนพริกไทยได้บ้าง จากการชักชวนของพระบริสุทธิ์ ด้วย
ค าประกาศของพระบริสุทธิ์ ถ้าหากปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตตามท่ีปรารถนา สามารถ
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เอามาขายคืนให้กับพระบริสุทธิ์ได้ ถ้าต้นมีผลแล้วขายได้ในราคาค้างละ 1 เหรียญ 
หากต้นยังไม่มีผลขายได้ในราคา 50 เซ็นต ์

...สวนของพระบริสุทธิ์ เองเป็นท่ีกว้างใหญ่มี
พริกไทยท่ีได้ลงแล้วหมื่นสองพันค้าง ได้ชักชวน
พวกจีนท่ีมีทุนรอนให้ลงทุนท้าอีกหลายแห่ง เห็น
ตามข้างทางก้ าลั งปลูกอยู่ โดยมาก เขาได้
ประกาศว่าถ้าผู้ใดปลูกพริกไทยขาดทุน ไม่ชอบ
ใจขายจะรับซ้ือค้างละเหรียญและ ๕๐ เซ็นต์
ตามท่ีเป็นผลและยังไม่เป็นผล... 

 ชาวจีนท่ีอพยพเข้ามาตั้งหลักปักฐานในภาคใต้ส่วนใหญ่จะประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม หน่ึงในผลผลิตทางการเกษตรก็คือ พริกไทย ซ่ึงปลูกมากใน
บริเวณจังหวัดตรัง เนื้อหาในพระราชหัตถเลขาฉบับน้ี กล่าวถึงวิถีชีวิตของชาวจีนก
วางตุ้งท่ีท าการเพาะปลูกพริกไทยท่ีจังหวัดตรัง ความว่า 

...การเพาะปลูกต่าง ๆ ก็มีอยู่แต่พวกจีน มีจีนมะ
เกามากกว่าชาติอื่น พริกไทยเป็นสินค้าใหญ่ปลูก
ท่ีต้าบลทับเท่ียงโดยมาก ท่ีควนธานีน้ีก็มีบ้าง แต่
ไม่สู้มากนัก เมืองตรังถ้าจัดการท้านุบ้ารุงให้ดีจะ
เป็นเมืองท่ีมีประโยชน์ได้มาก เพราะมีท่ีดินอุดมดี
ควรแก่การเพาะปลูก พริกไทยท่ีออกจากเมืองอยู่
ทุกวันน้ีอย่างมากอยู่ในหมื่นแปดพันหาบ อย่าง
น้อยอยู่ในเจ็ดพันหาบ... 

 จากข้อความข้างต้นเห็นได้ว่า มีการท าไร่พริกไทยกันมากท่ีจังหวัดตรัง 
ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลของ จี วิลเลียม สกินเนอร์ ท่ีบันทึกไว้ว่า การปลูกพริกไทย
ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมเก่าแก่มากท่ีสุดประเภทหน่ึงของสยาม ได้ว่าจ้างกรรมกรชาว
จีนอย่างสม่ าเสมอท่ีสุดในช่วงเวลาถึง ค.ศ. 1910 มีการท าไร่พริกไทยกันมากทาง
สยามตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จันทบุรีและตราด และทางฝั่งทะเล
ตะวันตกของสยามภาคใต้ ได้แก่ ตรังและสตูล (G. William Skinner, 2005)  

จากการศึกษาเ น้ือหาข้ างต้น จะเห็นได้ว่ า  “พระราชหัตถเลขาใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู ร.
ศ.109” เป็นวรรณกรรมลายลักษณ์ประเภทหน่ึง มีเน้ือหาเป็นภาพสะท้อนวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนจีนในสังคมภาคใต้สมัยน้ัน ดังปรากฏเป็นคติความเชื่อ รูปแบบ
การปกครอง การประกอบอาชีพ ประเพณีและวิถีชีวิต จนท าให้พื้นท่ีภาคใต้เต็ม
เปี่ยมไปด้วยความหลากหลาย จนเกิดเป็นพื้นท่ีพหุวัฒนธรรม “มุสลิม-พุทธ-จีน” ท่ี
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อยู่ร่วมกันมาอย่างช้านาน ท าให้สังคมชาวจีนภาคใต้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีอัต
ลักษณ์ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทย 
บทสรุป 

จากข้อมูลต่าง ๆ ท่ีน ามาศึกษา เพื่อเสนอภาพสะท้อน “ความเป็นสังคมชาว
จีนภาคใต้” บนพื้นฐานท่ีปรากฏข้อมูลในพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู ร.ศ.109 ระดับหน่ึง ช่วยให้
ได้ข้อสรุปว่าพระราชหัตถเลขาฉบับน้ี เป็นวรรณกรรมลายลักษณ์ท่ีสามารถสะท้อน
ถึงภาพของสังคมชาวจีนภาคใต้ ช่วยท าให้เข้าใจตัวตนและอัตลักษณ์ของชาวจีน
ภาคใต้ท่ีแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มภาษา จากการศึกษา สรุปได้ว่า ชาวจีนภาคใต้
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มภาษาจีนฮกเกี้ยน ซ่ึงถือเป็นชาวจีนกลุ่มใหญ่ท่ีอยู่คู่กับสังคมชาว
จีนภาคใต้ของสยามภายใต้การอุปถัมภ์ของราชส านักมาเป็นเวลาช้านาน และมี
บทบาทส าคัญในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น จะเห็นได้ว่าชาวจีนภาคใต้มีฐานะ
เทียบเท่ากับชนชั้นปกครองของไทย พวกเขาอาศัยความรู้ ความสามารถ และความ
ช านาญเฉพาะตัวในการเข้ามามีบทบาทในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่เป็นข้าราชการสังกัด
กรมกอง เจ้าเมือง นายอ าเภอจีน ปลัดจีน เจ้าภาษี นายอากร ตลอดจนการเป็นกุลี
ใช้แรงงาน ท าให้การด ารงอยู่ของคนกลุ่มชาติพันธุ์น้ีเอื้ออ านวยต่อการขยายตัวของ
เมืองอย่างจะขาดเสียไม่ได้ ฉะน้ันการยอมรับและการกลืนกลายของชาวจีนภาคใต้
ในสยาม จึงเป็นตัวบ่งชี้สภาพความเป็นจีนของชาวจีนโพ้นทะเลในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เป็นอย่างดี ดังปรากฏให้เห็นได้ท้ัง
ทางด้านสังคม ความเชื่อ การปกครอง เศรษฐกิจ ประเพณี และวิถีชีวิต ซ่ึงผสม
กลมกลืนกับวิถีความเป็นไทย ด้านสังคม ชาวจีนในพื้นท่ีภาคใต้ยังคงยึดมั่นใน
ประเพณีจีนดั้งเดิม ด ารงชีวิตตามวิถีธรรมเนียมจีนโบราณ ท าให้ชาวจีนภาคใต้
ยังคงอัตลักษณ์ของตนอย่างเหนียวแน่น ด้านการปกครอง การท่ีรัฐบาลสยาม
กระท าเช่นน้ีก็เพื่อควบคุมชาวจีน ให้มีการปกครองกันเอง หากแต่ชาวจีนเหล่าน้ีก็
สามารถปรับตัวเข้ากับชุมชน และสร้างความเจริญให้กับสถานท่ีท่ีพวกตนเข้าไป
อาศัยอยู่ได้เป็นอย่างดี ส่งผลดีต่อด้านเศรษฐกิจ ชาวจีนหลายคนได้กลายเป็น
เจ้าของธุรกิจชั้นแนวหน้าของประเทศ จนกลายเป็นส่วนหน่ึงของสังคมไทยในท่ีสุด 
และยังคงมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของชาวจีนภาคใต้สู่ชาวไทยเชื้อสายจีน
ภาคใต้ยุคปัจจุบัน ดังน้ัน จึงอาจส่งผลกระทบท าให้ภาพสังคมชาวจีนภาคใต้
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อได้ผสมผสานกลมกลืนกับคนพื้นถิ่น
ดั้งเดิม ซ่ึงเป็นผู้มีชีวิตทางสังคม (Social being) เข้าด้วยแล้ว ภาพของสังคมชาว
จีนภาคใต้จึงมีการสร้างพื้นท่ีความสัมพันธ์ใหม่ ๆ กับผู้คนในภาคใต้จนสามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาและท าความเข้าใจ
สังคมชาวจีนในประเทศไทย จึงไม่อาจจะจ ากัดอยู่เพียงการศึกษาชาวจีนในพื้นถิ่น
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ภาคใต้เท่าน้ัน ความหลากหลายของชาวจีนในพื้นถิ่นอื่น ๆ ในประเทศไทย ท้ัง
ทางด้านกลุ่มชาติพันธุ์ ภาษา และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมก็ไม่ควรถูกตัดออกไป
จากภาพท่ีมองชาวจีนท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยท้ังประเทศ 
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