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พรรณี บัวเล็ก
คํานํา
การศึกษาเรื่องกําเนิดของระบบทุนนิยมในสังคมไทย เริ่มตนเมื่อประมาณ พ.ศ. 2517
โดยอาจารยฉัตรทิพย นาถสุภา และอาจารยสุธี ประศาสนเศรษฐ ที่ศึกษาเรื่องระบบเศรษฐกิจ
ไทยสมัย ค.ศ. 1851-1910 และ ค.ศ. 1910-1932 งานชิ้นนี้สรุปไดวา ชนชั้นนายทุนในประเทศ
ไทยเปนชนชั้นที่ออนแอ ประกอบดวยพอคาจีนเปนสวนใหญ ชนชั้นนี้ถูกรวบเขาไวในชนชั้นศักดิ
นา และไมสามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เปนพื้นฐานใดๆ ในเศรษฐกิจไทยได การเกิดทุน
การค า พรอ มกั บ การผลิ ต เพื่ อ ขายแบบเมือ งขึ้ น มี ผ ลเพีย งทํ า ใหเ กิ ดมี ก ารผลิ ต เฉพาะอย า งใน
ระดับสูงขึ้น แตทุนการคาไมสามารถเปลี่ยนระบบการผลิตศักดินาของไทยได1
ตอมาอาจารยฉัตรทิพยและคุณสิริลักษณ ศักดิ์เกรียงไกร ก็ไดทําการคนควาเกี่ยวของ
ต น กํ า เนิ ด ชนชั้ น นายทุ น ไทย ซึ่ ง สามารถสรุ ป ออกมาได ว า ชนชั้ น นายทุ น ไทยมี ลั ก ษณะ 2
ประการที่ออนแอ คือ 1) เปนนายทุนขาราชการ (bureaucratic capitalist) และ 2) เปนนายทุน
นายหนา (compradore capitalist) เรื่องราวการศึกษาจะอยูในชวงกอนสนธิสัญญาเบาวริง
พ.ศ. 2398 เพียงเล็กนอยจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 2
ในป พ.ศ. 2525 อาจารยนิธิ เอียวศรีวงษ ไดเสนอบทความเรื่อง “วัฒนธรรมกระฎมพี
กับวรรณกรรมตนรัตนโกสินทร” งานชิ้นนี้ตองการชี้ใหเห็นถึงการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นกอนที่ตะวันตกจะเขามาภายหลังสนธิสัญญาเบาวริง โดยไดพยายามอธิบายถึงความ
รุงเรืองของการคาตางประเทศ ภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจตลาดและการคาเสรีที่มีภายใน
สังคมไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน รวมทั้งการเกิดเมืองและวัฒนธรรมของชนชั้นกระฎมพี ซึ่ง
เปนประเด็นที่สําคัญของชนชั้นนายทุน นับเปนการโตแยงการคนควาของอาจารยฉัตรทิพย และ
คณะที่ไมไดใหความสําคัญตอการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในระยะนั้น ในป
พ.ศ. 2532 อาจารยเสกสรร ประเสริฐกุล ไดเสนอวิทยานิพนธที่สนับสนุนแนวคิดของอาจารยนิธิ
เรื่อง The Transformation of the Thai State and Economic Change (1855-1945) โดยไดชี้
ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับนายทุนจีนซึ่งเปนตนกําเนิดของนายทุนไทยวา มิไดออนแอแตมีความ
เขมแข็งมากจนเปนกลุมชนที่เลี้ยงดูรัฐ ไมใชใหรัฐเปนผูเลี้ยงดู ซึ่งไมตางกับทุนนิยมที่เกิดขึ้นใน
ตะวันตกที่มีการฟกตัวจากสังคมศักดินา กําเนิดของชนชั้นนี้เกิดขึ้นในสังคมสังคมศักดินาของ
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ไทยตั้งแต ปลายอยุธ ยาแลว โดยเกิ ดจากการขยายตัวของการคา กั บต างประเทศและการคา
ภายในประเทศ นอกนี้องคกรอั้งยี่ยังเปนองคกรของชนชั้นนายทุนในยุคแรกที่ใชเปนเครื่องมือใน
การแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ3 ประเด็นที่ถกเถียงกัน ก็คือ ความเขมแข็งของชนชั้น
นายทุน นายทุนไทยถือกําเนิดในสังคมศักดินาของไทยหรือเกิดขึ้นเมื่อระบบทุนนิยมโลกเขาสู
สังคมไทย รวมทั้งเมืองและวัฒนธรรมของชนชั้นนายทุนไทยเปนอยางไร ชนชั้นนายทุนสามารถ
สรางวัฒนธรรมเฉพาะที่รักอิสรเสรีไดหรือไม
หลังจากงานคนควาของอาจารยเสกสรร ประเสริฐกุล แลวก็ไมมีงานสําคัญชิ้นไหนอีกที่
อธิบายเรื่องเกี่ยวกับกําเนิดของระบบทุนนิยมในสังคมไทย ขอโตเถียงทางวิชาการในเรื่องกําเนิด
ของทุนนิยมไมวาจะเปนเรื่องของชนชั้นนายทุนรวมทั้งแรงงานรับจางยังคงดํารงอยู นอกจากนี้
ภาพการผลิตเพื่อการคาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนก็ยังไมเห็นชัดเจนนัก ระบบความสัมพันธของ
ทุนและแรงงานก็ไมมีการกลาวถึงเลย การได รับโอกาสใหศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร
แรงงานจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงถือโอกาสที่จะขยาย
ภาพการผลิตที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทั้งกอนหนาและหลังที่ระบบทุนนิยมเขาสูสังคมไทย เพื่อเกิด
ความเขาในในภาพที่ขาดหายไปและหยุดนิ่งจากการคนความาเปนเวลาเกือบ 20 ป ในงานชิ้นนี้
ไดสรางขอเสนอใหมในการอธิบายระบบทุนนิยมของไทยโดยใชเรื่องระบบกงสี ซึ่งได
รวมทั้งการผลิตและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นนับแตปลายคริสตศตวรรษที่ 18 ระบบกงสีถือวา
เปนแหลงที่กําเนิดและวัฒนธรรมของนายทุนและแรงงานรับจางในสังคมไทย
การศึกษาประวัติศาสตรแรงงานรับจางในประเทศไทย แมวาจะมีผูศึกษาไวหลายทาน
แลวแตคําอธิบายเรื่องราวทั้งดานกําเนิดและพัฒนาการของคนกลุมนี้ยังไมกระจางนัก โดยเฉพาะ
เรื่องราวของกําเนิดแรงงานรับจางนั้นแทบจะไมมีใครอธิบายวาเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงการ
ผลิตที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอยางไร นอกจากนี้งานทั้งหลายเหลานั้นก็ยังใหภาพของแรงงานกลุมนี้
ไมเพียงพอ เรื่องราวที่ปรากฏเปนเพียงแรงงานจีนที่เขามารับจางรัฐทําถนน ขุดคลอง และทํางาน
ในโรงงานน้ําตาลหรือเหมืองแรในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ซึ่งภาพของแรงงานที่ถูกนําเสนอจะ
เปนภาพเล็กๆ ที่กระจัดกระจาย การไมเขาใจภาพรวมของประวัติศาสตรแรงงานรับจางในชวง
ต น นี้ อ ย า งดี ทํ า ให เ กิ ด อุ ป สรรคในการศึ ก ษาช ว งต อ ไปอย า งยิ่ง คื อ เราไม อ าจอธิ บ ายความ
คลี่คลายหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การอธิบายเรื่องนี้นับวาเปนภารกิจสําคัญยิ่งของนัก
ประวัติศาสตร ด ว ยเหตุนี้ ผูวิ จั ย จึง มี วัต ถุ ป ระสงคที่จ ะศึก ษาประวั ติศาสตรแ รงงานรับจา งใน
ชวงแรกนี้อยางละเอียดเพื่อเปนฐานในการอธิบายประวัติศาสตรแรงงานในชวงตอไป และนําไปสู
ความเขาใจในระบบทุนนิยมที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
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งานวิจัยชิ้นนี้ไดตั้งคําถามที่ตองการแสวงหาคําตอบคือ 1. แรงงานรับจางมีกําเนิดขึ้นใน
สังคมไทยตั้งแตเมื่อไหรและเกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขใดในสังคม 2. ระบบความสัมพันธของแรงงาน
ในกระบวนการผลิตเปนอยางไร และ 3. ภายใตระบบความสัมพันธทางการผลิตดังกลาว แรงงาน
มีสภาพและวิถีชีวิตอยางไร
แรงงานรับจางกลุมแรกของไทยเปนชาวจีน เปนกลุมคนที่อยูนอกระบบไพร การทําความ
เขาใจเรื่องราวของคนกลุมนี้ตองทําความเขาใจใน 4 เรื่องที่เชื่อมโยงกัน คือ 1. ปญหาภายใน
สั ง คมจี น ที่ ทํ า ให เ กิ ด การอพยพและสภาพการอพยพออกจากแผ น ดิ น เกิ ด 2. สภาพการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางดานการคาและการผลิตที่เกิดขึ้นในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเกิดขึ้น
จากปจจัยภายในและภายนอกภูมิภาค 3. อิทธิพลของประเทศมหาอํานาจจากตะวันตกที่เขามา
ใน เอเชียตะวันออก และ 4. สภาพและปญหาภายในสังคมศักดินาไทยรวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ในระบอบการเมือง การปกครองของไทย 4 เรื่องดังกลาวนี้ผูวิจัยใหความสําคัญในฐานะเปนเหตุ
ปจจัยที่จะแทรกอยูในการอธิบายสภาพและการเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตรแรงงานที่เกิดขึ้น
ในงานวิจัยชิ้นนี้ผูวิจัยยังตองการสะทอนภาพประวัติศาสตรของคนกลุมนี้ตามหลักฐาน
ตางๆ ที่ปรากฏจริงในเอกสารตัวเขียนโบราณของหอสมุดแหงชาติ และเอกสารในหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ รวมทั้งหลักฐานจากพงศาวดารฉบับตางๆ ซึ่งเรื่องราวเหลานี้ไดถูกปฏิเสธใน
การศึกษาประวัติศาสตรแรงงานกอนหนานี้ ไดแก ระบบกงสี อั้งยี่ และโจรสลัด เปนตน การ
ปฏิเสธเรื่องราวเหลานี้ทําใหเราไมเขาใจประวัติศาสตรแรงงานและขาดขอมูลอยางเพียงพอที่จะ
อธิบาย เพราะเรื่องราวในอดีตของคนกลุมนี้ไดปรากฏอยูในขอมูลประเภทคดีความในหลักฐาน
เหลานี้ทั้งสิ้น
ระบบกงสี เป น แนวความคิ ด หลั ก ที่ ผู วิ จั ย ใช ใ นการอธิ บ ายสภาพการผลิ ต และ
ความสัมพันธทางการผลิตของแรงงานรับจางในยุคแรก งานวิจัย 3 ชิ้นสําคัญที่ผูวิจัยใชเปน
แนวทางการศึกษาเรื่องกงสีของไทยคือ เรื่อง The Origins of Chinese Kongsi ที่เขียนโดย
Wang Tai Peng งานชิ้นนี้ถึงการเกิดและความเสื่อมสลายของระบบกงสีในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต4 เรื่อง Opium and Empire : Chinese Society in Colonial Singapore 1800-1910 เขียน
โดย Carl A. Trocki เปนงานที่กลาวถึงระบบกงสีตางๆในสิงคโปรและเอเชียตะวันออกเฉียงใต5
และเรื่อง Chinese Pionier on the Sarawak Frontier 1841-1941 เขียนโดย Daniel Chew ซึ่ง
กลาวถึงระบบกงสีตางๆและการปกครองกันเองในกงสีในดินแดนซาราวัก6 งานทั้ง 3 ชิ้นนี้แมจะมี
ความขัดแยงในการอธิบายลักษณะเฉพาะของกงสีบาง แตก็มีความเห็นสอดคลองกันในเรื่อง
กําเนิดและการลมสลายของกงสีและเห็นวากงสีมีความสําคัญตอวิถีชีวิตชาวจีนอพยพในดินแดน
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เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ระบบกงสี ถู ก นํ า มาใช กั บ วิ ถี ชี วิ ต ของชาวจี น อพยพในช ว งปลาย
คริสตศตวรรษที่ 18 ถึง สิ้นสุดคริสตศตวรรษที่ 19 โดยเริ่มแรกใชที่เกาะบอรเนียวโดยชาวจีนแคะ
กอน ตอมาก็ถูกใชในดินแดนตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ระบบนี้มีรากฐานจากวัฒนธรรม
เดิมของชาวจีนเรื่องความผูกพันกันแบบพี่นอง และถูกปรับใหสอดคลองกับวิถีชีวิตใหมที่เขามา
ใชในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเนนความสัมพันธแบบพี่นอง ปกครองกันเอง มีความ
เปนหุนสวนในผลประโยชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ความรูสึกรวมกันดังที่กลาววา “มี
สุขรวมเสพมีทุกขรวมตาน” คนในกงสีถูกปลูกฝงความรูสึกนึกคิดวาเทาเทียมกันอยางพี่นอง โดย
มีความผูกพันในกลุมแซและกลุมภาษาเดียวกันเปนพื้นฐาน
Trocki มีความเห็นแตกตางจาก Wang เรื่องลักษณะของระบบกงสีในหลายประเด็น
ดวยกัน Trocki โตแยงกับWang ในประเด็นที่วากงสีที่เกิดในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตมี
ลักษณะเฉพาะที่มาจากวัฒนธรรมความเปนพี่นองของชาวจีนและมีผลประโยชนรวมกันทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งแตกตางจากสมาคมลับ (secret society or triad) ในประเทศจีน Trocki อธิบายวา
กงสีจัดตั้งขึ้นดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจซึ่งเกิดขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 18 ภายในชุมชนจีนในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต กงสีโดยพื้นฐานแลวก็คือองคกรจัดตั้งของแรงงาน กงสีบางแหงมีพิธีกรรมแบบ
องคกร เทียน ตี้ ฮุย และสามารพิจารณาไดวาเปนองคกรลับ เขากลาววากงสีในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตไมไดมีลักษณะเฉพาะ กงสีแตละแหงจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมที่มันอยู ใน
บางแหง กงสีจะมีพื้นฐานที่วางอยูบนความสัมพันธในระบบเครือญาติ หรือกลุมภาษา หรือการนับ
ถื อ ศาสนา ความสํ า คั ญ ของกงสี อ ยู ที่ ห น า ที่ ท างเศรษฐกิ จ ของมั น กงสี ต า งๆถู ก จั ด ตั้ ง ตาม
สภาพแวดลอมของอาชีพและอุตสาหกรรม ในสถานที่และเวลาที่มีความแตกตางกัน และกงสีจะมี
ความแตกตางกันไปตามความสัมพันธที่หลากหลายตอโครงสรางการเมืองภายนอก ในบางแหง
กงสีอาจเปนสมาคมลับ ซึ่งก็จะมีหนาที่ไปตามสถานการณที่มันเผชิญอยู แตในบางแหงกงสีก็
ไมใชสมาคมลับ7
Trocki อธิบายวาในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตและในอาณานิคมตางๆ กงสีไม
จําเปนที่เปนชุมชนที่ปกครองตนเองเสมอไป กงสีบางแหงอาจอยูภายใตอํานาจการปกครองของ
ผูปกครองทองถิ่น กงสีนั้นเปนองกรคทางเศรษฐกิจซึ่งอาจจําเปนตองพึ่งพิงอยูกับรัฐบาล กงสี
บางแหงไมมีทั้งประชาธิปไตยและความเทาเทียมกัน ความคิดเรื่องความเปนพี่นองของเทียน ตี้
ฮุย ความกลมกลืนระหวางสวรรค-โลก-มนุษย ซึ่งเปนเสมือนรมเงานั้นจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่หางไกล
ออกไป ในบางกงสีก็จะมีลักษณะการจัดตั้งแบบกองทหาร ในระยะเริ่มแรกการจัดตั้งของชาวจีน
โพนทะเล ซึ่งเปนการจัดตั้งของนักเดินเรือจะเปนการจัดตั้งโดยกลุมผูตอตานราชวงศแมนจู ชาว
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จีนเหลานั้นเดินทางมาทางเรือซึ่งอาจจะจัดตั้งเปนกงสีมาเรียบรอยแลว อีกเหตุผลหนึ่งถึงความ
จําเปนที่ตองคงหนาที่การเปนกองทัพทางการเมืองก็มาจากชาวจีนอพยพตองปองกันตนเองจาก
สภาพแวดลอมที่มีศัตรู ตอเมื่อชาวจีนอพยพสามารถพึ่งพิงผูปกครองทองถิ่นใหคุมครองได กงสีจงึ
ถูกใชเพื่อปกครองตนเอง8
ระบบกงสีเปนระบบควบคุมแรงงานจีนในยุคแรกของไทยตางจากดินแดนตนกําเนิดใน
บอรเนียวและดินแดนอื่นๆ คือ เราไมมีหลักฐานวาระบบกงสีในไทยปกครองแบบเทาเทียมกันเลย
และไมมีความเปนประชาธิปไตยในองคกร แตจะมีเพียงหลักฐานความผูกพันแบบพี่นองของคนใน
องคกรตามลําดับชั้นซึ่งเปนแบบระบบเทียน ตี้ ฮุย อยางไรก็ตามระบบนี้ทําใหทุนและแรงงานไม
ถูกแยกออกจากกันในระยะแรก แมวาในทางเศรษฐกิจแลวคนทั้ง 2 กลุมนี้มีฐานะที่ตางกันก็ตาม
ในการศึกษาเรื่องราวของชีวิตแรงงานรับจางในประเทศไทยในชวงปลายคริสตศตวรรษที่
18 ถึงคริสตศตวรรษที่ 19 สามารถสรุปไดดังนี้
1. กําเนิดของชนชั้นแรงงานรับจางในประเทศไทยนั้นเปนแรงงานรับจางชาวจีน
คนกลุมนี้ถือกําเนิ ดในสัง คมศัก ดิน าของไทย ในช วงปลายคริสตศตวรรษที่ 18 เป นตนมา คือ
ประมาณปลายสมัยอยุธยาถึงตนรัตนโกสินทร คนกลุมนี้ปรากฏตัวเปนชนชั้นขนาดใหญขึ้นมา
ในชวงคริสตศตวรรษที่ 19 คือในสมัยรัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร แรงงานจีน
เหล า นี้ส ว นใหญเ ข า มารับ จา งทํ า งานในการเดิ น เรื อ อุต สาหกรรมตอ เรือ ไร พ ริก ไทย โรงงาน
น้ําตาลทรายในระยะแรก ตอมาก็เขามาทํางานเปนเหมืองแรดีบุก โรงสีขาว โรงเลื่อย ทางขนสง
ทางน้ําและกิจกรรมสาธารณะตางๆ ในเมืองหลวง กิจการทางเศรษฐกิจที่แรงงานสวนใหญ
เข า รั บ จ า งเหล า นี้ ล ว นเป น กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การส ง ออกทั้ ง สิ้ น ผู ล งทุ น หรื อ
ผูประกอบการตัวจริงก็เปนชาวจีนดวยกัน ชาวไทยที่เปนชนชั้นสูงทั้งกษัตริย เชื้อพระวงศและขุน
นางนั้นเขารวมดวยก็เปนเพียงผูลงทุนอยูเบื้องหลัง ซึ่งจะมีพอคาชาวจีนเปนผูดําเนินการแทนอีกที
หนึ่ง แรงงานรับจางของชาวจีนนี้ถือกําเนิดขึ้นเนื่องจากเกิดการขยายตัวทางการคาในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมาจากความตองการ (demand) ของ 2 กระแส 1) จากจีน ทีต่ อ งการ
ดีบุก ทองคํา คราม สีเสียด พริกไทย และขาว 2) จากยุโรปที่ตองการ น้ําตาล กาแฟ พริกไทย
ยาสูบ ดีบุก ไมสัก และขาว การผลิตสินคาบางชนิดหรือบางขั้นตอนของการผลิต แรงงานเกณฑ
หรือสินคาที่เกณฑจากระบบไพร มีไมเพียงพอที่จะตอบสนองความตองการจากตลาด ชาวจีนซึ่ง
เปนคนที่อยูนอกระบบไพรจึงเขามาทําหนาที่นี้แทน รัฐไทยก็ไมไดรังเกียจคนกลุมนี้เนื่องจากเปน
คนที่คุนเคยติดตอกันมาเปนเวลานาน และรัฐเองก็ไดรับผลประโยชนตอบแทนในรูปของภาษีทั้ง
ภาษีจากการสงออก ภาษีที่เกี่ยวเนื่องจากการคาและการผลิตภายใน
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2. การกอกําเนิดของชนชั้นแรงงานรับจางในประเทศไทย สัมพันธกับอพยพของ
ชาวจีนเขาสูสังคมไทยดวย สาเหตุของการอพยพนี้มาจากปจจัยที่สําคัญ 4 ประการดวยกัน คือ
2.1 ความอดอยาก ยากแคนและปญหาทางการเมืองในแผนดินจีน ปจจัยนี้ถือวาเปน
แรงผลักใหชาวจีนโดยเฉพาะพวกที่อยูในบริเวณชายฝงทะเลดานใตตองละทิ้งแผนดินเกิดเดินทาง
มายั ง ดิ น แดนในทะเลใต (หนานหยาง) พื้น ที่ แผน ดิน ของจี น นั้นกว า งใหญและเป น ดิน แดนที่
ประสบภัยธรรมชาติอยูเสมอ ซึ่งมีทั้งจากน้ําทวม เขื่อนกั้นน้ําพังทลาย โรคระบาด อากาศรอนและ
แหงแลง ไมสามารถเพาะปลูกพืชผลได ประชาชนตองทนทุกขอยูกับความอดอยากและตองลม
ตายจากความทุกขทรมานนี้จํานวนมาก นอกจากภัยพิบัติธรรมชาติแลวประชาชนจีนยังถูกซ้ําเติม
ดวยสงครามสาเหตุจากความขัดแยงทางการเมืองทั้งภายในและจากตางประเทศอีก สงครามทํา
ใหประชาชนไมสามารถทําการผลิตได และตองถูกขูดรีดภาษีอยางหนัก เนื่องจากรัฐตองการเงินไป
ใชหนี้สงครามและประชาชนยังตองถูกกดขี่ขมเหงจากชาวตางประเทศ ปญหาความยากแคนทั้ง
ที่มาจากปจจัยทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมทําใหชาวจีนที่อยูบริเวณทางใตที่ติดอยูกับริมฝง
ทะเล ตองอพยพออกจากบานเกิด ถึงแมวาในสมัยราชวงศชิงจะมีนโยบายหามประชาชนออก
นอกประเทศ แตก็ยังมีประชาชนขัดขืนอพยพออกเรรอนไปในทองทะเลเพื่อความอยูรอดและ
แสวงหาโชคลาภจากทองทะเล9
2.2 ความต อ งการแรงงานในตลาดโลกและการเปลี่ ย นแปลงนโยบายมาสู ก าร
คุมครองชาวจีนโพนทะเลของราชสํานักชิง ในคริสตศตวรรษที่ 19 ประเทศมหาอํานาจเริ่มขยาย
อํ า นาจเข า ไปยึ ด ครองดิ น แดนของประเทศต า งๆ ให เ ป น อาณานิ ค มของตน มี ก ารกอบโกย
ทรัพยากรของประเทศอาณานิคมอยางรีบเรง จึงเกิดความตองการแรงงานจํานวนมาก แรงงาน
ทาสนิโกรผิวดําจากดินแดนอาฟาริกาถูกประกาศยกเลิกในป พ.ศ. 2381 (1838) เนื่องจากถูก
ประณามและคัดคานอยางหนัก แรงงานจากจีนที่มีความอดทนในการทํางานไดกลายเปนแรงงาน
ทดแทนใหม ปนัง สิงคโปร มาเกาและฮองกง ซึ่งเปนเมืองทาการคาในปลายคริสตศตวรรษที่
19 ไดกลายเปนศูนยกลางการขนถายแรงงานจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก การคาแรงงานจีนได
สรางรายไดใหบริษัทของประเทศมหาอํานาจทั้งหลายไมวาจะเปนโปรตุเกส อังกฤษ ฝรั่งเศส ฯลฯ
เนื่ อ งจากได กํ า ไรจากการค า นี้ สู ง มาก การค า กุ ลี นี้ เ ริ่ ม ต น เมื่ อ ประมาณ พ.ศ. 2388 (1845)
ภายหลังสงครามฝนและสิ้นสุดลงเมื่อ พ.ศ. 2417 (1874) หลังจากชาวจีนตอสูคัดคานอยางหนัก10
กุลีจีนไดถูกสงออกไปทํางานทั่วโลกทั้งในอาฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ตลอดจน
แหลงทําการผลิตตางๆ ในเอเชีย แรงงานจีนอพยพโดยทั่วไปมี 3 ลักษณะ 1. แรงงานที่อพยพเอง
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โดยอิสระ (voluntary imigration) 2. กุลีในระบบสัญญา (indenture coolie) และ 3. กุลีตั๋วเครดิต
(credit-ticket coolie) แรงงานที่อพยพเองโดยอิสระนั้นไมไดผานระบบนายหนา เมื่อไปถึง
จุดหมายปลายทางคนเหลานี้สามารถไปหางานทําอยางอิสระ พวกนี้มักจะมีญาติหรือคนรูจักที่
คอยชวยเหลือ สวนพวกกุลีในระบบตั๋วสัญญาและกุลีในระบบตั๋วเครดิต อยูในประเภทตองผาน
นายหนา ซึ่งเปนระบบของการคากุลี (the coolie trade) ระบบตั๋วสัญญาเปนการซื้อขายกุลีโดยกุลี
จะไดรับคาตัว และเมื่อถึงเมืองปลายทาง บริษัทก็จะขายกุลีตอใหผูตองการในราคาที่สูงกวา
หลายเท า ตั ว ส ว นระบบตั๋ ว เครดิ ต เป น ระบบที่ กุ ลี อ พยพโดยไม ไ ด จ า ยค า ตั๋ ว เดิ น ทาง เมื่ อ ถึ ง
จุดหมายปลายทาง จะตองมีผูมาจายคาเดินทางพรอมดอกเบี้ยและคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
ระหวางเดินทาง กุลีจึงจะออกไปทํางานได กุลีในระบบตั๋วสัญญาและกุลีในระบบตั๋วเครดิตมีสภาพ
ไมตางกันนัก คือไมมีอิสระ และจะตองทํางานเพื่อไถถอนตัวเองไปสูอิสรภาพ ซึ่งจะเปนเวลาระยะ
หนึ่งประมาณ 1 ป กุลีทั้ง 2 ประเภทนี้จะเรียกวา “ลูกหมู” การคากุลีก็เรียกวา การคาลูกหมู ที่เรียก
ดังนี้ก็เพราะสภาพของการอพยพที่แออัดและการกินอาหาร การใชชีวิตอยูบนเรือไมตางอะไรกับ
คอกหมู กุลีเกือบทั้งหมดตองทํางานอยางหนักเพื่อจายเปนคาเดินทาง หลังจากนั้นก็จะไดรับ
อิสรภาพ ซึ่งโดยสวนใหญจะตองทํางานนานถึง 3 ป11
สําหรับกุลีที่อพยพมาในประเทศไทยมี 2 ลักษณะคือ อพยพอยางอิสระ และอพยพ
โดยผานระบบตั๋วสัญญา
การคากุลีในประเทศจีนดําเนินโดยบริษัทของชาติมหาอํานาจที่รวมกับกลุมอิทธิพล
ทองถิ่น รัฐบาลชิงไมสามารถยับยั้งได และในที่สุดก็จําเปนตองยอมรับ การทําสนธิสัญญาปกกิ่ง
ในป พ.ศ. 2403 (1860) ทําใหรัฐบาลชิงตองอนุญาตใหชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศได และ
เปลี่ยนแปลงนโยบายจากการหามชาวจีนอพยพออกนอกประเทศมาเปนนโยบายคุมครองแรงงาน
จีนที่ไปทํางานตางประเทศ ไมใหถูกขูดรีดจากพอคากุลีมากเกินไป การเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
รัฐบาลชิงนี้ ทําใหชาวจีนที่เคยลักลอบเดินทางออกนอกประเทศสามารถเดินทางออกนอกประเทศ
ไดสะดวกมากขึ้ นและไมผิดกฎหมาย รัฐบาลชิงนอกจากอยูในภาวะที่ถูกบีบบังคั บใหยอมรั บ
การค า กุ ลี ข องชาติ ม หาอํา นาจที่ เ กิด ขึ้น แล ว ยั ง เห็ น ข อดี จ ากชาวจี น โพ น ทะเลว า เป น พวกที่ มี
ศักยภาพ สามารถชวยเหลือประเทศในดานการเงินไดอยางดีดวย12 การเปลี่ยนแปลงทาทีและ
นโยบายของรัฐบาลชิงตอชาวจีนโพนทะเล ทําใหการเคลื่อนยายแรงงานออกนอกประเทศจีนมีมาก
ขึ้น
2.3 ราชสํานักไทยเปดรับชาวจีนเขาสูสังคมไทย การอพยพของชาวจีนเขาสูสังคมไทยมีมา
ตั้งแตสมัยอยุธยา โดยชาวจีนเขามามีบทบาทในกิจการหลายอยางตั้งแต เดินเรือสําเภาซึ่งชาวจีน
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เขาดูแลทั้งหมดนับตั้งแตพนักงานบัญชี ดูแลโรงเก็บสินคาและกะลาสีเดินเรือ ชาวจีนยังเขามาทํา
การคา คนเลี้ยงหมู ชางฝมือ นักแสดงงิ้ว ขาราชการ และนายแพทย เปนตน การที่ชาวจีนไดรับ
การตอนรับอยางดีและยังไดรับความไววางใจใหทําหนาที่สําคัญคือ ดูแลเรื่องการคาตางประเทศ
ของราชสํานัก เนื่องจาก 1. ชาวจีนเปนชาวตางประเทศที่คนไทยใกลชิดมาเปนระยะเวลานาน ชาว
จีนเดินทางเขามาคาขายและตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยมานานแลว ความรูสึกที่ราชสํานักไทยมีตอ
ชาวจีนนั้นเปนเสมือนคนคุนเคยเมื่อเปรียบกับชาวตางประเทศจากตะวันตก 2. ราชสํานักไทยและ
ราชสํานักจีนไดติดตอคาขายกันโดยดี โดยเรายอมรับระบบความสัมพันธทางการคาภายใตระบบ
บรรณาการ สินคาไทยไดรับการอนุญาตใหนําเขาไปขายไดในจีน การคาในระบบบรรณาการนี้
รุงเรืองมากในสมัยรัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร 3. การอพยพเขามาของชาว
จีนในสังคมไทยไมไดมีผลตอการสั่นคลอนอํานาจรัฐของไทย ชาวจีนไดเขามามีสวนเติมสวนที่ขาด
และตองการของสังคมไทย ไดแก แรงงานรับจาง เจาภาษีนายอากร นายเรือสําเภาดูแลการคา
ใหกับราชสํานัก และชางฝมือ เปนตน
การที่ ช าวจี น อพยพเข า สู สั ง คมไทยจํ า นวนมากทํ า ให รั ฐ จํ า เป น ต อ งหามาตรการ
ควบคุม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย กําหนดใหชาวจีนที่อยูในประเทศไทย
ตองทําการผูกปที่ขอมือ 3 ปตอครั้ง โดยเก็บเงินคาผูกปในอัตราคนละ 2 บาท พรอมคาธรรมเนียม
อีกประมาณ 1 สลึง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดเพิ่มอัตราคาผูกปเปนคนละ 4
บาท คาธรรมเนียมอีก 1 สลึง อัตรานี้ใชมาจนถึงป พ.ศ. 2451(1908) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวใหยกเลิกคาผูกป แลวเปลี่ยนมาเก็บเงินคาราชการจากชาวจีนปละ 6 บาท
เทากับชาวไทยโดยเริ่มตนป พ.ศ.2452 (1909) เปนปแรก นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งตําแหนง
ผูปกครองชาวจีนโดยเริ่มตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ตําแหนงที่ตั้งไดแก
ตํา แหน ง นายอํ า เภอจี น จางวางจี น ในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล า เจ า อยู หั ว ได เ พิ่ ม
ตําแหนงปลัดจีนและศาลจีนขึ้นอีก ตําแหนงฝายปกครองที่จัดตั้งขึ้นเหลานี้ชวยในการดูแลและ
ปกครองชาวจีนโดยใชหลักการใหชาวจีนปกครองกันเอง ซึ่งเปนการเปดรับชาวจีนเขาสูสังคมไทย13
2.4 ความสะดวกในการอพยพเขาสูสังคมไทย การอพยพของชาวจีนเขาสูสังคมไทย
ในระยะแรกใชเรือสําเภาของจีน โดยชาวจีนแตจิ๋วจะใชเรือสําเภาหัวแดงออกเดินทางจากทาเรือ
จางหลิน สวนชาวจีนฮกเกี้ยนที่เดินทางจากมณฑลฝูเกี้ยนจะใชเรือสําเภาหัวเขียว การเดินทาง
มายั ง ประเทศไทยใช ระยะเวลามากกวา 1 เดื อนขึ้นไปโดยเรือใบลําหนึ่ง ๆ จะมีระวางบรรทุ ก
ประมาณ 350 ตัน บรรทุกผูโดยสารไดประมาณ 200 คน การเดินทางตองอาศัยการพัดของลม ถา
เดินทางจากจีนมายังไทยก็อาศัยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดในชวงเดือนมกราคมถึง
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เดือนเมษายน หากเดินจากไทยก็อาศัยลมมาสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งจะพัดในชวงเดือนมิถุนายน
ถึงเดือนกรกฎาคม จากการเดินทางที่ตองใชเวลาอยูบนดาดฟาเรือเปนเวลานาน ทําใหผูเดินทาง
ตองเผชิญกับความยากลําบากทั้งการกินอยู และความปลอดภัยจากภัยตางๆ ที่สามารถเกิดขึ้นใน
ทองทะเล14
ในชวงประมาณกลางคริสตศตวรรษที่ 19 ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงในการอพยพทาง
เรือของชาวจีนในภูมิภาคนี้คือ ชาวตะวันตกไดนําเรือกลไฟมาใชในการเดินทางตามทาเรือสําคัญ
ทั้งในภูมิภาคและในประเทศจีนไดแก สิงคโปร ฮองกง กวางตุง ซัวเถา และเอหมึง เปนตน การที่
ชาวตะวันตกนําเรือกลไฟเขามาในการขนยายผูอพยพนี้ เนื่องจากการอพยพของชาวจีนมีมากขึ้น
หลังจากรัฐบาลไดอนุญาตใหชาวจีนสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดโดยไมผิดกฎหมาย นับ
จากทําสนธิสัญญาปกกิ่งในป พ.ศ. 2403 (1860) รายไดที่มาจากการคากุลีและเกี่ยวเนื่องกับ
การขนสงกุลีไดกลายเปนรายไดมหาศาลที่ดึงดูดบริษัทเดินเรือชาวตะวันตกทั้งหลายใหเขามาทํา
ธุรกิจนี้
การเดินทางแบบใหมโดยใชเรือกลไฟเกิดในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2416 (1873) โดย
บริษัทของอังกฤษชื่อบริษัทสกอตติชแอนดโอเรียลเต็ล (Scottish and Oriental Company) ซึ่งมี
บริษัทวินดเซอร (หาง สี่ตา) เปนผูแทน เรือกลไฟของบริษัทนี้ใชบรรทุกสินคาและผูโดยสารระหวาง
กรุงเทพฯ ฮองกง และซัวเถา การเดินเรือกลไฟในระยะแรกนี้ยังไมมีการกําหนดตารางเวลาการ
เดินทางที่แนนอน จนกระทั่งในป พ.ศ. 2425 (1882) บริษัทบางกอกพาสเซนเจอรสตีมเมอร (The
Bangkok Passenger Steamer Company) ของอังกฤษ ไดเขามาเดินเรือรับสงผูโดยสารระหวาง
กรุงเทพฯ และซัวเถาโดยมีกําหนดสัปดาหละครั้ง หลังจากนั้นก็มีบริษัทเดินเรือของชาวยุโรปอีก
หลายบริษัทเขามาดําเนินกิจการแขงขันดวย ในป พ.ศ. 2431 (1888) ไดมีการเปดเสนทางการ
เดินเรือเพิ่มขึ้นอีกสายหนึ่งคือ กรุงเทพฯ กับเกาะไหหลํา การเปดเสนทางเดินเรือโดยตรงระหวาง
กรุงเทพฯ กับซัวเถาและเกาะไหหลํา ทําใหการอพยพของชาวจีนเปนไปอยางสะดวกขึ้น15
อังกฤษเปนชาติที่ไดรับผลประโยชนจากการเดินเรือกลไฟขนสงกุลีอพยพในไทยมาก
ที่สุดในชวง พ.ศ.2417-2442 (1874-1899) หลังจากนั้นบริษัทเรือของอังกฤษตองเผชิญหนากับ
การแขงขันจากเรือของเนอรเวยและเยอรมัน นับตั้งแต พ.ศ. 2442 (1899) เยอรมันไดเปนชาติที่
สําคัญที่เขามามีบทบาทแทนอังกฤษ ความสําเร็จนี้เกิดจากรัฐบาลเยอรมันไดเขาสนับสนุนบริษัท
เรือในชาติของตนใหสามารถควบคุมเดินเรือในเอเชียตะวันออกไกลและตะวันออกเฉียงใต บริษัท
นอรตเยอรมัน ลอยสตีมชิพ (The North German Lolyd Steamhip Company) ไดเขามาซื้อ
กิจการเรือกลไฟของชาติอังกฤษและสามารถเขาควบคุมการเดินเรือของไทยถึงรอยละ 55 หลังจาก

10

กําเนิดและวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงานรับจางในประเทศไทยฯ พรรณี บัวเล็ก ____________________________________

บริษัทเรือของเยอรมันสามารถขจัดคูแขงขันทางธุรกิจออกไปไดแลวก็ขึ้นคาโดยสารเรือตามความ
พอใจ ในป พ.ศ. 2449 (1906) บริษัทนิปปอนยูเซน ของญี่ปุนไดเปนบริษัทเดินเรืออีกบริษัทหนึ่งที่
ตองการเขามาแบงผลประโยชนในกิจการเรือกลไฟขนสงสินคาและคนกับบริษัทของเยอรมันบาง
แตก็ไมประสบความสําเร็จเพราะไมอาจสูการลดราคาที่ต่ํามากได ในที่สุดก็ตองยอมถอนตัว
ออกไป อัตราคาโดยสารและการขนสงสินคาจึงอยูในการควบคุมของบริษัทเรือเยอรมันตามเดิม16
ในป พ.ศ. 2451 (1908) บรรดาพอคาชาวจีนในไทยที่ไมพอใจกับการผูกขาดและขึ้น
อัตราการขนสงและโดยสารที่สูงของบริษัทเรือจากตะวันตกไดรวมตัวกันจัดตั้งบริษัทเรือขึ้นมาบาง
โดยเชาเรือกลไฟของชาตินอรเวยเขามาดําเนินการ ผูถือหุนและกรรมการบริษัทเดินเรือแหงนี้ มา
จากผูนําชาวจีน 5 ภาษา คือ ฮกเกี้ยน แตจิ๋ว ไหหลํา แคะ และกวางตุง และยังมีผูที่มีบทบาทใน
องคกรกกมินตั๋งอีกหลายคนเขารวมดวย ไดแก นายฮุนกิมฮวด (โกศล ฮุนตระกูล) นายอึ้งล่ําซํา
นายเซียวฮุดเส็ง สีบุญเรือง เปนตน ความพยายามในการจัดตั้งบริษัทเดินเรือของชาวจีนใหสาํ เร็จนี้
เกิดจากความรูสึกชาตินิยมในขณะนั้น ที่ตองการสรางชาติจีนใหแข็งแกรงและสามารถตอสูกับ
ชาติตะวันตกได แมวาบรรดาพอคาและผูนําชาวจีนจะใชวิธีการบังคับชาวจีนในการดูแลของตนให
ใช บริ ก ารเดิน เรือของบริ ษั ท นี้ แ ละหามาตรการตา งๆ ในการลงโทษบุคคลที่ฝา ฝ นก็ไม ประสบ
ความสําเร็จ บริษัทไมสามารถแขงขันในการลดราคากับบริษัทเรือเยอรมันเชนเดียวกับบริษัทยุโรป
อื่นๆ ที่เคยพายแพมากอนหนานี้แลว ในที่สุดบริษัทตองยกเลิกกิจการพรอมกับมีหนี้สินอีกมากมาย
พอคาใหญที่เขารวมดําเนินการก็ตองประสบปญหาหนี้สินไปพรอมๆ กันดวย ไดแก หลวงโสภณ
เพชรรัตน (กิมเซงหลี) และพระอนุวัตนราชนิยม (ยี่กอฮง หรือฮง เตชะวนิช) เปนตน บริษัทไดเลิก
กิจการไปเมื่อ พ.ศ. 2455 (1912) กิจการเดินเรือก็กลับไปอยูในการควบคุมของบริษัทเรือเยอรมัน
ตามเดิม17
นับตั้งแตปลายคริสตศตวรรษที่ 18 ถึงสิ้นสุดคริสตศตวรรษที่ 19 ชาวจีนอพยพเขาสู
สังคมไทยมากขึ้น ชวงระยะเวลาดังกลาวเปนชวงที่สังคมไทยตองรองรับชาวจีนที่อพยพเขามาใช
ชีวิตเปนกุลีจํานวนมาก ปจจัยที่มีสวนสําคัญที่ทําใหเกิดการอพยพนี้ก็มีดังกลาวไปแลว คือ ความ
อดอยากยากแค น จากแผ น ดิ น เกิ ด อั น เนื่อ งมาจากภัย ธรรมชาติและการเมื อง ความตอ งการ
แรงงานจีนที่มากขึ้นในตลาดโลกซึ่งประเทศมหาอํานาจตะวันตกทั้งหลายเปนผูควบคุม มีผลใน
การบีบบังคับใหรัฐบาลชิงของจีนเปลี่ยนแปลงนโยบายตอชาวจีนอพยพจากเคยไมยอมรับการ
อพยพมาสูการยอมรับและใหความคุมครองชาวจีนที่อพยพดวย อีกทั้งราชสํานักไทยเองก็ไมได
รังเกียจชาวจีนอพยพเหลานั้น และกลับใหการตอนรับอยางดีเนื่องจากชาวจีนไดเขามาชวยสราง
ผลประโยชนโดยเฉพาะไดทําใหรายไดของราชสํานักเพิ่มขึ้นทั้งดานการผลิต การคา และการคลัง
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นอกจากนี้ความสะดวกในการเดินทางระหวางจีนจากทาเรือซัวเถา ไหหลํา มายังทาเรือที่กรุงเทพฯ
ไดทําใหการอพยพสะดวกอยางมากและอัตราการโดยสารก็ถูก คนยากจนที่ตองการเดินทางมาคา
แรงงานสามารถโดยสารเรือมาได
3. ระบบกงสีกับวิถีชีวิตของแรงงานจีนอพยพ ระบบกงสี (Kongsi system) เกิดใน
ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตในชวงคริสตศตวรรษที่ 18-19 ระบบนี้เปนระบบความสัมพันธที่
เกิดขึ้นทามกลางการผลิตและถือวาเปนระบบใหญหรือระบบพื้นฐานของระบบอื่นทั้งหมดในวิถี
ของชาวจีนอพยพ ระบบนี้ใหความสําคัญตอการเปนพี่นอง และความเปนหุนสวนที่เทาเทียมกัน
ตอมาระบบนี้ไดถูกสวมทับโดยระบบ “เทียน ตี้ ฮุย” (Triad) ซึ่งบางแหงก็เรียกวา องคกรลับ ใน
ประเทศไทยในชวงสมัยของพระบาทสมเด็จพุทธเลิศหลานภาลัย ถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว เรียกวา “ตั้วเฮีย” ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเปลี่ยนมา
ใชคําวา “อั้งยี่” แทน ระบบกงสีนั้นเปนความสัมพันธแบบพี่นอง ความเปนหุนสวนที่เทาเทียมกัน
ซึ่งเปนความสัมพันธในแนวนอน(horizontal relationship) สวนระบบ “อั้งยี่” นั้นเปนระบบการ
ปกครองที่แสดงอํานาจการบังคับเปนชั้นๆ แบบเผด็จการซึ่งเปนความสัมพันธในแนวดิ่ง(vertical
relationship) ระบบอั้งยี่ไดเขาไปสวมทับระบบกงสี ในชวงคริสตศตวรรษที่ 19 องคกรอั้งยี่และ
องคกรอื่นๆ ของชาวจีนในดินแดนโพนทะเล รวมทั้งในประเทศไทย มักจะเรียกองคกรของตนเองวา
“กงสี” ซึ่งก็หมายถึงความเปนพี่นองและหุนสวนกันเปนพื้นฐาน ในบางแหงเชนในประเทศไทย
ระบบกงสีไมปรากฏรองรอยของความเสมอภาคหรือความเปนประชาธิปไตยในองคกรเลย
ระบบกงสีถือกําเนิดเปนแหงแรกในดินแดนบอรเนียวตะวันตกในราวป พ.ศ.2303 (1760)
ณ ที่ นั้ น ชาวจี น แคะได เ ข า ไปทํ า เหมื อ งแร ชาวจี น แคะเหล า นั้ น มาจากที่ แ ละแซ ต ระกู ล ที่
หลากหลาย คําวากงสีจะถูกใชในความหมายของการรวมตัวเปนหุนสวนและความเปนพี่นองกัน
คําๆ นี้ถูกใชในการแสดงความสัมพันธของชาวจีนโพนทะเลเกือบทั้งหมดเนื่องจากคนเหลานี้ตองมี
ชีวิตอยูกับการเสี่ยงภัยและเปนผูที่รักการใชชีวิตอยางเปนอิสระ ซึ่งไดแก ในสังคมพอคาวานิช นัก
เดินเรือ ผูที่ทําเหมืองแรหรือแมกระทั่งโจรสลัด18
กงสีนั้น แมจะเริ่มตนจากความสัมพันธที่เทาเทียมกัน ความเปนพี่นอง หุนสวนและเปน
ประชาธิปไตยในการปกครอง แตความหมายของคําวากงสีไดแปรเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอม
ของแตละพื้นที่ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตและไดเปลี่ยนไปตามปจจัยอื่นหรือระบบอื่นที่
เขามาสวมทับดวย ระบบกงสีเมื่อมีระบบเทียน ตี้ ฮุย หรือสมาคมลับเขามาสวมทับ ความเปน
ประชาธิปไตย ความเทาเทียมกันในความสัมพันธไดสูญหายไป ความเปนพี่นองมีความหมายใหม
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ที่มีความแตกตางในชั้นของอํานาจการปกครองดวย 19 คําวา กงสี ที่ใชในการผลิต ความสัมพันธ
ของผู ค นก็ ยั ง คงความสั ม พั น ธ แ บบพี่ น อ งอยู เ นื่ อ งจากในหน ว ยการผลิ ต หนึ่ ง ๆ นั้ น จะยั ง คง
ความสัมพันธของกลุมภาษาและแซ ซึ่งถือวาเปนพี่นองกัน ชาวจีนที่อยูกลุมภาษาเดียวกันจะ
ทํางานในหนวยผลิตหรือกงสีเดียวกัน แตในแตละกงสีแมจะมีความผูกพันแบบพี่นองก็มีความ
แตกตางในฐานะของลูกจางนายจางดวย ความเปนหุนสวนอยางเทาเทียมกันตามความหมายเดิม
ของกงสีไดหมดไป แตเนื่องจากความสัมพันธแบบพี่นองยังคงอยูทําใหความรูสึกแบงแยกกันตาม
แบบชนชั้นนายจางและลูกจางยังไมชัดเจน เราจะพบวานายจางผูลงทุนในการผลิตที่แทจริง ซึ่งจะ
เปนบรรดาพวกหลงจูทั้งหลายยังคงใชชีวิตที่ใกลชิดกับแรงงาน ในระบบความสัมพันธแบบนี้ชีวิต
ของกุ ลี จ ะขึ้ น อยู กั บ หั ว หน า คนงานและนายจ า ง กุ ลี จ ะได รั บ การดู แ ลอย า งดี ต ราบเท า ที่ เ ขา
ปฏิบัติงานตามคําสั่งนายจาง และหัวหนาคนงาน แตถาเขาไมปฏิบัติตามคําสั่งของคนเหลานี้
เขาก็จะไดรับการลงโทษอยางรุนแรง หรือในบางครั้งก็มอบโทษตายใหถานายจางตองการ
ในระยะแรกแรงงานที่ เ ข า มาทํา งานในกงสีมักจะเปน ชายโสดหรือไมก็อ พยพมาขาย
แรงงานโดยไมไดนําบุตรและภรรยามาดวย พวกนี้จะอยูในโรงเรือนหรือสถานที่พักที่นายจางจัดไว
ให ในระยะแรกที่การคมนาคมไมสะดวก โรงงานหรือแหลงผลิตก็มักจะอยูโดดเดี่ยว หางไกลจาก
ชุมชนชาวพื้นเมือง ความสัมพันธที่เหนียวแนนของสมาชิกในกงสีจะมีมาก คือ กินและอยูรวมกัน
กินขาวในกะทะใบเดียวกัน นอนภายใตหลังคาเดียวกัน
นอกจากการจัดตั้งระบบกงสีตั้วเฮียเพื่อใชควบคุมกุลีแลว ฝนไดกลายเปนเครื่องมือที่
สําคัญในการผูกมัดใหกุลีตองยอมใชชีวิตอยูในกงสีดวย ในสมัยตนรัตนโกสินทรจนถึงรัชกาลที่ 3
ฝนเปนสินคาตองหามสําหรับประเทศไทย ผูที่ฝาฝนทั้งจําหนายและสูบฝนจะตองไดรับการลงโทษ
อยางรุนแรง ฝนจึงเปนสินคาหายาก แตสภาพคนงานจีนอพยพเกือบทั้งหมดติดฝนมาตั้งแตอยูใน
ประเทศจีนกอนอพยพแลว นอกจากนี้บรรดานายจางจะจัดหาฝนใหคนงานสูบเพื่อใหติดอันเปน
เครื่องมือพันธนาการคนงานไวกับกงสี คนงานที่ติดฝนจะไมยอมออกจากกงสีไปงายๆ เนื่องจาก
กลัวไมสามารถหาฝนสูบได ดวยเหตุนี้จึงยอมเชื่อฟงคําสั่งนายจางโดยดี ฝนเปนสินคาที่สรางผล
กําไรใหกับผูจําหนาย เปนเครื่องขูดรีดแรงงานอยางหนึ่ง แมวาผูสูบจะตองเจ็บปวยจนกระทั่ง
เสียชีวิตและจะตองจายเงินประมาณครึ่งหนึ่งของคาแรงที่ไดรับ แตกุลีก็ยินดีแลกเปลี่ยนสิ่งเหลานี้
กับฝน เพราะฝนชวยทดแทนผูหญิง ทําใหคลายจากความเหงา สรางความสดชื่นใหแกผูสูบ ใน
สังคมที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ฝนเปนสิ่งที่คลายความโดดเดี่ยวที่ดีเปนอยางยิ่ง ฝนยังสราง
ผลกําไรที่งดงามใหแกผูจําหนาย เปนแหลงผลประโยชนที่ทํารายไดอยางดีใหแกผูนํากงสีซึ่งก็คือ
นายจางหรือหัวหนาคนงานทั้งหลาย กงสีทุกกงสีไดกลายเปนแหลงจําหนายฝนเถื่อนใหแกกุลี20
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นอกจากฝนแลวกงสียังใชพิธีกรรม คําสัตยสาบานในการพันธนาการคนงานใหอยูใน
ระบบกงสีดวย กงสีแรงงานเกือบทุกแหงรับเอารูปแบบขององคกรเทียนตี้ฮุยหรือสมาคมแหงความ
กลมกลืนระหวางฟา ดิน และมนุษย องคกรนี้จัดตั้งเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2217 (1674) ในสมัย
จักรพรรดิ์คังซีแหงราชวงศชิง โดยกลุมผูจงรักภักดีตอราชวงศหมิง อุดมการณของสมาคมนี้ก็คือ
การลมลางราชวงศชิง เนื่องจากเคลื่อนไหวของสมาคมตามอุดมการณนั้นเปนการโคนลมอํานาจ
รัฐ ดังนั้น องคกรจึงตองมีลักษณะปดลับเพื่อไมใหคนภายนอกรู สมาชิกขององคกรจะตองมีพิธี
สาบานตัววาจะซื่อสัตยตอกัน เปนพี่นองกัน และเนื่องจากองคกรนี้มีลักษณะเปนองคกรลับที่ตอง
ตอสูกับกองกําลังของรัฐ จึงตองมีสายการบังคับบัญชาอยางเขมงวดตามระดับชั้น ผูที่ฝาฝนไมทํา
ตามคําสั่งหรือเปดเผยความลับขององคกรจะตองถูกลงโทษอยางรุนแรงตามบทบัญญัติ การเขา
เปนสมาชิกก็ตองผานพิธีกรรมทางไสยศาสตร เพื่อใหดูลึกลับนาเกรงขามตามลัทธิเตา องคกร
เที ย นตี้ ฮุ ย เมื่ อ เผยแพร เ ข า มาในดิ น แดนเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ใ นชุ ม ชนชาวจี น ได มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไป โดยตัดเอาอุดมการณโคนลมราชวงศชิงและฟนฟูราชวงศหมิงออก คงเหลือแต
รู ป แบบการจัด ตั้ ง ข อ บั ง คั บ ขององค ก ร และพิ ธีก รรมที่ น า เกรงขาม รูป แบบการจัด ตั้ ง องค ก ร
ขอบังคับและพิธีกรรมของเทียนตี้ฮุยนี้ทําใหแรงงานตองผูกมัดตัวเองกับกงสีมากขึ้น21
ในตอนปลายคริ ส ต ศ ตวรรษที่ 18 – ต น คริ ส ต ศ ตวรรษที่ 19 การผลิ ต แบบระบบกงสี
ขยายตัวทั่วทั้งภูมิภาค โดยเฉพาะในการผลิตดีบุก ทองคํา พริกไทย และสีเสียด เนื่องจากเกิดการ
ขยายตัวทางการคาในภูมิภาคนี้ และการคาทางเรือสําเภาในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตก็ไม
จํากัดเฉพาะคาขายกับจีนเทานั้น แตยังมีการคาขายกับเมืองตางๆ และพอคาจากดินแดนอื่นที่เขา
มาซื้อสินคาดวย เชนเดียวกับการคาเรือสําเภาของไทยก็ไมไดจํากัดเฉพาะเมืองกวางตุงแตยังไป
ยัง ดินแดนอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวย
ในประเทศไทยการผลิตแบบกงสีเริ่มตนประมาณสมัยธนบุรีถึงตนสมัยรัตนโกสินทร ซึ่งมา
พรอมกับการเดินเรือการคาระหวางไทย-จีนที่รุงเรือง และการเขามาผลิตพริกไทยของชาวจีนอพยพ
ระบบกงสีที่จัดตั้งในไทยตางจากระบบกงสีในดินแดนตนกําเนิดในบอรเนียว คือ ไมมีลักษณะการ
เปนประชาธิปไตยและความเทาเทียมกันในการปกครอง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในระยะแรกเกิด
จากการที่พอคาเปนผูลงทุนมากกวาเปนการรวมหุนของชาวจีนอพยพ ความสัมพันธที่เกิดขึ้นเปน
ความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจาง ตามหลักฐานปรากฏวามีชาวจีนแตจิ๋วจํานวนมาก
อพยพเข ามาตั้ง ถิ่น ฐานในเขตบริ เวณเมืองจันทบุรี ตราด บางปลาสร อย (ชลบุรี) และแปดริ้ ว
(ฉะเชิงเทรา) ชาวจีนเหลานี้มีความชํานาญทั้งทางดานการคาและการเพาะปลูก กลุมคนที่ตั้งถิ่น
ฐานที่อยูบริเวณริมแมน้ําลึกเขาไปจากริมฝงทะเลประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําการเพาะปลูก

14

กําเนิดและวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงานรับจางในประเทศไทยฯ พรรณี บัวเล็ก ____________________________________

ไดแก พริกไทย ยาสูบ ออย และผลไมชนิดตางๆ ที่เมืองจันทบุรีเปนแหลงปลูกพริกไทยที่สําคัญ
เนื่องจากเมืองนี้เปนศูนยกลางการเดินเรือของอาวไทย มีเรือสําเภาหัวแดงจากทาเรือจางหลินมา
แวะสงคนขึ้นฝง การปลูกพริกไทยอยูระหวางบานบางกะจะกับทาใหม เฉพาะที่บานบางกะจะมี
ชาวจีนอาศัยอยูถึง 4,000 คน จากจํานวนชาวจีนที่ปรากฏนี้ แสดงใหเห็นถึงความเปนชุมชนการ
ผลิตขนาดใหญ22
การจัดตั้งกงสีในลักษณะอั้งยี่หรือเทียน ตี้ ฮุย หรือสมาคมลับในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อ
ประมาณตอนปลายสมัยรัชกาลที่ 2 ซึ่งจะมีทั้งในการผลิตเกษตรกรรมและเหมืองแร หลักฐานการ
วิวาทที่เปนคดีความระบุวาเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 3 ในป พ.ศ. 2367 (1824) โดยกงสีผลิต
น้ํามันถั่วของชาวจีนแตจิ๋ว กับกงสีของชาวจีนฮกเกี้ยนในเอกสารไมไดระบุวาผลิตอะไร กงสีของจีน
แตจิ๋วมีหลงจูเจาของโรงงานเปนตั้วเฮียและมียี่เฮียเปนสมาชิกประมาณ 700-800 คน23 ซึ่งนับวา
ขนาดใหญพอสมควร สาเหตุกงสีการผลิตแหลงตางๆ รับเอาการจัดตั้งแบบอั้งยี่ หรือเทียน ตี้ ฮุย
เขาไปดวยเนื่องจากในชวงปลายสมัยรัชกาลที่ 2 ถึงตนสมัยรัชกาลที่ 3 เปนระยะที่บานเมืองไทยมี
ความสงบจากสงครามการรุ ก รานจากภายนอก การผลิตก็เ ริ่ม ขยายตัว ชาวจี น ก็อ พยพเขา สู
ประเทศไทยมากขึ้น การคาสําเภาและการผลิตทั้งภาคเกษตรและเหมืองแรมีความรุงเรือง ความ
จําเปนที่ตองควบคุมแรงงานใหอยูกับพื้นที่มีมากจึงจําเปนตองใชระบบอั้งยี่ที่มีการควบคุมสมาชิก
อยางรัดกุมเขามา
การจําหนายฝนในกงสีหรือในแหลงที่มีแรงงานจีนอาศัยอยูไดกลายเปนปญหาของรัฐไทย
มาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 2 ในสมัยรัชกาลที่ 3 การลักลอบนําฝนเขามาจําหนายมีมากและรัฐมี
นโยบายหามนําฝนเขามาจําหนายอยางเด็ดขาด มีการปราบปรามกันหลายครั้งแตการคาฝนก็
ยังคงมีอยู ความลมเหลวในการปราบปรามฝนนี้มาจากสาเหตุสําคัญ 3 ประการคือ 1. แมวา
รัฐบาลจะมีมาตรการเด็ดขาดในการปราบปรามผูจําหนายฝน หรือผูลักลอบนําฝนเขามาใน
ประเทศแต รัฐบาลก็ตระหนักดีวาอังกฤษอยูเบื้องหลังการลักลอบนําฝนเขามาจําหนายทั้งใน
ภูมิภาคนี้และในประเทศไทย อังกฤษนั้นเปนชาติมหาอํานาจที่ไทยไมกลาขัดแยงอยางเต็มที่ 2.
ขุนนางไทยซึ่งเปนกลไกของรัฐขาดความซื่อสัตยและเห็นแกประโยชนสวนตัวมากกวาผลประโยชน
ของชาติ การเรียกรับผลประโยชนจากผูลักลอบคาฝนกลายเปนแหลงผลประโยชนของขุนนาง
ดังนั้นการปราบปรามจึงไมไดกระทําอยางเต็มที่ และ 3. ฝนเปนที่ตองการของแรงงานจีนที่มี
จํานวนการอพยพเขาสูสังคมไทยมากขึ้นทุกที ความตองการที่เพิ่มขึ้นนี้ทําใหยากทีจ่ ะหามหรือสกัด
การลักลอบจําหนายและสูบฝน24
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ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยู ในป พ.ศ. 2394 (1851) ซึ่งปแรกที่พระองค
เสด็จขึ้นครองราชย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับฝน
มาเปนอนุญาตใหมีการคาฝนไดอยางถูกตองตามกฎหมาย เนื่องจากเห็นวารัฐบาลไมอาจควบคุม
การแพรระบาดของฝนที่เขามาได ประชาชนไทยเองก็เริ่มหันมาสูบฝนแลว วิธีการควบคุมการ
จําหนายฝนควรจะเปนการควบคุมผานระบบเจาภาษีนายอากร ดีกวาปลอยใหฝนระบาดโดยไร
การควบคุม นอกจากนี้ยังสามารถเก็บผลประโยชนจากฝนในรูปภาษีสินคานําเขาไดอีกดวย25
สงครามฝนระหวางอังกฤษกับจีนในป พ.ศ.2382-2385 (1839-1842) ที่จบลงดวยจีนเปน
ฝ า ยพ า ยแพ แ ละต อ งสู ญ เสี ย ทั้ ง ทรั พ ย สิ น และดิ น แดนก็ เ ป น บทเรี ย นที่ สํ า คั ญ กั บ รั ฐ ไทยด ว ย
สนธิสัญญาเบารริง ในป พ.ศ. 2398 (1855) ซึ่งมีขอตกลงในเรื่องการนําฝนเขามาโดยไมเก็บภาษี
ไดสงผลใหการจําหนายฝนในสังคมไทยเพิ่มขึ้น ภาษีฝนที่รัฐบาลเก็บจากเจาภาษีนายอากรได
กลายเปนแหลงรายไดสําคัญ 1 ใน 4 คือ ฝน หวย บอน และสุรา ที่ทํารายไดใหรัฐถึงรอยละ 50
และเฉพาะภาษีฝนอยางเดียวทํารายไดใหถึงประมาณรอยละ 2026 ขอสังเกตคือภาษีทั้ง 4 ชนิดนี้
เปนภาษีที่มาจากการบริโภคของกุลีจีนเปนสวนใหญ
การสลายตัวของระบบกงสีแรงงานเกิดขึ้นเมื่อปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ถึงในชวง 10 ป
แรกของคริสตศตวรรษที่ 20 สาเหตุเนื่องจาก ประการแรก ระบบความสัมพันธเดิมแบบพี่นองที่
ใกลชิดกันคอยๆ เสื่อมไป และถูกแทนที่ดวยระบบความสัมพันธแบบใหมคือ นายจางและลูกจาง
สิ่งนี้เกิดจากความรูสึกเสี่ยงภัยที่เขามาในดินแดนใหม การเปนคนนอกสังคมไดคอยๆ เลือนหายไป
เนื่องจากการเจริญของการคมนาคมและเมืองที่เพิ่มมากขึ้น แหลงผลิตไมใชที่หางไกลจากชุมชน
เหมือนแตเดิม และคนจีนก็สามารถผสมกลมกลืนเขากับคนในสังคมไทยมากขึ้น ภาวะเงื่อนไขที่
แวดลอมชีวิตของกงสีในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 19 มีความตางกับชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19
มาก พอคาที่ร่ํารวยใชชีวิตอยูนอกกงสี เรียกวา “เถาแก” คนเหลานี้ใชชีวิตอยูในเมืองซึ่งมีความ
สะดวกสบาย พอคาเหลานี้ร่ํารวยขึ้นเนื่องจากทําการคากับตะวันตกที่เขามามีบทบาทในตลาด
การคาในภูมิภาคนี้มากขึ้น ขบวนการแยกตัวออกเปนชนชั้นของนายทุนเริ่มปรากฏใหเห็นอยาง
ชัดเจนนับตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เปนตนมา หลังจากแยกตัวออก
จากกงสีการผลิตแลวพวกนี้ไดตั้งกงสีแบบใหมที่รองรับชนชั้นของตนเอง สมาคมการคาตางๆ ที่
เริ่มเกิดขึ้นตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เปนตนมา และมีจํานวนมากขึ้นใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว องคกรเหลานั้นลวนเปนองคกรที่รองรับชนชั้น
นายทุน (พวกเถาแกและขุนนางเจาภาษี) องคกรที่สําคัญคือสมาคมพาณิชยจีนซึ่งกอตั้งในปพ.ศ.
2453(1910) 27
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ขณะที่ น ายทุ น (พวกเถ า แก ห รื อ ขุ น นางเจ า ภาษี ) แยกตั ว ออกมาใช ชี วิ ต ของตนเอง
ความสัมพันธที่มีตอแรงงานแบบพี่นองก็หมดไป ผูที่ขึ้นมาควบคุมแรงงานก็คือพวกหัวหนาคนงาน
หรือพวกที่ทํางานแทน ซึ่งก็คือบรรดาหลงจูที่ตองอยูกับโรงงานแหลงผลิต องคกรหรือกงสีของ
แรงงานก็มีเฉพาะแตแรงงานหรือกุลีเทานั้นพวกนี้มักถูกนําไปใชเพื่อประโยชนของพวกหัวหนา
แรงงาน
ขบวนการแยกตัวของนายทุนออกจากชุมชนจีนไมไดเกิดจากการเติบโตของพวกเถาแกที่
เขามาทําการคาแบบอิสระในเมืองเทานั้น แตตัวหลงจูซึ่งควบคุมการผลิตในระบบกงสีแบบเดิมก็
ถูกรัฐดึงมาใหเปนกลไกของรัฐ โดยการเพิ่มเจาภาษีนายอากรจํานวนมากในสมัยรัชกาลที่ 3 และ 4
ซึ่งเกิดพรอมกับการปฏิรูปภาษีอากร เจาภาษีนายอากรเหลานี้ไดกลายเปนคนของรัฐไทยและใน
ที่สุดก็เขาทําการคาลงทุนประเภทใหมๆ เพื่อตอบสนองการคากับตะวันตก เชนเดียวกับพวกเถา
แกในเมืองทั้งหลาย การถูกดึงทั้งจากรัฐไทยและทุนนิยมตะวันตกทําใหบรรดาเจาภาษีนายอากร
ไดทิ้งการใชชีวิตแบบใกลชิดกันในระบบกงสี ซึ่งเปนแหลงการผลิตแบบเดิม อยางไรก็ตามแมวาจะ
คงมีกงสีอั้งยี่ที่ทําการคาแรงงานซึ่งมีตั้งแตเจาภาษีนายอากรและบรรดาเถาแกทั้งหลาย เขาไป
เกี่ยวของอยูในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว-5 ก็ตาม แตกงสีอั้งยี่เหลานี้ไมมีฐาน
การผลิตเปนเพียงกลุมนายหนาคาแรงงานเทานั้น
สาเหตุความเสื่อมของระบบกงสี ประการที่สอง เกิดจากรัฐปฏิรูปการปกครองเพื่อสราง
ความเขมแข็งใหกับรัฐบาลกลาง ระบบกงสีและอั้งยี่เปนองคกรที่มีอํานาจอยูนอกรัฐ ดังนั้นรัฐจึง
เห็นความจําเปนตองเลิกระบบกงสีอั้งยี่ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ถึงตนสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ปรากฏวากงสีอั้งยี่ตางๆ มีความขัดแยงกันตลอดเวลา
สาเหตุสําคัญมาจากแกงแยงผลประโยชนกัน ในภาคกลางปรากฏวามีบรรดาเถาแกตางๆ คิดหา
ผลประโยชนจากจีนใหมโดยการเปนนายหนารับจีนใหมเขาเมือง คือคิดคาแรงงานจากกุลี ทําให
บรรดาเถาแกตางก็ตั้งอั้งยี่เพื่อแยงชิงแรงงานที่เดินทางเขามาใหม จนเปนเรื่องความขัดแยง
ระหวางอั้งยี่กลุมตางๆ ในภาคใตการทําเหมืองแรดีบุกกําลังเจริญ พวกกงสีเหมืองแรแบงออกเปน
2 กลุมใหญๆ คือยี่หิน และปุนเถากง กงสีทั้ง 2 ฝายตางขัดแยงกันเพื่อแยงชิงสายน้ําที่ใชลางแร
ดีบุก ความขัดแยงระหวางกงสีที่ภาคกลางและภาคใตที่เกิดขึ้น รัฐบาลไดแกปญหาโดยการให
มาเจรจาตกลงกันและใชนโยบายเลี้ยงอั้งยี่คือใหชาวจีนปกครองกันเองโดยการใหเลือกหัวหนาตน
แซขึ้นมา และดื่มน้ําพิพัฒนวาจะซื่อสัตยและไมวิวาทกัน ปรากฏวาวิธีการดังกลาวใชไมไดผล
บรรดาอั้งยี่กลุมตางๆ ยังคงทะเลาะวิวาทกันและรุนแรงมากขึ้นภายหลังสมเด็จเจาพระยามหา
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ศรีสุริยวงษ (ชวง บุนนาค) ถึงแกพิราลัยในป พ.ศ. 2425 (1882) เนื่องจากบรรดาพวกกงสีอั้งยี่ขาด
คนยําเกรง จึงมีการแขงกันทางดานผลประโยชนและวิวาทกันอยูเสมอ28
เหตุการณวิวาทระหวางกงสีในภาคกลางครั้งใหญเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2432 (1889) อั้งยี่ 2
พวก คือ “ตั้วกงสี” ของพวกแตจิ๋ว และ “ซิวลี้กือ” ของจีนฮกเกี้ยนวิวาทกันเนื่องจากแยงกันหางาน
ใหจีนใหม การวิวาทกันครั้งนี้สงบลงดวยการปราบปรามของรัฐโดยตองใชกําลังทหารเขาไปปราบ
ถึงประมาณ 1,000 คน มีพวกสมาชิกอั้งยี่ถูกจับถึง 800 คน ถูกยิงเสียชีวิตประมาณ 30 คน
บาดเจ็บ 20 คน ภายหลังเหตุการณสงบ29 รัฐบาลไดตัดสินใจใชมาตรการตางๆ ที่จะสลายระบบ
กงสีอั้งยี่ของชาวจีน มาตรการเหลานี้ไดแก พระราชบัญญัติอั้งยี่ ร.ศ.116 พ.ศ. 2440 (1887)
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดระบุวาการจัดตั้งเปนอั้งยี่ถือวาเปนความผิดทางกฎหมาย ผูใดฝาฝน
จะต อ งถู ก ปรั บ และถู ก จํ า คุ ก พระราชบั ญ ญั ติ แ ปลงสั ญ ชาติ ร.ศ.130 พ.ศ. 2454 (1911)
พระราชบัญญัติเนรเทศ ร.ศ.131 พ.ศ. 2455 (1912) พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2456 (1913)
และ พระราชบัญญัติสมาคม พ.ศ. 2457 (1914) พระราชบัญญัติฉบับนี้ระบุโทษของการไมมาจด
ทะเบียนหากจัดตั้งองคกรขึ้นมา30 พระราชบัญญัติตางๆ ที่รัฐออกมาควบคุมองคกรจัดตั้งของ
ชาวจีนและพยายามใหชาวจีนกลายเปนคนไทยทําใหระบบกงสีอั้งยี่สลายตัว
สาเหตุความเสื่อมของระบบกงสี ประการที่สาม เกิดจากอิทธิพลของตะวันตกทัง้ ทางดาน
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม การผลิตและการคาที่เจริญมากขึ้นจากการเขามาของระบบทุนนิยม
ตะวันตกทําใหนายทุนจีนมีจํานวนมากขึ้น ซึ่งเปนการปรากฏตัวเปนชนชั้นใหมที่เห็นอยางชัดเจน
คนกลุมนี้ตองการวิถีชีวิตแบบใหมเพื่อสนองความร่ํารวยของตนเอง วิถีชีวิตแบบชาวเมืองตะวันตก
ที่เรียกวา “ศิวิไลซ” ไมไดเปนที่ชื่นชมของชนชั้นสูงในสังคมไทยเทานั้น แตยังเปนที่ชื่นชมของพอคา
นายทุนชาวจีนทั้งในประเทศไทยและชาวจีนโพนทะเลทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวย การ
เขามามีอิทธิพลของตะวันตกทั้งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทําใหการใชชีวิตแบบจารีตของชาว
จีน วัฒนธรรมขงจือที่เนนความผูกพันแบบพี่นองซึ่งเปนพื้นฐานของระบบกงสีเริ่มผอนคลายลง
ชาวจีนจํานวนมากขอเขาอยูในบังคับของกงสุลตะวันตกและเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต31ซึ่งมี
ผลทําใหระบบความผูกพันแบบกงสีเดิมเสื่อมสลายไปดวย
4. ระบบกงสีวิถีชีวิตของแรงงานจีนในสังคมไทย ในงานวิจัยชิ้นนี้ไดทําการศึกษา
แบบเจาะลึก 5 เรื่องดวยกันคือ 1. แรงงานจีนในการเดินเรือและอุตสาหกรรมตอเรือสําเภา 2. โจร
สลัดจีนกับวิถีของแรงงานจีนอพยพ 3. แรงงานจีนในอุตสาหกรรมน้ําตาลทราย 4. แรงงานจีนใน
เหมืองแรดีบุก และ 5. แรงงานจีนในโรงสีขาว โรงเลื่อย และกิจกรรมสาธารณะในเมืองหลวง
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สวนในเรื่องแรงงานจีนในการผลิตพริกไทยนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญ แตไมมีหลักฐานมาก
พอที่จะทําการศึกษาแบบเจาะลึก การศึกษาใน 5 เรื่องดังกลาวสามารถสรุปไดดังนี้
4.1 แรงงานจีนในการเดินเรือและอุตสาหกรรมตอเรือสําเภา ชาวจีนเขามามี
บทบาทในการเดินเรือสําเภาในไทยตั้งแตสมัยอยุธยาแลว การคาสําเภาระหวางไทยกับจีนเปน
แบบระบบบรรณาการ เจริญรุงเรืองขึ้นในปลายอยุธยาถึงขนาดที่ เมืองกวางตุ ง มีการจัดตั้ ง
องคการชื่อ “เปน กั่ง หาง” (Pen-kang hang) ทําหนาที่ดูแลการคาของทั้ง 2 ประเทศ32 การคา
ระหวางไทยจีนหยุดชะงักไปบางเมื่อกรุงศรีอยุธยาสูญเสียความเปนรัฐไป จนกระทั่งในสมัยรัชกาล
ที่ 2 และ รัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทรการคาระหวางไทย-จีนกลับมาเจริญขึ้นอีกครั้ง ผูที่เขา
มาทําการคานี้นอกจากพระมหากษัตริยแลวก็มีบรรดาเชื้อพระวงศ ขุนนาง และพอคาชาวจีน
สินคาที่นําไปขายไดแก นอแรด ไมฝาง กระวาน พริกไทย น้ําตาลทรายแดง สินคาปาตางๆ หางเสือ
เรือ สมอเรือ เปนตน การคาเรือสําเภาในสมัยรัตนโกสินทรนี้ไทยยังคาขายกับประเทศเพื่อนบาน
ในดินแดนตะวันออกเฉียงใตดวย ในรายงานของครอวฟอรดที่เขามาเมืองไทยเมื่อประมาณป
พ.ศ. 2366 (1823) กลาวถึงจํานวนเรือในแมน้ําเจาพระยาวามีประมาณ 70 ลํา เปนเรือของรัฐบาล
2 ลํา ของขุนนาง 20 ลํา และอีก 48 ลําเปนของพอคาจีน ในการคากับประเทศใกลเคียงนั้นมีเรือ
ของพอคาชาวจีนเดินทางไปคาขายอีก 30-40 ลํา เรือสําเภาที่เดินทางไปคาขายกับจีนและประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตนี้ทั้งแรงงานในเรือและนายเรือสําเภาลวนเปนชาวจีนทั้งสิ้น33
การคาสําเภานี้ไดสรางความร่ํารวยใหแกผูที่ลงทุนเขาเกี่ยวของกับธุรกิจนี้จนมีการขนานนามคน
เหลานี้วา “เจาสัว” หรือ “เศรษฐีสําเภา”
ในสมั ย รัตนโกสิ นทรตอนตน กรุงเทพฯ ยัง มีฐ านะเปน ศู นย ก ลางต อเรือสํา เภาจี น
เนื่องจากสําเภาที่ตอในไทยถือวาเปนเรือสําเภาที่ถูกและคงทนที่สุด สําเภาที่ตอเลียนแบบเรือ
สําเภาของกวางตุงและฝูเกี้ยน การที่ไทยเปนศูนยกลางการตอเรือสําเภาเนื่องจากไทยมีไมเนือ้ แข็ง
คุณภาพดีแตราคาถูกจํานวนมาก ไดแก ไมสัก ไมแดง ไมเต็ง ไมรัง ไมเคี่ยม ไมตะเคียนทอง ไม
พะวา ไม มะเกลือเลือด และไมหามกราย เปน ตน เรือสําเภาที่ ตอในไทยราคาถูกกวาที่ตอใน
ประเทศจีนถึงรอยละ 50-10034
อุตสาหกรรมตอเรือสําเภาในไทยเริ่มขึ้นกอนสมัยรัตนโกสินทรโดยเอกชนชาวจีน
ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก แหงกรุงรัตนโกสินทร มีหลักฐานวามีอยู
ต อ เรื อ ของเอกชนชาวจี น อยู จํ า นวนมากตามริ ม ฝ ง แม น้ํ า เจ า พระยา ในสมั ย รั ช กาลที่ 2
อุตสาหกรรมตอเรือของไทยเจริญจนสามารถครองตลาดสวนใหญในทะเลตะวันออกไวได ดัง
ปรากฏในรายงานของครอวฟอรดวาเรือสําเภาที่ใชติดตอระหวางหมูเกาะอินเดียและจีนนั้น เกือบ
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ทุกลําตอที่กรุงเทพฯ ผูที่ลงทุนในอุตสาหกรรมตอเรือมีทั้งพระมหากษัตริยซึ่งจะมีอตู อ เรือของหลวง
และพอคาชาวจีนอพยพ อูตอเรือจะตั้งอยูบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาตั้งแตปากคลองผดุงกรุง
เกษมมาจนถึงบางคอแหลม นอกจากนี้ยังมีอูตอเรือของเอกชนตั้งอยูบริเวณฝงทะเลตะวันออก
และทางภาคใต ไดแก จันทบุรี สงขลา นครศรีธรรมราช และปตตานี นอกจากตอเรือขายแลวอูตอ
เรือเหลานี้ยังรับซอมแซมเรือใหแกชาวตางประเทศดวย ครอวฟอรดไดประมาณวาในป พ.ศ. 2364
(1821) ประเทศไทยมีแรงงานจีนที่อยูในการเดินเรือประมาณ 8,000 คน35 สําหรับอุตสาหกรรมตอ
เรือนั้นไมมีจํานวนตัวเลขของแรงงานจีนที่ชัดเจนแตหากดูจากความรุงเรืองของอุตสาหกรรมนี้ก็
นาจะมีไมต่ํากวาแรงงานที่ถูกใชในการเดินเรือคือในราว 10,000 คน
ความสัมพันธของแรงงานทั้งในการเดินเรือและการตอเรือนั้นเปนแบบระบบกงสี
ซึ่งความสัมพันธแบบนี้เปนแบบดั่งเดิมตั้งแตอยูในประเทศจีน งานคนควาของ Jennifer Wayne
Cushman ไดกลาวถึงความสัมพันธของคนในเรือวาเปนแบบหุนสวนและเปนแบบพี่นองกัน ซึ่ง
เกิดจากการสรางเรือเดินทางขนาดใหญนั้นมักจะเปนการรวมแรงของคนในหมูบานชวยกันจึงเปน
เสมือนหุนสวนกัน และคนเหลานี้เปนคนในหมูบานเดียวกันซึ่งก็เปนพี่นองกัน เรือแตละลําจะให
พื้นที่สําหรับทุกคนในการบรรทุกสินคาติดตัวไปขายดวยโดยมีขนาดพื้นที่ที่แตกตางกันไปตาม
ฐานะของคนที่อยูบนเรือ บางคนก็จะไดเฉพาะระวางบรรทุกสินคาโดยไมไดคาจาง หรือบางคนก็ได
ทั้งคาจางและระวางบรรทุกสินคาดวย36 ความสัมพันธแบบนี้ปรากฏอยูในเรือสําเภาของไทยดวย
ในสวนความสัมพันธของแรงงานในอุตสาหกรรมตอเรือนั้นแมวาขอมูลไมไดปรากฏชัด แตคนงาน
จีนเหลานี้ก็ใชชีวิตอยูกับนายจางที่เปนชาวจีนดวยกัน โดยแบงตามกลุมภาษาซึ่งมีทั้งจีนแตจิ๋ว
ฮกเกี้ยน และไหหลํา ที่เขามาในอุตสาหกรรมการตอเรือ
การเดินเรือสําเภาและอุตสาหกรรมตอเรือในไทยไดเสื่อมลงหลังจากที่ตะวันตกได
เขามามีอิทธิพลในภูมิภาคนี้ เรือสําเภาจีนไดถูกแทนที่โดยเรือกําปนและเรือกลไฟของตะวันตก
พรอมกันนี้อุตสาหกรรมตอเรือสําเภาจีนของไทยก็หมดบทบาทไปดวย นับตั้งแตปลายรัชกาลที่ 3
เปนตนมา37
4.2 โจรสลัดกั บวิ ถีชี วิตของแรงงานจี น อพยพ โจรสลัดจีน เป นปรากฏการณ ที่
เกิดขึ้นอยางแพรระบาดในทองทะเลในชวงคริสตศตวรรษที่ 18-19 เหตุผลที่ชาวจีนโดยเฉพาะจีน
ทางใตที่อยูติดทะเลหันเหมาเปนโจรสลัดกันมากเปนเหตุผลเดียวกับที่ชาวจีนเดินทางมาใชชีวิตใน
โพนทะเล สถานภาพของชาวจีนอพยพที่มาใชชีวิตในดินแดนใหมในการเปนพอคา ผูอพยพ กุลี
และโจรสลัดเหลานั้นมีความเชื่อมโยงอยางใกลชิดมาก ในชวงที่ทองทะเลไรอํานาจการควบคุม
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และทะเลไดเปนทางออกของชาวจีนที่หนีความอดอยากจากแผนดินเกิด โดยเฉพาะในชวงเมื่อเกิด
สงครามฝนใน พ.ศ.2382-2385 (1839-1842) และกบฏไตเผ็งใน พ.ศ. 2393-2407 (1850-1864)
รวมระยะเวลา 25 ป สงครามเหลานี้ทําใหประชาชนไมสามารถทํามาหากินได ตองหันหนาออก
ทะเลเพื่ อ แก ไ ขป ญ หาปากท อ งของตน การเป น โจรสลั ด เป น หนทางสํ า คั ญ หนทางหนึ่ ง เพื่ อ
แกปญหาเรื่องปากทองของตน และเมื่อเดินทางมาทํามาหากินในแผนดินใหมแลว ชาวจีน
อพยพจํานวนมากไมสามารถหางานทําตามที่ตองการได เนื่องจากจํานวนผูอพยพมีมากเกินกวา
ความตองการแรงงานของทองถิ่น พวกนี้จะหันเหไปเปนโจรสลัดอีกเนื่องจากมีการเดินเรือสินคา
มากขึ้นในทองทะเลในชวงกลางคริสตศตวรรษที่ 19 และรัฐบาลในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ก็ยังไมสามารถพัฒนากองทัพเรือที่มีแสนยานุภาพพอที่จะปราบโจรสลัดจีนที่ออกอาละวาดอยูใน
ทองทะเลลงได
จากขอมูลที่ศึกษาปรากฏวาโจรสลัดจีนไดเขาควบคุมทองทะเลไทยนับตั้งแตรัชกาลที่
3 ถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งเปนระยะที่โครงสรางสังคมการเมืองในประเทศ
จีนกําลังแตกสลายเนื่องจากการเขามาของตะวันตกที่กําลังเขาคุกคามประเทศจีนและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกอยางหนัก โจรสลัดจีนโดยทั่วไปนั้นสามารถแบงออกเปน 2 กลุมใหญคือ 1. พวก
ที่แตงเรือเพื่อเปนโจรสลัด คอยปลนสินคาและทรัพยสินของผูคนที่อยูในเรือ 2. โจรสลัดที่แปลงตัว
มาในรูปพอคา ซึ่งจะโจมตีเรือของพอคาดวยกันเมื่อสบโอกาสและนําสินคาที่ปลนไดไปขายตาม
เมืองทาการคาตางๆ โจรสลัดจีนทั้ง 2 ประเภทนี้มีอยูทั่วไป ตั้งแตตอนใตของประเทศจีนจนสุด
ชองแคบมะละกา มักจะหลบหลีกอยูตามเกาะหรือเขตนานน้ําที่ผูปกครองทองถิ่นใหการคุมครอง
เรือสินคาที่แลนผานไปมาหากขาดการระมัดระวังและการเตรียมพรอมที่ดีพอก็จะถูกปลนสะดมได
ป ญ หาการออกอาละวาดควบคุ ม ท อ งทะเลของโจรสลั ด จี น สร า งความไม พ อใจแก ป ระเทศ
มหาอํานาจยุโรป ไมวาเปนอังกฤษ ฝรั่งเศส อเมริกาเหนือหรือฮอลันดา เนื่องจากเรือสินคาของ
ประเทศเหลานี้ถูกปลนสะดมบอยครั้ง เรือสินคาพอคาไทยก็ถูกปลนสะดมอยูบอยครั้งเชนกันและ
กลายเปนปญหาสําคัญของรัฐไทยที่แกไมไดปญหาหนึ่ง
การปลนสะดมของโจรสลัดจีนครั้งใหญเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2393 (1850) เหตุการณครั้ง
นี้รุนแรงมาก โจรสลัดไดปลนเมืองสงขลาจับตัวผูรักษาเมืองรวมทั้งเผาจวนเจาเมืองดวย บรรดาขุน
นางและราษฎรตางแตกหนีกันไปหลบซอนโจรสลัดกลุมนี้38 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว โจรสลัดภาคใตมีมากโดยเฉพาะอยางยิ่งดานทะเลอันดามัน เนื่องจากทะเลดานนี้
เปนแหลงขุดแรดีบุกที่สําคัญ มีเรือเดินสมุทรผานบริเวณนี้มาก และมีจีนอพยพเขามาทําเหมืองแร
มากดวย การที่มีชาวจีนอพยพเขามามากไดทําใหโจรสลัดมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นดวย เมื่อราคาแร
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ดีบุกตกต่ําพวกจีนกุลีในเหมืองแรที่ตกงานก็มักจะหากินโดยการเปนโจรสลัด หรือเมื่อมีความ
ขัดแยงระหวางกงสีเหมืองแรตางๆ พวกจีนกุลีก็จะหลบหนีหรือคอยดักปลนสะดมฝายตรงกันขาม
วิถีชีวิตการเปนโจรสลัดนั้นเปนหนทางที่งายสําหรับชีวิตกุลีเหมืองแรหรือกุลีที่อยูในสภาพไรการ
จางงานในพื้นที่ๆ อยูติดกับริมฝงทะเล39
ความสําเร็จในการสรางกองโจรสลัด เกิดจากพวกจีนเหลานี้มีความสามารถในการ
เดินเรือ และเรือของโจรสลัดนั้นมีอาวุธที่ทันสมัย และขนาดใหญ มีอาวุธที่พรอมมากกวาเรือของ
กองทัพไทยเสียอีก โจรสลัดสามารถจัดหาเรือและอาวุธที่ทันสมัยโดยใชเงินที่ไดจากการปลนหรือ
ใชการเรี่ยไรเงินจากคนในกงสีเดียวกัน นอกจากเรือและอาวุธแลว กองโจรสลัดจีนยังมีระบบการ
จัดตั้งแบบกงสีอั้งยี่ดวย คนในองคกรมีความสัมพันธแบบหุนสวน ผูกพันแบบพี่นอง มีพิธีกรรมให
สัตยสาบานวาจะซื่อสัตยตอกันและเชื่อฟงคําบังคับบัญชาของหัวหนาใหญ ความสัมพันธแบบนี้ใช
ไดผลดีกับกิจกรรมที่ตองเสี่ยงภัยอยางยิ่งดังกิจกรรมการปลนของโจรสลัด กองโจรสลัดในนานน้ํา
ทะเลไทยในชวงทศวรรษแรกของพุทธศตวรรษ 2400 สามารถสรางตัวเปนเครือขายตลอดนานน้ํา
ทะเลดานตะวันออกตั้งแตจังหวัดตราดถึงชุมพร กองโจรสลัดมีทั้งออกปลนและเรียกคาคุมครอง
จากเรือที่เดินทางผานไปมาดวย
การปราบปรามโจรสลั ด จี น ในท อ งทะเลไทยที่ ดํ า เนิ น การมายาวนาน ประสบ
ความสําเร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เนื่องจากเกิดจากแรงกดดันของทั้ง
อังกฤษและฝรั่งเศสที่มีตอรัฐบาลไทย อังกฤษนั้นเห็นวาปญหาโจรสลัดที่ปลนเรือสินคานี้เปน
อุปสรรคอยางยิ่งในการทําการคาในภูมิภาคนี้ อังกฤษไดดําเนินการปราบโจรเหลานีต้ งั้ แตทางจีน
ใตจนถึงชองแคบมะละกา และตองการใหรัฐบาลไทยรวมมือในการปราบปรามดวย มิฉะนั้นการ
ปราบปรามของอังกฤษก็จะไมประสบความสําเร็จ อังกฤษนั้นใชมาตรการกดดันรัฐบาลไทยหลาย
อยางไดแก การกลาวตําหนิอยางรุนแรง การสงกองทัพเรือมาชวยปราบ การใหคําแนะนําใน
การปราบและแนะนําการใชเรือที่เหมาะสมในการปราบ40 ดังจะเห็นวาในระยะนี้รัฐบาลไทยมีการ
พัฒนากองทัพเรืออยางมาก เรือที่พัฒนาเหลานี้ไดใชในการปราบโจรสลัดจีนใหสงบลงได
4.3 แรงงานจีนในอุตสาหกรรมน้ําตาลทราย อุตสาหกรรมน้ําตาลทรายนับเปน
อุตสาหกรรมขนาดใหญของไทยชนิดแรกที่ตองใชทุนและแรงงานจํานวนมาก อุตสาหกรรมนี้
รุงเรืองมากในสมัยตนรัตนโกสินทร น้ําตาลทรายเปนสินคาสงออกที่สําคัญที่สุดของไทยกอนที่ขาว
จะเขามามีบทบาทแทนที่ภายหลังสนธิสัญญาเบาวริง อุตสาหกรรมน้ําตาลทรายของไทยเริ่มตน
เมื่อประมาณป พ.ศ. 2353 (1810) ซึ่ งตรงกับสมัย ของรัชกาลที่ 2 ปรากฏวาในป พ.ศ. 2366
(1823) แหลงปลูกออยและจัดตั้งโรงงานน้ําตาลทรายสําคัญของไทยจะอยูบริเวณภาคกลางรอบๆ
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กรุงเทพฯ ไดแกบริเวณฝงแมน้ําทาจีน อันมีเมืองสําคัญคือนครปฐม สมุทรปราการและนครชัยศรี
บริเวณเหลานี้มีโรงงานหีบออยถึง 23 โรง บริเวณแมน้ําแมกลองมีเมืองสมุทรสาครและราชบุรี และ
บริเวณแมน้ําบางปะกงอันมีเมืองฉะเชิงเทราเปนเมืองสําคัญมีโรงหีบออยอยูถึง 30 โรง41
การที่อุตสาหกรรมน้ําตาลทรายเจริญเติบโตสวนหนึ่งมาจากการไดรับการสงเสริมจาก
รัฐบาลสงเสริมใหราษฎรทั้งไทยจีนปลูกออย ผูที่ลงทุนในอุตสาหกรรมน้ําตาลทรายแบงออกเปน 3
กลุมดวยกันคือ 1. พระมหากษัตริย เจานาย เชื้อพระวงศทั้งหลาย 2. ขุนนางผูมั่งคั่ง และ 3.
พอคาชาวจีน ขุนนางผูเขาเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมน้ําตาลมากที่สุดคือขุนนางตระกูลบุนนาค
พอคาจีนที่เขามีผลประโยชนในอุตสาหกรรมน้ําตาลทรายนี้เปนกลุมเดียวกับกลุมคนที่ลงทุนใน
การคาเรือสําเภากับตางประเทศ คนเหลานี้จะมีฐานะเปนเจาภาษีนายอากรไดแก เจาภาษี
น้ําตาลทราย เจาภาษีน้ําออย และเจาภาษีฟนโรงงานน้ําตาล นอกจากนี้ยังมีพอคาจีนขนาดเล็กที่
ลงทุนเองคือบรรดาหลงจูทั้งหลายพอคาพวกนี้จะดูแลโรงงานน้ําตาลของตัวเอง พอคาชาวจีนที่มี
ฐานะเปนเจาภาษีนายอากรและหลงจูโรงงานทั้งหลายถือวาเปนผูที่ดําเนินการผลิตและการคา
น้ําตาลทรายอยางแทจริง ความสัมพันธระหวางหลงจูและเจาภาษีน้ําตาลก็คือ เมื่อหลงจูไมมีเงิน
ก็มักจะขอยืมจากเจาภาษีน้ําตาล และสงมอบน้ําตาลทรายที่ผลิตไดแทนการชดใชเงิน สวนเจา
ภาษีน้ําตาลก็จะไดรับการอุปถัมภจากชนชั้นสูงของสังคมไทยทั้งพระมหากษัตริย เชื้อพระวงศ และ
ขุนนางใหไดเปนเจาภาษีนายอากร โดยเจาภาษีนายอากรเหลานี้ก็จะชวยดูแลกิจการโรงงาน
น้ําตาลและกิจการคาน้ําตาลทั้งปวงใหชนชั้นสูง ความสัมพันธของชนชั้นสูงในสังคมไทยกับเจา
ภาษีนายอากรน้ําตาลเปนความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ตระกูล “บุนนาค” เปนตระกูลขุนนางที่มี
บทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมน้ําตาล ภาษีน้ําตาลทรายในสมัยรัชกาลที่ 3 เปนภาษีผูกขาด
เพียงรายเดียว ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จึงมีการแยกเขตออกเปน 3
เขต และการซื้อขายน้ําตาลทรายทั้งในรัชกาลที่ 2 และ 3 เปนการซื้อขายแบบผูกขาดตองซื้อขาย
ผาน รัฐบาลเทานั้น น้ําตาลทรายจึงกลายเปนรายไดที่มั่งคั่งแกบุคคลที่เขาไปเกี่ยวของ42
แรงงานที่ใชในโรงงานน้ํา ตาลทราย ตลอดจนหลงจู ผูควบคุม โรงงานล ว นเปน ชาวจี น
โรงงานแตละแหงมีคนงานอยูระหวาง 100-300 คน ขึ้นอยูกับทุนและแรงงานที่จะหามาได คาจาง
โดยเฉลี่ยกุลีระดับลางจะอยูประมาณ 6 บาทตอ 1 เดือน และกุลีที่ทํางานเฉพาะ เชน พอครัวจะอยู
ที่ 8 บาท 2 เฟองตอเดือน ในป พ.ศ. 2381 (1838) อัตราคาจางนี้นับวาสูงมากซึ่งมาจากการขาย
น้ําตาลทรายทํา รายได ดีใหแกผูลงทุ น ประมาณวา ผู ลงทุน จะไดกําไรประมาณรอยละ 40-50
หลังจากหักคาใชจาย43
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ความสัมพันธของแรงงานในไรออยและโรงงานน้ําตาลทรายจะใชระบบกงสี คือแรงงานจะ
แบงตามกลุมภาษา ไดแก แตจิ๋ว ไหหลํา และฮกเกี้ยน ถาหากหลงจูหรือเจาของโรงงานเปนจีน
ภาษาใด แรงงานก็จะเปนจีนภาษานั้น พวกแรงงานจีนเหลานี้จะใชชีวิตอยูรวมกันทั้งกินและนอน
มีคนทําหนาที่หุงขาวเรียกวา จุงโพลง และกุลีตองเชื่อฟงคําสั่งของชินเตง หรือหัวหนาคนงานและ
หลงจู ความสัมพันธระหวางคนในกงสีเดียวกันจะเปนแบบพี่นอง โรงงานน้ําตาลและไรออยบาง
แหงจะมีความสัมพันธในระดับแซตระกูลเดียวกันเชนกลุม “แซตัน” จะเขาไปทํางานในโรงงาน
น้ําตาลแถบฉะเชิงเทรา พวกนี้จะมีการรวมกลุมและผูกพันกันอยางเหนียวแนน และไดรับความ
ไววางใจใหควบคุมจุดสําคัญในเหตุการณกอกบฏของพวกอั้ง ยี่ เนื่องจากหัวหนากบฏแซตัน
เหมือนกัน44
ในป พ.ศ. 2391 (1848) ไดเกิดเหตุการณกอกบฏของอั้งยี่โรงงานน้ําตาลทรายในเขตเมือง
ฉะเชิงเทรา เหตุการณกอกบฏครั้งนี้นับวารุนแรงมากเพราะพวกกบฏถึงขนาดฆาเจาเมืองตายและ
เขายึดเมืองฉะเชิงเทรา รัชกาลที่ 3 ไดสงกองทัพใหญเขาไปปราบ ผูที่คุมทัพไปลวนเปนบุคคล
สําคัญ ไดแก เจาพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ผลของ
การปราบ ปรากฏวาพวกจีนกุลีโรงงานน้ําตาลถูกฆาตายประมาณ 3,000 คน สาเหตุที่พวกจีน
โรงงานน้ําตาลทรายกอกบฏครั้งนี้ มาจาก 1. ความไมพอใจเจาหนาที่รัฐที่พวกจีนรูสึกวาตนไมได
รับความเปนธรรมในดานตางๆ ไดแก การถูกเรียกสินบนเมื่อถูกดําเนินคดี 2. ปญหาเรื่องการ
ลักลอบจําหนายฝนของบรรดาหลงจูและหัวหนากงสีทั้งหลาย รัฐบาลใชมาตรการปราบปราม
อยางเด็ดขาด ปญหาทั้ง 2 นี้สรางความไมพอใจใหกับทั้งคนงานและหัวหนาที่เกี่ยวของเปนอยาง
มาก45
ในเหตุการณกอกบฏครั้ง นี้ เราไดเห็นการจัดตั้งของพวกอั้ งยี่ เป นชั้ น ๆ และเห็ น การ
บัญชาการรบที่บรรดาสมาชิกจะตองเชื่อฟงคําสั่งหัวหนาอยางเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถูกประหารชีวิต
การจัดตั้งของอั้งยี่ในเหตุการณนี้ เริ่มจากจีนสิ้นทองซึ่งเปนผูคาฝนรายใหญของเมืองฉะเชิงเทรา
เปนตั้วเฮียใหญ จีนสิ้นทองผูนี้ไดสงลูกนองของตนเองไปตามโรงงานหีบออยและไรออยใหไป
จัดตั้งอั้งยี่ ทําพิธีสาบานตัวเขาเปนพรรคพวกเดียวกัน โดยแบงออกไปตามกลุมภาษา เปนพวก
ฮกเกี้ยน แตจิ๋ว ไหหลํา และแคะ การจัดตั้งเปนกลุมนี้ใชในการคุมกําลังและเขายึดเมือง หลงจู
เกือบทุกโรงงานน้ําตาลและไรออยไดเขารวมในการกบฏครั้งนี้ และไดนํากุลีในโรงงานของตนเขา
รวมดวย นอกจากเขารวมดวยความสมัครใจแลวยังเพราะกลัววาหากไมเขารวมก็จะถูกทําราย
หรือถูกเผาโรงงาน การกบฏครั้งนี้มีการวางแผนการสูรบอยางดี มีการแบงหนาที่กันและมีการจัด
วางกําลังที่จะใชยึดเมือง โดยจีนสิ้นทองหัวหนาใหญเปนผูจัดหาอาวุธดินปนอยางครบถวนมีการ
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ตั้งกองเสบียงทําหนาที่หุงหาอาหารใหแกกองทัพ นอกจากนี้ยังมีการจัดเตรียมฝนแจกใหแกกุลีที่
เขารวม ผูนําทัพในระดับตางๆ ถือธงที่เปนสัญลักษณตางกันและโพกศีรษะตามสีที่แบงการจัดทัพ
ดวย นับเปนการทําสงครามอยางเต็มรูปแบบของกองทัพอั้งยี่กับรัฐไทย
ถึงแมวากบฏพวกนี้จะถูกปราบลงได แตปญหาเรื่องความขัดแยงระหวางชุมชนจีนในเรือ่ ง
อั้งยี่กับฝนก็ยังคงมีตอมา และกลายเปนเรื่องที่กดดันรัฐใหยอมรับสิ่งเหลานี้ในสมัยตอมา ใน
เหตุการณครั้งนี้ เรายังไดเห็นความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางในระบบกงสีที่วา แม
ลูกจางปฏิบัติตามคําสั่งของนายจางดวยความซื่อสัตยแลวแตก็อาจไดรับโทษตายเมื่อนายจาง
ตองการ ในชวงก อนที่ทางการไทยจะปราบกบฏลงได ลางแห งความพายแพ ได ปรากฏขึ้ น
บรรดาหลงจูทั้งหลายซึ่งเปนผูนํากบฏ ไดคิดแผนโยนความคิดใหกับจีนบู แซเหงา ลูกจางผู
ใกลชิดผูรวมในเหตุการณกบฏตั้งแตตน เขาถูกบรรดาหลงจูชวยกันจับตัวใสเครื่องพันธนาการ
ตางๆ มาสงใหทางการไทย แลวบอกวาเขาเปนตั้วเฮียใหญผูกอการคนสําคัญ แตทางการไทยไม
เชื่อ และสั่ ง ใหจั บกุ ม หลงจู ทั้ง หมดที่เ ขา รว มดว ย เรื่ อ งราวของจี น บู ผูนี้ ไดแ สดงความสั ม พัน ธ
ระหวางนายจางและลูกจางในระบบกงสีแรงงานไดอยางดี
4.4. แรงงานจีนในเหมืองแรดีบุก การทําเหมืองแรดีบุกเปนอาชีพดั้งเดิมของราษฎร
ภาคใตโดยมีชาวตะวันตกและชาวจีนเขามารับซื้อที่เหลือก็เก็บไวเปนสวยใหแกรัฐแทนแรงงาน
เกณฑ การเปลี่ยนแปลงการผลิตดีบุกเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร รัฐไดให
อํานาจเจาภาษีนายอากรดีบุกขุดหาแร ซื้อ และเก็บสวยดีบุกของเมืองที่ตนไดรับการผูกขาด โดย
สัญญาจะสงดีบุกใหรัฐจํานวนมากนอยตามความสมบูรณของแร เจาภาษีนายอากรมีฐานะเปน
เจาเมืองดวย ระบบนี้เรียกวา “ระบบเหมาเหมือง” เจาเมืองเปนผูไดรับสัมปทานในการทําเหมือง
แรจากรัฐ ขณะที่ราษฎรกลับถูกจํากัดสิทธิในการขุดหาแรในเขตอื่น ตองขุดหาแรเฉพาะในพื้นที่
ของตนเอง เจาเมืองครอบครองสัมปทานพื้นที่มากและมีทุนมากไดใชแรงงานเกณฑที่ไพรจําตอง
มอบใหแกรัฐ และใชการวางจางที่มีคาตอบแทนในอัตราที่ต่ําหรือบางครั้งไพรก็ไดเฉพาะเพียง
อาหารเพื่อประทังชีวิตเทานั้น สวนผลกําไรที่ไดรับจากการทําเหมืองแรจะตกอยูกับเจาเมืองทั้งสิ้น
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงในการผลิตขึ้นอีก
ครั้ง สืบเนื่องมาจากความตองการแรดีบุกในตลาดโลกไดเพิ่มสูงขึ้น การใชแรงงานเกณฑจากไพร
ไมเพียงพอกับความตองการที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้เจาเมืองซึ่งเปนเจาของสัมปทานตองสงมอบ
เงินใหรัฐจํานวนมากก็มีความจําเปนตองเพิ่มการผลิตเพื่อใหคุมคากับสัมปทาน ความจําเปนตอง
เพิ่มการผลิตขึ้นนี้ แรงงานจีนจึงถูกนํามาใชแทนแรงงานเกณฑจากไพร โดยเจาเมืองที่ภูเก็ตได
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ชัก ชวนชาวจี น ที่ อยูป นัง ใหม ารว มหุ น และจัด หาแรงงานเข า มาใชในการทํา เหมื อ งดว ย การ
ดําเนินการนี้ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยในการใหกูยืมเงินไปใชดําเนินการกอน รัฐบาลเอง
ไดรับคาตอบแทนในรูปอากรดีบุก คาผูกปชาวจีนและภาษีการคาที่เพิ่มขึ้น การลงทุนทําเหมืองแร
ดีบุกและการคา ดีบุกได เพิ่มขึ้นอยางมากภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริงในป พ.ศ. 2398
(1855) ระหวางไทยและอังกฤษ ดีบุกเปนสินคาที่พอคาเอกชนสามารถซื้อขายและลงทุนทําเหมือง
ไดอยางเสรี อยางไรก็ตามการอนุญาตใหทําเหมืองยังอยูในอํานาจของเจาเมือง ระบบเหมาเมือง
ไดถูกยกเลิกไปในป พ.ศ. 2425 (1882) หลังจากนั้นอํานาจในการขอทําเหมืองแรและการเก็บ
ภาษีอยูในมือของรัฐบาลกลาง ซึ่งจะจัดสงขาหลวงไปดูแลเมือง46
กุลีที่เขามาทํางานในเหมืองแรเปนชาวจีนฮกเกี้ยนมาจากเมืองเอหมึง โดยในครั้งแรกที่เขา
มาในสมัยรัชกาลที่ 3 เกือบทุกคนจะเดินทางผานมลายูและปนัง เหมืองแรในภาคใตไมมีการนํา
กุ ลีเ ขา มาเองโดยตรง กุลีที่ เ ดิน ทางเขา มาทํา งานในเหมื องแรดีบุก สามารถแบ งออกไดเ ปน 2
ลักษณะ 1. พวกอิสระ 2. พวกตั๋วสินเชื่อ กุลีที่อพยพมาอยางอิสระเปนกลุมที่ใหญที่สุด สวนพวก
ตั๋วสินเชื่อจะมีนายหนาไปจัดหาตั้งแตหมูบานในประเทศจีน ระบบการจัดหาแรงงานโดยผาน
นายหนานี้จะมีบทบาทมากในระยะที่เกิดการขาดแคลนแรงงาน ในสมัยที่ระบบการปกครองเปน
แบบระบบเหมาเมือง เจาเมืองไดใหเงินแกบริษัทนายหนาไปจัดหากุลีมา ตอมาเมื่อรัฐบาลเขาปก
ครองเองโดยตรง รัฐบาลไดทําตามขอเสนอของพระยารัษฎานุประดิษฐที่เสนอใหเจาภาษีฝนเปนผู
จัดหาโดยรัฐบาลไดสนับสนุนเงินในการจัดเรือไปบรรทุกกุลี ระบบตั๋วเครดิตที่นํากุลีเขามาทํางาน
ในเหมืองแรนี้ไดหมดไปเมื่อสิ้นสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว กุลีที่เดินทางเขา
มาในระยะหลังเปนกุลีอิสระ เขามาตามคําชักชวนของญาติ47
วิถีชีวิตของกุลีในเหมืองแรดีบุกเปนระบบกงสี กุลีเหมืองแรสวนใหญเปนโสด ทํางานอยู
กับนายเหมืองที่เปนชาวจีนซึ่งมักจะเปนคนแซเดียวกันมีความผูกพันแบบพี่นอง จะถูกใชเพื่อกลบ
เกลื่อนความแตกตางทางชนชั้น กงสีจะเปนทั้งแหลงขุดแร สํานักงาน บานพักอาศัยของนาย
เหมืองและลูกจาง มีรานคาเครื่องอุปโภค บริโภค โรงฝน บอน สุรา ภายในกงสีหนึ่งๆ จะมีกุลี
รวมอยูดวยกันเปนรอยคน นายเหมืองจะมีฐานะเปนเจากงสีและมีบารมีมาก สามารถเฆีย่ นตีกลุ ไี ด
หากเห็นวาเกียจคราน นายเหมืองจะมีความสัมพันธใกลชิดกับเจาเมืองมาก และจะมีฐานะเปน
หัวหนาตันแซซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐบาลใหปกครองชุมชนจีนในแซตระกูลของตนเองดวย
นอกจากนี้ก็จะมีฐานะเปนหัวหนาสมาคมลับหรืออั้งยี่ดวย กงสีทุกแหงจะตองจัดหาฝน บอนเบี้ย
และสุราไวในกงสี เพื่อลอใหกุลียอมใชชีวิตอยูในกงสีและอบายมุขเหลานี้ยังเปนวิธีการที่เจาของ
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เหมืองใชในการหาผลประโยชนจากกุลี นอกจากนี้นายเหมืองยังตั้งโรงจํานําและรับสงโพยกวนให
กุลีอีกดวย ชีวิตในกงสีของกุลีนั้นอยูอยางครบวงจรไมจําเปนตองออกมาสูสังคมภายนอก48
สภาพการทํางานของกุลีในกงสีคือ กุลีจะตองทํางานวันละ 10 ชั่วโมง ปหนึ่งหยุดได 7 วัน
ตามวันนักขัตฤกษของชาวจีนไดแก ตรุษจีน ไหวเจา กรณีเจ็บปวยสามารถหยุดไดมากที่สุดไมเกิน
30 วัน คาตอบแทนที่ไดรับกุลีอิสระจะไดรับประมาณ 30-40 เหรียญมาเลย สวนกุลีสินเชื่อจะตอง
ทํางานเปนเวลา 1-3 ป โดยไมไดเงินเดือน ทั้งนี้เพื่อหักคาใชจายคาเดินทางจนกวาจะครบ นาย
เหมืองจะจายเงิน 6 เดือนตอครั้งหลังจากการขายแรได แตถาชวงไหนที่นายเหมืองขาดทุนจากการ
ขายแรอาจจายเพียงครึ่งเดียวซึ่งก็จะทําใหเกิดการทะเลาะวิวาทกันระหวางนายเหมืองและกุล49ี
กุ ลี เ หมื อ งแร ไ ม ใ ช แ หล ง ผลประโยชน ข องนายเหมื อ งเท า นั้ น นั บ แต ยั ง เป น แหล ง
ผลประโยชนของรัฐบาลไทยดวย รัฐบาลสนับสนุนใหมีการนํากุลีจีนมาใชในการทําเหมืองแร โดย
รัฐบาลคาดหวังวาจะไดรับภาษีจากการผลิตและการคาดีบุก ภาษีที่เก็บจากคนผานดานเขาเมือง
คาผูกปชาวจีนที่อยูในไทยทุก 3 ป รายไดจากการสูบฝน คาอากรสุรา ประมาณวาในป พ.ศ.
2434 (1891) คนจีนคนหนึ่งจะตองเสียภาษีในรูปตางๆ ใหแกรัฐไมต่ํากวาคนละ 40 บาท คนจีน
ในภาคใตมีจํานวนตั้งแต 100,000 ถึง 200,000 คน รัฐจะมีรายไดจากคนจีนถึงปละ 4-8 ลานบาท
50
จากการรัฐมีผลประโยชนในกุลีจีนมากนี้ นโยบายที่รัฐออกมาจึงเปนนโยบายเลี้ยงอั้งยี่ในสมัย
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ซึ่งทําแบบระบบกัปตันจีนและระบบกังจูของ
อังกฤษที่ใชในการปกครองมลายู คือใหหัวหนาตนแซซึ่งเปนหัวหนาสมาคมลับและนายเหมืองไป
ปกครองกุลีอีกทีหนึ่ง รัฐบาลเปนผูรับผลประโยชนจากหัวหนาตนแซเทานั้นไมตองทําหนาที่ในการ
ปกครอง51
สมาคมลับของเหมืองแรภาคใตแบงออกเปน 2 กงสีใหญที่สําคัญ คือ 1. ปุนเถากง และ
2. ยี่หิน ตอมาพวกยี่หินขัดแยงกันเองเลยแยกออกมาตั้งเปนโฮเซง สมาคมลับอั้งยี่คาดวาอาจจะ
กอตั้งเปนครั้งแรกที่ภูเก็ตในสมัยรัชกาลที่ 2 ภายหลังจากมีการกอตั้งสมาคมลับที่ปนังในป พ.ศ.
2342 (1799) สมาคมลับที่จัดตั้งที่ภูเก็ตมีสายสัมพันธกับสมาคมลับของปนัง ซึ่งมีจุดมุงหมายใน
การกอตั้งเพื่อรวบรวมกลุมปกครองตนเอง และตอตานอํานาจการปกครองของอังกฤษ สมาคม
ลับที่จัดตั้งขึ้นมาหลายแหงมีการแขงขันทางผลประโยชนและนําไปสูความขัดแยงกันเปนประจํา
และก็ไมไดแสดงอุดมการณในการตอตานราชวงศแมนจู ฟนฟูราชวงศหมิง เชน สมาคมลับใน
ประเทศจีน สมาคมลับ 3 แหงในภาคใตมีสาขายอยๆ ประจําอยูตามแหลงขุดหาดีบุกทั่วภาคใต
และมีการติดตอชวยเหลือเปนเครือขายเดียวกัน เครือขายนี้เชื่อมโยงไปยังปนังดวย52
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เหตุการณความขัดแยงระหวางกงสีอั้งยี่กลุมตางๆ ในภูเก็ตขัดแยงกันในระยะแรกความ
ขัดแยงจะปรากฏมาในรูปความขัดแยงระหวางกงสีในการแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
เชนในป พ.ศ. 2410 (1867) การตอสูของพวกยี่หินและพวกปุนเถากงที่ภูเก็ตในเรื่องแยงชิงสายน้ํา
ล า งแร ความขั ด แย ง ของพวกอั้ ง ยี่ ที่ ก รรมกรต อ สู กั บ นายเหมื อ งที่ ก ดขี่ ขู ด รี ด แรงงานตนใน
เหตุการณป พ.ศ. 2419 (1876) เนื่องจากราคาคาดีบุกตกต่ําและนายเหมืองไมยอมจายคาแรง
ตามสัญญาที่ตกลง นอกจากนี้กรรมกรยังตอสูกับรัฐไทยที่ขูดรีดภาษีตางๆ จากกรรมกรมาตลอด
เชนกัน ในปที่เกิดเหตุการณ รัฐบาลไดมีนโยบายหารายไดจากชาวจีนอพยพมากขึ้น จึงสงผลให
ผู ปกครองทองถิ่นตองขึ้นคาผูกปจาก 40 เซนต เปนคนละ 2 เหรียญ 60 เซนต การถูกบีบคั้น
ทางเศรษฐกิจทําใหกรรมกรตกงานและแรงกดดันจากรัฐบาลไทยที่เรียกวาเงินคาผูกปมากขึ้น
นอกจากนี้กรรมกรยังรูสึกวาการไมไดรับความเปนธรรมจากผูปกครองทองถิ่นในการพิจารณาคดี
ความตางๆ ทําใหกรรมกรเหมืองแรลุกขึ้นสูกอการจลาจลทั่วทั้งเหมืองแรภาคใต โดยเริ่มตนจาก
ระนอง และลุกลามมาถึงภูเก็ต เหตุการณครั้งนี้ยังสะทอนใหเห็นความเสื่อมของระบบกงสีในการ
ควบคุมแรงงานแบบเดิม หัวหนากงสีซึ่งเปนเจาของเหมืองไมอาจควบคุมแรงงานใหอยูภายใต
อํานาจอยางเด็ดขาดของตนเหมือนเดิม สวนเหตุการณในป พ.ศ. 2421 (1878) เปนเหตุการณที่
พวกอั้งยี่ปุนเถากงยกกําลังเขาปลนและฆาพระอิศราชัย เจาเมืองกระบี่ ก็เปนเหตุการณแสดงถึง
ความขัดแยงทางผลประโยชนของบรรดาหัวหนากงสีที่ใชกําลังของกรรมกรในสังกัดของตนเองเปน
เครื่องมือในการจัดการ53
4.5 แรงงานจีนในโรงสีขาว โรงเลื่อย และกิจกรรมสาธารณะตางๆ ในเมืองหลวง
กุลีในโรงสี โรงเลื่อย และกิจกรรมสาธารณะมีความแตกตางจากกุลีอื่นๆ เนื่องจากกุลีกลุมนี้
เกิดขึ้นในเมืองหลวงและเปนกุลีที่เกิดขึ้นเพื่อสนองตอบการคาระบบทุนนิยมซึ่งเกิดขึ้นในตอบ
ปลายคริ ส ต ศ ตวรรษที่ 19 วิ ถี ชี วิ ต ของกุ ลี จึ ง เปลี่ ย นแปลงไปตามเงื่ อ นไขสภาพแวดล อ มที่
เปลี่ยนไปดวย กุลีในโรงสีและโรงเลื่อยไมตองใชชีวิตที่โดดเดี่ยวอยูในกงสีการผลิตเหมือนกุลีกลุม
อื่นเชนเดียวกับกุลีในกิจกรรมสาธารณะก็เกิดขึ้นในเมืองหลวง ซึ่งเปนโลกที่เปดกวางในการใชชวี ติ
ถึงแมยังคงหลงเหลือระบบอั้งยี่ที่คอยควบคุมอยูบางก็ตาม แตระบบอั้งยี่ก็กําลังถูกทาทายดวย
การสรางอํานาจรัฐใหมที่เขมแข็งพรอมกับกองทัพแบบตะวันตกที่มีประสิทธิภาพในการปราบปราม
มากขึ้น การนําผูหญิงชาวจีนเดินทางเขามาดวยเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2436 (1893) เมื่อรัฐบาลจีน
อนุมัติใหเดินทางออกนอกประเทศไดโดยไมผิดกฎหมายทําใหกุลีไมตองใชชีวิตโดดเดี่ยวเหมือนแต
เดิมโดยเขาสามารถเอาครอบครัวเขามาไดดวย กุลีในเมืองมีความเปนอิสระมากกวา กุลีสามารถ
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พั ก อาศั ย ได ทั้ ง ในและนอกโรงสี ข า ว โรงเลื่ อ ย และพั ก อาศั ย อยู กั บ เครื อ ญาติ การสู บ ฝ น ก็
เชนเดียวกันกุลีก็ไมจําเปนตองสูบฝนภายในโรงสีและโรงเลื่อย แตสามารถเลือกที่จะสูบฝนตาม
โรงฝนตางๆ ที่ตั้งอยูตามแหลงที่เปนชุมนุมของกุลีทั้งใกลโรงสี โรงเลื่อย และทาเรือตางๆ ถึงแมวา
ฝนจะมีการลักลอบและจําหนายภายในแหลงทํางานของกุลีเหลานี้ก็ตาม กุลีรับจางทํางาน
สาธารณะก็เชนเดียวกันอาจจะอยูกับเถาแกหรือไมก็ได
นอกจากนี้กุลียังสามารถหาบอนการพนัน โรงสุรา ตลอดจนสามารถสงโพยกวนไปใหญาติ
พี่นองไดนอกแหลงผลิตดวย อยางไรก็ตามกุลีเกือบทั้งหมดยังตองสังกัดสมาคมลับหรือองคกร
อั้งยี่ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จะมีเพียง 3 กลุมใหญๆ เทานั้นคือ พวก
งี่เฮง ซิวลีกือ และงี่ฮก พวกงี่เฮงจะเปนพวกกุลีในโรงสี พวกซิวลีกือจะเปนพวกกุลีเรือฉลอม
และพวกงี่ฮ กจะเปน พวกกุ ลีที่อยู ต ามหา งร า น วัตถุป ระสงค การตั้ง กลุ ม อั้ง ยี่ นี้ขึ้น มาก็เ พื่อ หา
ประโยชนจากการคาแรงงาน พวกหัวหนาอั้งยี่เหลานี้จะทําหนาที่เปนนายหนาคาแรงงาน หรือที่
เรียกวา “เถาแก” ซึ่งจะควบคุมแรงงานตั้งแตคนเหลานี้เดินทางเขามาและเปนผูจัดหางานใหกุลี
เหลานี้ทําโดยไดรับผลประโยชนในรูปของคาชดเชยที่แรงงานเหลานี้จะตองจายใหจากคาเดินทาง
และคาเขารวมอยูในกงสีอั้งยี่ การที่กุลีมีความจําเปนตองเขาสังกัดในองคกรอั้งยี่ตั้งแตเดิน
ทางเขามาก็เพราะตองการใหหางานใหทําและเพื่อขอความคุมครองจากการถูกรังแก ซึ่งมักจะ
เกิดขึ้นเปนประจําโดยรัฐบาลไทยยังไมสามารถเขาไปจัดการปญหาเหลานี้ได54
โรงสีนั้นเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดในกรุงเทพฯ และแหลงที่มีกุลีสังกัดอยูมาก
ที่สุด ผูที่ลงทุนในโรงสีนั้น 3 กลุมใหญๆ คือ 1. พอคาตะวันตก 2. ชนชั้นสูงในสังคมไทย นับตั้งแต
พระมหากษัตริย เชื้อพระวงศ และขุนนางผูใหญ และ 3. นายทุนพอคาชาวจีนซึ่งก็แบงออกเปน 2
ประเภทตามแหลงที่มาของเงินทุนคือ พวกเจาภาษีนายอากร และพวกพอคาที่สะสมทุนอยาง
อิสระ โรงสีของนายทุนทุกประเภทใชแรงงานชาวจีนทั้งหมด และโรงสีทุกแหงจะมีหลงจูเ ปนผูด แู ล
ทั้งการผลิตและควบคุมคนงานรวมทั้งเปนผูที่ชวยเหลือทางดานการคาใหแกเจาของดวย ผูที่เปน
เจาของหรือผูลงทุนโดยแทจริงจะแยกตัวออกจากโรงสีที่เปนแหลงผลิตและแยกตัวออกจากกุลีโดย
พวกนี้จะมีบานที่เปนแหลงที่อยูอาศัยแยกออกไปตางหาก ความเปนชนชั้นระหวางนายทุนและ
แรงงานจะถูกแบงแยกออกจากกันอยางชัดเจน
กุลีในโรงสีสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทคือ กุลีที่อยูประจําในโรงสีพวกนี้จะไดรับเปน
เงินเดือน และไดรับการเลี้ยงดูจากโรงสี สวนอีกประเภทหนึ่งคือกุลีประเภทรับเหมาทํางาน พวกนี้
จะไดรับคาจางทํางานเปนทั้งรายวันและเปนปริมาณงานที่ทําได แตจะไมไดรับการเลี้ยงดู กุลี
ประเภทหลังนี้มีความเปนอิสระมากคือสามารถตระเวนไปทํางานตามที่ตางๆ ที่มีงานใหทําโดยมี
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หัวหนางานเปนผูรับชวงหางานให กุลีจะทํางานตามโรงสีและอยูกับหัวหนาที่รับชวงงานอยูกับ
กลุมภาษาเดียวกัน ซึ่งถือวาเปนพวกและพี่นองกัน เปนการสะดวกที่จะใชภาษาในการสื่อสาร
ดวยกัน55
กุลีทํางานสาธารณะตางๆ ของเมืองหลวงก็มีอยูจํานวนมากเชนกัน เมืองหลวงกรุงเทพฯ
ที่เติบโตขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ก็เนื่องมาจากการเปนศูนยกลาง
การคาเพื่อสงออกและเปนศูนยกลางการปกครอง ทั้งการคาและการปกครองทําใหกรุงเทพฯ มี
กิจกรรมสาธารณะตางๆ เกิดขึ้นมาก ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัฐบาลยัง
ไมไดเตรียมคนพรอมที่จะทํางานนี้ จึงตองอาศัยชาวจีนที่อพยพเขามาทํางานแทน กุลีประเภทนี้
สวนใหญเปนกุลีที่เดินทางเขามาใหม ยังไมมีประสบการณในการใชชีวิตในแผนดินใหม และเปน
พวกที่ไมมีความรู กลาวไดวาผูที่มาทํางานสาธารณะเปนกุลีระดับลางสุด งานที่ทําไดแก กวาด
ถนน รดน้ําถนน ขนถายอุจจาระ ขุดคลอง ตัดถนน ทําทางรถไฟ ทํางานในรถราง รถลาก
นอกจากนี้ยังมีพวกประกอบอาชีพสวนตัวที่ใชแรงงาน ไดแก เลี้ยงหมู ทํางานในโรงฆาสัตว
เลี้ย งเป ด ปลูก ผัก ทํ า สวนพลู เปน ตน กุลีก ลุม นี้มั กตกอยูภ ายใตก ารควบคุ ม ของเถา แก ค า
แรงงาน ยกเวนกุลีที่มีอาชีพอิสระคือพวกลากรถ เลี้ยงหมู หรือปลูกผัก แตคนเหลานีก้ ม็ วี ถิ ชี วี ติ ไม
ตางกันมากนัก คือใชชีวิตอยางลําบากในเมืองหลวง กุลีทํางานรถไฟตองใชชีวิตเสี่ยงภัยจากการ
ทํางานและสภาพแวดลอมที่อันตรายจนตองเสียชีวิตไปในระหวางการทํางานเปนจํานวนมาก เถา
แก คา แรงงานมั กจะใช การจั ดตั้งประเภทอั้ ง ยี่ควบคุม กุลีและแยง ชิง งานมาใหกุ ลีทํ าอี ก ที ห นึ่ ง
อยางไรก็ตามความลาหลังในระบบการควบคุมแรงงานเชนนี้กําลังถูกทาทายกับการเปลี่ยนแปลงที่
กําลังเกิดขึ้นใหมในเมืองหลวงขณะนั้น
การตอสูของกุลีในกรุงเทพฯ เกิดขึ้น 3 ครั้งใหญคือใน พ.ศ. 2432 (1889) ใน พ.ศ.2453
(1910) ใน พ.ศ.2454 (1911) การตอสูครั้งแรกเปนการตอสูกันเองระหวางอั้งยี่ 2 กลุมคือ พวก
ซิวลีกือ กับพวกงี่เฮง และงี่เฮง (ตั้วกงสี) การวิวาทกันครั้งนี้นับวาเปนครั้งใหญมีกุลีเขารวมฝายละ
1,000 กวาคน มีการปดถนนที่จะตอสูกันถึง 2 วัน บริเวณถนนเจริญกรุง ตั้งแตยานนาวาถึงถนน
ตก ทางรัฐบาลไดใชทั้งทหารบกและทหารเรือเขาปราบปรามนับวาเปนการตอสูของกุลีครั้งใหญ
ที่ สุ ด ของกรุ ง เทพฯ สาเหตุ ก ารต อ สู นั้ น มาจากป ญ หาสะสมที่ มี ม ายาวนานคื อ เรื่ อ งปกป อ ง
ผลประโยชน ท างเศรษฐกิ จ และปกป อ งเพื่ อ นร ว มสมาคมซึ่ ง มั ก จะเป น เรื่ อ งแย ง งานกั น ทํ า
เหตุการณกอจลาจลของอั้งยี่ในครั้งนี้ทําใหรัฐบาลตัดสินใจเด็ดขาดที่จะยกเลิกสมาคมลับโดยการ
ใช พ ระราชบั ญ ญั ติ อั้ ง ยี่ พ.ศ. 2440 (1887) 56 ความพยายามสลายกลุ ม อํ า นาจต า งๆ ที่ อ ยู
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นอกเหนือจากรัฐก็เปนสวนหนึ่งของขบวนการปฏิรูปการปกครอง ที่รวมศูนยอํานาจสูรัฐสวนกลาง
สรางเปนรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชดวย
สวนการเคลื่อนไหวตอสูของกุลีครั้งที่ 2 ในป พ.ศ. 2453 (1910) เปนการตอสูระหวางกุลี
กับอํานาจรัฐสวนกลางซึ่งก็ไมเคยมีปรากฏมากอนเชนกัน การตอสูที่ผานมาจะเปนการตอสูกันเอง
หรือไมก็กับผูปกครองทองถิ่นเทานั้น สาเหตุที่ตอสูครั้งนี้มาจากความไมพอใจที่รัฐบาลเพิ่มอัตราคา
ผูกปจากชาวจีนเปนคนละ 6 บาทตอป ซึ่งแตเดิมเสียคนละ 4 บาทตอ 3 ป กุลีที่เขารวมครั้งนี้ถูก
ควบคุมโดยอั้งยี่ที่ควบคุมกุลีอยูในกรุงเทพฯ ทั้งหมด ทั้งกุลีโรงสี โรงเลื่อย ทาน้ําและกุลีในกิจการ
ตางๆ โดยมีทั้งถูกควบคุมใหเขารวมและถูกขมขูบังคับใหเขารวม ประมาณวาอาจจะถึงหมื่นคน
รัฐบาลไดใชกําลังทหารที่เตรียมไวถึง 20,000 คน ในการเขาปราบปรามและควบคุมพื้นที่ตางๆ
ทั่วกรุงเทพฯ โดยเฉพาะบริเวณชุมชนจีน แหลงการผลิตโรงสี โรงเลื่อย ตลอดแนวถนนเจริญกรุง
และริมฝงแมน้ําเจาพระยา เหตุการณครั้งนี้สามารถปราบปรามลงไดในที่สุด มีการใชการเนรเทศ
กับผูที่มีหลักฐานกระทําผิดอยางชัดเจน การกอเหตุการณครั้งใหญนี้รัฐบาลเชื่อวาผูที่อยูเบื้องหลัง
คือ หัวหนาอั้งยี่ใหญของกรุงเทพฯ คือ จีนฮง หรือยี่กอฮง ผูไดรับบรรดาศักดิ์เปนพระอนุวัตนราช
นิยม (ฮง เตชะวนิช) จีนฮงผูนี้เปนเจาภาษีหวยรายใหญของกรุงเทพฯ เปนผูที่มีบทบาทในชุมชนจีน
สูงและยังเขารวมการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการกอเหตุการณในครั้งนี้รัฐบาลไทยเชื่อวา
ฝรั่งเศสมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนจีนฮงดวย57 เหตุการณครั้งนี้ไดเปนสัญญาณของการ
สิ้นสุดของระบบกงสีอั้งยี่และผูนําชุมชนแบบเดิม ความลมเหลวของการตอสูครั้งนี้มาจากการที่
รั ฐ ไทยสามารถสรา งกองทัพ ที่ เ ขม แข็ ง ปราบปรามการกอ กบฏของพวกอั้ ง ยี่ ได อย า งราบคาบ
นับเปนชัยชนะของรัฐบาลปฏิรูปที่สามารถรวมศูนยอํานาจรัฐไดอยางสมบูรณ
หลังจากเหตุการณนี้ทางรัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติเนรเทศ พ.ศ. 2455 (1912) และ
พระราชบัญญัติสมาคม พ.ศ. 2457 (1914) รวมถึงพระราชบัญญัติอื่นๆ อีกหลายฉบับดังที่กลาว
ไวแลว ในเรื่องความเสื่อมของระบบกงสี นอกจากนี้ยังพยายามลดบทบาทของจีน ฮงในการ
ประมูลภาษีหวย รวมทั้งโอนกินการพนันทั้งหมดมาดูแลในป พ.ศ. 2459-2460 (1916-1917)
มาตรการของรัฐนี้ไดมีสวนสําคัญในการสลายตัวของผูนํากงสีอั้งยี่ หลังจากนี้ก็ไมมีคณะอั้งยี่กลุม
ใหญๆ อีก คงเหลือแต อั้ง ยี่ ที่ เ ป น กลุม นัก เลง อัน ธพาลซึ่ง แบง ออกเป นกลุม เล็ก ๆ จํา นวนมาก
นับเปนการสิ้นสุดยุคแรงงานในระบบกงสี ซึ่งพัฒนามาตั้งแตปลายคริสตศตวรรษที่ 18 ถึงสิ้นสุด
คริสตศตวรรษที่ 19
ในเหตุการณการเคลื่อนไหวของกรรมกรรถรางในป พ.ศ.2454 (1911) กรรมกรรถรางนัด
หยุดงานพรอมกันหมดเนื่องจากไมพอใจนายจางที่ไลคนงานออกอยางไมยุติธรรม กรรมกรที่เขา
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รวมหยุดงานในครั้งนี้มีทั้งกรรมกรไทยและจีน การสไตรทยุติลงดวยฝายนายจางยอมออนขอ ยอม
เจรจากับฝายกรรมกร เนื่องจากรัฐบาลไทยเขาชวยเจรจาให เพราะการหยุดงานของกรรมกร
กระทบถึงการเดินรถรางในกรุงเทพฯ ผลของการเคลื่อนไหวในเหตุการณนี้ทําใหมีการปรับปรุง
สวัสดิภาพของกรรมกรเรื่องการรักษาพยาบาล ซึ่งนับวาเปนจุดเริ่มตนของการตอสูในเรื่องการ
วาจางในประเด็นอื่นๆ ตอไป
ระบบกงสีเปนระบบการผลิตและความสัมพันธทางการผลิตที่ชาวจีนนําเขามาใชนับตั้งแต
ปลายคริสตศตวรรษที่ 18 เพื่อจัดการผลิตในดินแดนเอเชียตะวันออกแยงใต ทั้งนี้เพื่อสนองตอบ
ความตองการสินคาจากประเทศจีน ตอมาเมื่อทุนนิยมจากตะวันตกเขามาในตนคริสตศตวรรษที่
19 ระบบกงสีนี้ก็ถูกใชในการจัดการผลิตเพื่อสนองตอบทุนนิยมจากตะวันตกเชนกัน ระบบนี้จึง
เปนระบบที่สําคัญที่เปนแหลงกําเนิดทั้งทุนและแรงงานของดินแดนตางๆ ในภูมิภาคนี้ รวมทั้ง
ของประเทศไทยด ว ย อย า งไรก็ ต ามการศึ ก ษาเรื่ อ งนี้ ใ นประเทศไทยผู วิ จั ย จึ ง ของเสนอให มี
การศึกษาเรื่องราวของระบบกงสีนี้เพิ่มเติม และควรนําเรื่องราวของระบบกงสีไปพิจารณาในฐานะ
ที่เปนตนกําเนิดของชนชั้นนายทุนและแรงงานรับจางในประเทศไทย
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