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ปัจจัยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชาวจีน
The Factors of the Strengthen Chinese Community
แสน กีรตินวนันท์*
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยในการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนโบ๊เบ๊
ในมิติทางด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเช่นการสัมภาษณ์
การมีส่วนรวมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ตลอดจนการศึกษาข้อมูลเอกสารชั้นต้นและชั้นรอง เป็นต้น
ผ่านแนวคิดเช่ นแนวคิ ดทุนทางสังคม แนวคิ ดสวัสดิ การชุมชน ซึ่งกําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาคื อ
พื้นที่บริเวณชุมชนโบ๊เบ๊ตลาดเก่า ตรอกธรรมา
ผลการวิจัยพบว่า ชาวจีนภายในชุมชนโบ๊เบ๊ได้อาศัยทุนทางสังคมบนอัตลักษณ์ความเป็นจีน
2 ประเภท ได้แก่ อัต ลักษณ์ความเป็น จีน ของชาวจีน ทั้งหมดและอัต ลักษณ์ความเป็น จีน แต้จิ๋ว
เช่น การรวมกลุ่ม ความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้นํา ความไว้วางใจระหว่างสมาชิกชาวจีน วัฒนธรรมประเพณี
ของชาวจีน เป็นต้น เป็นแนวคิดสําคัญในการสร้างกลไกของชุมชนผ่านกลุ่มเครือญาติ ระบบศาลเจ้า
ปึงเถ่ากงหรือสมาคมชาวโบ๊เบ๊ เพื่อบริหารชุมชนและสมาชิกชุมชน จนภายในชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
ขึ้นมาในมิติต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จนกล่าวได้ว่าชาวจีนภายในชุมชนโบ๊เบ๊ได้ประยุกต์ทุนทางสังคมบน
อัตลักษณ์ความเป็นจีน สร้างกลไกต่างๆ ภายในชุมชน อันถือเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความเข้มแข็ง
แก่ชุมชนชาวจีนโบ๊เบ๊แห่งนี้
คําสําคัญ : อัตลักษณ์ความเป็นจีน/ทุนทางสังคม/ความเข้มแข็งของชุมชน/ชาวจีน
Abstract
The objective of this research was to investigate the factors of the Strengthen
Chinese Community in case of Bobae Community, in dimensions of Social, Cultures,
Economics. This study was qualitative research by Interview, Participation,
Documentary through conceptual of Social Capital, Social Welfare, which specify
scope of the study area was Old Bobae market, nearby Thamma alley. The world
usually done and Chaozhou Identity,For example, Gathering, Leadership, Trust, etc, to
.................................................................................................................................................................................
* มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
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create the mechanism of this community. Which Chinese he fact findings indicate
that Chinese in Bobae Community applied Social Capital on Chinese Identity, liked
Chinese Identity whom everyone is Chinese around Identity and the mechanism of
community are the important factors to strengthen the Bobae Community from the
past until the present.
Keywords : Chinese Identity/Social Capital/The Strengthen Community/Chinese
บทนํา
ชุมชนโบ๊เบ๊หรือตลาดโบ๊เบ๊ที่คนส่วนใหญ่รู้จักในปัจจุบัน ถือเป็นชุมชนที่มีชาวจีนจํานวนมาก
อาศัยอยู่ โดยชุมชนแห่งนี้เริ่มก่อตัวและเกิดการรวมกลุ่มระหว่างชาวจีนด้วยกันตั้งแต่ปี พ.ศ.2470
เป็ น ต้ น มาซึ่ งชื่ อ “โบ๊ เ บ๊ ” นี้ เป็ น ชื่ อ ที่ เ รี ย กเพี้ ย นจากคํ า ว่ า “บ๊ ง เบ้ ง ” ของคนไทยในสมั ย อดี ต
เนื่องจากว่าขณะที่โบ๊เบ๊แห่งนี้เป็นเพียงตลาดขายเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ได้มีผู้ใดรู้จักมากนักผู้คนในสมัยนั้น
มักรู้จักพื้นที่แห่งนี้ว่าเป็นเพียงพื้นที่ส่วนหนึ่งของวัดบรมนิวาสเท่านั้น ขณะที่ชาวจีนค้าขายเสื้อผ้า
บริเวณนั้นมักพูดคุยหรือเรียกลูกค้าเสียงดังหนวกหูแก่ผู้คนที่ผ่านบริเวณนั้น จนคนส่วนใหญ่เรียกขาน
ตลาดดังกล่าวว่าตลาดบ๊งเบ้ง (บุญยง ชื่นสุวิมล, 2551 : 43-87) แต่ปัจจุบันตลาดโบ๊เบ๊ได้มีการพัฒนา
และขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นศูนย์รวมทางด้านการค้าที่มีมูลค่าการค้า
ทางด้านเสื้อผ้าสูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
ตารางที่ 1.1 ตารางการเปรียบเทียบมูลค่าเฉลี่ยการค้าเสื้อผ้าสําเร็จรูปภายในประเทศ
มูลค่าเสื้อผ้าสําเร็จรูป
โบ๊เบ๊
30,000 ล้านบาท
ประตูน้ํา
9,000 ล้านบาท
ที่มา: ศูนย์ข้อมูลสิ่งทอเชิงลึกพ.ศ. 2555

จํานวนผู้ประกอบการ
3,000 ราย
2,000 ราย

ส่วนแบ่งตลาด
ทั้งหมด
40%
12%

จากตารางข้างต้นพบว่าสถานที่ขายเสื้อผ้าขนาดใหญ่สุดภายในประเทศไทยในปัจจุบันได้แก่
ตลาดโบ๊เบ๊ ประตูน้ํา เป็นต้น แต่โบ๊เบ๊ถือเป็นสถานที่ค้าส่งเสื้อผ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เนื่องจากมีมูลค่า
การค้าส่งเสื้อผ้าสําเร็จรูปสูงสุด รวมถึงจํานวนผู้ประกอบการภายในพื้นที่สูงสุดภายในประเทศไทย
นอกจากนี้เ มื่อหั นมาพิจ ารณาในมิติ ทางด้า นประวั ติศาสตร์พบว่าตลาดโบ๊ เบ๊ ยังเป็นตลาดการค้ า
ทางด้านเสื้อผ้าแห่งแรกของประเทศไทยที่มี่ประวัติศาสตร์และความเป็นมาที่ยาวนานคู่กับประเทศไทย
มามากกว่า 80 ปี และถ่า ยทอดจากรุ่น สู่รุ่น อัน แสดงถึงความเข้มแข็งของชุมชนชาวจีน ในมิติ
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ทางด้านสังคม เศรษฐกิจและประวัติศาสตร์นั่นเอง โดยตั้งแต่ก่อตั้งชุมชนกระทั่งปัจจุบันพื้นที่โบ๊เบ๊มี
แต่ ก ารขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ ภายในพื้ น ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ตั้ ง แต่ มี ร้ า นค้ า ไม่ กี่ ร้ า นที่ ค้ า ขายเสื้ อ ผ้ า
กลายเป็นว่าพื้นที่ทั้งหมดของโบ๊เบ๊กลับหันค้าขายเสื้อผ้าทั้งหมด อันแสดงถึงการเจริญเติบโตและ
ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนโบ๊เบ๊ได้เป็นอย่างดี แม้บางครั้งเศรษฐกิจของโบ๊เบ๊อาจเกิด
ภาวะซบเซาตามเศรษฐกิจภายในประเทศไทยหรือเศรษฐกิจโลก แต่โดยรวมถือว่าการค้าภายในโบ๊เบ๊
ก็มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งปี พ.ศ.2538 พื้นที่บริเวณโบ๊เบ๊ได้เกิดอาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ขึ้น
เนื่องจากพื้นที่เดิมของโบ๊เบ๊ไม่สามารถขยายออกไปทางใดได้ จึงเกิดการสร้างอาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ขึ้น
เพื่อสนองตอบความต้องการทางด้านเศรษฐกิจของพื้นที่ภายในโบ๊เบ๊ อันแสดงถึงความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจของโบ๊เบ๊ขณะนั้นได้เป็นอย่างดี ซึ่งโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ถือเป็นศูนย์การค้าส่งเสื้อผ้าขนาดใหญ่ที่
เป็นตึกหรืออาคารสูงแห่งแรกของบริเวณนั้น โดยโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ อาคาร
ห้องชุดจํานวน 629 หน่วย โรงแรมจํานวน 310 ห้อง รวมกันกลายเป็นโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ในที่สุด ทําให้
พื้ น ที่ บ ริ เ วณนั้ น เกิ ด รายได้ เ พิ่ ม มากขึ้ น จํ า นวนมาก ขณะเดี ย วกั น พื้ น ที่ บ ริ เ วณนั้ น เมื่ อ มี ก าร
ประกอบการเพิ่มมากขึ้น ก็จําเป็นต้องมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น กลายเป็นพื้นที่หนึ่งที่สร้างรายได้แก่
แรงงานจํานวนมาก โดยในพ.ศ.2555 พื้นที่โบ๊เบ๊มีผู้ประกอบการอยู่ประมาณ 3,000 ราย แต่ละปีมี
ยอดขายรวมประมาณ 30,000 ล้านบาท แบ่งเป็น ยอดส่งออกต่า งประเทศประมาณร้อยละ 40
(12,000 ล้านบาท) ขณะที่ตลาดต่างประเทศอันเป็นลูกค้าหลักของโบ๊เบ๊นั้นคือ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย
และสิงค์โปร์ ตามลําดับ ขณะที่อีกร้อยละ 60 (18,000 ล้านบาท) เป็นยอดส่งออกภายในประเทศ
ต่อมาเมื่อมีการเปรียบเทียบกับสถานที่ประกอบการด้านเสื้อผ้าเหมือนกันอย่างประตูน้ําจะพบว่า
ประตูน้ํามีผู้ประกอบการรายย่อยประมาณ 2,000 ราย มีมูลค่าการค้าประมาณ 9,000 ล้านบาท
ฉะนั้ น กล่ า วได้ ว่ า แม้ ก ระทั่ ง ปั จ จุ บั น โบ๊ เ บ๊ ยั ง คงเป็ น สถานที่ ค้ า ส่ ง เสื้ อ ผ้ า ที่ มี มู ล ค่ า การค้ า สู ง สุ ด
ภายในประเทศตั้งแต่อดีตกระทั่งปัจจุบัน ถือเป็นศูนย์รวมทางเศรษฐกิจเรื่องเสื้อผ้าระดับประเทศที่
สําคัญสุดตลาดหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียว
นอกจากนี้ เมื่ อหั นมาพิ จารณาเกี่ย วกั บมิ ติทางด้า นสั งคมและวัฒ นธรรมภายในโบ๊ เบ๊ จะ
พบว่าภายในชุมชนโบ๊เบ๊แห่งนี้ก็ยังมีความเข้มแข็งทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอยู่มาก ตั้งแต่การ
รักษาอัตลักษณ์ความเป็นจีนของชุมชนตนเองให้คงอยู่ตั้งแต่อดีตกระทั่งปัจจุบันโดยสมาชิกภายใน
ชุมชนส่วนใหญ่ก็ยังคงยึดมั่นในขนบธรรมเนียมความเป็นจีนเหล่านั้นเช่น ผู้คนส่วนใหญ่ภายในชุมชน
โบ๊เบ๊มีการสื่อสารระหว่างกันด้วยภาษาจีนแต้จิ๋ว อันสร้างความรู้สึกให้ชาวจีนโบ๊เบ๊ตระหนักว่าบุคคล
เหล่านั้นเสมือนเป็นพวกพ้องของตนเองหรือภายในตลาดโบ๊เบ๊จะถูกแบ่งออกเป็น 5 สะพานด้วยกัน
ซึ่งท้ายตลาดทั้ง 5 สะพานจะมีศาลเจ้าปึงเถ่ากงอยู่ทุกสะพาน เพื่อดูแล ปกป้องความเป็นอยู่และ
ช่วยเหลือเป็นกําลังใจทางด้านการค้าให้แก่ชาวจีนโบ๊เบ๊ จนเกิดความเจริญรุ่งเรืองทางด้านต่างๆ ตาม
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ความเชื่อของชาวจีนโบ๊เบ๊ นอกนี้ชาวจีนโบ๊เบ๊ยังคงขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของชาวจีนอย่าง
เคร่งครัด แม้บางประเพณีอาจสูญหายไปบ้างตามกาลเวลา แต่ยังถือว่าชาวจีนโบ๊เบ๊มีความเข้มข้น
ของอัตลักษณ์ความเป็นจีนบนมิติทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจที่ยังสูงเป็นอย่างมาก
ต่อมาเมื่อหันมาพิจารณาทางมิติทางด้านการเมืองการปกครอง จะพบว่าภายใต้ชุมชนโบ๊เบ๊
ได้เกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งบนมิติที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการขึ้น เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของ
สมาชิกภายในชุมชน โดยไม่ต้องพึ่งพิงราชการมากนักแต่ประการใด โดยองค์กรแรกที่ก่อตั้งขึ้นมานั้น
เป็นองค์กรที่ไม่เป็นทางการและอยู่ร่วมกับชุมชนตั้งแต่ก่อตั้งชุมชนได้แก่สํานักงานศาลเจ้าปึงเถ่ากง
ขณะที่อีกหน่วยงานหนึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการจดทะเบียนถูกต้อง ตามกฏหมายคอยดูแลสมาชิก
ภายในชุมชนในมิติทางด้านเศรษฐกิจ คือสมาคมชาวโบ๊เบ๊นั่นเอง โดยองค์กรทั้งสององค์กรจะเป็น
หน่ ว ยงานที่ คอยดู แลความสงบสุ ขระหว่ า งสมาชิ กภายในชุ มชน ซึ่ งภายใต้ องค์ กรเหล่ า นี้ ยั งคง
สอดแทรกอัตลักษณ์ความเป็นจีนไว้ต่างๆ มากมายเช่น ระบบอาวุโส ระบบเครือญาติ (แซ่) ความไว้วางใจ
ต่อผู้นํา การสร้างเครือข่ายของชาวจีนโบ๊เบ๊ เป็นต้น จนเกิดเป็นข้อสังเกตขึ้นมาว่าผู้คนส่วนใหญ่มักรู้จัก
โบ๊เบ๊แต่เพียงมิติความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว แต่แท้จริงแล้วภายในชุมชนโบ๊เบ๊
ยังคงมีความเข้มแข็งทางด้านสังคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครองบนอัตลักษณ์ความเป็นจีน
อยู่อย่ างเข้มข้ นจนกลายเป็น ข้อสงสัยว่ าปัจ จัยใดเป็น ปัจจั ยสํา คัญที่ส ร้างความเข้มแข็งให้เ กิดแก่
ชุมชนชาวจี น โบ๊ เ บ๊ แห่ งนี้ จนทํ าให้ ต ลาดโบ๊ เ บ๊ ยืน หยั ดและพั ฒนากระทั่ งกลายเป็น ชุ มชนโบ๊ เ บ๊ ที่
สมาชิกสามารถมีความเป็นอยู่ที่ดี พึ่งพาตนเองได้อย่างที่ทุกคนรู้จักอย่างทุกวันนี้ ซึ่งต่อไปนี้ผู้วิจัยจะ
อธิบายให้เห็นภาพในลําดับต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาถึงปัจจัยในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชาวจีน จากชุมชนชาวจีนที่มีความ
เข้มแข็งในมิติทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ อย่างชุมชนชาวจีนโบ๊เบ๊
ขอบเขตการวิจัย
1.1 ขอบเขตด้านพื้นที่วิจัย
ผู้วิจัยกําหนดพื้นที่ คือ ชุมชนชาวจีนโบ๊เบ๊ ในช่วงถนนตั้งแต่แยกกษัตริย์ศึกหรือถนนกรุง
เกษมตัดถนนบํารุงเมืองไปจนถึงแยกสะพานขาว กระทั่งถนนกรุงเกษมตัดกับถนนหลานหลวง ตั้งแต่
ตลาดโบ๊เบ๊สะพาน 1 ถึงสะพาน 5
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1.2 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย
1.2.1 กลุ่มผู้นําชุมชนที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งสํานักงานศาลเจ้าและ
สมาคมชาวโบ๊เบ๊ เป็นต้น
1.2.2 กลุ่มผู้นําชุมชนอาวุโสของชุมชนโบ๊เบ๊ในอดีตและกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของศาลเจ้าและสมาคมชาวโบ๊เบ๊
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.1. ทุนทางสังคมบนอัตลักษณ์ความเป็นจีน
จีนถือเป็นประเทศที่มีระบบคิดหรือฐานความรู้ของประเทศตนเองมาเป็นระยะเวลาช้านาน
แม้ เ วลาจะผ่ า นไปนานเท่ า ไร แต่ ร ะบบคิ ด ยั งคงถู กส่ ง ผ่ า นจากรุ่ น สู่ รุ่ น กระทั่ งปั จ จุ บั น ซึ่ ง ระบบ
ความคิดต่างๆ จะถูกถ่ายทอดและสอดแทรกผ่านวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ฯลฯ โดยที่คนจีน
หรือคนไทยเชื้อสายจีนจํานวนมากไม่รู้ตัว ซึ่งกลุ่มคนเหล่านั้นอาจคิดว่าตนเองไม่ได้เล่าเรียนหรือ
ศึกษาเรื่องราวระบบความคิด องค์ความรู้ของจีนอย่างเป็นระบบ แต่เพราะเหตุใดกลับถูกวัฒนธรรม
ประเพณี ต่ า งๆ เหล่ า นั้ น ปลู ก ฝั ง ระบบความคิ ด หรื อ สร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ข องชาวจี น ขึ้ น โดยไม่ รู้ ตั ว
แม้กระทั่งก้าวข้ามไปสู่ต่างประเทศ ก็ได้รับการถ่ายทอดอัตลักษณ์เหล่านั้นด้วยเช่นกัน ซึ่งแหล่งที่มา
ของระบบความคิดต่างๆ ในสังคมจีน ล้วนได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาและลัทธิคําสอนทางศาสนา
ทั้งนี้ลัทธิที่มีอิทธิพลต่อชาวจีนที่อยู่ทั่วโลกได้แก่ ลัทธิเต๋า (Taoism) ลัทธิขงจื๊อ (Confucianism)
และศาสนาพุทธนิกายมหายาน (Buddhism) (สมบูรณ์ สุขสําราญ, 2530 : 25-39) โดยลัทธิขงจื้อ
จะเป็นต้นแบบแห่งขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวจีน รวมถึงรูปแบบความสัมพันธ์ภายในสังคมที่
ไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งจะมีรูปแบบการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความสัมพันธ์ต่างๆ เช่นพ่อแม่กับลูก
เจ้านายกับลูกน้อง ฯลฯ ว่าควรปฏิบัติตนเช่นไร จนสร้างให้เกิดความสําคัญแก่ระบบผู้อาวุโสขึ้น
ขณะที่ลัทธิเต๋าจะเน้นคืนกลับสู่ธรรมชาติ การอยู่รวมกันของความดี ความชั่วภายในสังคมที่สามารถ
อยู่รวมกันได้อย่างหยินหยาง เป็นต้น ขณะที่ศาสนาพุทธ นิกายมหายานจะมุ่งเน้นที่การเสียสละ
การช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน เป็นต้น
1.2 สวัสดิการชุมชน
สวัสดิการชุมชน (Community welfare) คือ การสร้างหลักประกันในการดําเนินชีวิตของ
ชาวบ้ า นให้ มีวิ ถี ชี วิ ต ที่ ดี มี ความสุ ข เกิ ด ความมั่ น คงในชี วิ ต ตั้ ง แต่ เ กิ ดไปจนกระทั่ งตายโดยการ
พึ่งตนเอง การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งอยู่ในรูปของสิ่งที่เป็นทั้งวัตถุและไม่ใช่วัตถุ เช่น สิ่งของ เงินทอง
น้ําใจไมตรี ตลอดจนการฟื้นฟูธรรมชาติ ซึ่งอาจตั้งอยู่บนหลักพื้นฐานทางด้านหลักศาสนา ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือชุมชนต่างๆผลลัพธ์ของการจัดสวัสดิการชุมชนที่สําคัญ คือ การสร้าง
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รายได้แก่สมาชิกชุมชนหรือท้องถิ่น ตลอดจนการลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็น จากการที่สมาชิกชุมชนต้อง
ออกไปอาศัยอยู่ภายนอกชุมชนของตนเอง รวมถึงสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกใน
ชุมชน จนเกิดความรู้สึกมั่นคง ความภาคภูมิใจ และดํารงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุข (ดิเรก
ปัทมสิริวัฒน์, 2547) อันเป็นหนทางสําคัญไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนภายในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
ในที่สุด ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสวัสดิการชุมชนถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยทําให้ท้องถิ่นหรือชุมชน
ต่างๆ เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน ทําให้ชุมชนเหล่านั้นยังคงสามารถดํารงอยู่ได้
ขณะเดียวกัน อภิญญา เวชยชัย (2547: 140-160) ได้แบ่งรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชน
ออกเป็น 3 ฐาน ได้แก่
(1) การจั ด สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนฐานวั ฒ นธรรม ได้ แ ก่ การช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ของกลุ่ ม
ครอบครัว กลุ่มเครือญาติ รวมถึงระบบศาสนาหรือระบบอุปถัมภ์ ซึ่งบางกรณีระบบอุปถัมภ์อาจ
นํามาซึ่งการเอาเปรียบ กดขี่ข่มเหงระหว่างกัน จนเกิดมีผู้เสียเปรียบหรือเสียศักดิ์ศรี แต่ขณะเดียวกัน
ระบบอุปถัมภ์ถือเป็นส่วนสําคัญที่ควบคู่กับสังคมไทยให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติเช่น การสร้างความ
มั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยหรือด้านอาหาร เป็นต้น
(2) การจัดสวัสดิการชุมชนฐานพัฒนาเป็นการเรียนรู้รูปแบบสวัสดิการจากชุมชนหรือ
สังคมภายนอกเข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับชุมชนตนเอง ขณะที่บางกิจกรรมอาจเริ่ม
กันเองระหว่างสมาชิกภายในชุมชน ขณะที่บางกิจกรรมอาจได้รับการสนับสนุนหรือการช่วยเหลือ
จากองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐหรือเอกชน เช่น การจัดกิจกรรมฌาปนกิจศพแก่สมาชิกชุมชน กลุ่ม
ออมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งธนาคารชุมชนหรือกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ฯลฯ ที่ถูกปรับเปลี่ยนให้เข้า
กับบริบทของชุมชนตนเอง เป็นต้น
(3) การจัดสวัสดิการชุมชนฐานทรัพยากรเป็นการจัดสวัสดิการที่มุ่งเน้นสร้างความมั่นคง
ทางด้านอาหารและสร้างรายได้จากทรัพยากรที่อยู่ภายในบริบทของชุมชน ซึ่งการจัดสวัสดิการฐาน
ทรั พ ยากรนี้ จ ะมุ่ ง เน้ น การใช้ ป ระโยชน์ จ ากธรรมชาติ ห รื อ ทรั พ ยากรที่ อ ยู่ ภ ายในชุ ม ชนให้ เ กิ ด
ประโยชน์เช่นแหล่งน้ํา ทรัพยากรทางทะเล ป่าสาธารณะ เป็นต้น เนื่องจากทรัพยากรเหล่านี้เป็นต้น
กําเนิดแห่งอาหารตามธรรมชาติต่างๆ ให้มนุษย์ภายในชุมชนได้กิน จนดํารงชีพได้ ขณะเดียวกันเมื่อ
เหลือสามารถนําทรัพยากรเหล่านั้นมาสร้างเป็นรายได้หลักให้แก่ชุมชนต่างๆ ได้เช่นกัน แต่การจะใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกชุมชนส่วนใหญ่ได้ สมาชิกชุมชนต้องรู้จักการช่วยเหลือเกื้อกูล
ระหว่างกันและการพึ่งพาอาศัยระหว่างสมาชิกชุมชนด้วยนั่นเอง
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วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาถึงปัจจัยในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชาวจีนโบ๊เบ๊เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ที่เน้นการบรรยายและการวิเคราะห์ (Descriptive and Content Analysis) เพื่อหาข้อสรุปในเชิง
อุปนัย (Inductive) ซึ่งนําวิธีและเครื่องมือการศึกษาหลายวิธีเข้ามาประกอบ ทั้งการค้นคว้าหาข้อมูล
จากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งเอกสารชั้นต้น (Primary Documentary) และ
เอกสารชั้นรอง (Secondary Documentary) เช่น บทความวิชาการ บทความวิจัย รายงานการวิจัย
และเอกสารข้อมูลจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงประกอบการ
บรรยายและอภิปรายเนื้อหา ตลอดจนนํามาใช้สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ รวมถึงการ
เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แก่ประธานและกรรมการ
องค์กรภายในชุมชนที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างประธานและกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากง
หรือนายกและกรรมการสมาคมชาวโบ๊เบ๊ เป็นต้นรวมถึงการสังเกตการณ์ (Observation) เวลาที่เกิด
การประชุมภายในองค์กรของชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับสมาชิกภายใน
ชุมชนโบ๊เบ๊ (Participation) เช่น การเข้าร่วมกับกิจกรรมประจําปีของศาลเจ้าปึงเถ่ากงภายในชุมชน
จากประชากรกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการอย่ า งกลุ่ ม ผู้ นํ า ภายในชุ ม ชนจาก
สํานักงานศาลเจ้าปึงเถ่ากงและสมาคมชาวโบ๊เบ๊ เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลประกอบกับกรอบแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องซึ่งจะนํามาสู่ข้อค้นพบอันเป็นข้อสรุปที่มีความถูกต้องทางวิชาการ
1. พื้นที่การศึกษา
พื้นที่ย่านโบ๊เบ๊ตั้งอยู่บนจุดตัดของคลองมหานาคและคลองผดุงกรุงเกษมกับถนนกรุงเกษม
กล่ า วคื ออยู่ ในช่ ว งถนนตั้ งแต่ แยกกษั ตริ ย์ ศึกหรื อถนนกรุ งเกษมตั ด ถนนบํ า รุ งเมื องไปจนถึ งแยก
สะพานขาว กระทั่งถนนกรุงเกษมตัดกับถนนหลานหลวง บริเวณตรอกธรรมาทั้งหมด
2. กลุ่มตัวอย่าง
การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก โดยมุ่งเน้นการสัมภาษณ์ผู้ที่ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ที่
กลุ่มผู้นําหรือกรรมการขององค์กรอย่างที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการภายในชุมชนโบ๊เบ๊อย่างเช่น
สมาคมโบ๊เบ๊และสํานักงานศาลเจ้าปึงเถ่ากงเป็นหลัก รวมถึงสมาชิกชุมชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ
สมาคมหรือศาลเจ้าตามงานเทศกาลต่างๆ เช่นงานเทศกาลง่วนเซียว งานวันขอบคุณพระเจ้า เป็นต้น
3. ระยะเวลาในการวิจัย
การศึกษาวิจัยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือการศึกษาข้อมูลทางด้านเอกสารชั้นต้น
และชั้นรอง เพื่อศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ พื้นฐาน ความเป็นมาของชุมชนโบ๊เบ๊ตั้งแต่ก่อตั้ง
ชุมชนเมื่อปี พ.ศ.2470 จนถึงปัจจุบัน โดย พ.ศ.2470 เป็นปีที่มีการก่อตั้งชุมชนโบ๊เบ๊ขึ้นมาอย่างเป็น
ทางการ เพื่ อทํา ความเข้าใจถึ งพลวั ต และความต่อเนื่ องในการคงอยู่ของอัต ลั กษณ์ ความเป็ น จี น
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ภายในชุมชนโบ๊เบ๊ว่ามีความเข้มแข็งมากเท่าใด ตลอดจนการแสวงหาถึงปัจจัยสําคัญในการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนชาวจีนโบ๊เบ๊ในมิติต่างๆ ส่วนที่สองจะเป็นระยะเวลาที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามเป็นระยะเวลาประมาณ 15 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2556-1 มีนาคม 2558
โดยระยะเวลาในการศึกษาทั้งหมด เป็นส่วนสําคัญทําให้ผู้วิจัยสามารถเข้าไปสังเกตการณ์ สัมภาษณ์
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนมากยิ่งขึ้น เพื่อทําความเข้าใจถึงพลวัตทางอัต
ลักษณ์ของชาวจีน โบ๊เบ๊และกลไกต่ างๆ ของชุมชนเป็นปัจจัย สําคัญในการสร้า งความเข้มแข็งแก่
ชุมชนชาวจีนโบ๊เบ๊แห่งนี้ตั้งแต่อดีตกระทั่งปัจจุบัน
สรุปผลการวิจัย
ชุมชนชาวจีนโบ๊เบ๊ได้อาศัยอัตลักษณ์ความเป็นจีนภายในชุมชนโบ๊เบ๊และกลไกภายในชุมชน
บูรณาการระหว่างกัน จนเกิดเป็นความเข้มแข็งภายในชุมชนชาวจีนโบ๊เบ๊มิติต่างๆ ซึ่งอัตลักษณ์ความ
เป็นจีนคือลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงความเป็นจีนอันเป็นลักษณะเด่นภายในชุมชนโบ๊เบ๊ โดยภายใน
ชุมชนโบ๊เบ๊มีลักษณะเด่นที่แสดงถึงความเป็นจีนหลากหลายมิติ สามารถกล่าวได้ว่าอัตลักษณ์ความ
เป็นจีนภายในชุมชนโบ๊เบ๊นั้นแบ่งได้ 2 มิติได้แก่
1. อัตลักษณ์ความเป็นจีนของชาวจีนทั้งหมด คืออัตลักษณ์ที่ชาวจีนทั่วประเทศจีนปฏิบัติ
หรือเชื่อในสิ่งดังกล่าวเหมือนกันได้แก่ความเชื่อทางด้านแนวคิด ปรัชญาต่างๆ อย่างเช่นลัทธิเต๋าที่
เน้นพิธีกรรมต่างๆ ของการกราบไหว้เทพเจ้าหรือการเน้นการกลับสู่ธรรมชาติ ส่วนลัทธิขงจื้อจะ
มุ่งเน้นที่ระบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในสังคม อันเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
ผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง พ่อแม่กับลูก ฯลฯ และศาสนาพุทธ นิกายมหายานที่มุ่งเน้นปรัชญาการ
เสียสละ จนเกิดพิธีกรรมต่างๆตามมาเช่นเทศกาลกินเจ เป็นต้น รวมถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ
ตั้งแต่เกิดจนถึงตายเช่นพิธีงานแต่งงานแบบจีน พิธีงานศพ (กงเต๊ก) เป็นต้น และวันสําคัญต่างๆ ของ
ชาวจีนทั่วไปที่ทั่วประเทศ ยึดเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ เช่น วันตรุษจีน วันสารทจีน วันเชงเม้ง วันไหว้
พระจันทร์ เป็นต้น
2. อัตลักษณ์ความเชื่อของชาวจีนแต้จิ๋ว กล่าวได้ว่าอัตลักษณ์ประเภทนี้เป็นอัตลักษณ์ของ
ชาวจีนประจําถิ่นหรือบางท้องที่ ทั้งรูปแบบการใช้ชีวิตพื้นฐาน การประกอบอาชีพ เป็นต้น เนื่องจาก
ชาวจีนแต่ละถิ่นฐานจะมีลักษณะเฉพาะหรือความถนัดการประกอบอาชีพแตกต่างกัน โดยชาวจีน
แต้จิ๋วจะถนัดการค้าขายเป็นหลัก ฉะนั้นเมื่อก้าวมาสู่ประเทศไทย ชาวจีนแต้จิ๋วส่วนใหญ่จึงประกอบ
อาชีพด้านการค้าขายเป็นหลัก รวมถึงความเชื่อ ภาษาเฉพาะถิ่นของชาวจีนกลุ่มต่างๆ ก็มีความ
แตกต่างกันออกไป โดยชาวจีนที่อพยพเข้ามายังไทยสามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มคือชาวจีนแต้จิ๋ว
กวางตุ้ง ฮากกา (จีนแคะ) ฮกเกี้ยน ไหหลํา ซึ่งแท้จริงแล้วทั้ง 5 กลุ่มคือจีนใต้ทั้งหมด โดยพื้นที่ของ
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ชาวจีนทั้ง 5 กลุ่มถือว่าอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน แต่เนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอาณาเขต
กว้างใหญ่ ฉะนั้นแม้แต่ละพื้นที่จะมีอาณาเขตติดกัน แต่ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละพื้นที่จึง
ความแตกต่างกันออกไป รวมถึงภาษาถิ่น วัฒนธรรม ความเชื่อเช่นกัน โดยชาวจีนโบ๊เบ๊เกิดขึ้นจาก
การรวมกลุ่มของชาวจีนแต้จิ๋วที่อพยพเข้ามาอาศัยยังชุมชนโบ๊เบ๊ในห้วงเวลาที่ใกล้เคียงกันเป็นส่วนใหญ่
ฉะนั้นวัฒนธรรมย่อยหรืออัตลักษณ์ของสมาชิกภายในโบ๊เบ๊จึงเป็นอัตลักษณ์ของชาวจีนแต้จิ๋ว เช่น
การพูดภาษาแต้จิ๋ว ซึ่งชาวจีนโบ๊เบ๊เกือบทั้งหมดจะพูดแต่ภาษาแต้จิ๋ว รวมถึงความเชื่อทางด้านเทพ
เจ้าของชาวจีนถิ่นต่างๆ ก็มีความแตกต่างกัน โดยชาวจีนแต้จิ๋วมีนิสัยพื้นฐานเป็นผู้ชอบการค้าขาย
ฉะนั้นเทพเจ้าที่ชาวจีนนับถือจะเป็นเทพเจ้าที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านการค้าขาย รวมถึงมีชื่อเป็น
ภาษาแต้จิ๋ว เช่น ปึงเถ่ากงหรือเจ้าพ่อเสือ เป็นต้น ฉะนั้นอัตลักษณ์ความเป็นจีนของชาวจีนโบ๊เบ๊จึง
กล่าวได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ของชาวจีนแต้จิ๋วนั่นเอง
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงอัตลักษณ์ความเป็นจีนผ่านสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในชุมชนทั้งสิ่งที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรมทั้งรูปแบบวัฒนธรรม ประเพณี เป็นต้น โดยภายในชุมชนโบ๊เบ๊ได้อาศัยอัต
ลักษณ์ความเป็นจีนเช่นการรวมกลุ่ม การช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน ระบบอาวุโส ฯลฯ ในการสร้าง
กลไกบนอัตลักษณ์ความเป็นจีนขึ้นมา ซึ่งกลไกเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนให้ชุมชน
ชาวจีนโบ๊เบ๊เกิดความเข้มแข็งขึ้นมา โดยกลไกต่างๆ ภายในชุมชนชาวจีนโบ๊เบ๊ได้แก่
1. กลุ่มเครือญาติชาวจีนภายในชุมชนโบ๊เบ๊ แม้ภายนอกจะดูว่าภายในชุมชนโบ๊เบ๊มีร้านค้า
เป็นจํานวนมากกว่า 500 ร้านค้า จนคนทั่วไปมักเข้าใจว่าร้านค้าชาวจีนเหล่านี้ต่างคนต่างเข้ามาจับ
จองพื้นที่โดยไม่ได้มีความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือเป็นประชากรแฝง แต่จากศึกษาวิจัยและสอบถาม
ข้อมูลจากประธานและกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากงลึกลงไปจะพบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมกันก่อตั้งและ
สร้างชุมชนชาวจีนโบ๊เบ๊ด้วยกันมามีอยู่ประมาณ 80 ร้าน ซึ่งภายในร้านค้าเหล่านี้พบว่า ร้า นค้า
จํานวนมากล้วนมีความสัมพันธ์เป็นกลุ่มครอบครัวหรือญาติพี่น้องที่แท้จริงอพยพมาจากประเทศจีน
ด้วยกันเสียเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากภายในร้านค้าเหล่านี้ประกอบด้วยร้านค้าที่สมาชิกมีนามสกุล
(แซ่) ที่เป็นแซ่เดียวกันเป็นจํานวนมาก เช่น แซ่ตั้ง (ตัน) แซ่ลี้ แซ่โง้ว ซึ่งเป็นกลุ่มแซ่ที่เข้ามาตั้งร้านค้า
ภายในโบ๊ เ บ๊ ด้ ว ยกั น มากที่ สุ ด จํา นวนแซ่ ล ะ 4 ร้ า นค้ า เป็ น ต้ น กล่ า วได้ ว่ า แต่ ล ะร้ า นค้ า ล้ ว นมี
ความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเครือญาติที่แท้จริงกันอีกด้วย โดยบางตระกูลอาจจะอพยพมาในช่วงเวลาที่
ไล่เลี่ยกัน ขณะที่บางตระกูลอาจอพยพมาในห้วงเวลาที่แตกต่างกัน แต่พอได้ข่าวสารจากญาติพี่น้อง
ในโบ๊เบ๊ว่าพอมาอาศัยยังโบ๊เบ๊ทําให้ความเป็นอยู่ของตนเองดีขึ้น จึงเกิดการอพยพย้ายตามกันมา
สร้างถิ่นฐานและตั้งรกรากใหม่ร่วมกันภายในชุมชนโบ๊เบ๊กระทั่งปัจจุบัน นอกจากนี้ร้านค้าที่เหลือ
เกื อบทั้ งหมดยั ง เป็ น การรวมกลุ่ มของชาวจี น แต้ จิ๋ ว ที่ มีพื้ น ที่ อ าศั ย ในประเทศจี น ใกล้ เ คี ย งกั น มา
รวมกลุ่ มกั นภายในชุ มชนชาวจี น โบ๊ เ บ๊ อีกด้ ว ย ซึ่ งต่อมาร้า นค้ าเหล่า นั้ น ได้ ขยายกิ จ การผ่ านกลุ่ ม
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ครอบครัวและกลุ่มเครือญาติของตนเอง จนกลายเป็นร้านค้าต่างๆ ที่ครอบคลุมทั่วพื้นที่โบ๊เบ๊ ซึ่ง
ภายใต้ความสัมพันธ์กลุ่มเครือญาติของชาวจีนโบ๊เบ๊ได้อาศัยอัตลักษณ์ความเป็นจีนเช่นเครือข่ายการ
รวมกลุ่ม การช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างสมาชิกกลุ่ม รวมถึงความไว้วางใจระหว่างสมาชิก เป็นต้น
ร่วมกันสร้างรูปแบบการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันหรือรูปแบบสวัสดิการชุมชนบนกลุ่มเครือญาติ
ของตนเองขึ้นมา โดยรูปแบบสวัสดิการชุมชนเหล่านั้น มุ่งเน้นการช่วยเหลือกันกันระหว่างกลุ่มเครือ
ญาติตนเองเป็นหลักด้วยการอาศัยกลไกกลุ่มเครือญาติของชาวจีนโบ๊เบ๊ประยุกต์รวมกับทุนทางสังคม
บนอัตลักษณ์ความเป็นจีนอย่างการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายการค้าระหว่างกลุ่มเครือญาติของ
ตนเอง จนเกิดการโป๊วของและการเล่นแชร์ เพื่อช่วยเหลือทางด้านการเงินและทางด้านการค้าแก่
สมาชิกภายในกลุ่มเครือญาติของตนเองขึ้นมา โดยร้านค้าที่เป็นกลุ่มเครือญาติภายในชุมชนโบ๊เบ๊มัก
ค้าขายเสื้อผ้าคนละประเภท บางร้านจะค้าขายเพียงกางเกงยีนส์เพียงอย่างเดียว ขณะอีกร้านที่เป็น
แซ่ เ ดี ย วกั น อาจค้ า ขายเสื้ อผ้ า ผู้ ช าย หรื ออี กร้ า นหนึ่ งจะค้ า ขายเสื้ อผ้ า เด็ ก เมื่ อใดก็ ต ามที่ ลู กค้ า
ต้องการสินค้าชนิดใดเพิ่ม ทางร้านค้าก็จะไปแสวงหาสินค้าที่ลูกค้าต้องการจากร้านในกลุ่มเครือญาติ
ตนเอง แล้วเอามาขายแก่ลูกค้าโดยตรง (การโป๊วของ) ข้อดีที่ชัดเจนคือ ร้านค้าภายในชุมชนโบ๊เบ๊ไม่
จําเป็นต้องมีเงินทุนจํานวนมากในการกักตุนสินค้าทุกประเภท เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ แต่หาก
ร้ า นนั้ น สามารถขายสิ น ค้ า จากร้ า นญาติ พี่ น้ อ งได้ เ พิ่ ม เติ ม ก็ ส ามารถทํ า กํ า ไรเพิ่ ม ขึ้ น ได้ ค วบคู่
นอกจากนี้ ร้ า นค้ า ที่ เ ป็ น กลุ่ ม เครื อ ญาติ ข องตนเองสามารถค้ า ขายสิ น ค้ า ได้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น อี ก ด้ ว ย
ขณะเดียวกันลูกค้าไม่จําเป็นต้องเสียเวลาไปเลือกซื้อสินค้าจากร้านอื่นอีกด้วย เพราะบางครั้งลูกค้าที่
เข้ามาเลือกซื้อสินค้าที่โบ๊เบ๊ส่วนใหญ่มักเป็นคู่ค้าที่มาจากต่างจังหวัด ซึ่งต้องรีบมาแต่เช้าแล้วรีบกลับ
ต่างจังหวัดทันที จึงไม่มีเวลามากสักเท่าใดในการเลือกซื้อสินค้าหรือสอบถามราคาจากแต่ละร้าน
ประกอบกับการมาเลือกเสื้อผ้าขายส่งที่โบ๊เบ๊ในแต่ละครั้งนั้น จําต้องนํารถกระบะมาขนส่งสินค้า
ควบคู่ แต่ภายในบริเวณโบ๊เบ๊กลับไม่มีที่จอดรถอย่างเพียงพอแก่รถเหล่านั้น ยิ่งทําให้คู่ค้าจําเป็นต้อง
เร่งรีบมากยิ่งขึ้น หรือหากไม่เกิดการโป๊วของขึ้น อย่างน้อยร้านค้าต่างๆ จะมีการแนะนําลูกค้าไป
ร้านค้าที่เป็นญาติพี่น้องทดแทน ขณะที่การเล่นแชร์ของชาวจีนนั้นถือเป็นรูปแบบสวัสดิการชุมชน
ของชาวจีนลักษณะหนึ่ง เนื่องจากการเล่นแชร์ของชาวจีนจะเป็นการเล่นแชร์ในกลุ่มเครือญาติที่มี
ความรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี จนเกิดความไว้วางใจระหว่างกันอยู่แล้ว การเล่นแชร์จีนจึงไม่ค่อย
เกิดการหนีแชร์ขึ้น รวมถึงการขึ้นแชร์ของชาวจีนนั้นมักมีจุดประสงค์เพื่อการช่วยเหลือสมาชิกภายใน
กลุ่มเครือญาติที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินด้านต่างๆ เช่น การขาดเงินลงทุนสินค้าหรือช่วยเหลือ
สมาชิกเพื่อตั้งตัว เป็นต้น ซึ่งท้าวแชร์จะได้รับโอกาสนําเงินตั้งต้นเล่นแชร์ไปลงทุนหรือตั้งตัวเป็นเถ้า
แก่ก่อน ขณะที่การเล่นแชร์ถือเป็นรูปแบบการแสดงฐานะของชาวจีนภายในชุมชนหรือครอบครัวได้
เช่นกัน โดยชาวจีนที่มีฐานะดีกว่ามักเปียแชร์เป็นมือสุดท้าย ขณะที่ผู้ที่มีฐานะทางด้านการเงินด้อย
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กว่าหรือมีความจําเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วนก็สามารถเปียแชร์ในมือต้นก่อนได้เช่นกัน ทําให้ผู้ที่มีความ
ต้องการใช้ เ งิ น ก็ ส ามารถได้ รั บ เงิ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ งบางครั้ งการกู้ ยื มเงิ น จากธนาคารพาณิ ช ย์
จําเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาสินเชื่อเป็นระยะเวลานานหรือบางครั้งจําเป็นต้องใช้หลักทรัพย์วาง
ค้ําประกัน แต่การเปียแชร์สามารถทําให้กลุ่มสมาชิกได้รับเงินอย่างรวดเร็ว โดยไม่จําเป็นต้องใช้
สินทรัพย์ใดค้ําประกัน อันทําให้สถานะทางด้านการเงินของสมาชิกกลุ่มเครือญาติได้รับการคลี่คลาย
ไปในทางที่ดีขึ้นในที่สุด
ฉะนั้นความสัมพันธ์แบบกลุ่มเครือญาติจึงถือเป็นกลไกสําคัญหนึ่ง บนอัตลักษณ์ความเป็น
จีนของชาวจีนโบ๊เบ๊ที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนโบ๊เบ๊นั่นเอง
2. สถาบันทางจิตวิญญาณ (ศาลเจ้าปึงเถ่ากง) และผู้นําถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความ
สํ า คั ญ และตั้ งอยู่ บ นพื้ น ฐานของอั ต ลั ก ษณ์ ค วามเป็ น จี น ในการสร้ า งความเข้ มแข็ งภายในชุ มชน
ภายหลังกลุ่มเครือญาติชาวจีนแต้จิ๋วได้สร้างการรวมกลุ่มเครือญาติของชุมชนตนเอง จนเกิดความ
เข้มแข็งภายในชุมชนโบ๊เบ๊ขึ้น แต่ความเข้มแข็งภายในชุมชนโบ๊เบ๊ก็ยังไม่สามารถสร้างความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นแก่สมาชิกชุมชนโบ๊เบ๊ได้ทั้งหมด แต่เกิดเฉพาะกลุ่มเครือญาติเป็นหลักฉะนั้นกลุ่มผู้นําบนอัต
ลักษณ์ความเป็นจีนอย่างกลุ่มผู้นําอาวุโสภายในชุมชนโบ๊เบ๊ในอดีตได้ออกกลยุทธด้วยการอัญเชิญ
ศาลเจ้ าปึ งเถ่ า กงมาจากทรงวาด เพื่ อสร้ างความเป็ น อยู่ ที่ดี ขึ้นแก่ สมาชิกชุ มชนโบ๊ เบ๊ ในที่ สุ ด ซึ่ ง
ภายนอกทั่วไปที่ไม่ได้เข้าใจอัตลักษณ์ความเป็นจีนมากนักอาจเข้าใจว่าศาลเจ้าปึงเถ่ากงเป็นเพียง
ศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกชุมชนโบ๊เบ๊เท่านั้น แต่แท้จริงแล้วศาลเจ้าปึงเถ่ากงของชุมชนชาวจีนโบ๊เบ๊
ถือเป็นสถาบันหนึ่งของชุมชนชาวจีนโบ๊เบ๊ อันมีหน้าที่หรือบทบาทหลากหลายในการสร้างความ
เป็นอยู่ที่ดีแก่สมาชิกชุมชนผ่านการสร้างรูปแบบสวัสดิการชุมชนและการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใน
ชุ ม ชนชาวจี น โบ๊ เ บ๊ ที่ ซ่ อ นอยู่ ภ ายใต้ อั ต ลั ก ษณ์ ค วามเป็ น จี น เนื่ อ งจากศาลเจ้ า ปึ ง เถ่ า กงถื อ เป็ น
ศูนย์กลางในการจัดสวั สดิการชุมชนและสร้า งความเป็น อยู่ที่ดีในรู ปแบบต่างๆ แก่ส มาชิกชุมชน
ตั้ งแต่ ก ารเป็ น ศู น ย์ กลางในความสนใจและการดึ ง ความมี ส่ ว นร่ ว มจากสมาชิ กชุ มชนให้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมระหว่างกันได้มากกว่าปกติ โดยชาวจีนส่วนใหญ่นิยมการเข้าร่วมกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นจาก
ศาลเจ้าอยู่แล้ว ยิ่งเป็นศาลเจ้าประจําท้องถิ่นของชาวจีนแต้จิ๋วที่ให้ความเคารพนับถือด้วยกันอย่าง
ถ้วนหน้าอย่าง ศาลเจ้าปึงเถ่ากงยิ่งสร้างการมีส่วนร่วมจากชาวจีนโบ๊เบ๊ได้มากกว่าปกติขึ้นไปอีก
เนื่องจาก ศาลเจ้าปึงเถ่ากงสามารถสนองตอบความต้องการและอัตลักษณ์ความเป็นจีนของกลุ่มชาว
จี น ได้ ม ากกว่ า ปกติ รวมถึ ง การร่ ว มรู ป แบบสวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนผ่ า นรู ป แบบกิ จ กรรมจากศาลเจ้ า
นอกจากสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้จริง ยังสามารถได้บุญตามความเชื่อของชาวจีนอีกด้วยเช่นเมื่อ
จัดงานแต่งงานภายใต้ระบบศาลเจ้า ทางหนึ่งสมาชิกชุมชนนอกจากสามารถจัดงานได้ถูกต้องตาม
ขนบธรรมเนียมของชาวจีนแล้ว ยังไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินมากมาย หากเปรียบเทียบกับการจัดงาน
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ตามโรงแรมต่างๆ ขณะเดียวกันเมื่อจัดงานให้แก่สมาชิกคนใดแล้ว สมาชิกคนนั้นยังสามารถบริจาค
เงินคืนกลับค่าจัดงานคืนกลับแก่ศาลเจ้าได้ด้วย ทางหนึ่งก็เท่ากับว่าสมาชิกคนนั้นได้จ่ายค่าจัดงานซึ่ง
ราคาถูกกว่าปกติ ขณะเดียวกันก็เท่ากับบริจาคเงินให้แก่ศาลเจ้าควบคู่ สมาชิกคนนั้นก็ได้บุญตาม
ความเชื่อไปของชาวจีนไปด้วย ซึ่งเงินที่ได้รับการบริจาคก็จะถูกสมทบเข้าศาลเจ้า เพื่อจัดงานต่างๆ
ภายใต้สวัสดิการชุมชนแก่สมาชิกชุมชนคนอื่นหรือตนเองในลําดับต่อไป ทําให้รูปแบบสวัสดิการ
ชุมชนต่างๆ ถือเป็นเครื่องมือสําคัญที่สร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ชุมชนชาวจีนโบ๊เบ๊ รวมถึงการสร้าง
รายได้และมีเงินหมุนเวียนอยู่ภายในชุมชนโบ๊เบ๊ เพื่อจัดสวัสดิการต่อไปในอนาคตได้ นอกจากนี้ศาล
เจ้าปึงเถ่ากงยังมีบทบาทสําคัญในการรวบรวมและกระจายทรัพยากรจากสมาชิกชุมชนทั้งหมดไปสู่
มือของสมาชิกชุมชนทั้งหมด รวมถึงสังคมภายนอกภายใต้หลักการบริหารและการกระจายอย่างเป็น
ธรรม โดยเงินทั้งหมดหรือสิ่งของต่างๆ จะถูกจั ดเก็บและกระจายสู่มือสมาชิ กชุมชนจากศาลเจ้ า
ทั้งสิ้น รวมถึงสร้างให้ชุมชนโบ๊เบ๊เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและน่าอยู่อาศัยขึ้น ตั้งแต่การเป็นจารีตของ
ชาวจีนสมัยก่อนที่สั่งสอนให้คนเป็นคนดีและเกรงกลัวต่อการกระทําความผิด ถือเป็นบรรทัดฐานทาง
สังคมลักษณะหนึ่งที่สร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นกับสังคมชาวจีนโบ๊เบ๊ได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ศาลเจ้ายังถือเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับกลุ่มผู้นําในการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่
ชุมชน โดยการบูรณาการอัตลักษณ์ความเป็นจีนให้เกิดความยั่งยืนภายในชุมชนโบ๊เบ๊ โดยกลุ่มผู้นํา
ชุ ม ชนผ่ า นระบบศาลเจ้ า ย่ อ มมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามกาลเวลา แต่ ร ะบบความคิ ด กลไกหรื อ
กระบวนการบนอัตลักษณ์ความเป็นจีนในศาลเจ้าที่ซ่อนอยู่ย่อมไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากกลุ่ม
ผู้นําภายในศาลเจ้าจะมีการสืบทอดตําแหน่งระดับผู้นําชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น ภายใต้ระบบอาวุโส ผู้น้อย
ต้องรับฟังการสั่งสอนจากผู้ใหญ่กว่า เนื่องจากผู้น้อยมีประสบการณ์น้อยกว่าผู้ใหญ่ซึ่งมีประสบการณ์
มากกว่า โดยผู้ที่จะมาเป็นผู้นําชุมชนในอนาคตจําเป็นต้องเข้ามาเรียนรู้งานหรือระบบต่างๆ ภายใน
ศาลเจ้า จีน เสี ยก่ อน เพื่อทํา ความเข้ าใจและศึ กษาถึ งกระบวนการหรื ออั ตลั กษณ์ของการทํ างาน
ภายใต้ความเป็นจีนผ่านระบบศาลเจ้าทั้งหมด รวมถึงซึมทราบอัตลักษณ์ทั้งหมดเหล่านั้น กระทั่ง
บุคคลนั้นมีระบบความคิดหรืออัตลักษณ์ความเป็นจีนคล้ายคลึงกับผู้นําอาวุโสรุ่นก่อนและกลายเป็น
ที่ยอมรับจากผู้ใหญ่รุ่นก่อน (กลุ่มผู้นําอาวุโส) และได้รับการยอมรับ เคารพนับถือจากรุ่นเดียวกัน
หรือรุ่นหลังอีกด้วย ซึ่งการเป็นที่ยอมรับและเคารพนับถือจากทุกฝ่ายผ่านจากระบบศาลเจ้าย่อม
เปรียบเสมือนว่าบุคคลนั้นได้รับการรับรองคุณสมบัติและความดีผ่านเทพเจ้าหรือกลุ่มผู้นํารุ่นเก่าอัน
เป็นที่เคารพอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งกลุ่มผู้นําอาวุโสก็จะเป็นผู้พิจารณาถึงคุณสมบัติของบุคคลนั้นว่ามีความดี
เพียบพร้อมกับการเป็นผู้นําชุมชนรุ่นใหม่ต่อไปหรือไม่รวมถึงการถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นจีนผ่าน
ระบบงานศาลเจ้าให้แก่บุคคลนั้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเมื่อได้รับการรับรองจากกลุ่มผู้นําอาวุโสยิ่งทําให้
สมาชิกชุมชนทั่วไปมักให้การยอมรับแก่บุคคลเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ กระทั่งกลายเป็นผู้นํา
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ชุมชนคนใหม่อย่างสมบูรณ์สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพร่วมกับสมาชิกชุมชน
ต่างๆ ในลําดับถัดไป
3.สถาบันทางเศรษฐกิจสังคมและกลุ่มผู้นํา (สมาคมชาวโบ๊เบ๊) กล่าวได้ว่าสมาคมชาว
โบ๊เบ๊ถือเป็นปัจจัยหนึ่งภายในชุมชนโบ๊เบ๊ที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นลําดับสุดท้าย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความเข้มแข็งแก่สมาชิกชุมชนในมิติทางด้านเศรษฐกิจและการค้าเป็นหลัก ซึ่งการ
รวมกลุ่ม เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านเศรษฐกิจและการค้าของชาวจีนโบ๊เบ๊สามารถจัดเป็น
รูปแบบสวัสดิการชุมชนทางด้านการค้าหรือสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจได้เช่นกัน เนื่องจาก
กิจกรรมหรือสวัสดิการชุมชนที่เกิดขึ้นของสมาคมชาวโบ๊เบ๊ถูกสร้างขึ้น เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางด้านการค้าส่งเสื้อผ้าแก่กลุ่มชาวจีนโบ๊เบ๊เป็นหลัก รวมถึงเกิ ดความสะดวกเวลาชาวจีนโบ๊เ บ๊
จําเป็นต้องติดต่อกับต่างประเทศหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก เนื่องจากสมาคมชาว
โบ๊เบ๊เกิดขึ้นและเติบโตขึ้นมาในยุคที่เศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงเศรษฐกิจด้านการส่งออก
เสื้อผ้าไปยังต่างประเทศกําลังเจริญเติบโตพอดี ถือเป็นช่วงเวลาที่เป็นขาขึ้นช่วงหนึ่งของตลาดส่งออก
เสื้อผ้าอย่างโบ๊เบ๊ โดยสมาคมชาวโบ๊เบ๊ถือเป็นสมาคมหนึ่งที่เห็นโอกาสทองในห้วงเวลาดังกล่าว โดย
กลุ่มผู้นําของสมาคมชาวโบ๊เบ๊ในห้วงเวลาดังกล่าวถือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่พยายามรวมกลุ่มระหว่าง
สมาชิ ก ชาวจี น ภายในชุ ม ชนโบ๊ เ บ๊ ที่ เ ป็ น พ่ อ ค้ า แม่ ค้ า ขายส่ ง เสื้ อ ผ้ า เหมื อ นกั น เพื่ อ ช่ ว งชิ ง ความ
ได้เปรียบทางด้านการค้ากับต่างประเทศให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกสมาคมให้มากที่สุด จึงพยายาม
ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างกลุ่มญาติพี่น้องและเครือข่ายร้านค้าของตนเองจนกลายมาเป็น
สมาคมชาวโบ๊ เ บ๊ ในที่ สุ ด กล่ า วได้ ว่ า การเกิ ด ขึ้ น ของสมาคมชาวโบ๊ เ บ๊ ถือเป็ น การพั ฒ นารู ป แบบ
ความสัมพันธ์แบบกลุ่มเครือญาติให้กลายเป็นรูปแบบสมาคมแบบทางการขึ้น ดังนั้นการเกิดขึ้นของ
ผู้นําสมาคมชาวโบ๊เบ๊จึงเกิดขึ้นจากผู้นําอาวุโสของกลุ่มเครือญาติที่พัฒนาตามมา จนกลายมาเป็น
กลุ่ ม ผู้ นํ า สมาคมและกลุ่ มกรรมการสมาคมด้ ว ยเช่ น กั น ซึ่ ง การสร้ า งเป็ น รู ป แบบสมาคมขึ้ น มา
สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิกกลุ่มตนเองได้มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์แบบกลุ่มเครือญาติ
เท่านั้น ที่สามารถช่วยเหลือสมาชิกชุมชนได้เพียงกลุ่มเครือญาติของตนเองด้วยจํานวนจํากัดเท่านั้น
รวมถึงส่งผลกระทบทางด้านค้าที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย แตกต่างจากการพัฒนาขึ้นมาเป็นรูปแบบ
สมาคม ที่สามารถสร้างพลังมหาศาลและเกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้มากกว่าเช่น ภายหลังสมาคม
ชาวโบ๊เบ๊เติบโตขึ้นในมิติทางด้านเศรษฐกิจ จนได้รับการขอร้องหรือขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่างๆ จากภาครัฐเรื่องการขอความอนุเคราะห์เรื่องเสื้อผ้า เพื่อนําไปบริจาคแก่ถิ่นทุรกันดารหรือ
พื้นที่ ประสบภัย ต่างๆ ทางสมาคมชาวโบ๊ เบ๊ ก็ให้ ความร่ วมมือช่ วยเหลื อแก่ภาครั ฐหรื อหน่วยงาน
ทั้งหลายทุกครั้งไป ต่อมาทางสมาคมจึงได้พัฒนากลายเป็นการสร้างกิจกรรมทางการสงเคราะห์คืน
กําไรสู่สังคมขึ้นในที่สุด กล่าวคือแม้ภาครัฐไม่ขอความร่วมมือจากทางสมาคมแต่ทางสมาคมก็จะนํา
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สินค้าเสื้อผ้า เครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงทรัพย์สินเงินทองไปช่วยเหลื อสังคมในมิติ ต่างๆ อย่า ง
สม่ําเสมอเช่นกันฉะนั้นเมื่อเกิดการติดต่อระหว่างสมาคมและหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง จนเกิด
การช่ ว ยเหลื อเกื้ อกู ล ระหว่ า งภาครั ฐ และสมาคมชาวโบ๊ เ บ๊ จึ ง เกิ ด ความสะดวกในการติ ด ต่ อกั บ
หน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการผลักดันสินค้าของตนเองไปค้าขายยังต่างประเทศใน
การแสดงสินค้าหรือส่งสินค้าเสื้อผ้าออกไปยังต่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากภาครัฐเห็นว่ามา
เมื่อมีผู้ใดติดต่อมาจากสมาคมชาวโบ๊เบ๊รับรองก็จะเกิดความเกรงใจและอํานวยความสะดวกให้มาก
เป็นพิเศษกลายเป็นสิทธิพิเศษระหว่างสมาคมชาวโบ๊เบ๊และหน่วยงานราชการในที่สุด ตลอดจน
สนับสนุนความมีชื่อเสียงแก่ชุมชนโบ๊เบ๊ให้ชาวต่างประเทศรู้จักชุมชนโบ๊เบ๊ในมิติเรื่องการส่งออก
เสื้อผ้าราคาถูกมากยิ่งขึ้น จนสามารถส่งออกเสื้อผ้าได้มากขึ้นในที่สุด ซึ่งสมาคมชาวโบ๊เบ๊และกลุ่ม
ผู้นําสมาคมถือเป็นปัจจัยหรือกลไกหนึ่งที่ขับเคลื่อนให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นนั่นเอง เนื่องจากหากเป็น
เพียงบุคคลเพียงบุคคลหนึ่ง ไม่มีการรวมกลุ่มให้เป็นสมาคม จนมีสถานะทางการกฎหมายเฉกเช่นนี้
การจะติดต่อสื่อสารกับภาครัฐหรือการนําสินค้าไปขายยังต่างประเทศ รวมถึงส่งสินค้าออกไปยัง
ต่างประเทศคงเป็นเรื่องยากเกินการปรับตัวของชาวจีนโบ๊เบ๊ในยุคแรก โดยสมาคมชาวโบ๊เบ๊ก้าวเข้า
เป็น ตัว กลางในการประสานกิ จกรรมและผลประโยชน์ นี้ร ะหว่า งภาครัฐ ต่ างประเทศกับ สมาชิ ก
สมาคมได้อย่างลงตัว จนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกของสมาคมชาวโบ๊เบ๊นั่นเอง
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
1. จากอัตลักษณ์ความเป็นจีนพบว่าชาวจีนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในกลุ่มเครือญาติ พวก
พ้องชาวจีนด้วยกันเสียเป็นส่วนใหญ่ หากผู้วิจัยสามารถสื่อสารกับชาวจีนภายในพื้นที่วิจัยได้ด้วย
ภาษาจีนท้องถิ่นต่างๆ ที่เป็นภาษาหลักภายในท้องถิ่น เช่น สื่อสารกับชาวโบ๊เบ๊ด้วยภาษาจีนแต้จิ๋ว
ทําให้ ชาวจีนเหล่านั้นเกิดความไว้วางใจและรู้สึกเสมือนว่าเป็นพวกพ้องเดียวกัน จะสามารถได้รับ
การเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้วิจัยได้เป็นอย่างดีกว่าการสื่อสารด้วยภาษาไทยแต่เพียงอย่างเดียว
2. การวิจั ย กลุ่มชาวจี น ภายใต้ อัตลั กษณ์ความเป็ น จีน ทํ าให้ เ ข้ าใจได้ว่ า ชาวจี น ให้ ความ
เคารพนับถือแก่กลุ่มผู้นําหรือกลุ่มผู้อาวุโสภายในชุมชนตนเองเป็นอย่างมาก หากผู้วิจัยสามารถ
ติดต่อสื่อสารและทําความใกล้ชิดกับกลุ่มผู้นําชุมชนได้ ผู้วิจัยจะขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกภายในชุมชนได้โดยง่ายกว่าการทําความรู้จักกับสมาชิกชุมชนแต่ละชุมชนไปเรื่อยๆ
3. ชุมชนชาวจีนส่วนใหญ่มักประกอบอาชีพค้าขาย ซึ่งการเข้าไปวิจัยในช่วงเวลาที่ชาวจีน
เหล่านั้นค้าขายอาจทําให้ได้ข้อมูลที่ไม่ลึกหรือมีความละเอียดมากนัก แต่หากเป็นช่วงเวลาที่ชาวจีน
เหล่านั้นเข้าร่วมประเพณีจีนต่างๆ ของทางศาลเจ้า ชาวจีนมักมีเวลาระหว่างเวลาในการเข้าร่วม
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กิจกรรมและให้ความสนใจแก่การวิจัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเมื่อได้รับการแนะนําจากลุ่มผู้นํา ยิ่งทําให้
ผู้วิจัยได้รับโอกาสการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น
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