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มีโอกาสพบกันแต่ต้นปีอย่างนี้ ผมก็ต้องสรรหาเรื่อง
ดีๆ ถือเป็นของกำ�นัลปีใหม่มาฝากท่านผู้อ่านทุกท่านกันหน่อยละ
ที่สำ�คัญ... ไม่ต้องไปไหนไกลเลย อยู่ละแวกบ้านย่านแหลมฉบัง
นี่เอง
ถึงจะเป็นตำ�บลเล็กๆ ในอำ�เภอศรีราชา ที่ถูกจัดสรร
เป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรม แต่สำ�หรับผม แหลมฉบังมีเรื่องราว
ของสถานที่และวิถีชีวิตผู้คนที่หลากหลาย มีแง่มุมที่น่าสนใจให้
เขียนได้อีกหลายเรื่องครับ... ว่างั้นเถอะ
ดูแต่เมื่อวันก่อน ผมแว็บไปดูงานนิทรรศการสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนวัดแหลมฉบังเก่าแท้ๆ ก็ยังไปพบเรื่องน่าสนใจ
เข้าจนได้ งานนี้โรงกลั่นเอสโซ่ไปร่วมแสดงนิทรรศการด้าน
สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ
มลภาวะด้วยมาตรฐานระดับสากล รวมถึงการให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงาน องค์กร และชุมชนต่างๆ ในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ซึ่งที่บ้านแหลมฉบังแห่งนี้ก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่เอสโซ่มีส่วนร่วม
ให้การสนับสนุนอย่างสม่ำ�เสมอ นอกจากเอสโซ่แล้วยังมีบริษัท
ใหญ่ๆ และหน่วยงานหลายแห่งที่มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
ด้วย ต่างคนต่างหากลยุทธ์มาดึงดูดผู้ชมตัวน้อยๆ ให้เข้าไปใน
บูธของตัวอย่างคึกคักสนุกสนาน พร้อมทั้งแจกของฝากติดไม้
ติดมือ เด็กๆ ทุกคน น่ารักดีครับ (เฒ่าทารกอย่างผมยังได้รับ
แจกถุงผ้าเลย)
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ผมออกจากเต็นท์ของเอสโซ่แวะเวียนเข้าชมการ
จัดแสดงของผู้ร่วมงานอื่นๆ จนมาสุดแถว ก็มาพบกับเต็นท์ที่
ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเลย เป็นเต็นท์ทอฟฟี่โบราณครับ ทั้ง
แจกทั้งขาย ทอฟฟี่กรอบอร่อยมาก ฝีมือกลุ่มสตรีรุ่นน้าๆ ป้าๆ
ในชุมชนบ้านแหลมฉบังนี่เอง แถมมีป้ายติดเป็นฉากหลังด้วย
ว่า โครงการเอสโซ่พัฒนา ซึ่งเป็นชื่อโครงการที่ผมเคยได้ยินมา
เหมือนกัน แต่ไม่ได้สอบถามข้อมูลรายละเอียดมากนัก พอมา
พบเข้าจังๆ อร่อยๆ แบบนี้ ต่อมอยากรู้อยากเห็นของผมเริ่ม
อยู่ไม่เป็นสุขอีกแล้ว เรื่องนี้ต้องขยายครับ
คุณมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เล่าว่า โครงการเอสโซ่พัฒนาเริ่มดำ�เนิน
งานเมื่อปี ๒๕๕๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
ของกลุ่มสตรีในชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในรัศมี ๕ กิโลเมตรรอบ
โรงกลั่น โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมพัฒนาประชากรและ
ชุมชน หรือ PDA เข้ามาช่วยดำ�เนินโครงการให้ “การพัฒนา
อาชีพต้องเกิดจากความต้องการและการตัดสินใจของคนใน
ชุมชนเองเป็นหลักการสำ�คัญของโครงการ เป้าหมายคือให้เกิด
การรวมกลุ่ม ของสตรีอย่างเข้มแข็งจริงจังเพื่อสร้างรายได้จาก
อาชีพที่พวกเขาเลือกกันเอง เป็นกลุ่มอาชีพที่มีความมั่นคงและ
ยั่งยืน นั่นหมายถึงว่า แม้จะสิ้นสุดโครงการนี้ไปแล้วทางกลุ่มก็
ยังสามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องไปได้ในระยะยาว”

Keeping People Smile at Laem Chabang

Esso (Thailand) Public Company Limited supported the Population and Community Development Association (PDA)
in the Skills Enhancement Center for Women and Girls Project in Laem Chabang. Covering 10 communities in Laem
Chabang area near Esso Sriracha refinery, the project aims to help provide these groups with skills, resources and
supporting facilities to help improve their business management skill and drive positive change in their communities.
ความรู้คือประทีป
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โครงการเอสโซ่พัฒนามีระยะเวลา ๒ ปี ซึ่งจะสิ้นสุด
ลงในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ “ชาวชุมชนต้องเป็นคนคิดว่าอยาก
ทำ�อะไรและจะให้เราช่วยอย่างไร ทางโครงการก็พร้อมให้ความ
ช่วยเหลือ การร่วมงานกับ PDA ทำ�ให้โครงการมีความคล่องตัว
มาก ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชน และมีเครือข่ายการ
พัฒนาอยู่ในหลายจังหวัด เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับกลุ่มอาชีพสตรี
ของเราได้เรียนรู้และตัดสินใจได้เร็วขึ้น ถ้านับเวลา ๗-๘ เดือน
ที่เริ่มดำ�เนินโครงการมาถึงขณะนี้ (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) เราพัฒนา
กลุ่มอาชีพสตรีไปแล้วกว่าครึ่งของเป้าหมายที่วางไว้ ผมเชื่อว่า
ก่อนสิ้นปี เราจะมีกลุ่มสตรีที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพ และ
ประสบผลสำ�เร็จเป็นที่น่าพอใจเพิ่มขึ้นแน่นอน” คุณมงคลนิมิตร
กล่าวด้วยสีหน้าท่าทางมั่นอกมั่นใจจนผมอดรู้สึกคล้อยตามไป
ด้วยไม่ได้
คุณไพโรจน์ ศศิวงศ์ภักดี ผู้จัดการประชาสัมพันธ์
และบริหารสำ�นักงานโรงกลั่นน้ำ�มันเอสโซ่ศรีราชา เป็นอีกคน
หนึ่งที่เข้าร่วมประชุมกับชาวชุมชนหลายแห่ง เพื่อชี้แจงถึง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการในฐานะตัวแทนจาก
เอสโซ่ “การทำ�ความเข้าใจกับชาวบ้านในแต่ละชุมชนเมื่อเริ่ม
ต้นโครงการนั้น มีปัญหาและความยากง่ายต่างกัน เพราะเป็น
เรื่องใหม่ที่เกี่ยวข้องกับความคิดความต้องการที่หลากหลายของ
คนในชุมชน แต่ชาวบ้านก็ได้เรียนรู้การทำ�งานร่วมกันโดยใช้
กระบวนการแสดงความคิดเห็น การรับฟังความเห็นที่แตกต่าง
เพื่อร่วมกันหาข้อสรุป จนเกิดการตกผลึกทางความคิดที่ทุกคน
ยอมรับ ซึ่งเราก็ผ่านจุดนั้นมาด้วยดี”
การเข้าร่วมประชุมเพื่อแนะนำ�โครงการ และ
สังเกตการณ์กิจกรรมระดมความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชาวบ้านและชุมชนนั้น คุณ
ไพโรจน์มองว่า เป็นโอกาสที่ทำ�ให้ได้สัมผัสสิ่งดีๆ ที่มีอยู่ใน
ความคิด ทัศนคติ และมุมมองของชาวบ้าน การประชุมชี้แจง
พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา ทำ�ให้เกิดความใกล้ชิดและไว้
วางใจกันมากขึ้น และยินดีที่จะไปพบปะชาวบ้านทุกเมื่อ “ผม
อยากให้ชาวบ้านกลุ่มที่ยังไม่ค่อยพร้อมมีความเข้าใจและมั่นใจ
ว่า โครงการเอสโซ่พัฒนาไม่ได้มีขึ้นเพื่อให้พวกเขารวมกลุ่ม
อาชีพกันในปัจจุบันเท่านั้น แต่เรามุ่งหวังให้อาชีพที่พวกเขา
เลือกในวันนี้ยืนยาว เป็นกลุ่มอาชีพที่มั่นคงเข้มแข็งให้ลูกหลาน
สามารถสืบทอดต่อไปได้ในอนาคต มีคนบอกว่าในระยะเวลาปี
กว่าๆ ที่มีอยู่ ถ้าได้สัก ๕-๖ กลุ่มอาชีพก็ดีแล้ว แต่ผมว่าถ้า
ชาวบ้านเข้าใจจริงๆ เป้าหมายการพัฒนาที่เราตั้งไว้ ๑๐ กลุ่ม
๑๐ ชุมชน ก็คงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้” คุณไพโรจน์ทิ้งท้าย
พร้อมรอยยิ้มเย็นๆ เช่นเคย
พูดถึงการประชุม ผมขอลำ�ดับการประชุมร่วมกัน
อย่างเข้มข้น ระหว่างทีมงานโครงการเอสโซ่พัฒนากับชาวบ้าน
๑๐ ชุมชนในตำ�บลแหลมฉบัง ในช่วง ๒-๓ เดือนแรกที่เริ่มเดิน
เครื่องโครงการ จากคำ�บอกเล่าของคุณชูศักดิ์ บัณฑิตสาธิสรรค์
ผู้จัดการโครงการเอสโซ่พัฒนา มาเปิดเผยสักหน่อย เพราะนั่น
คือที่มาของข้อมูลเกี่ยวกับชาวบ้านและชุมชนที่นำ�ไปใช้จัดทำ�
แผนและกลุ่มอาชีพ ประชุมทีละหัวข้อทีละชุมชนนะครับ เฮ้อ!
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ทอฟฟี่โบราณของชุมชนบ้านแหลมฉบังเก่า โครงการต่อยอดจากกลุ่ม
ทำ�เบเกอรี่โครงการส่งเสริมอาชีพของสมเด็จพระเทพฯ



แค่คิดก็เหนื่อยแล้ว แต่ผมขอย่อเฉพาะหัวข้อประชุมให้ท่านผู้
อ่านทำ�ความเข้าใจต่อเอง เพราะถ้ายาวกว่านี้ บก. ต้องตัดของ
ผมกระจุยแน่ (ข้อเขียนนะครับ แหะๆ อย่าคิดมาก)
ประเดิมด้วย การประชุมแนะนำ�โครงการ ให้ชาว
ชุมชนรู้จักโดยควบรวม การประเมินทัศนคติ, ประเมินคุณภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจของชาวบ้าน ไว้ในคราวเดียวกัน จากนั้นก็
จัดทำ�โครงการของชุมชน เพื่อระดมความเห็นจากชาวบ้านว่า
อยากทำ�อะไรบ้าง พอรวบรวมโครงการได้แล้วก็ต้อง สังเคราะห์
แผน/โครงการ คือ ให้ชาวบ้านนั่นแหละครับ พิจารณาเฉพาะ
แผนงานและโครงการที่มีความเหมาะสม แล้วก็นำ�ผลจากการ
สังเคราะห์โครงการหรืออาชีพมา ประชุมคัดเลือกอาชีพและผู้
ร่วมกิจกรรม อีกครั้ง คือ แต่ละชุมชนเลือกที่ถูกใจที่สุดจริงๆ
เพียง ๓ อันดับ จากนั้นก็เป็นเรื่องที่ชาวชุมชนจะกลับไปประชุม
กันเอง เพื่อรวบรวมสมาชิกกลุ่มอาชีพว่ามีใครบ้าง ทีมงาน
โครงการก็ประชุมจัดทำ�แผนสำ�หรับสมาชิกไปศึกษาดูงาน เชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้/สาธิต/จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเบ็ดเสร็จ
ต่อ ๑ ชุมชน ทีมงานเอสโซ่พัฒนาต้องประชุม ๔ ครั้ง ใน ๕
หัวข้อใหญ่ แล้วเวียนไปประชุมอย่างนี้ทุกชุมชน ก็คูณด้วย ๑๐
ครับ ส่วนที่นัดประชุมย่อยๆ กันเองตามสถานการณ์ไม่ต้องคิด
ผลที่ได้จากการประชุมเหล่านี้แหละ คือคำ�ตอบที่

อธิบายได้ว่าทำ�ไมสาวน้อยสาวใหญ่ที่ร่วมกันสร้างอาชีพ หรือ
เข้ารับการอบรม หรือไปดูงาน จึงยิ้มแย้มแก้มปริกันถ้วนทั่ว
เพราะสิ่งที่กำ�ลังดูหรือทำ�อยู่นั้น ใจ (เธอ) สั่งมาครับ แหม...
อุตส่าห์มาประชุมเลือกแล้วเลือกอีก เฟ้นหามากับมือแท้ๆ แล้ว
จะไม่มีความสุขได้อย่างไร
“ที่ผ่านมา เราพากลุ่มต่างๆ ไปดูงานอาชีพที่แต่ละ
กลุ่มสนใจ เช่น ทำ�กะปิที่คลองโคน ทำ�ปุ๋ยชีวภาพที่ไทรโยค ทำ�
ดอกไม้จันทน์ที่ฉะเชิงเทรา ทำ�ทอฟฟี่ที่ราชบุรี ซึ่งพอกลับมา
สมาชิกของแต่ละกลุ่มจะลงขัน ร่วมทุนกันเพื่อทดลองฝีมือ หรือ
ดูการตอบรับจากตลาด บางชุมชนตั้งกลุ่มได้เร็วเพราะชาวบ้าน
เขารวมกลุ่มกันอยู่แล้ว อย่างกลุ่มกะปิกางมุ้งไร้แมลงวันของ
ชุมชนวัดมโนรม ก็ต่อเนื่องมาจากโครงการ SML เดิม หรือกลุ่ม

“ ไม่ว่าจะพัฒนาอะไร สำ�คัญที่สุดคือต้องพัฒนาคน
ก่อน ในเมื่อเป้าหมายของโครงการเอสโซ่พัฒนาคือ ต้องการให้
กลุ่มอาชีพสตรีที่แหลมฉบังสามารถยืนหยัดและก้าวไปข้างหน้า
อย่างมั่นคงด้วยตัวเอง เราก็ต้องพัฒนาสมาชิกของกลุ่มให้เขามี
ความรู้พร้อมทั้งด้านทักษะอาชีพและการประกอบธุรกิจ เพื่อนำ�
ไปพัฒนากิจการอาชีพของกลุ่มให้เติบโตต่อไปได้ ด้วยกำ�ลัง
ความสามารถของพวกเขาเอง” คุณอิศรา สุนทรวิภาต ที่ปรึกษา
ประชาสัมพันธ์ ย้ำ�ถึงหัวใจของการพัฒนาที่ให้ความสำ�คัญ
กับ คน ที่ต้องพัฒนาพร้อมกันทั้งร่างกายและจิตใจถ้าขาดอย่าง
หนึ่งอย่างใดไป โอกาสที่จะประสบความสำ�เร็จในการพัฒนา
อย่างแท้จริงย่อมเป็นไปไม่ได้
นอกจากช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของความรู้และ

คุณมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล (แถวยืนที่ ๔ จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ เยี่ยมชมกลุ่มสตรีแหลมฉบัง



ทอฟฟี่จุก ทอฟฟี่โบราณของชุมชนบ้านแหลมฉบังเก่าก็คือ กลุ่ม
ทำ�เบเกอรีท่ เ่ี คยเข้าโครงการส่งเสริมอาชีพของสมเด็จพระเทพฯ มา
ก่อน กลุ่มที่เพิ่งรวมตัวกันและมีผู้สนใจร่วมเป็นสมาชิกจำ�นวน
ไม่น้อยคือ กลุ่มทำ�ดอกไม้จันทน์ ของชำ�ร่วย ดอกไม้ประดิษฐ์
และกระเช้าของขวัญ ซึ่งมีถึงห้าหกชุมชนที่สนใจและจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการไปแล้ว ชุมชนไหนพร้อมก่อนทางโครงการก็จะ
เข้าไปพัฒนาให้ก่อน ไม่ต้องรอกัน” คุณชูศักดิ์แถมท้ายความคืบ
หน้าล่าสุดด้วยรอยยิ้มว่า “ตอนนี้ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพสตรี
ที่ร่วมโครงการเริ่มออกจำ�หน่ายแล้ว กระแสตอบรับค่อนข้างดี
ตลาดให้ความสนใจ ทำ�ให้สมาชิกกลุ่มมีกำ�ลังใจ มีความมั่นใจ
ขึ้น บางกลุ่มอยากพัฒนาฝีมือและรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น
อีก” เป็นข่าวดีๆ ที่ผมขอผสมโรงยิ้มด้วยคนนะครับ ทั้งหมดทั้ง
มวลที่อ่านมาถึงตรงนี้ ท่านผู้อ่านเพิ่งรู้จักโครงการเอสโซ่พัฒนา
เพียงครึ่งแรกเท่านั้นครับ มีอีกครึ่งหนึ่งที่ยังไม่ปรากฏหน้าตา
หรือนำ�ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน (คำ�ว่า ครึ่ง นี่ผมเรียกของผมเอง
เพื่อความเข้าใจอย่างง่ายๆ ) เพราะเป็นส่วนของโครงการที่จัด
เตรียมไว้รองรับกลุ่มอาชีพที่ต้องการขยายกิจการเพื่อสร้างกลุ่ม
ให้เติบโตและมั่นคง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกลุ่มอาชีพสตรีกลุ่มใดใน
แหลมฉบังมาถึงจุดนี้ แต่เท่าที่ดูๆ เห็นๆ อยู่ก็คงจะได้นำ�มาใช้
ในเร็ววันแน่
ความรู้คือประทีป

ทักษะที่จำ�เป็นแล้ว ยังมีเรื่องการจัดระบบระเบียบต่างๆ อีก
หลายอย่างที่โครงการจัดเตรียมไว้เป็นกติกาที่ทางกลุ่มต้อง
ปฏิบัติตาม เพื่อเป็นกรอบการดำ�เนินงานให้เกิดความโปร่งใส
และมีผลประกอบการที่น่าพึงพอใจ... เป็นธรรมดาครับ เดิม
เป็นกลุ่มอาชีพเล็กๆ ที่มีสมาชิกไม่กี่คน พอกลายเป็นกลุ่มที่
มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น มีการระดมทุน คนมากเงินมาก ปัญหา
ต่างๆ ก็ต้องมากตามไปด้วย ยิ่งเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ด้วย
แล้ว ถ้าสมาชิกของกลุ่มไม่เตรียมความพร้อมให้ครบถ้วนรอบ
ตัวไว้ก่อนแล้ว ก็น่าเป็นห่วงว่า โครงการจะพัฒนาไปอย่างไม่
ราบรื่นนัก
มีอีกเงื่อนไขหนึ่งที่น่าสนใจ เป็นเรื่องการเพิ่มจำ�นวน
สมาชิกและการระดมทุนครับ คุณอิศราอธิบายว่า กลุ่มจะเข้มแข็งได้ต้องมีฐานที่มั่นคง ถ้าต้องการขยายกิจการ การเพิ่ม
จำ�นวนสมาชิกเพื่อสร้างฐานรองรับให้มั่นคงกว่าเดิมก็เป็นเรื่อง
จำ�เป็น และเป็นโอกาสให้ทางกลุ่มระดมทุนมาใช้ในการขยาย
กิจการได้อย่างเพียงพอ (ไม่ใช่ฐานเล็กเท่าเดิมแล้วไปกู้ก้อนโต
มาลงทุน) จุดสำ�คัญอยู่ตรงนี้ครับ คือเมื่อระดมทุนจากสมาชิก
ได้แล้ว โครงการเอสโซ่พัฒนาจะสมทบเงินให้กับทางกลุ่ม
เป็นจำ�นวนเท่ากับจำ�นวนเงินที่ระดมทุนได้ ไม่ถือเป็นเงินกู้
แล้วก็ไม่ใช่เงินให้เปล่า
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คุณอิศรา สุนทรวิภาต ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ บริษัท เอสโซฯ เยี่ยม
ชมกลุมสตรีผลิตทอฟฟี่ชุมชนบานแหลมฉบังเมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๓



คุณไพโรจน์ ศศิวงศ์ภัคดี ผู้จัดการประชาสัมพันธ์ฯ โรงกลั่นน้ำ�มัน
เอสโซ่ฯ เข้าร่วมการประชุมแนะนำ�โครงการให้ชาวชุมชนรู้จัก



“เจตนาของเราก็อยากเป็นกำ�ลังใจกับกลุ่มที่กำ�ลังจะ
ก้าวเดินไปข้างหน้า และให้กลุ่มมีทุนอีกก้อนหนึ่งเพื่อความ
อุ่นใจ หรือจะนำ�ไปใช้จ่ายให้เกิดความคล่องตัวในการดำ�เนิน
กิจการก็สามารถทำ�ได้อย่างเป็นอิสระ เงินจำ�นวนนี้ ไม่ได้ให้
เปล่านะครับ แต่ให้ถือเป็นเสมือนโครงการเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง
เมื่อถึงคราวปันผลแก่สมาชิก ผู้ถือหุ้นรายนี้ก็ต้องได้รับปันผล
เหมือนสมาชิกคนอื่นๆ ด้วย โดยเงินปันผลก้อนนี้จะเก็บไว้เป็น
เงินเพื่อพัฒนาโครงการต่อไป นั่นหมายถึง ผลประโยชน์ที่จะ
ย้อนกลับมาสู่กลุ่มอาชีพสตรีทั้งหลาย หรือนำ�มาพัฒนากลุ่ม
อาชีพใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้” คุณอิศรา อธิบายด้วย
ความสุขใจ
จะมีกลุ่มอาชีพสตรีที่แหลมฉบังเข้าร่วมโครงการ
เอสโซ่พัฒนาเพิ่มขึ้นตามที่ทีมงานปรารถนาหรือไม่? และจะมี
กลุ่มอาชีพใดบ้าง ที่สามารถขยับขยายกิจการให้เติบโตขึ้นตาม
เป้าหมายของโครงการ? นั่นเป็นเรื่องดีๆ ที่หลายฝ่ายคาดหวัง
ให้เกิดขึ้นในอนาคต
ขณะที่เรื่องดีๆ ในปัจจุบันที่แหลมฉบังก็ยังคงดำ�เนิน
ต่อไปพร้อมรอยยิ้มที่จะพบเห็นได้เสมอ เป็นรอยยิ้มของกลุ่ม
แม่บ้าน หรือกลุ่มอาชีพสตรีที่ได้ทำ�งานที่ชอบและสนใจ ยิ้ม
อย่างถูกใจของผู้มาเยือน เมื่อได้ซื้อหาผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ
จากฝีมือชาวแหลมฉบัง ยิ้มอย่างมีความสุขของทีมงานโครงการ
เอสโซ่พัฒนาที่ได้เห็นความก้าวหน้าของโครงการซึ่งกำ�ลังดำ�เนิน
ไปด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายเป็นรอยยิ้มที่คงไม่จางหาย
ไปจากแหลมฉบังโดยง่าย.

ทอง บ้านโขด
นามแฝงของนักเขียนอารมณ์ดีที่ชีวิตอยู่กับตัวหนังสือ
ทั้งอ่านและเขียนมากกว่าสี่สิบปี ผ่านงานเขียนมาแล้ว
เกือบทุกประเภท ยกเว้นอย่างเดียวคือ นักเขียนนวนิยาย
ปัจจุบันใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติอยู่ที่ชลบุรีบ้านเกิด

๖

International Year of Astronomy 2009

About 400 years ago, in 1609, Galileo Galilei first turned one of his telescopes to the night sky, and made astounding discoveries that changed mankind’s conception of the world forever. Among his discoveries are mountains and
craters on the Moon, a plethora of stars invisible to the naked eye, and moons around Jupiter.The International
Year of Astronomy (IYA 2009) was a year-long celebration of astronomy, which took place in 2009 to coincide with
the 400th anniversary of the first recorded astronomical observations with a telescope by Galileo Galilei and the publication of Johannes Kepler’s Astronomia nova in the 17th century.
Astronomical observatories around the world promised to reveal how planets and stars are formed, how galaxies
assemble and evolve, and what the structure and shape of our Universe actually are.
ความรู้คือประทีป
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ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน
อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์ (๒๕๓๖-๒๕๓๘)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มีผลงานด้านการสร้างทฤษฎีอธิบายสมบัติพื้นฐานบาง
ประการของสภาพนำ�ยิ่งยวด ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์
ดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ในสาขาฟิสิกส์ทฤษฎี เป็นนักเขียน
ประจำ�ให้กับหนังสือหลายเล่ม
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มีนวลสีขาวเคลือบหรือฉาบอยู่ ออกดอกที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง
เป็นดอกสมบูรณ์เพศ คือ มีทั้งเกสรเพศผู้และเพศเมียอยู่ในดอก
เดียวกัน แต่แปลกกว่าดอกไม้สกุลอื่นในวงศ์กระดังงาที่มีกลีบ
ดอก ๖ กลีบ แต่บุหรงมีกลีบดอก ๓ กลีบ กลีบหนาเรียวยาว
ประกบยึดติดกันเป็นแท่งสามเหลี่ยม บางชนิดมีปลายแท่งตรง
บางชนิดมีปลายบิดเป็นเกลียว คล้ายกับเหล็กขูดชาร์ฟ กลีบ
ดอกจะไม่บานแยกออกจากกัน เมื่อเวลาดอกเจริญเต็มที่หรือที่
เรียกว่า ดอกบาน ถ้าเป็นพรรณไม้ชนิดอื่นๆ กลีบดอกจะเบ่ง
บานออก เรียกกันว่า ดอกไม้บาน แล้วกลีบดอกก็จะโรยและ
ร่วงไปทีละกลีบ แต่ในกลุ่มของบุหรง เมื่อดอกเจริญเต็มที่ ก็
จะมีขนาดใหญ่ กลีบหนาฉ่ำ�น้ำ� แล้วส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเป็นสี
เหลืองนวล มีเพียงบางชนิดที่เปลี่ยนเป็นสีแสด ส้ม ชมพู หรือ
แดง โดยที่แต่ละกลีบไม่บานแยกออกจากกัน แล้วดอกแก่จะ
ร่วงพร้อมกัน โดยที่กลีบดอกยังติดกันอยู่ หลายคนจึงไม่ทราบ
ว่า ดอกบุหรงบานหรือยัง ดอกบานเมื่อไร
บุหรงเป็นดอกไม้ที่มีเสน่ห์อย่างหนึ่ง ตรงที่มีรูปร่างของ
ดอกไม่เหมือนพรรณไม้อย่างอื่น แล้วยังมีสีสันหลากหลาย เมื่อ
เป็นดอกตูมมีสีเขียว แต่พอเป็นดอกแก่ (ไม่บาน) จะเปลี่ยนเป็น
สีต่างๆ หรือบางครั้งเป็นลายพราง หรือลายประ ถึงแม้ว่าดอก
แก่ของบุหรงจะไม่หอมก็ตาม และนับวันดอกของบุหรงจะมี

Peacock Flowers

Thailand Institute of Science and Technological Research recently announced the discovery of two kinds of
Burong - Burong Chang and Burong Tu - by its specialist Dr. Piya Chalermklin. There are 30 kinds of Burong, or
Peacock Flowers, in the world. Twelve of which can be seen in Thailand.
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บุหรงดอกแหลม

ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ทำ�การวิจัยพรรณ
ไม้ในวงศ์จำ�ปา โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ความรู้คือประทีป
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ความรู้คือประทีป

๒๑

นายบุญเจือ เลิศกิติยศ
เป็นนักไปรษณีย์ รุ่น ๒๒

พ.ศ. ๒๕๐๗ เรียนจบแล้วทำ�งานไปรษณีย์จาก
พนักงานจนถึงผู้ช�ำ นาญการ ๘ ทำ�งานด้าน
ส่งเสริมการสะสมแสตมป์ เคยเดินทางไปร่วม
งานแสดงแสตมป์ระหว่างประเทศที่ ออสเตรีย
อินเดีย ฮ่องกง จีน นิวซีแลนด์ เป็นต้น
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ภาพวิถีชีวิตการคาขายตนรัตนโกสินทร

Chinese Lifestyle in the Early Rattanakosin Era

ต้นรัตนโกสินทร์ชาวจีนเข้ามายังสยามในลักษณะ
ของผู้อพยพ ในระหว่างครึ่งแรกของคริสตศตวรรษที่ ๑๙ การ
อพยพเข้ามานั้นจำ�เป็นต้องเป็นไปตามฤดูกาล โดยเรือสำ�เภา
อาศัยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมาสยามในระหว่างเดือน
มกราคม-เมษายน และอาศัยลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้กลับ
ไปในระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เมื่อมีชาวจีนอพยพมา
เพิ่มขึ้น จึงมีการจัดเรือสำ�เภาสำ�หรับผู้โดยสารเป็นพิเศษ หรือ
บางครั้งชาวจีนอพยพก็มาพร้อมกับเรือสำ�เภาที่ทำ�การค้าขาย
เป็นประจำ�นอกเหนือจากการบรรทุกสินค้าโดยปกติแล้ว ผู้อพยพ
ชาวจีนจำ�นวนมากเหล่านั้นได้รับความลำ�บากมากเนื่องจากต้อง
ตากแดดและลมโดยปราศจากหลังคาบนดาดฟ้าเรือ ท้องเรือ
เต็มไปด้วยสินค้า อาหารที่แจกให้มีแค่ข้าวตากและนำ�เท่านั้น
เมื่อการเดินทางผ่านไปหลายวัน อาหารและนำ�ก็เริ่มขาดแคลน
เป็นผลให้ผู้อพยพเริ่มมีการล้มตายเป็นอันมากด้วยความอดอยาก
การเดินทางของชาวจีนอพยพมายังกรุงเทพในช่วง
ต้นรัตนโกสินทร์นั้น ชาวจีนเหล่านี้มักจะตกอยู่ในระบบที่เรียก
ว่า “ระบบตั๋วเงิน” ที่ผู้อพยพสามารถเดินทางมาทางเรือด้วย
การเชื่อก่อน และเมื่อเรือมาถึงกรุงเทพ กัปตันเรือจะเรียกเงิน
คืนจากเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องของผู้อพยพ ในกรณีที่ไม่มีญาติ
ก็จะเอาจากนายจ้างซึ่งจะเป็นผู้ที่รับชาวจีนอพยพเหล่านี้ไป
ทำ�งาน ชาวจีนที่อพยพมาใหม่มักจะถูกเรียกว่า ที่ซินเคอ 新 客
(อาคันตุกะผู้มาใหม่) จะต้องทำ�งานให้จนกว่าจะจ่ายหนี้สิน
หมด ระยะเวลาอาจเกินกว่า ๑ ปี
เนื่องจากมีความต้องการแรงงานชาวจีนพื้นเมือง
จำ�นวนมากขึ้นในสยาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังช่วงทศวรรษ
๑๘๖๐ จึงมีการเกณฑ์แรงงานชาวจีนเกือบทุกหัวเมือง เฉา-โจว
และเจี่ย-อิง-โจว ของทุกจังหวัดมีตัวแทนย่อยในการจัดการผู้
อพยพและนายหน้าในการอพยพชาวจีนออกนอกประเทศ โดย
เรียกนายหน้าเหล่านี้ว่า เคอโถ่ว 客 頭 (หัวหน้าอาคันตุกะ
ได้แก่ หัวหน้าของผู้อพยพ) ผู้ซึ่งมีหน้าที่ออกไปตามหมู่บ้าน
ใกล้เคียงเพื่อหาผู้โดยสารทุกปีในช่วงที่ลมมรสุมเปลี่ยน

Chinese immigrants in the early Rattanakosin era were packed on sailing ships to Siam, hoping to find
a better life in the new land. These immigrants started as cheap labor and worked their way to establish a decent
life. Many of them became rich and influential in Siam.

๒๖

เคอโถ่วมักเป็นผู้เคยอพยพออกจากเมืองจีนแล้วกลับ
มาพร้อมกับเงินเพียงเล็กน้อยและทำ�การค้าขายเบ็ดเตล็ดอยู่
ในเมืองใกล้เคียงนั้นเอง เขาสามารถติดต่อกับตัวแทนของ
บริษัทการค้าทั้งในกรุงเทพและซัวเถา และมีอำ�นาจในการทำ�
สัญญาทันทีที่พวกอพยพมาถึงจุดหมายปลายทาง เนื่องจาก
เคอโถ่วเป็นบุคคลที่ใครๆ ก็รู้จัก คนยากจนและคนพเนจรที่
ตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงจึงมักจะเข้าหา โดยพวกเขาจะเชื่อ
คำ�พูดของเคอโถ่วและให้ความไว้วางใจ ผู้อพยพอาจจะคอย
อยู่ในหมู่บ้านของตนจนกว่าเคอโถ่วจะแจ้งว่ามีเรือที่จะนำ�พวก
ตนออกเดินทางในวันใด แล้วจึงไปอยู่ที่บ้านของเคอโถ่ว ซึ่งมี
ห้องพักจำ�นวนมากมายสำ�หรับใช้ในการนี้โดยเฉพาะ จนกว่า
จะรวบรวมผู้อพยพได้ ๓๐-๔๐ คน แล้ว เคอโถ่วก็จะแจ้งให้
ตัวแทนของบริษัทการค้าทราบ (ตัวแทนในซัวเถา) หลังจาก
นั้นก็จะพากันเดินทางโดยทางเรือไปยังซัวเถา ก่อนออกเดิน
ทาง เคอโถ่วจะจ่ายเงินล่วงหน้าแก่เจ้าของเรือก่อน แล้วมารับ
คืนจากผู้ร่วมจัดการในการจัดหาผู้อพยพเมื่อถึงจุดหมายปลาย
ทางพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๒๐ ในการลำ�เลียงผู้อพยพจะอาศัย
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม-เมษายน)
เท่านั้น ใช้เวลาในการเดินทาง ๑๕-๒๕ วันจากซัวเถาถึง
กรุงเทพฯ
ธุรกิจนำ�ชาวจีนเข้าเมืองเรียกว่า “ชุกหยิบเค่า”
(สำ�เนียงแต้จิ๋ว) 出 入 口 แปลตามตัวอักษร หมายถึงปาก
ทางผ่านเข้าออกหรือทางเดินเข้าออก หมายถึงการให้ยืมเงิน
เป็น ค่าโสหุ้ย* เข้าเมือง

ในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีประกาศกฎนครบาลเกี่ยวกับ
การเก็บภาษีปี้จากชาวจีนที่เข้ามาทำ�มาหากิน เมื่อครั้นสมเด็จ
พระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ขณะดำ�รงตำ�แหน่งผู้สำ�เร็จ
ราชการ ทรงประกาศกฎนครบาลเรื่องการกำ�หนดผูกปี้จีน
รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๑) ความว่า “… ทรงให้ ๓ ปี
ผูกปี้ครั้งหนึ่ง เฉลี่ยเก็บเงินมาจ่ายราชการ บำ�รุงรักษาพระราช
อาณาจักรสยาม เพื่อความสุขสำ�ราญของอาณาจักร ไพร่ฟ้า
ข้าแผ่นดินได้ประกอบทำ�มาหากินค้าขายเป็นสุขสืบไป กำ�หนด
การผูกปี้และพิกัดการเฉลี่ยเงินกับค่าแรงทำ�การดังนี้คือ จีนผู้ดี
จะขออนุญาตไม่ผูกปี้ข้อมือ รับเอาแต่ตั๋วสำ�คัญสำ�หรับตัวต้อง
เสียเงิน ๖ บาท และค่าธรรมเนียมอีก ๓๒ อัฐ จีนสามัญ ผูกปี้
ข้อมือกับรับใบเสร็จเครื่องหมายสำ�หรับตัวเสียเงิน ๔ บาท และ
ค่าธรรมเนียมอีก ๒๔ อัฐ” ชาวจีนที่ต้องผูกปี้ เป็นเฉพาะชาย
อายุเกิน ๒๐ ปี และไว้เปีย ส่วนลูกชายชาวจีนที่มีอายุต่ำ�กว่า

* ค่าโสหุ้ย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบสำ�คัญของการผลิต เป็น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทางอ้อม เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่านำ� ค่าไฟ ค่าประกันภัย
ต่างๆ ค่าภาษี เป็นต้น

การผูกปี้ของชาวจีนในสยาม
สมัยนั้นชาวจีนในสยามเสียภาษีโดยการผูกปี้ เนื่อง
มาจากชาวจีนมิได้สักขึ้นทะเบียนหางว่าวเช่นราษฎรธรรมดาที่
เรียกว่า ไพร่ จึงไม่ต้องทำ�งานเข้าเดือน ราชสำ�นักกำ�หนดให้ชาว
จีนที่มีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป รายงานตัวเพื่อผูกปี้ที่ข้อมือทุกๆ ๓ ปี
สมัยรัชกาลที่ ๒ ชาวจีนต้องเสียค่าผูกปี้ 幣 ให้รัฐ
คนละ ๒ บาท ทุกๆ ๓ ปี พร้อมค่าธรรมเนียมอีกคนละ ๑
สลึง คนไทยบางคนที่ต้องการหนีสักเป็นไพร่ก็เลี่ยงด้วยการไว้
เปียแปลงเป็นลูกจีน หนีการถูกเกณฑ์เข้าเดือน คงเสียค่าผูกปี้
ซึ่งน้อยกว่าเงินแทนเข้าเวรของไพร่ ปีไหนที่มีการผูกปี้จะตรงกับ
ปีที่มีกฐินหลวงจัดเป็นขบวนพยุหยาตราเพราะสามปีมีครั้งหนึ่ง
เหมือนกัน
สมัยรัชกาลที่ ๓ เมื่อเสียภาษีปี้รายหัวครั้งละ ๒-๓
บาท ทุกๆ ๓ ปี ชาวจีนก็สามารถอยู่ในประเทศสยามสามารถ
ประกอบการค้าใดๆ ก็ได้ ไม่มีการผูกมัดใดๆ และเมื่อชาวจีน
ผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้มีสถานะเป็นข้าราชการ พวกเขาก็ได้รับ
การยกเว้นภาษีปี้ เช่น พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ทายาทผู้อพยพ
ชาวจีนตั้งแต่สมัยอยุธยา) เป็นผู้ช่วยดูแลกรมท่า
ความรู้คือประทีป



พอคาขาวสมัย ร.๕

๒๐ ปี และลูกหญิงแม้อายุเกิน ๒๐ ปี ไม่ต้องเสียภาษีปี้ เมื่อ
เสียภาษีปี้แล้ว ผู้ที่เสียภาษีจะได้รับปี้กระเบื้องร้อยเชือกผูกข้อมือ
ต้องเก็บรักษาติดตัวตลอดเวลา และสำ�หรับคนไทยที่ต้องการ
สูบฝิ่นให้ถูกต้องตามกฎหมาย ก็ให้ไว้เปีย เสียภาษีปี้ตามจีน
เป็นอันถูกพิธี

นิสัยชาวจีนเมื่อแรกเข้ามาในสยาม
สังคมชาวสยามในช่วงที่ชาวจีนอพยพเข้ามาใหม่ๆ มี
สภาพเป็นสังคมชนบท ประกอบอาชีพกสิกรซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิม
ของชาวสยามเป็นส่วนมาก ชาวจีนเมื่อแรกเข้ามาในสยามตอน
ต้นศตวรรษที่ ๑๙ เป็นชาวชนบทส่วนมากเช่นกัน โดยอพยพมา
จากตอนใต้ของจีนแผ่นดินใหญ่ ชาวจีนเหล่านี้จะมีนิสัยมัธยัสถ์
ขยันขันแข็ง และอดทน อันเป็นลักษณะสำ�คัญของการอยู่รอด
ตามสภาพวิถีชีวิตในเมืองจีนที่มีประชากรจำ�นวนมาก เหมือน
กับเป็นสภาพบังคับทางด้านวัฒนธรรมก็ว่าได้ แต่เมื่อนำ�มา
เปรียบเทียบกับชาวชนบทสยามแล้ว ชาวสยามในเวลานั้น
จำ�นวนประชากรไม่มากเท่าไรนัก ประกอบกับมีพื้นดินที่

๒๗

อุดมสมบูรณ์ทำ�ให้แสวงหาปัจจัยในการดำ�รงชีพได้ง่ายกว่าชาว
จีนอพยพที่มาจากจีนตอนใต้ นอกจากนี้ชาวสยามมักจะมีความ
คิดว่า การบริโภค ความสนุกสนานรื่นเริงเป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับ
ชีวิตและต้องทำ�ทันที ในการดำ�เนินชีวิตเหมือนกับไม่มีอะไรจะ
มาบีบบังคับชาวสยาม ยกเว้นเมื่อมีภัยเท่านั้นแหละ ผิดกับชาว



วัฒนธรรมการกินอาหารของชาวจีนท่ีติดตัวมาจากแผนดินใหญ

จีนอพยพอย่างมากที่ต้องมีความมัธยัสถ์ จำ�กัดการกินการใช้
อย่างมาก ทำ�ให้ชาวจีนมักขาดความสนุกสนานเพลิดเพลิน การ
ทำ�งานเช่นนี้จึงกลายเป็นค่านิยมฝังรากลึกในนิสัยชาวจีน
อิทธิพลจากหลักคำ�สอนขงจื๊อคือ การมีความกตัญญู
ต่อบรรพบุรุษและรับผิดชอบต่อความเจริญรุ่งเรืองของวงศ์
ตระกูลของตนอีกด้วย ชาวจีนจึงมีความผูกพันกับเครือญาติ มี
นิสัยรักการทำ�งาน และมีความมัธยัสถ์ นิสัยเหล่านี้ถือได้ว่า
เป็นความทะเยอทะยานของชาวจีนที่ต้องการให้เกิดความเจริญ
ก้าวหน้าขึ้นภายในครอบครัว จนสามารถยกฐานะจากสามัญชน
สู่การเป็นปัญญาชน นักปราชญ์ ตลอดจนเป็นคหบดีจนถึงการ
เข้ารับราชการมีตำ�แหน่งใหญ่โตในภายหน้าเลยทีเดียว

การแต่งกายของชาวจีนในสยาม
การแต่งกายของชาวจีนในสยามในสมัยที่ชาวจีนไว้
เปียแบ่งได้เป็น ๒ พวก คือ พวกเปียไหมดำ� ที่สามารถพูดได้
ทั้งภาษาจีนและภาษาไทย แต่บางคนก็รู้แต่ภาษาไทยภาษา
เดียว การแต่งตัวตามแบบจีน นุ่งกางเกง ซี่กี (คล้ายกางเกง
ขาก๊วยยาวเย็บ ๔ ตะเข็บ) และสวมรองเท้าจีนหรือไม่ก็สวม
รองเท้าแตะ อีกพวกคือ พวกเปียไหมแดง เป็นลูกจีนที่สามารถ
พูดภาษาอังกฤษ แต่งตัวอย่างจีนบ้าบ๋าที่เกิดในดินแดนมลายู
พวกนี้จะสวมกางเกงขาแคบๆ และส่วนใหญ่อยู่ใต้ร่มธงของชาว
ตะวันตก (เพื่อประโยชน์ที่ไม่ต้องขึ้นศาลไทยเมื่อเกิดปัญหากับ
คนไทย เป็นสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่ชาวตะวันตกได้รับตาม
สนธิสัญญาที่แต่ละประเทศทำ�กับราชสำ�นักไทย) เกี่ยวกับการ
๑
๒

ไว้เปียของชาวจีนในสยาม มีเรื่องเล่าว่า คราวใดที่ชาวจีนไม่มี
เงินเสียภาษีปี้ จะถูกเจ้าพนักงานจับตัวรวบเปียผูกรวบเป็นพวง
พวงละ ๔-๕ คน แล้วจับไปทำ�งานโยธาแทนเงินค่าปี้๑
การแต่งกายที่ถือว่าสุภาพของผู้ชายชาวจีนในสมัยนั้น
จะต้องปล่อยหางเปียให้ยาวเฟื้อยลงมาและไม่พันหางเปียไว้บน
ศีรษะในลักษณะทำ�เป็นขมวดมัดขึ้นกลางศีรษะ ส่วนชาวไทย
ห้ามนุ่งผ้าลอยชายเดินกรีดกรายแต่ต้องดึงปลายผ้ามาไว้ข้าง
หน้าตวัดคร่อมไปไว้ข้างหลัง เรียกว่านุ่งโจงกระเบน มีเรื่องเล่า
ว่า ใครก็ตามที่แต่งกายไม่สุภาพผ่านบ้านหลวงพลสงคราม
(รุ่ง โรจนวิภาต) อาจถูกเฆี่ยนตีฐานที่ไปหมิ่นเกียรติกรมการ
กรุงเก่า หรือการเดินผ่านบ้านขุนนางจีน เช่น พระศรีทรงยศ
(เจ้าสัวเนียม) ซึ่งเป็นอาคารกวางหลกเตย ที่หน้าประตูจะมีคน
เฝ้าประตูเรียกว่ายายอิ่ม ที่จะคอยจับคนแต่งกายไม่สุภาพให้
แต่งกายใหม่เสียให้สุภาพก่อนแล้วค่อยให้เดินผ่านไปได้ ประตู
นี้เรียกตามชื่อคนเฝ้าว่า ประตูยายอิ่ม๒

การตั้งบ้านเรือนของชาวจีนในสยามและการ
ประกอบอาชีพ
ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ประมาณปี พ.ศ. ๒๓๘๖ สภาพ
การตั้งบ้านเรือนของชาวจีนตามบริเวณริมแม่นำ�เจ้าพระยามี
ลักษณะดังนี้ ชาวจีนส่วนใหญ่ซึ่งมักจะเป็นชาวจีนแต้จิ๋วจะอยู่
อาศัยบนเรือนแพที่เรียงรายอยู่หนาแน่นตลอดแนวชายฝั่งแม่นำ� ทำ�ให้เกิดสภาพตลาดการค้าขนาดใหญ่ในถิ่นที่อยู่อาศัย
โดยมักสร้างเรือนแพขนาดใหญ่ ทั้งนี้คงจะเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่าย เพราะสามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยและค้าขายไปใน
ตัว เมื่อต้องการเดินทางไปยังที่ใดก็สามารถล่องเรือนแพไปตาม
สายนำ�ได้ นอกจากนี้แล้วชาวจีนยังทำ�หน้าที่ในการจัดหาสินค้า
ให้แก่เรือสำ�เภา และจัดหาแรงงานทั้งที่มีฝีมือและไร้ฝีมืออีก
ด้วย ชาวจีนมีความพร้อมเสมอที่จะทำ�การอพยพโยกย้ายที่อยู่
อาศัยไปอยู่ที่ใดก็ได้ในสยาม ซึ่งพวกเขาสามารถสร้างหลักฐาน
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัวได้
การแบ่งถิ่นฐานของชาวจีนในสยามนั้นแบ่งตาม
ความเชี่ยวชาญทางอาชีพอย่างหนึ่ง เช่น บริเวณแนวชายฝั่ง
ด้านตะวันออกของอ่าวสยามที่มีการต่อเรือสำ�เภาและการทำ�
เกษตรกรรมเชิงพาณิชย์นั้น เป็นที่อยู่ของชาวจีนแต้จิ๋วซึ่งอยู่กัน
อย่างหนาแน่น กล่าวกันว่าใน พ.ศ. ๒๓๓๑ ที่จันทบุรี พวกเขา
ต่อเรือได้ปีละกว่า ๕๐ ลำ� มีเรือขับระวางนำ�ตั้งแต่ ๓๐๐-๔๐๐
ตัน จำ�นวน ๑-๒ ลำ� ที่เหลือก็เป็นเรือที่มีขนาดที่เล็กกว่า ส่วน
บริเวณท่าใหม่หรือบางกะจะ อยู่ห่างจันทบุรีไม่มากนัก เป็น
แหล่งที่จีนแต้จิ๋วปลูกพริกไทย อ้อย และยาสูบเป็นพืชหลักใน
ขณะนั้น และบริเวณสยามตอนล่างเป็นถิ่นของชาวฮกเกี้ยน
ผู้มีความถนัดทางด้านการค้า โดยเฉพาะการค้าสำ�เภากับจีน
และการค้ากับกลุ่มชนพื้นเมืองในบริเวณภูเขาต่างๆ กล่าวได้ว่า
สยามตอนล่างเป็นแหล่งผลิตสินค้า ส่งถ่ายสินค้าจากจีน และ

เสฐียรโกเศศ, ฟื้นความหลัง เล่ม ๑, กรุงเทพฯ กรมศิลปากร, ๒๕๓๑ หน้า ๖๖-๖๗
เสฐียรโกเศศ, ฟื้นความหลัง เล่ม ๑, กรุงเทพฯ กรมศิลปากร, ๒๕๓๑ หน้า ๘๐

๒๘

รวบรวมผู้อพยพชาวจีนที่สำ�คัญ โดยดูจากร่องรอยหลักฐานที่บ่ง
ชี้ถึงการเป็นเมืองท่าพักเรือสำ�เภาที่ปรากฏเหลืออยู่

อาชีพการผูกขาดในระบบเจ้าภาษีนายอากรของ
ชาวจีน

ระบบการผูกขาดเจ้าภาษีนายอากรมีมาตั้งแต่สมัย
อยุธยาแล้ว เช่น การเก็บภาษีการเล่นการพนันโดยให้ชาวจีน
เป็นผู้ทำ�การผูกขาด การพนันจึงเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายในเวลา
นั้น สมัยต้นรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ ได้มีการให้สัมปทานการ
ผูกขาดภาษีแก่ปัจเจกชนชาวจีน ต่อเนื่องมาจากครั้งอยุธยา
ตอนปลายและสมัยธนบุรี ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ ๒
มีการขยายการผูกขาดระบบเจ้าภาษีนายอากรออกไปอีก เช่น
การผลิตและขายสุรา การเก็บรังนก ภาษีเรือ เป็นต้น ครั้นมา



ผ่านทางการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ ของราชสำ�นัก
เช่น มหาดไทย กลาโหม กรมท่าอื่นๆ ก่อนเป็นลำ�ดับแรก ใน
กรุงเทพ เจ้าภาษีนายอากรจะเรียกว่า ขุนนางเจ้าภาษีอากร
(เจ้าพนักงานภาษี) แต่ในต่างจังหวัดเรียกว่า กรมท่าจีน (เจ้า
พนักงานของกรมท่าจีน) ตามโครงสร้างดังกล่าว การแต่งตั้ง
เจ้าภาษีนายอากรนั้นจะต้องมีผู้อุปถัมภ์อยู่เบื้องหลัง ซึ่งได้แก่
บรรดาเจ้านายหรือขุนนางในระดับสูง จึงจะสามารถชนะการ
ประมูลเป็นเจ้าภาษีได้ (การให้เจ้าภาษีอากรมีตำ�แหน่งเป็นข้า
ในราชสำ�นัก จึงจะสามารถมีตัวแทนในศาลได้ เนื่องจากธุรกิจ
เกี่ยวกับภาษีนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับการดำ�เนินคดีอยู่บ่อยครั้ง
และเหตุผลอีกประการหนึ่ง ในระบบศักดินานั้น พระมหากษัตริย์
จะทำ�ธุรกิจกับขุนนางเท่านั้น)
ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ กล่าวถึงระบบเจ้าภาษีนาย
อากรว่า “เจ้าภาษีนายอากรต้องจ่ายเงินจำ�นวนมากให้กับผู้
อุปถัมภ์ตนเอง บรรดาขุนนางและข้าราชสำ�นักจำ�นวนมากจึง
อยากให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อยู่ภายใต้อุปถัมภ์ตนเองได้เป็น
เจ้าภาษีนายอากร ชาวจีนที่เป็นขุนนางเหล่านี้ ต่อมาได้เป็นต้น
ตระกูลขุนนางไทยที่สำ�คัญก็มากมาย”
จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าชาวจีนที่มายังสยาม
เมื่อแรกมิใช่ว่าจะร่ำ�รวยอะไรเลย แต่ด้วยความขยันขันแข็ง
ความอดออมส่วนตัว และการรู้จักขวนขวายหาโอกาสต่างๆ
ทำ�ให้ชาวจีนเหล่านี้ร่ำ�รวยขึ้นมา แต่ใช่ว่าพวกเขาเหล่านี้จะ
โชคดีทุกคน ชาวจีนบางคนแม้อยู่สยามเป็นเวลานานแล้วก็ตาม
ที แต่เมื่อถึงเวลาตายบางคนถึงกับไม่มีแม้ผืนดินฝังร่างตัวเอง
สำ�หรับผู้เขียนแล้วก็ยังขอยกย่องความดีของท่านเหล่านี้สืบไป

ภาพถายสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นตัวอยางการตั้งวงเลนพนัน

ในสมัยรัชกาลที่ ๓ รายได้ของราชสำ�นักมาจากการค้าสำ�เภา
กับต่างประเทศ และการให้เอกชนผูกขาดการเก็บภาษีส่งให้
ราชสำ�นักพร้อมกับการลดบทบาทการค้าของกษัตริย์ลง ขณะที่
สยามกำ�ลังเข้าสู่เศรษฐกิจที่ใช้เงินตราเป็นสำ�คัญ รัชกาลที่ ๓
ทรงรับคำ�แนะนำ�ของเจ้าพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) ใช้การ
ผูกขาดภาษีเพื่อแสวงหารายได้แทนการผูกขาดของหลวงเพียง
อย่างเดียว เพื่อให้ได้เงินภาษีในจำ�นวนที่แน่นอน โดยแต่ละปี
จะกำ�หนดจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ในการประมูลขอเป็นเจ้าภาษีนาย
อากรแต่ละชนิด มีพระคลังสินค้าเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการประมูลเจ้าภาษีทั้งหมด ตัวอย่างการผูกขาดภาษี
ที่สำ�คัญในสมัยรัชกาลที่ ๓ เช่น ภาษีบ่อนการพนัน พริก
ไทย ไม้แดง (ผลิตผลจากไม้เหล่านี้ให้เก็บจากผู้ที่จะนำ�ไปค้า
สำ�เภา)
การจะเป็นเจ้าภาษีนายอากรได้ ผู้ที่ต้องการเป็น
เจ้าภาษีนายอากรจะต้องกราบบังคมทูลต่อพระมหากษัตริย์

ความรู้คือประทีป

อานนท์ ตรังตรีชาติ
จบการศึกษาปริญญาตรี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ชื่นชอบและศึกษา
วัฒนธรรมประเพณีจีน เคยเขียนบทความเกี่ยวกับ
สุภาษิตจีนลงใน "ความรู้คือประทีป"
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From Qatar to Wales

The South Hook LNG Terminal is at the end of an integrated supply chain that brings liquefied natural gas (LNG) from
Qatar’s North field some 6,000 nautical miles to the coast of Wales. Dedicated with a royal ceremony this spring,
South Hook has extended Qatar’s reach into global markets and turned Wales into a new energy hub for the United
Kingdom.
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ความรู้คือประทีป
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คลังก๊าซธรรมชาติเหลว
อะเดรียติกเริ่มดำ�เนินการ
หน่วยผลิตใหม่เริ่มเดินเครื่อง
ไม่ทำ�ตัวเป็นจุดเด่น

แม้ เซ้าท์ ฮุก จะเป็นคลังก๊าซธรรมชาติเหลวที่ใหญ่
ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง แต่กลับมองแทบไม่เห็นเลยจากถนนใหญ่
ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้ตั้งแต่แรก
“เราใช้เวลาอยู่นานในการศึกษาเรื่องสภาพแวดล้อม
ของคลังนี้” มร. จอร์จ คาลโว ซึ่งอยู่ในทีมโครงการ เซ้าท์ ฮุก
มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ ถึง ๒๕๕๒ เล่าให้ฟัง “เรากำ�หนดให้เป็น
แบบนี้ เพื่ออนุรักษ์ความงามตามธรรมชาติในพื้นที่ ผลกระทบ
ต่อทัศนียภาพเป็นประเด็นสำ�คัญเรื่องหนึ่งที่มีการหยิบยกมา
พิจารณาในที่ประชุมก่อนหน้าอยู่หลายครั้ง”
ลักษณะสำ�คัญที่บ่งชี้ว่าสถานที่ใดเป็นคลังก๊าซ
ธรรมชาติเหลวสังเกตได้จากถังบรรจุผลิตภัณฑ์ เซ้าท์ ฮุก มีถัง
ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ที่สุดในโลกถึง ๕ ใบ แต่เพื่อ
ไม่ให้ถังเหล่านั้นอยู่เหนือภูมิทัศน์ชนบทที่เต็มไปด้วยเนินเขา
น้อยใหญ่อยู่รายรอบ ผู้รับเหมาจัดการขุดหน้าดินออกเป็นปริมาตร
๑.๕ ล้านลูกบาศก์หลา ให้โรงงานอยู่ต่ำ�ลงไป ๕๐ ฟุต ส่วนดิน
ที่ขุดก็นำ�ไปถมให้เป็นเนินอยู่บริเวณใกล้ๆ กันนั้น
“ความท้าทายอีกข้อหนึ่งคือ ท่าจอดเรือรูปตัวทีและ
โครงรับนำ�หนักสำ�หรับเรือบรรทุกก๊าซเข้าจอด” มร. ดาเนียล
วีกซินสกี้ ผู้จัดการโครงการคนปัจจุบันกล่าว “เราต่อเติมจาก
โครงสร้างเดิมแทนที่จะสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด เพื่อจำ�กัดผลกระทบ
ต่อแนวปะการังที่อยู่ใต้ท่าเรือให้น้อยที่สุด โครงสร้างเหล่านี้เป็น
ส่วนหนึ่งของโรงกลั่นนำ�มันเอสโซ่มิลฟอร์ด เฮเว่นในอดีต ซึ่ง
เคยเปิดดำ�เนินการในช่วงปี ๒๕๐๓ ถึง ๒๕๒๖”

๓๒

แปลและเรียบเรียงจากเรื่อง South
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ๓๑๙๕/๑๗-๒๙ ถนนพระราม ๔ ตู ปณ. ๑๘๙ กรุงเทพมหานคร โทร. ๐-๒๒๖๒-๔๐๐๐

ความรูคือประทีป เปนวารสารราย ๓ เดือน จัดพิมพและเผยแพรเปนอภินันทนาการโดยฝายประชาสัมพันธ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มาตั้งแตป
พุทธศักราช ๒๕๐๒ ความเห็นหรือขอเสนอแนะใดๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้ ยอมเปนของผูประพันธเอง บริษัท เอสโซฯ ไมจำเปนตองเห็นพองดวยเสมอไป
ออกแบบ บริษัท วี ทู อาร สตารดัสท จำกัด โทร. ๐-๒๗๑๘-๕๘๓๖-๘ พิมพที่ บริษัท ฐานการพิมพ จำกัด โทร ๐-๒๙๕๔-๒๗๙๙

