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บทคัดย่อ 
บทความนี้เป็นการศึกษาสถานภาพองค์ความรู้งานวิจัยด้าน “จีนศึกษา” ในประวัติศาสตร์นิพนธ์ภาคใต้2 

ข้อค้นพบจากการศึกษาพบว่า งานศึกษาภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นการศึกษากลุ่มคนท้องถิ่นใต้เป็นหลัก ทว่า งานศึกษา
ชาวจีนในฐานะส่วนหนึ่งของบริบทประวัติศาสตร์ภาคใต้พบว่ามีการศึกษาน้อย บทความนี้จึงชวนตั้งข้อสังเกต
เบื้องต้นต่อประเด็นดังกล่าวว่า แท้จริงแล้วชาวจีนที่อพยพเข้าตั้งรกรากยังพื้นที่ต่าง ๆ ของภาคใต้เป็นเวลาช้านาน 
ทั้งกลุ่มชาวจีนในฐานะคนตัวเล็กตัวน้อยในประวัติศาสตร์หรือแม้แต่กลุ่มชาวจีนในฐานะชนชั้นนำทางเศรษฐกจิและ
การเมือง ต่างมีบทบาทสำคัญในการเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใต้ผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ต่างๆมาอย่างช้านาน และเป็นกลุ่มคนที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ภาคใต้ที่ควรให้ความสนใจศึกษาในมิติ
มุมมองต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและรอบด้านมากข้ึน 
คำสำคัญ: จีนศึกษา , ประวัติศาสตร์นิพนธ์ภาคใต้ 
 

Abstract 
This article is a study of Southern Historiography : A Study of Knowledge of the Chinese 

Studies. The findings found that the study of the southern part is mainly the study of the local 
people. The Chinese study as part of the southern historical context found that there was little 
education. This article is therefore suggesting preliminary observations on such issues that Chinese 
people who migrated to settle in various areas of the South for a long time. Both Chinese as a 
small minority in history or even Chinese groups as an economic and political leader. Have played 
an important role in being a backlash that drives the economy of the southern region through 
various economic activities for a long time. The Chinese is a group of people who are part of the 
southern history that should pay attention to study in various perspectives in a systematic and 
more comprehensive way. 
Keyword: Chinese Studies, Southern Historiography 
 
 

 
1 อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2 การศึกษาบทความนี้เน้นศึกษาเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและตะวันตกเป็นหลัก 
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1. บทนำ 
นับแต่ในอดีตการศึกษางานประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยเป็นสมบัติของชนชั้นสูง ซึ่งชนชั้นสูงที่นี้หมายถึง ชน

ชั้นนำทางศาสนาและการเมือง อันหมายถึงวัดและราชสำนัก งานประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยที่เขียนโดยชนชั้นนำจึง
เป็นงานที่มีการศึกษาอย่างเป็นระบบและเป็นลายลักษณ์อักษร งานเขียนเหล่านี้ให้ความสำคัญกับการเกิดวิกฤต 
อัตลักษณ์ซึ่งเกิดขึ้นกับชนช้ันนำภายใต้บริบทเงื่อนไขที่ต่างกันในแต่ละห้วงเวลา งานประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยในอดีต
จึงมิได้ใส่ใจหรือให้ความสำคัญกับประชาชนสามัญทั่วไป งานประวัติศาสตร์ของกลุ่มคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคม  
จึงปรากฏในรูปของนิทาน นิยาย หรือตำนาน โดยมีการเล่าสืบต่อกันมาโดยมิได้จดเป็นลายลักษณ์อักษร3 

งานประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยในห้วงเวลาแรกผูกพันกับการตอบคำถามอันเกิดจากวิกฤตอัตลักษณ์ของชน
ชั้นนำเป็นสำคัญ แต่หลังจากนั้นนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา เกิดการตื่นตัวในการศึกษาเรื่องราวของ
ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ ่นได้เพิ ่มปริมาณขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
สถาบันการศึกษาระดับสูงขยายตัวออกสู่ต่างจังหวัด อีกทั้งคนในท้องถิ่นได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น และรัฐบาลมี
นโยบายส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ปัญญาชนในท้องถิ่นหันมาสนใจศึกษาความเป็นมา
ของท้องถิ่นหรือชุมชนตัวเอง การศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ในห้วงเวลาดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดขึ้นของงาน
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ท้องถิ่นไทย 

ยงยุทธ  ชูแว่น ตั้งข้อสังเกตว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทยแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 2 ช่วงใหญ่ๆ คือ 
ประมาณ พ.ศ. 2500 - 2520 และประมาณ พ.ศ. 2520 ถึงทศวรรษ 2540 โดยงานเขียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ช่วงเวลาดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขปัจจัยของการเกิดภาวะวิกฤตเกี่ยวกับปัญหาเอกลักษณ์ไทย ซึ่งไทยเผชญิกับ
บริบทสถานการณ์ต่าง ๆ ของโลกท้ังทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อาทิ สงครามเย็น ภัยคอมมิวนิสต์ เป็น
ต้น จากประเด็นดังกล่าวทำให้รัฐบาลไทยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสหรัฐอเมริกาในด้านต่าง ๆ จำนวนมาก จึง
เกิดการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงมีผู้ได้รับทุนการศึกษาต่างประเทศจำนวนมาก ภายหลังจึงทำให้
บุคคลผู้ได้รับทุนกลายเป็นนักวิชาการและอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่าง  ๆ และมุ่งความสนใจไปยังการศึกษา
เรื่องราวของท้องถิ่น เนื่องจากเห็นว่าการศึกษาสังคมไทยเฉพาะหน่วยใหญ่ระดับชาติไม่เพียงพอท่ีจะเข้าใจปัญหาได้
ทั้งหมด จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับหน่วยย่อยอันเป็นส่วนประกอบของชาติไทยด้วย 

ความตื่นตัวและความคึกคักของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เห็นได้จากการที่สถาบันการศึกษา เช่น 
วิทยาลัยครู สร้างหลักสูตรท้องถิ่นศึกษา อีกทั้งยังมีการก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมประจำจังหวัด เพื่อรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภาษา และวัฒนธรรมท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมสัมมนาทางด้านประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมท้องถิ ่นในจังหวัดต่าง ๆ อย่างต่อเนื ่อง โดยมีสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณที่สำคัญ และการสัมมนาดังกล่าวเฟื่องฟูสูงสุดในช่วงทศวรรษ 
2520 อันเป็นผลจากการดำเนินนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการหลัง  พ.ศ. 2516 ที่ส่งเสริม
และกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นได้เรียนรู้เรื่องราวของตนเองมากยิ่งขึ้น4 การจัดสัมมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นครั้งแรก

 
3 นิธิ  เอียวศรีวงศ์.  (2538).  200 ปี ของการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยและทางข้างหน้า. ใน กรุงแตก พระเจ้าตาก และประวัติศาสตร์

ไทย ว่าด้วยประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์. หน้า 2. 
4 ยงยุทธ  ชูแว่น.  (2550).  ครึ ่งศตวรรษแห่งการค้นหาและเส้นทางสู ่อนาคต ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย ว่าด้วยความเป็นมา 

สถานภาพ แนวคิด วิธีการศึกษา และบทบาทในสังคมปัจจุบัน.  หน้า 97-99. 



 

 

OR
AL

  2
10

 

เป็นการจัดสัมมนาประวัติศาสตร์และโบราณคดีสุโขทัย เมื่อ พ.ศ. 2503 โดยกรมศิลปากร การจัดงานดังกล่าว
นับเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการจัดสัมมนาประวัติศาสตร์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย 

การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้มีความตื่นตัวอย่างมากในช่วงทศวรรษ 2520 ถึงทศวรรษ 2530 
เห็นได้จากการจัดสัมมนาประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง และถลาง หลายครั้ง รวมถึงการเกิดวารสาร
ทางวิชาการของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิทยาครูในภาคใต้ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่น เช่น วารสารแลใต้ 
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และวารสารศรีวิชัย ของวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี เป็นต้น 

จากความตื่นตัวและความคึกคักของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ทำให้เกิดการศึกษาเรื่องราวในแต่ละ
ท้องถิ่นเพื่อตอบคำถามถึงความเป็นท้องถิ่นตน โดยงานของยงยุทธ ชูแว่น ชี้ให้เห็นว่างานการศึกษาประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นที่เกิดขึ้นเป็นการศึกษาภายใต้กรอบการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในกรอบประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีมิติ
สำคัญในการศึกษาสองด้านคือ การศึกษาที่ขยายรายละเอียดของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ชาติ และ
การศึกษาท่ีเสนอความเป็นตัวของตัวเองหรือความเป็นอิสระของท้องถิ่น5 
 

2. สถานภาพองค์ความรู้งานวิจัยประวัติศาสตร์นิพนธ์ภาคใต้ 
ภาคใต้เป็นภูมิภาคหนึ่งของไทย ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ขนาบด้วยอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออกและทะเล

อันดามันทางฝั่งตะวันตก ประกอบด้วย 14 จังหวัด ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงจังหวัดนราธิวาส ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มี
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีจำนวนมากแสดงให้
เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานและการก่อตัวของชุมชนบนพ้ืนท่ีแห่งนี้ กอรปกับมีการรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมภายนอกเข้ามา 
อาทิ วัฒนธรรมอินเดีย จีน และตะวันออกกลาง ผสมผสานกับวัฒนธรรมภายในท้องถิ่น ทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่
มีการปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรม กระทั่งก่อเกิดเป็นการบูรณาการวัฒนธรรมที่หล่อหลอมให้ภูมิภาคภาคใต้  
มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นเฉพาะตัว 

ยงยุทธ  ชูแว่น นักวิชาการที่ศึกษาประวัติศาสตร์ภาคใต้ได้แบ่งประเด็นงานที่ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ภาคใต้ในทศวรรษ 2500-2530 ไว้ 3 ประเด็น6 ได้แก่ การศึกษาภาคใต้ในมิติศูนย์กลางอำนาจของรัฐ 
การศึกษาภาคใต้ในมิติส่วนหน่ึงของรัฐในลุ่มน้ำเจ้าพระยา (พุทธศตวรรษที่ 19 - 25) และการศึกษาภาคใต้ในมิติสว่น
หนึ่งของรัฐประชาชาติ 

งานศึกษาภาคใต้ในมิติศูนย์กลางอำนาจของรัฐ เป็นเรื่องการศึกษาการก่อตั้งและพัฒนาการของชุมชน
โบราณและรัฐต่าง ๆ ที่ปรากฏในเอกสารและจารึกต่าง ๆ อาทิ งานศึกษาของ ศรีศักร  วัลลิโภดม (2521) เรื่อง 
ชุมชนโบราณในภาคใต้ ขณะที่งานศึกษาภาคใต้ในมิติส่วนหนึ่งของรัฐในลุ่มน้ำเจ้าพระยา เป็นการศึกษาภาคใต้ใน
ฐานะส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองอยุธยาและรัตนโกสินทร์ งานศึกษาประเด็นดังกล่าวนี้ปรากฏงานที่ศึกษา
ด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม อาทิ งานศึกษาของ ทวีศักดิ์   ล้อมลิ้ม (2515) เรื่อง 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับหัวเมืองประเทศราชมลายูในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  (พ.ศ.2325-2411), 
สงบ  ส่งเมือง (2518) เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างราชธานีกับหัวเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์, ดรุณี  แก้วม่วง (2525) เรื่อง ฐานะและความสำคัญของเมืองตรัง พ.ศ. 2532 - 2440, ยงยุทธ  ชูแว่น 
(2529) เรื่อง พัฒนาการของชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ถึงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18 

 
5 ยงยุทธ  ชูแว่น.  (2550).  เล่มเดิม. หน้า 125-128.  
6 อดิศร  ศักดิ์สูง.  (2547).  การศึกษาองค์ความรู้งานวิจัยประวัติศาสตร์ภาคใต้ในรอบทศวรรษ พ.ศ. 2537-2547. หน้า 8-16. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
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อดิศร  ศักดิ์สูง และคณะ (2547) ได้ศึกษาองค์ความรู้งานวิจัยประวัติศาสตร์ภาคใต้ไว้ในงานวิจัยเรื่อง 
การศึกษาองค์ความรู้งานวิจัยประวัติศาสตร์ภาคใต้ในรอบทศวรรษ พ.ศ. 2537-25477 โดยได้สังเคราะห์งานวิจัยที่
ศ ึกษาประวัต ิศาสตร์ภาคใต้ในรอบทศวรรษ ตั ้งแต่  พ.ศ. 2537-2547 และพบว่าหากแบ่งเกณฑ์การศึกษา
ประวัติศาสตร์ภาคใต้ตามแนวทางการแบ่งยุคสมัยในการศึกษาของยงยุทธ ชูแว่น ดังที่กล่าวตอนต้นนั้น ปรากฏ
ข้อมูลว่างานศึกษาองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ภาคใต้ในแต่ละห้วงเวลายังคงมีการพัฒนาองค์ความรู้ที่ต่อยอดใน
ประเด็นต่าง ๆ ตามยุคสมัย กล่าวคือ งานศึกษาภาคใต้ในมิติศูนย์กลางอำนาจของรัฐ ยังปรากฏงานที่ศึกษาการ
ก่อตั้งและพัฒนาการของชุมชนและรัฐโบราณต่าง ๆ โดยใช้หลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ในการวิเคราะห์ข้อมูล อาทิ งานศึกษาของ ปรีชา  นุ ่นสุข (2540) เร ื ่อง ประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช , 
ประวัต ิศาสตร์นครศรีธรรมราช : พัฒนาการของรัฐบนคาบสมุทรไทยในพุทธศตวรรษที ่ 11 - 19 (2542), 
ประวัต ิศาสตร์พุทธศาสนาในคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทย (2544) , ชัยวุฒิ  พิยะกุล (2541) เร ื ่อง 
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองพัทลุงเขาเก่าชัยบุรี เมืองพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  

ขณะที่งานศึกษาภาคใต้ในมิติส่วนหนึ่งของรัฐในลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ใน
รูปแบบเอกสารช้ันต้นทางราชการในการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้เห็นมุมมองอำนาจรัฐส่วนกลางท่ีมีต่อท้องถิ่นเป็นหลัก 
อาทิ งานศึกษาของ นวลศรี  พงศ์ภัทรวัต (2542) เรื่อง บทบาทผู้นำชาวจีนฮกเกี้ยนในเกาะภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ. 
2396 - 2475, รัชดาพร  ศรีภิบาล (2541) เรื่อง ความสำคัญของรังนกต่อเศรษฐกิจในภาคใต้ของประเทศไทย (พ.ศ.
2310 - 2482) , พนิตา  เอี่ยมสุวรรณ (2542) เรื่อง ความสำคัญของเศรษฐกิจของเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2325 
- 2439, ปิยนาถ  ลิ่มสกุล (2541) เรื่อง การศึกษาอิทธิพลของต่างประเทศจากสถาปัตยกรรมในเมืองภูเก็ต พ.ศ.  
2411 - 2468 ทว่างานศึกษาของกรรณิการ์  ตันประเสริฐ และคณะ (2540) เรื่อง รายงานการวิจัยสนองพระราช
ประสงค์เรื่องนครศรีธรรมราช : กรณีศึกษา (1) การตั้งถิ่นฐานที่กรุงชิง และพรุควนเคร็ง (2) จีน ประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี ผู้คน และวัฒนธรรม มีการเก็บข้อมูลภาคสนามประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้เห็นมุมมองการศึกษา
จากบริบทท้องถิ่นมากขึ้นกว่างานอ่ืน ๆ ที่ผ่านมา 

สำหรับงานศึกษาภาคใต้ในมิติส่วนหน่ึงของรัฐประชาชาติ แบ่งเป็นงานศึกษาด้านการเมือง อาทิ งานศึกษา
ของ สมทรง  นุ่มนวล (2537) เรื่อง บทบาทางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ระหว่าง พ.ศ. 2512 - 2535 , มานะ  ขุนวีช่วย (2547) เรื่อง ชุมโจรแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 
และงานศึกษาภาคใต้ในมิติส่วนหน่ึงของรัฐประชาชาติที่ศึกษาด้านเศรษฐกิจ อาทิ นันดา  แก้วสุวรรณ (2537) เรื่อง 
พัฒนาการของการผลิตและการค้ายางพาราในภาคใต้ พ.ศ. 2488 - 2516 , มลิวรรณ  รักษ์วงศ์ (2543) เรื่อง กำเนิด
และพัฒนาการของเมืองหาดใหญ่ พ.ศ. 2458-2484 การศึกษางานวิจัยภาคใต้ในประเด็นดังกล่าวใช้หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในรูปแบบเอกสารชั้นต้นทางราชการเป็นหลัก ทำให้เห็นมุมมองจากอำนาจรัฐส่วนกลางเป็นหลัก
มากกว่าบริบทท้องถิ่น ขณะที่งานศึกษาของ พรพิไล  เลิศวิชา (2545) เรื่อง พลวัตเศรษฐกิจชุมชนลุ่มน้ำไชยา, ชลิตา  
บัณฑุวงศ์ และอนุสรณ์  อุณโณ (2545) เรื่อง พลวัตเศรษฐกิจชุมชนภาคใต้ตอนบนฝั่งตะวันออก, กิตติ  ตันไทย 
(2546) เรื่อง เศรษฐกิจท้องถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าวและยางพารา ตั้งแต่ พ.ศ. 2439 - 
2539, เลิศชาย  ศิริชัย (2546) เรื่อง พัฒนาการการใช้ทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา : ศึกษากรณีประมงพื้นบ้าน, 
อุทิศ  สังขรัตน์ (2546) เรื่อง การแลกเปลี่ยนผลผลิตของชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาในสมัยเรือเมล์ (พ.ศ. 2465-

 
7 อดิศร  ศักดิ์สูง และคณะ.  (2547).  เล่มเดิม. หน้า 42-60. 
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2516), สงบ  ส่งเมือง (2547) เรื่อง เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคใต้ในรอบห้าทศวรรษที่ผ่านมา  มีการยกระดับวิธี
การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนโดยการใช้ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์บูรณาการร่วมกับวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ โดยใช้
ทฤษฎีมาร์กซิสม์เป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นท่ีภาคสนาม ทำให้งานวิจัยประวัติศาสตร์ภาคใต้
มีแนวทางในการศึกษาท่ีต่างจากเดิม 

จากงานศึกษาองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ภาคใต้ที่อดิศร  ศักดิ์สูง และคณะ ได้ศึกษาวิเคราะห์ไว้จะเห็นไดว้า่
ผลงานส่วนใหญ่เน้นศึกษาหัวเมืองสำคัญของภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช สงขลา และภูเก็ต ขณะที่งานศึกษาใน
มิติประวัติศาสตร์ท้องถิ่นซึ่งมีความพยายามที่จะศึกษาและทำความเข้าใจท้องถิ่นจากพลวัตภายในท้องถิ่นเองนั้น 
ปรากฎโดยมากในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นหลัก องค์ความรู้ของพื้นที่ศึกษาอื่น ๆ ในภาคใต้ยังปรากฏให้เห็นน้อย 

การศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาคใต้ในรอบทศวรรษ 2500 - 2530 ที่ผ่านมาเป็นการศึกษา
เพื่อทำความเข้าใจภาคใต้ในฐานะท้องถิ่นที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติ งานศึกษาส่วนใหญ่จึงเน้นบทบาทอำนาจรัฐใน
การปกครองภาคใต้ซึ่งมีสถานะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติ ทั้งมิติด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
วัฒนธรรม และหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาเป็นเอกสารช้ันต้นทางราชการเป็นหลัก งานศึกษา
ส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายรัฐท่ีมีต่อภาคใต้ภายใต้อำนาจรัฐจากส่วนกลาง  

ขณะที่ในทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา กระแสความเป็นท้องถิ่นได้รับความสนใจจนนำสู่การออกรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเน้นให้ความสำคัญกับท้องถิ่น ทั้งมิติสิทธิพลเมือง ความเข้มแข็งของ
ชุมชน ฯลฯ ทำให้วงวิชาการเริ่มมีการตื่นตัวในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมากขึ้น และวิธีการศึกษามีการใช้
ข้อมูลสัมภาษณ์จากการลงพื้นที่เพื่อเข้าใจสภาพปัญหาของพื้นที่ศึกษามากขึ้น องค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ในมิติท้องถิ่นหรือชุมชนที่ศึกษาความเปลี่ยนแปลงจากพลวัตภายใน
ท้องถิ่นหรือชุมชนนั้น ๆ โดยหน่วยงานด้านการสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ได้ขับเคลื่อนงานวิจัยด้านท้องถิ่น ปรากฏชุดโครงการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจำนวนมาก ทำให้ช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือชุมชนได้ขยายตัวมากขึ้น การศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ภาคใต้ในทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา จึงมุ่งเน้นศึกษาวิถีและพลังท้องถิ่น ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่
ทำให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและเกิดการพัฒนา งานวิจัยสำคัญในช่วงเวลานี้ อาทิ งานศึกษาของ สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 
(2544) เรื่อง โครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้กับการพัฒนา, สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์ และคณะ (2544) เรื่อง  
จีนทักษิณ  วิถีและพลัง, สารูป  ฤทธิ์ชู (2543) เรื่อง ตามรอยช้างแลใต้, อมรา  ศรีสุชาติ (2544) เรื่อง สายราก
ภาคใต้ : ภูมิลักษณ์ รูปลักษณ์ และจิตลักษณ์, ศุลีมาน  นฤมล วงศ์สุภาพ (2544) เรื่อง สายใยตระกูล “จีนภูเก็ต” 
แลวิถีและพลังมังกรใต้, อาคม  เดชทองคำ (2546) เรื่อง ผูกโยด : วิถีและพลัง (ศึกษาการผูกเกลอ ผูกดอง และขนบ
นิยมการอุปถัมภ์ของผู้คนสามจังหวัดชายขอบรอบทะเลสาบสงขลา), วิมล  ดำศรี (2544) เรื่อง วัฒนธรรมข้าวและ
พลังอำนาจรอบทะเลสาบสงขลา , ชวลิต อังวิทยาธร (2544) เรื่อง การแลกเปลี่ยนและการค้าข้าวบริเวณชุมชนรอบ
ทะเลสาบสงขลา, ณรงค์  บุญสวยขวัญ (2543) เรื่อง วิถีชีวิตของประชาชนพื้นลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากการ
พัฒนาของรัฐ ระยะแผนพัฒนาฉบับที่ 1 - 8 , อาคม  เดชทองคำ (2547) เรื่อง หัวเชือกวัวชน ฯลฯ โดยงานศึกษาใน
ห้วงเวลาดังกล่าวนี้มีการใช้แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเป็นกรอบคิดสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบกับการใช้
ข้อมูลภาคสนามเพื่อความเข้มข้นในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผลของการศึกษาพบว่าวิถีและพลังท้องถิ่นใต้เป็นแรง
ขับเคลื่อนสำคัญของบริบทภายในท้องถิ่นที่ทำให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและเกิดการพัฒนา 
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3. สถานภาพองค์ความรู้งานวิจัยด้าน “จีนศึกษา” ในประวัติศาสตร์นิพนธ์ภาคใต้  
งานศึกษาประวัติศาสตร์ภาคใต้ในรอบสองทศวรรษ (2540 - 2560) ที ่ผ ่านมานี ้ ปรากฏงานศึกษา

ประวัติศาสตร์ภาคใต้ในมิติชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีมุมมองในการศึกษาจากพลวัตภายในท้องถิ่นมากขึ้น ทว่างานศึกษา
ประวัติศาสตร์ภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นการศึกษากลุ่มคนท้องถิ่นใต้เป็นหลัก งานศึกษาชาวจีนในฐานะส่วนหนึ่งของ
บริบทประวัติศาสตร์ภาคใต้พบว่ามีการศึกษาน้อย บทความนี้จึงเสนอข้อสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานภาพองค์
ความรู้งานวิจัยประวัติศาสตร์ภาคใต้ โดยต้องการแสดงให้เห็นว่า งานศึกษาประวัติศาสตร์ภาคใต้มิติจีนศึกษาหรอืมติิ
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับชาวจีนในสังคมภาคใต้ ปรากฏงานศึกษาประเด็นดังกล่าวในทิศทางใด และควรมีทิศทางใน
การศึกษาประเด็นดังกล่าวเช่นไรต่อไป 

ชาวจีนเป็นกลุ่มคนที่อพยพเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับสังคมไทยมาช้านาน และได้พัฒนาบทบาทจากการเป็นจีน
อพยพมาสู่การเป็นส่วนหนึ่งของราชสำนักสยาม มีบทบาทในการเป็นเจ้าภาษีนายอากร เจ้าเมือง ข้าราชสำนัก ฯลฯ 
รวมทั้งการเป็นผู้มีบทบาทในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระทั่งกล่าวได้ว่าชาวจีนจัดเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในชนชั้นกระฎุมพี 
เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าชาวจีนเข้ามาปฏิสัมพันธ์พร้อมกับปรับตัวจากจีนต่างด้าวเข้าพึ่งใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร 
ขุนนางราชสำนักสยาม พ่อค้าวาณิช และการเป็นพลเมืองไทยโดยสมบูรณ์ 

งานวิจัยด้านจีนศึกษาชิ้นสำคัญที่ศึกษาชาวจีนในสังคมไทย ได้แก่ งานศึกษาของ  G. William Skinner 
เรื่อง Chinese society in Thailand : an analytical history8 (สกินเนอร์, จี. วิลเลียม. เรื่อง สังคมจีนในประเทศ
ไทย : ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์)9 เสนอข้อถกเถียงสำคัญเรื่องการปรับตัวของชาวจีนในการกลืนกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของพลเมืองไทย และมีงานศึกษาอัตลักษณ์ความเป็นจีน ได้แก่ งานศึกษาของ Richard J. Coughlin เรื่อง Double 
Identity, the Chinese in Modern Thailand10 ศึกษาอัตลักษณ์ชาวจีนที่มีการปรับตัวตามบริบทในสังคมไทย 
หรือเรียกว่ามีลักษณะเป็นทวิอัตลักษณ์  

ขณะที่งานศึกษาชาวจีนในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของบริบทประวัติศาสตร์ภาคใต้มีการศึกษาน้อย ส่วนใหญ่
เป็นการศึกษาในบริบทด้านจีนศึกษาซึ่งเน้นการธำรงรักษาความเป็นจีนในมิติวัฒนธรรมและความเชื่อต่างๆของชาว
จีนในสังคมภาคใต้ อาทิ งานศึกษาของ ศุภการ  สิริไพศาล และคณะ (2549) เรื่อง ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชนชาวจีนเมืองหาดใหญ่จากอดีตถึงปัจจุบัน11, ศุภการ  สิริไพศาล (2550) เรื่อง จีนหาดใหญ่ : 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคม12, ศุภการ  สิริไพศาล และอภิเชษฐ  กาญจนดิฐ (2550) เรื่อง พิธีกรรมและ
ความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาจากอดีตถึงปัจจุบัน13 ทำให้การศึกษาชาวจีนในฐานะ
ส่วนหนึ่งของท้องถิ่นใต้ เพื่อเข้าใจบทบาทและความสำคัญของชาวจีนในมิติด้านอื่นๆนอกเหนือจากมิติวัฒนธรรม
เป็นหลักปรากฏน้อย และไม่ได้ทำให้เข้าใจชาวจีนในภาคใต้อย่างมีพลวัต ซึ่งแท้จริงแล้วชาวจีนเป็นกลุ่ มคนที่มี

 
8 G. William Skinner.  (1957).  Chinese society in Thailand : an analytical history. 
9 ดูเพิ่มเติมใน สกินเนอร์, จี. วิลเลียม.  (2548).  สังคมจีนในประเทศไทย : ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์. 
10 Richard J. Coughlin.  (1961).  Double Identity, the Chinese in Modern Thailand. 
11 ศุภการ  สิริไพศาล และคณะ.  (2549).  ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนชาวจีนเมืองหาดใหญ่จากอดีตถึง

ปัจจุบัน. 
12 ศุภการ  สิริไพศาล.  (2550).  จีนหาดใหญ่ : ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคม. 
13 ศุภการ  สิริไพศาล และอภิเชษฐ กาญจนดิฐ.  (2550).  พิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทยเช้ือสายจีนบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาจาก

อดีตถึงปัจจุบัน. 
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บทบาทโดดเด่นทางด้านเศรษฐกิจ เป็นกลุ่มคนท่ีมีบทบาทในฐานะฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ 
อาทิ กิจการเหมืองแร่ กิจการโรงสีข้าว กิจการยางพารา ฯลฯ ทั้งมิติการเป็นพ่อค้าคนกลาง ผู้ประกอบการ และกลุ่ม
ทุน กระทั่งนำพาให้ชาวจีนในภาคใต้บางกลุ่มสามารถก้าวข้ึนเป็นกลุ่มชนช้ันนำทางเศรษฐกิจและการเมืองท้องถิ่นใน
ภาคใต้  

จากการศึกษาองค์ความรู้งานวิจัยด้านจีนศึกษาในประวัติศาสตร์ภาคใต้ในทศวรรษ 2540 - ทศวรรษ 
2560 สามารถแบ่งกลุ่มศึกษาชาวจีนในมิติต่าง ๆ สองประเด็น คือ งานศึกษาชาวจีนในฐานะชนช้ันนำทางเศรษฐกิจ
ภาคใต้ และงานศึกษาชาวจีนในฐานะกลุ่มคนตัวเล็กตัวน้อยในประวัติศาสตร์ภาคใต้  

งานศึกษาชาวจีนในฐานะชนชั้นนำทางเศรษฐกิจภาคใต้ งานศึกษาส่วนใหญ่มุ่งเน้นศึกษาบทบาทของชาว
จีนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ เช่น กิจการเหมืองแร่ กิจการโรงสีขาว กิจการสวนยางพารา ฯลฯ 
ได้แก่ งานศึกษาของกรรณิการ์ ตันประเสริฐ และคณะ (2540) เรื่อง นครศรีธรรมราช กรณีศึกษา 1) การตั้งถิ่นฐาน
ที่กรุงชิงและพรุควนเคร็ง 2) จีน : ประวัติศาสตร์ โบรารณคดี ผู้คนและวัฒนธรรม14, สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์ และคณะ 
(2544) เรื่อง จีนทักษิณ วิถีและพลัง15, ศุลีมาน  นฤมล วงศ์สุภาพ (2544) เรื่อง สายใยตระกูลงานทวี แลวิถี และ
พลังมังกรใต้16, อรทัย  สัตยสัณห์สกุล (2544) เรื่อง ลักษณะการค้าของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลนคร
สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงก่อนใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2488 - 2503)17, ศรีสุพร  ช่วงสกุล (2547) เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเมืองสงขลา พ.ศ. 2385 
- 247218, ลลิดา  เกิดเรือง (2549) เรื่อง บทบาทของชาวจีนต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองตรัง พ.ศ. 
2458 - ทศวรรษที่ 252019, อรทัย  สัตยสัณห์สกุล (2556) เรื่อง ชีวประวัติและบทบาทของชาวจีนและชาวไทยเช้ือ
สายจีน 6 ตระกูลที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ในเขตเมืองเก่าสงขลาบ่อยาง สมัยช่วงรัชกาลที่ 5 ถึงก่อนใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2411 - 2503)20 งานศึกษาชาวจีนในกลุ่มนี้เป็นการศึกษา
ชาวจีนท่ีมีบทบาททางเศรษฐกิจและกลายเป็นกลุ่มชนช้ันนำทางเศรษฐกิจในภาคใต้ งานศึกษาประเด็นดังกล่าวนี้จึง
เห็นเฉพาะบทบาทของพ่อค้าและนายทุนจีนที่ก้าวขึ้นมามีอำนาจในกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง  ๆ ในภาคใต้ แต่ไม่
เห็นภาพการปฏิสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ กับชาวจีนกลุ่มอื่น และมีข้อมูลจำกัดเฉพาะพื้นท่ีศึกษา  

ทว่างานศึกษาของ ภูวดล  ทรงประเสริฐ (2546) เรื ่อง ทุนจีนปักษ์ใต้ : ภูมิหลังเบื ้องลึกทุนใหญ่โพ้น
ทะเล21, The Overseas Chinese : ลอดลายมังกรโพ้นทะเล22 และงานศึกษาของ ศุภการ  สิริไพศาล (2560) เรื่อง 

 
14 กรรณิการ์  ตันประเสริฐ (บรรณาธิการ).  (2540).  นครศรีธรรมราช กรณีศึกษา 1) การตั้งถิ่นฐานที่กรุงชิงและพรุควนเคร็ง 2) จีน : 

ประวัติศาสตร์ โบรารณคดี ผู้คนและวัฒนธรรม.  
15 สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์ และคณะ.  (2544).  จีนทักษิณ วิถีและพลัง.  
16 ศุลีมาน  นฤมล วงศ์สุภาพ.  (2544).  สายใยตระกูลงานทวี แลวิถี และพลังมังกรใต้. 
17 อรทัย  สัตยสัณห์สกุล.  (2544).  ลักษณะการค้าของชาวไทยเช้ือสายจีนในเขตเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงก่อนใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2488 – 2503).  
18 ศรีสุพร  ช่วงสกุล.  (2547).  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเมืองสงขลา พ.ศ.2385-2472.  
19 ลลิดา  เกิดเรือง (2549).  บทบาทของชาวจีนต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองตรัง พ.ศ. 2458-ทศวรรษที่ 2520. 
20 อรทัย  สัตยสัณห์สกุล.  (2556).  ชีวประวัติและบทบาทของชาวจนีและชาวไทยเช้ือสายจีน 6 ตระกูลที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์

ในเขตเมืองเก่าสงขลาบ่อยาง สมัยช่วงรัชกาลที่ 5  ถึงก่อนใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2411-2503).  
21 ภูวดล  ทรงประเสริฐ.  (2546).  ทุนจีนปักษ์ใต้ : ภูมิหลังเบื้องลึกทุนใหญ่โพ้นทะเล. 
22 ภูวดล  ทรงประเสริฐ.  (2545).  The Overseas Chinese : ลอดลายมังกรโพ้นทะเล. 

http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%20%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
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พัฒนาการของกลุ่มทุนและเครือข่ายธุรกิจท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน 23 เป็นงานศึกษา
กลุ่มทุนจีนในภาคใต้ที่มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายการค้าของกลุ่มทุนจีนในประเทศและนอกประเทศ ซึ่งเป็นงานที่
เห็นพลวัตและการปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มทุนจีนภาคใต้กับกลุ่มทุนจีนอ่ืน ๆ 

สำหรับงานศึกษาชาวจีนในฐานะกลุ่มคนตัวเล็กตัวน้อยในประวัติศาสตร์ภาคใต้ ได้แ ก่ งานศึกษาของ 
ศุลีมาน  นฤมล วงศ์สุภาพ (2547) เรื่อง บทบาทคนจีนผู้สร้างเมืองหาดใหญ่ : ศึกษาผ่านเรื่องราวคนจีนในยุคขุน
นิพัทธ์จีนนคร24 และงานศึกษาของปิยชาติ  สึงตี และสิรีธร  ถาวรวงศา (2553) เรื่อง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ของกลุ ่มชาวจีนฮกจิวในภาคใต้ของประเทศไทย : กรณีศึกษาชุมชนชาวจีนฮกจิว อำเภอนาบอน จังหวัด
นครศรีธรรมราช25 งานศึกษากลุ่มนี้เป็นมิติใหม่ของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่มีการศึกษากลุ่มคนตัวเล็กใน
ประวัติศาสตร์ เพื่อสะท้อนความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรมของรัฐที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ของชาวจีนในฐานะส่วนหน่ึงของท้องถิ่น และชาวจีนในฐานะคนตัว
เล็กได้กลายเป็นกลุ่มคนที่พัฒนาตนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเป็นฟันเฟืองหนึ่งในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ภาคใต้ในเวลาต่อมา 

องค์ความรู้งานวิจัยด้านจีนศึกษาในประวัติศาสตร์ภาคใต้ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เน้นศึกษาบทบาทชาวจีนในมิติ
เฉพาะพื้นถิ่น ยังขาดภาพการศึกษาเครือข่ายกลุ่มชาวจีนเชิงมหภาคที่มีความเชื่อมโยงกับบริบทประเทศและบริบท
โลก อาทิ เครือข่ายกลุ่มพ่อค้าและกลุ่มทุนจีน ที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชาวจีนใน
ภาคใต้ และงานศึกษาชาวจีนส่วนใหญ่เป็นการศึกษากลุ่มชนชั้นนำทางเศรษฐกิจ ขณะที่งานศึกษาชาวจีนในฐานะ
กลุ่มคนตัวเล็กในประวัติศาสตร์ปรากฏน้อย อย่างไรก็ตามจากการศึกษาองค์ความรู้งานวิจัยด้านจีนศึกษาใน
ประวัติศาสตร์ภาคใต้ทำให้พบว่า กลุ่มชาวจีนในฐานะคนตัวเล็กในประวัติศาสตร์หรือแม้แต่กลุ่มชาวจีนในฐานะชน
ชั้นนำทางเศรษฐกิจ ต่างมีบทบาทสำคัญในการเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใต้ผ่านกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจต่าง ๆ มาอย่างช้านาน และเป็นกลุ่มคนท่ีเป็นส่วนหน่ึงของประวัติศาสตร์ภาคใต้ที่ควรให้ความสนใจศึกษา
ในมิติมุมมองต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและรอบด้านมากข้ึน 
 

4. แนวพินิจในการศึกษางานวิจัยด้าน “จีนศึกษา” ในประวัติศาสตร์นิพนธ์ภาคใต้ 
แนวพินิจทางประวัติศาสตร์แนวใหม่สำหรับนำมาเป็นกรอบคิดในการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยด้าน “จีน

ศึกษา” ในประวัติศาสตร์นิพนธภ์าคใต้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และเปิดพื้นที่ให้มีการนำวิธีวิทยาแบบใหม่มา
ปรับใช้กับบริบทพื้นที่ภาคใต้ ควรมีการนำแนวพินิจทางประวัติศาสตร์ 2 แนวทาง คือ ประวัติศาสตร์จากเบื้องล่าง
และจุลประวัติศาสตร์ มาใช้เป็นระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษา เพื่อให้องค์ประธานของประวัติศาสตร์มีความ
หลากหลายและรอบด้านมากข้ึน 

ประวัติศาสตร์จากเบื้องล่าง (History from below) เป็นแนวพินิจทางประวัติศาสตร์ที่มุ่งศึกษามวลชน
หรือคนระดับล่างของสังคมที่มักไม่ถูกกล่าวถึงในประวัติศาสตร์นิพนธ์แนวอ่ืนๆ แนวพินิจทางประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้น
ในหมู่ปัญญาชนฝ่ายซ้ายในอังกฤษมาก่อนในทศวรรษ 1960 โดยงานศึกษาของอี พี ธอมป์สัน (E. P. Thompson) 

 
23 ศุภการ  สิริไพศาล.  (2560).  พัฒนาการของกลุ่มทุนและเครือข่ายธุรกิจท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน. 
24 ศุลีมาน  นฤมล วงศ์สุภาพ.  (2547).  บทบาทคนจีนผู้สร้างเมืองหาดใหญ่ : ศึกษาผ่านเร่ืองราวคนจีนในยุคขุนนิพัทธ์จีนนคร.  
25 ปิยชาต ิ สึงตี และสิรธีร  ถาวรวงศา.  (2553).  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มชาวจีนฮกจิวในภาคใต้ของประเทศไทย : 

กรณีศึกษาชุมชนชาวจีนฮกจวิ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช.  
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เรื่อง The Making of the English Working Class (1963) เป็นงานบุกเบิกชิ้นสำคัญที่ให้ความสนใจในการศึกษา
คนธรรมดาสามัญในฐานะองค์ประธานของประวัติศาสตร์ แนวคิดสำคัญในการใช้แนวพินิจประวัติศาสตร์จากเบื้อง
ล่างในการศึกษาประวัติศาสตร์จึงเน้นศึกษากลุ่มคนธรรมดาสามัญและประเด็นที่ไม่เคยได้รับความสนใจจากสังคม
เป็นตัววิเคราะห์ข้อมูลหลัก อาทิ เด็ก ผู้หญิง เพศสภาวะ วัฒนธรรมประชา ความเชื่อ การใช้เวลาว่าง วิถีชีวิต ฯลฯ26 

จุลประวัติศาสตร์ (Micro History) เป็นแนวพินิจทางประวัติศาสตร์ที่มุ่งศึกษาประเด็นหรือพื้นที่ขนาดเล็ก 
และเน้นประวัติศาสตร์ของคนธรรมดาสามัญที่ถูกลืมไปในประวัติศาสตร์  การศึกษาแนวนี้เน้นให้ปัจเจกบุคคลได้มี
บทบาทเป็นผู้กระทำการและการเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคมที่ครอบงำชีวิต  งานศึกษาชิ้นสำคัญที่ใช้
แนวพิพิจดังกล่าว คือ งานของ คาร์โล  กินส์เบิร ์ก (Carlo Ginzburg) เรื ่อง The Cheese and the Worms 
(1976)27 

แนวพินิจทางประวัติศาสตร์ทั้งสองแนวทางมีฐานคิดมาจากแนวคิดมาร์กซิสต์ ซึ่งเน้นให้ความสนใจกลุ่ม
มวลชนระดับล่างของสังคม ทำให้เป็นแนวทางในการศึกษาประวัติศาสตร์ที่ต่างจากเดิมที่มุ่งเน้นศึกษากลุ่มชนช้ันนำ
ระดับบนเท่านั้น เปลี่ยนเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านเรื ่องราวของกลุ่มคนธรรมดาสามัญหรือคนตัวเล็กใน
ประวัติศาสตร์ เพื่อสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังนั้นหากงานวิจัยดา้น 
“จีนศึกษา” ในประวัติศาสตร์นิพนธ์ภาคใต้มีการนำแนวพินิจทางประวัติศาสตร์จากเบื้องล่างและจุลประวัติศาสตร์
เป็นวิธีวิทยาในการวิจัยเชิงพื้นที่ในบริบทภาคใต้ โดยการวิเคราะห์ชาวจีนในมุมมองอื่น  ๆ ที่ต่างจากแนวทางที่มี
การศึกษากันมา นอกเหนือจากกลุ่มชนชั้นนำทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรม มาศึกษากลุ่มคน
ธรรมดาสามัญที่ไม่ได้รับความสนใจ โดยมุ่งศึกษาวิเคราะห์และเชื่อมโยงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคใต้ จะทำให้เพิ่มมิติการศึกษาด้าน “จีน
ศึกษา” ในประวัติศาสตร์นิพนธภ์าคใต้ที่มีมุมมองและวิธีการศึกษาท่ีหลากหลายมากข้ึน 
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