
ศลิปศาสตร์ปริทศัน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 : 1 

1 
 

การตั้งถิ่นฐานและการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยน 
ในชุมชนบางน้้าผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ* 

Settlement and Cultural Transition : A Case Study of Fukienese  
in Bang Nam-pheung Community, Samutprakarn Province 

 
                                             MR. CHANGLONG  LAN (เอกราช)** 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ผูว้ิจัยค้นพบว่า ชุมชนบางน้้าผึง้นอกจากมีชาวไทย ชาวมอญ และชาวจีนแต้จิ๋วแล้ว ยังมีชาว
ฮกเกี้ยนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทส้าคัญมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในและภายนอกชุมชน กลุ่มคนฮกเกี้ยนที่
เป็นแกนส้าคัญเหล่านี้ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในชุมชนบางน้้าผึง้ จังหวัดสมุทรปราการมากกว่า 100 ปี มาแล้ว  
มูลเหตุในการอพยพประกอบไปด้วยปัจจัยหลักที่ส้าคัญ ๓ ส่วนคือ ๑) ความยากจนภายในประเทศจีน  ๒) ความอุดม
สมบูรณ์ของพื้นที่บางน้้าผึ้ง ๓) ความสามารถในการปรับตัวของชาวจีนฮกเกี้ยน ซึ่งเหตุเบื้องต้นดังกล่าวก่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันภายในชุมชน ผลของการปรับตัวและผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมจีนฮกเกี้ยนและวัฒนธรรมไทย ปรากฏให้เห็นร่องรอยทางวัฒนธรรมต่างๆ เช่น วัด ศาลเจ้า สุสานจีน  ร้านค้า
โชวห่วย  เครือข่ายตระกูลแซ่ของคนรุ่นต่อมา เป็นต้น ซ่ึงในปัจจุบันลูกหลานชาวจีนฮกเกี้ยนกลายเป็นแกนส้าคัญในการ
ท้าธุรกิจในพื้นที่ ทั้งนี้กลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยนที่บางน้้าผึ้ง สามารถปรับตัวและเรียนรู้การสมานฉันท์กับคนในพื้นที่ได้เป็น
อย่างดี  ในขณะเดียวกันได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมของตนให้กับคนในบริเวณบางน้้าผึ้งด้วย  การศึกษาครั้งนี้ช่วย เติมให้เป็น
ประวัติศาสตร์ความเป็นจีนถิ่นที่อยู่ในสังคมไทย และสะท้อนให้เห็นพื้นที่การบูรณาการของคนจีนฮกเกี้ยนในบางน้้าผึ้ง 
ซึ่งพัฒนาการท้องถิ่นดังกล่าวเป็นปรากฏการณ์ของความเป็นจีนถิ่นในสังคมไทยที่น่าสนใจอย่างยิ่ง. 
ค้าส้าคัญ : การตั้งถิ่นฐาน   การปรับเปลี่ยน   ชาวฮกเกี้ยน   ชุมชนบางน้้าผึง้ 
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Settlement and Cultural Transition : A Case Study of Fukienese  
in Bang Nam-pheung Community, Samutprakarn Province 

                                             Changlong  Lan 
 

Abstract 

 This research found that in Bang Nam-pheung, in addition to local Thais, Mons and Teachius, 
there are Fukienese, who play a significant role in driving the economy both inside and outside the 
community. These residents immigrated into Bang Nam-phueng and settled there over a century 
ago. The main factors leading to their immigration were the poverty in China, the abundance of Bang 
Nam-pheung, and the adaptibility of the Fukienese. These initial causes gave rise to a process of 
learning and cultural exchange within the community. Results of the adaptability and cultural mixing 
of Fukienese culture and Thai culture can be seen in temples, shrines, Chinese cemeteries, local 
groceries or sho-huay, and Chinese family-name networks. Today, Fukienese descendents have 
become a key hub of the local business community. The Fukienese in Bang Nam-phueng have been 
able to adapt themselves and learn how to live in harmony with the local residents, who have 
exchanged their own cultural traditions with the Fukiense as well. This research helps fill in aspects 
of the history of the Chinese living in Thai society and of the cultural exchange between local Thais 
and the Fukienese in Bang Nam-phueng. 

 
Keywords: settlement, cultural transition, Fukienese, Bang Nam-phueng community 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศลิปศาสตร์ปริทศัน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 : 3 

3 
 

บทน้า 
มณฑลฮกเกี้ยน (ฝูเจี้ยน) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน พื้นที่ทางบกติดกับมณฑล 

เจ้อเจียง  มณฑลเจียงซีและมณฑลกวางตุ้ง  ด้านขวามือของมณฑลเป็นที่ตั้งของเกาะไต้หวัน ปัจจุบันชาวจีนฮกเกีย้น
ส่วนใหญ่พูดภาษาหมิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาษาท้องถิ่นในประเทศจีน มณฑลฮกเกี้ยนเป็นมณฑลที่มีภูเขามากและมี
พื้นที่ราบน้อย มีค้าพูดค้าหนึ่งสามารถพรรณนาถึงลักษณะภูมิประเทศของมณฑลฮกเกี้ยน  นั่นก็คือ “80 เปอร์เซ็นต์เป็น

ภูเขาหิน 10 เปอร์เซ็นต์เป็นสายน้้า และอีก 10 เปอร์เซ็นต์เป็นที่ดิน” ค้าว่า หม่ิน (闽) คือ ชื่อย่อของมณฑลฮกเกี้ยนใน
ประวัติศาสตร์ของประเทศจีน  มณฑลฮกเกี้ยนเป็นมณฑลหนึ่งที่มีประชาชนอพยพออกนอกประเทศตั้งแต่อดีต 

ชาวจีนฮกเกี้ยนได้เดินทางมาถึงประเทศไทยและอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไม่น้อยกว่า 500 ปี  ตาม
หลักฐานทางประวัติศาสตร์  ชาวจีนฮกเกี้ยนเริ่มอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่ประเทศไทยในสมัยอยุธยา ประมาณ ปี 
พุทธศักราช 2020 ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบรมไตรโลกนาถ  มีชาวจีนฮกเกี้ยนเดินทางมาค้าขายในประเทศไทย ชื่อ 
เจี่ยบุ่นปิน (Xie Wenbin ตามส้าเนียงภาษาจีนกลาง) ชาวฮกเกี้ยนคนนี้ได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณจนได้รับ
พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น “ ออกขุน ”  ต่อมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 
1  ได้มีการแปลสามก๊กฉบับของ หลอกว้านจงเป็นภาษาไทยครั้งแรกในปี พ.ศ. 2345 (“สามก๊ก” ม.ป.ป. : ออนไลน์) 
ร่องรอยที่บ่งบอกการมีอยู่ของชาวจีนฮกเกี้ยน ปรากฏอยู่ในชื่อของวรรณกรรมเรื่องสามก๊ก ตัวละครในเรื่องวรรณคดี
เรื่องนี้ได้รับการอ่านออกเสียงเป็นส้าเนียงจีนฮกเกี้ยน ชาวจีนฮกเกี้ยนยังมีบทบาทส้าคัญทางเศรษฐกิจของไทย  กล่าวคือ 
ช่วงรัชกาลที่  3 ภาคใต้ของประเทศไทยมีการท้าเหมืองแร่  ซ่ึงเป็นแร่ธาตุที่ต้องการของตลาดโลก  จึงท้าให้มีชาวจีน
ฮกเกี้ยนอพยพเข้ามาประเทศไทยมาเป็นกุลีเหมืองแร่ และอพยพเข้ามาเป็นจ้านวนมากขึ้นในรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5  
ต่อมาทางราชการไทยจึงแต่งตั้งให้ชาวจีนฮกเกี้ยนด้ารงต้าแหน่งเป็นเจ้าเมืองปกครอง หัวเมืองทางภาคใต้  เช่น นาย หวู
หยาง 

จากอดีตถึงปัจจุบันชาวจีนฮกเกีย้นและชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนได้สร้างคุณูปการต่อสังคมไทยเป็นอเนก
อนันต์  ลูกหลานชาวจีนฮกเกี้ยนส่วนใหญ่ในปัจจุบันได้รับสัญชาติไทยและได้กลายเป็นชาวไทยเชื้อสายจีน   ซึ่งได้รับการ
หล่อหลอมทั้งวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทย  กลายเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ได้ช่วยกันสร้างสรรค์ความเข้มแข็งให้กับระบบ
เศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย   การศึกษาวัฒนธรรมจีนฮกเกี้ยนในประเทศไทยยุคปัจจุบัน  จะช่วยให้เกิดความเข้า
ใจความเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้อง  ท้าความเข้าใจระบบความสัมพันธ์ใหม่ของจีนถิ่นฮกเกี้ยนในสังคมไทยใหม่ ตลอดจนช่วย
เปิดพื้นที่ในการสื่อสารเรื่องจีนถิ่นฮกเกี้ยนในสังคมไทย เพื่อขยายผลการเรียนรู้ บทเรียน ภูมิปัญญาของคนจีนฮกเกี้ยน
รุ่นก่อน น้ามาปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อไป  ชาวไทยเชือ้สายจนีฮกเก้ียนบางสว่นมีการรวมตัวกันเพ่ือร้ือฟ้ืน
วัฒนธรรมจีนฮกเกี้ยนดั้งเดิม  เพราะวัฒนธรรมจีนฮกเกี้ยนเป็นสมบัติอันล้้าค่าที่คนรุ่นเก่าต้องการมอบให้แก่ลูกหลาน 
 จากความส้าคัญดังกล่าวข้างต้น  ท้าให้ผู้วิจัยสนใจที่มุ่งศึกษาเหตุปัจจัยการตั้งถิ่นฐาน  การปรับเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมของชาวจีนฮกเกี้ยนในประเทศไทย  ในต้าบลบางน้้าผึง้ อ้าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็น
พื้นที่ของกลุ่มจีนฮกเกี้ยนทีเ่ข้ามาตั้งถิ่นฐานยาวนานมากกว่า 100 ปี จากการส้ารวจพื้นที่ในเบื้องต้นผู้วิจัยพบร่องรอย
ชาวจีนฮกเกี้ยนได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในต้าบลบางน้้าผึ้งที่น่าสนใจหลายอย่าง  นอกจากชุมชนแล้ว ยังมีสุสานจีนฮกเกี้ยนอยู่
ในบริเวณวัดบางน้้าผึ้งใน  ซ่ึงเป็นหลักฐานส้าคัญที่ยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงของชุมชนฮกเกี้ยนในพื้นที่บางน้้าผึ้ง ซึ่งกลุ่ม
คนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นบรรพบุรุษของคนไทยเชื้อสายจีนปัจจุบันในพื้นทีและบริเวณใกล้เคียงของชุมชน  นอกจากนี้ ยัง
พบการตั้งถิ่นฐานที่ขยายไปถึงตัวอ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการด้วย 

พื้นที่บริเวณต้าบลบางน้้าผึง้แห่งนีโ้ดยความเข้าใจดั้งเดิม  เป็นถิ่นฐานของชาวไทยและชาวมอญในการรับรู้ของ
คนทั่วไป  แต่เมื่อผู้วิจัยลงไปส้ารวจในชุมชนจึงไดพ้บความหลากหลายของกลุ่มคนจีน ซ่ึงมีบทบาทสูงในฐานะเป็นกลไก
ส้าคัญในการค้าขายภายในชุมชน ผู้วิจัยต้องการเลือกพื้นที่แห่งนี้เพราะเห็นความส้าคัญในการด้ารงอยู่อย่างเป็นระบบ
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ของกลุ่มคนจีนฮกเกี้ยนในอดีต ทั้งด้านพื้นที่ของการเชื่อมต่อทางการค้า พื้นที่ทางการเกษตร เส้นทางการขนส่งสินค้า 
และการผสมผสานวัฒนธรรมในมิติต่างๆ ซึ่งเป็นรอยต่อทางประวัติศาสตร์ที่ส้าคัญของคนไทยและคนจีนฮกเกี้ยน  ท้ังน้ี
เหตุผลประการส้าคัญอีก้ออหนึ่งกคคือ แมอจีนฮกเกี้ยนจะอยยยเ้อามาตั้งแต่สมัยอยุธยา  แต่มีการศึกษาประวัติศาสตร  
และวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องจีนฮกเกี้ยนนออยมาก จึงเป็นที่มาในการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในกลุ่มจีน
ฮกเกี้ยน  จะช่วยท้าให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้แนวคิดในการปรับตัวของกลุ่มลูกหลานชาวจีนฮกเกี้ยนตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั  เพื่อการประสานร่องรอยของความเป็นจีนฮกเกี้ยนที่อาจสูญหายไปในไม่ช้า  และช่วยให้เกิดการ
ทบทวนความรู้เชื่อมต่อระหว่างวัฒนธรรมจีน-ไทย ท้าให้การมีอยู่ของลูกหลานจีนฮกเกี้ยนและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมไทย เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน และการพัฒนาต่อยอดต่อไปในฐานะที่ต้าบลบางน้้าผึ้งเป็นแหลง่
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและก้าลังได้รับความนิยมอย่างสูงในขณะนี้ 

สิ่งส้าคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปจากเหตุผลอื่นๆ คือ  การศึกษาเรื่อง “การตั้งถิ่นฐานและการปรับเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนในชุมชนบางน้้าผึง้ จังหวัดสมุทรปราการ” จะช่วยท้าให้ความทรงจ้าที่ยังมีอยู่
ของลูกหลานชาวจีนฮกเกี้ยนในปัจจุบันได้รับการรื้อฟื้น  สืบทอดและสั่งสมในฐานะที่มีคุณค่ายิ่งขึ้นเพราะเป็นคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ที่เรามักมองข้ามไป การศึกษาวิจัยผ่านประวัติศาสตร์การบอกเล่าถึงเรื่องราวของบรรพบุรุษที่อพยพมา
จากมณฑลฮกเกี้ยน  การศึกษาวิถีชีวิตของคนจีนฮกเกี้ยนในอดีต การท้ามาค้าขาย และการสืบสาวเครือข่ายทางสังคม
ชาวจีนฮกเกี้ยน เป็นประเด็นที่ขาดหายไปในประวัติศาสตร์ชุมชนของคนในพื้นที่บางน้้าผึ้งเท่ากับเปน็การช่วย”เติมเต็ม”
ความเป็นมาของกลุ่มจีนถิ่นในสังคมไทยให้ชัดเจนเพิ่มข้ึนอีกกลุ่มหนึ่ง 
วัตถุประสงค ้องการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาเหตุปัจจัยในการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยนที่ต้าบลบางน้้าผึง้   อ้าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

2. เพื่อวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจีนฮกเกี้ยนที่ต้าบลบางน้้าผึง้   อ้าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

1.  เก็บรวบรวมข้อมูลที่ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา 
2.  ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง   เพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม      ผู้วิจัย

จะท้าการส้ารวจและท้าความคุ้นเคยกับกลุ่มตัวอย่างโดยผ่านผู้บริหารตลาดน้้าบางน้า้ผึ้ง   ผู้น้าศาสนาและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การส่วนบริหารส่วนต้าบล 

3.  ด้าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม   โดยผู้วิจัยพยายามเลือกสัมภาษณ์ผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ในประเด็นที่
จะศึกษาภายในต้าบลบางน้้าผึง้  ในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบร่วมวงพูดคุย  และสัมภาษณ์เดี่ยว 
(รายบุคคล) แบบเจาะจงเฉพาะตัว  และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน  และผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสังเกตทั่วไป  
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมพร้อมทั้งถ่ายภาพหรือท้าแผนผัง แผนที่ประกอบเพื่อสร้างความเป็นพื้นที่ชัดเชนมากขึ้น 

4.  ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล   ในขั้นนี้ผู้วิจัยจะน้าข้อมูลจากเอกสาร  การสัมภาษณ์  และการสังเกตมาวิเคราะห์
สังเคราะห์  และสรุปตามขอบเขตเนื้อหาที่ก้าหนดไว้  และเพื่อความสมบูรณ์ชัดเจนของเนื้อหา  ผู้วิจัยจะพิจารณาเลือก
ข้อมูลประเภทต่างๆ ทั้งที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับเนื้อหาน้ามาประกอบร่วมในการวิเคราะห์ 

5.  น้าเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
ผลการวิจัย 

จากเอกสารและการสัมภาษณ์บุคคลที่ส้าคัญในชุมชนบางน้้าผึ้ง   อ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  
ผู้วิจัยได้วิเคราะหผ์ลการวิจัยเบื้องต้นดังต่อไปนี้ 

1. เหตุปัจจัยที่ท้าใหอชาวจีนฮกเกี้ยนอยยยเ้อามาตั้งถิ่นฐานในชุมชนบางน้้าผ้ึง จังหวัดสมุทรปราการ 
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ปัจจัยที่ท้าให้ชาวฮกเกี้ยนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในชุมชนบางน้้าผึง้มีปัจจัยภายในของประเทศจีน  ปัจจัยของ
ชุมชนบางน้้าผึ้ง และปัจจัยเฉพาะชาวฮกเกี้ยนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน  ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยหลักที่ส้าคัญ ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้จ้าแนกออกเป็นปัจจัยย่อย 5 ประการ  ได้แก่  ความยากจนในการด้าเนินชีวิตที่ประเทศจีน   การแนะน้าของ
ญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยมาก่อน ลักษณะนิสัยของชาวไทยในชุมชนบางน้้าผึ้ง  ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่นแหล่งน้้า คุณภาพของที่ดินในต้าบลบางน้้าผึ้ง และความสะดวกของคมนาคมในชุมชนบางน้้าผึ้ง 

1.1 ความยากจนในการด้าเนินชีวิตที่ประเทศจีน 
ก่อนที่ชาวจีนฮกเกี้ยนรุ่นแรกจะอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในชุมชนบางน้้าผึ้ง  ชาวจีนฮกเกี้ยนประสบความ

ยากล้าบากในประเทศจีนโดยเฉพาะภาวะแวดล้อมสังคม  ผู้วิจัยได้ส้ารวจเอกสารจีนและพบว่า  หลังจากรัชสมัย
จักรพรรดิเฉียนหลง (พ.ศ. 2278-2338) ตอนปลาย ระบอบการปกครองของรัฐบาลชิงล้าสมัย  ขุนนางส่วนใหญ่ทุจริต  
เกิดสงครามฝิ่นครั้งแรก (พ.ศ. 2383)   ต่อมาเกิดกบฏชาตินิยมไท่ผิง (พ.ศ. 2394)  และสงครามฝิ่นครั้งที่สอง (พ.ศ. 
2399)  กองทหารอังกฤษและฝรั่งเศสโจมตีกรุงปักกิ่ง (พ.ศ. 2403)  สงครามระหว่างจีนกับญี่ปุ่น (พ.ศ. 2437) กองทหาร
แปดประเทศร่วมกันโจมตีกรุงปักกิ่ง (พ.ศ. 2443)  เป็นต้น  ปัจจัยและเหตุการณ์ดังกล่าวล้วนมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของสังคมจีนและส่งผลสะเทือนถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนอย่างรุนแรง   

เนื่องจากรัฐบาลชิงถูกบังคับให้ชดใช้ค่าปฏิกรสงครามให้กับต่างประเทศ  รัฐบาลจึงต้องเพิ่มภาษีต่างๆ ขึ้น “ใน
รัชสมัยจักรพรรดิเสียนเฟิง (พ.ศ. 2393-2404)  อัตราภาษี 3% ได้ปรับขึ้นเป็น 3.3%” “ในรัชสมัยจักรพรรดิกวางสู 
(พ.ศ. 2418-2451) ปี พ.ศ. 2442 รัฐบาลมีมาตรการแสวงหางบประมาณเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินถึง 6 ประการ  แต่
ในนั้นมีมาตรการที่เกี่ยวกับการเพิ่มภาษี สี่ประการ  ได้แก่  ภาษีเกลือ  ภาษีสมุนไพร  ภาษีที่ดินและบ้านพัก  และภาษี
การจ้าหน่ายบุหรี่และสุรา” (Houlin Cheng. 2551 : Online) รัฐบาลชิงเพิ่มภาษีต่างๆ มากขึ้น  ชีวิตของชาวจีนจะ

ยากล้าบากมากขึ้น  ชาวฮกเกี้ยนในสมัยนั้นก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน  ตาม เซ่ียเหมินซื่อจื่อ《厦门市志》(
ฉบับ พ.ศ. 2547) บันทึกไว้ว่า “ ในรัชสมัยจักรพรรดิกวางสูปี พ.ศ. 2445  ชาวอ้าเภอถงอันของมณฑลฮกเกี้ยนไม่พอใจ
เสวีนหย่ง (เจ้าหน้าที่เก็บภาษี)  หลายพันคนจึงไปท้าลายหน่วยงานที่เก็บภาษี” (Houlin. 2551 : Online) จาก
เหตุการณ์ที่เกิดในอ้าเภอถงอันของมณฑลฮกเกี้ยน แสดงให้เห็นว่า  ภาวะวิกฤตทางบ้านเมืองในสมัยราชวงศ์ชิงเริ่ม
รุนแรงมากขึ้น ชาวฮกเกี้ยนส่วนใหญ่ต้องด้าเนินชีวิตอย่างล้าบากในประเทศจีน  จ้าเป็นต้องอพยพไปอยู่ในท่ีปลอดภัย
กว่า  สอดคล้องกับข้อมูลภาคสนามที่ว่า  “เนื่องจากคุณปู่กับคณุย่ามีชีวิตที่ยากจนในมณฑลฮกเกี้ยน  ท้ังสองท่านจึงจ่าย
ค่าโดยสารให้กับเจ้าของเรือที่เดินทางมายังประเทศไทย  แล้วลงเรือที่ท่าน้้าเอ้หมึง (XiaMen หรือเซี่งเหมิน) หลังจากคุณ
ปู่กับคุณย่ามาถึงประเทศไทย  ทั้งสองท่านได้ไปเช่าส่วนส้มที่บางมดก่อน แต่ตอนหลังบางมดเกิดน้้าท่วมและโรคห่า  คุณ
ปู่และคุณย่าจึงเข้ามาตั้งถิ่นฐานในชุมชนบางน้้าผึง้และเช่าสวนของชาวไทยมาปลูกพืชต่างๆ” (นางฉวี  ศิริประวัติกุล.  1 
เมษายน 2554 : สัมภาษณ์)  นอกจากครอบครัวของนางฉวี  ศิริประวัติกุล แล้ว  ยังมีครอบครัวชาวฮกเกี้ยนในชุมชน
บางน้้าผึง้เคยด้าเนินชีวิตอย่างล้าบากในประเทศจีนด้วย  คนเหล่านี้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในชุมชนบางน้้าผึ้งเพราะต้องการหา
ทางออกให้กับครอบครัวทั้งในประเทศจีนกับประเทศไทย 

สังคมจีนในสมัยราชวงศ์ชงิตอนปลายไม่มีความมั่นคงและรัฐบาลเพิ่มอัตราภาษีต่างๆมากขึ้น จึงท้าให้ชีวิตของ
ชาวจีนฮกเกี้ยนประสบความยากจน ชาวจีนฮกเกี้ยนรุ่นแรกอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในชุมชนบางน้้าผึ้งนี้  เพราะต้องการ
หารายได้มาให้กับครอบครัวที่อยู่ในประเทศจีนและประเทศไทย  ด้วยเหตุดังกล่าวนี้  จึงสรุปได้ว่า การด้าเนินชีวิตที่
ยากล้าบากในประเทศจีนเป็นปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้ชาวฮกเกี้ยนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในชุมชนบางน้า้ผึ้ง 

1.2 การแนะน้า้องญาติย่ีนอองที่อยู่ในประเทศไทยมาก่อน 
ชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่ประเทศไทยเป็นจ้านวนมากในสมัยราชวงศ์ชิงตอนปลาย ดังนั้น ชาว

ฮกเกี้ยนที่อยู่ในประเทศจีนนั้น  บางคนอาจจะมีญาติอาศัยอยู่ในประเทศไทย  ถ้ามีชีวิตที่ยากจนในประเทศจีน  ชาว
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ฮกเกี้ยนที่มีญาติอยู่ในประเทศไทยจึงสามารถเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อติดต่อญาติ  และขอความช่วยเหลือจากญาติ
พี่น้องที่มาอยู่มาก่อน   ถึงแม้ชีวิตของญาติพี่น้องยังไม่ดีอย่างที่คิด  แต่ก็ยังดีกว่าอยู่ที่ประเทศจีน  ซึ่งเป็นทางออกที่ท้าให้
ชาวฮกเกี้ยนในจีนเกิดความหวังต่อชีวิตของตนมากขึ้น   

ชาวฮกเกี้ยนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในชุมชนบางน้้าผึ้งนั้น  บางคนมีญาติพี่น้องอยู่ในประเทศไทยมาก่อน  
ญาติพี่น้องเหล่านี้เป็นบุคคลที่แนะน้าให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในชุมชนบางน้้าผึง้  “มีญาติคนหนึ่งชื่ออิดกี  แซ่โค้ว  บ้านอยู่ท่ี
ตรอกจันทร์  ถนนเจริญกรุง  กรุงเทพฯ  เป็นคนที่เดินทางไปกลับระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทยบ่อยๆ  ภายใต้
ค้าแนะน้าของญาติคนนี้  คุณพ่อ (ไท้ก่้า  แซ่โค้ว) จึงเดินทางมาประเทศไทยในปี พ.ศ. 2453 เนื่องจากญาติพี่น้องที่อยู่
แปดริ้วก็มีชีวิตที่ยากจน  อิดกี  แซ่โค้วจึงแนะน้าให้คุณพ่อและญาติคนอื่นไปเช่าสวนพืชที่ต้าบลบางน้้าผึ้ง  ต้าบลบางกอ
บัวและต้าบลบางกระเจ้า อ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  อิดกี  แซ่โค้วรู้จักชาวไทยที่อยู่ในต้าบลดังกล่าว
เป็นอย่างดี ” (นายชวนฮวด  แซ่โค้ว.  24 กรกฎาคม 2554  : สัมภาษณ์ ) หลังจากชาวฮกเกี้ยนเข้ามาตั้งถิ่นฐานใน
ชุมชนบางน้้าผึ้ง  ชาวฮกเกี้ยนเหล่านี้ก็ด้าเนินชีวิตต่อไปจนตั้งครอบครัวได้ในชุมชนแห่งนี้  ในปัจจุบัน  ลูกหลานชาว
ฮกเกี้ยนบางคนยังท้าธุรกิจส่วนตัวและอาศัยอยู่ในชุมชนบางน้้าผึ้ง   

ญาติที่แนะน้าให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในชุมชนบางน้้าผึ้งนั้น  คงจะรู้จกัเจ้าของที่ดินในชุมชนบางน้้าผึ้งและสภาพ
สังคมไทยเป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังต้องค้านึงถึงความสะดวกในการติดต่อซึ่งกันและกัน  เพราะชาวฮกเกี้ยนที่เพิ่งอพยพ
เข้ามาในประเทศไทยนั้น  อาจจะมีอุปสรรคและความยากล้าบากในการติดต่อสื่อสารกับชาวไทย  ถ้าญาติพี่น้องอยู่ห่าง
กันเกินไป  ก็จะไม่สามารถติดต่อและช่วยเหลือกันในยามประสบปัญหาเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที  อย่างไรก็ตาม  การ
แนะน้าของญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท้าให้ชาวฮกเกี้ยนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในชุมชนบางน้้าผึ้ง   

 
  1.3 ลักษณะนิสัย้องชาวไทยในชุมชนบางน้้าผึ้ง 

ในรอบศตวรรษที่ผ่านมา  รัฐบาลไทยอาจจะมีนโยบายจ้ากัดจ้านวนชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศ
ไทย แต่ชาวจีนฮกเกี้ยนสามารถเดินทางมาประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง  ชาวไทยส่วนใหญ่เป็นคนมีใจโอบอ้อมอารี  ไม่
รังเกียจชาวต่างชาติต่างภาษา  หลังจากชาวฮกเกี้ยนอพยพเข้ามาในประเทศไทย   ก็ได้อยู่ร่วมกับชาวไทยอย่างสันติ แต่
บางครั้งอาจจะเกิดความขัดแย้งบ้าง ในชุมชนบางน้้าผึ้ง  จังหวัดสมุทรปราการ  ชาวจีนฮกเกี้ยนรุ่นแรกที่อพยพเข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานนี้  ไม่มีที่ดินของตนเอง ดังนั้น  จึงต้องเช่าสวนและที่ดินของชาวไทยมาปลูกพืชต่างๆ  หลังจากได้ปรึกษาหารือ
กับชาวไทยที่เป็นเจ้าของ  ชาวไทยก็ยอมเช่าสวนและที่ดินของตนให้กับชาวฮกเกี้ยนที่ยากจน  ส่วนชาวฮกเกี้ยนก็ยอม
เสียคา่เช่าให้กับชาวไทยที่อยู่ในชุมชน  ไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือความขัดแย้งอะไร  ชาวฮกเกี้ยนและชาวไทยในชุมชนก็
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาได้ดี 

จากการสัมภาษณ์นายสมศักดิ์  ส้าลีรัตน์ ( 24 กรกฎาคม 2554  :  สัมภาษณ์) ชาวไทยในชุมชนบางน้้าผึ้ง ซ่ึง
เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน  จังหวัดสมุทรปราการได้กล่าวว่า “ไม่ว่าจะเป็นชาวฮกเกี้ยนหรือชาวจีนกลุ่มภาษาอื่นมา
ขอเช่าสวนหรือที่ดิน ชาวไทยก็อนุญาตเช่าสวนและที่ดินให้กับชาวจีนฮกเกี้ยน เพราะชาวไทยเห็นชาวจีนฮกเกี้ยนเหล่านี้
มีความซื่อสัตย์ น่าเชื่อถือ เนื่องจากชาวฮกเกี้ยนมีชีวิตที่ยากล้าบากในชุมชน ชาวไทยจึงตัดสินใจให้เช่าสวนของตน
เพื่อให้ชาวจีนฮกเกี้ยนสามารถด้าเนินชีวิตได้ดีขึ้น ส่วนค่าเช่าที่ดินนั้น  ชาวไทยก็ไม่ได้คิดค่าเช่ามากเกินไป  เมื่อถึง
เทศกาลส้าคัญของจีน  เช่น  เมื่อถึงหน้าเทศกาลวันตรุษจีน วันสาร์ทจีน  ชาวจีนฮกเกี้ยนมักจะน้าหมู เห็ด เป็ด ไก่มา
ก้านัลเพื่อนบ้านที่เป็นครอบครัวชาวไทยในชุมชนเสมอ ซึ่งเป็นการแสดงออกความขอบคุณต่อน้้าใจของชาวไทย 
นอกจากนี้ชาวไทยบางคนยังบริจาคเงินให้กับชาวฮกเกี้ยนเพื่อซ่อมแซมศาลเจ้าฮกเกี้ยนขนาดย่อมในต้าบลบางกระเจ้า  
ซึ่งห่างจากชุมชนบางน้้าผึง้ไม่ไกลนัก  เมื่อชาวฮกเกี้ยนรุ่นแรกเสียชีวิต  ชาวไทยก็ไม่รังเกียจที่จะให้ลูกหลานน้าศพของ
บรรพบุรุษไปฝังอยู่บริเวณวัดบางน้้าผึ้งใน 
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ชาวไทยในชุมชนบางน้้าผึง้ไม่รังเกียจและยินดีให้ความช่วยเหลือชาวฮกเกี้ยนที่มาจากประเทศจีน คนเหล่านี้จึง
มีชีวิตที่ดีกว่าในประเทศจีนและสามารถตั้งครอบครัวที่ชุมชนนี้ในช่วงเวลาต่อมา  ขณะที่ชาวไทยยอมให้เช่าสวนของตน  
เพราะชุมชนบางน้้าผึ้งมีประชากรน้อย แต่มีที่ดินว่างเปล่ามาก จึงเท่ากับสามารถสร้างรายได้พิเศษ  ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
สรุปว่า  ลักษณะนิสัยของชาวไทยในชุมชนบางน้้าผึ้งเป็นปัจจัยที่ท้าให้ชาวฮกเกี้ยนสามารถอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานได้  
เพราะความโอบอ้อมอารี  การให้อภัย  ของชาวไทยเป็นสิ่งดึงดูดให้ชาวฮกเกี้ยนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในชุมชนนี้  ประกอบกับ
การพิสูจน์คุณลักษณะส้าคัญของชาวฮกเกี้ยนเองที่ขยันขันแข็งและไม่ย่อท้อ ปรากฏการณ์ของคน 2 ชาติ จึงเป็นตัวอย่าง
ที่ดีของการใช้ที่ดินที่ว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

1.4 ความอุดมสมบูรณ ้องที่ดินในต้าบลบางน้้าผึ้ง 
ในแนวคิดที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานนั้น  สากล  สถิตวิทนันท์ (2532 : 7-9) ได้กล่าวว่า 

“บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากน้้าจะมีการตั้งถิ่นฐานอยู่หนาแน่น  เพราะมีที่ดินที่อุดมสมบูรณ์  ผลผลิตทางการเกษตร
ก็จะสูงมาก“  ต้าบลบางน้า้ผึ้งตั้งอยู่ในอ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้้าท่วมถึงริมแม่น้้า
เจ้าพระยา ดังนั้นบริเวณนี้จึงได้รับอิทธิพลจากน้้าทะเลเป็นอย่างมาก  เพราะน้้าทะเลจะหนุนเข้ามาตามล้าคลองต่างๆ 
ในชุมชน  แล้วเข้าสู่พื้นที่ในสวนของชาวบ้านเป็นส่วนใหญ่  ดินบริเวณต้าบลบางน้้าผึ้งจึงมีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วย
แร่ธาตุและสารอาหารที่จ้าเป็นแก่พืชนานาชนิด 

ก่อนที่จะเข้ามาตั้งถิ่นฐานในชุมชนบางน้้าผึง้  มีปรากฏการณ์ที่ชาวฮกเกี้ยนบางคนไปอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องที่
อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงญาติพี่น้องส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท้าสวนสับปะรด ต่อมาจึงอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในชุมชน
บางน้้าผึง้  เพราะญาติพี่น้องยังด้าเนินชีวิตอย่างยากล้าบาก “เมื่อนาย จินฮง  แซ่โค้วจากมณฑลฮกเกี้ยนเดินทางมายัง
แปดริ้วของประเทศไทย  ตอนแรกยังอยู่กับญาติของตนก่อน  เพราะมีญาติพี่น้องเกือบ 300 คนอยู่ในชุมชนเดียวกันที่
แปดริ้ว ซึ่งคนส่วนใหญ่ท้าสวนสับปะรด ต่อมา เนื่องจากรายได้ไม่พอกับการครองชีพได้และมีลูกหลานมาก  ดังนั้น นาย 
จินฮง  แซโ่ค้วจึงตัดสินใจอพยพไปที่อื่นเพื่อเช่าสวนมาท้าการเกษตร หลังจากพบสวนที่เหมาะกับการปลูกมะพร้าวใน
ชุมชนบางน้้าผึ้ง  นาย จินฮง  แซ่โค้วก็อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่นี่และท้าสวนมะพร้าว ” (นางไฉ๋  แซ่ตัน.  24 กรกฎาคม 
2554 : สัมภาษณ์) จากการสัมภาษณ์ของนางไฉ๋  แซ่ตัน  ผู้วิจัยยังได้ทราบว่า  สามีของนางไฉ๋  แซ่ตันเป็นชาวฮกเกี้ยน
แท้ๆ ที่เดินทางมาจากมณฑลฮกเกี้ยนในปี พ.ศ. 2489 ชื่อ บุ้นไค้  แซ่โค้ว ปัจจุบันมีอายุ 87 ปี หลังจากมาอยู่กับบิดาใน
ชุมชนบางน้้าผึ้ง  ได้ประกอบอาชีพการท้าสวนมะพร้าว  รายได้ของครอบครัวส่วนใหญ่มาจากการท้าสวนมะพร้าว   

เนื่องจากชาวจีนฮกเกี้ยนท่ีอพยพเข้ามาประเทศไทยนั้นล้วนมีชีวิตที่ยากจน  ดังนั้นชาวฮกเกี้ยนที่เคยประกอบ
อาชีพการท้าเกษตรจึงต้องแสวงหาที่ดินที่ดีเพื่อหารายได้แก้ไขปัญหาความยากจนของตนและญาติพี่น้อง  จากครอบครัว
ชาวฮกเกี้ยนที่อยู่ในชุมชนบางน้้าผึ้งนั้น  แสดงให้เห็นว่ารายได้ทางการเกษตรเป็นสิ่งที่ส้าคัญส้าหรับคนที่ยากจน  แต่
ผลผลิตทางการเกษตรที่มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของที่ดิน  ชาวฮกเกี้ยนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานใน
ชุมชนบางน้้าผึ้งเป็นจ้านวนมากเพราะที่นี่มีที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งปัจจุบันลูกหลานชาวฮกเกี้ยนยังคงอาศัยรายได้ที่มา
จากการท้าสวน สรุปได้ว่าเหตุปัจจัยด้านความอุดมสมบูรณ์ของที่ดินในต้าบลบางน้้าผึ้งเป็นปัจจัยดึงดูดท่ีท้าให้ชาว
ฮกเกี้ยนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบางน้้าผึง้ 

1.5 ความสะดวก้องเสอนทางคมนาคมในชุมชนบางน้้าผึ้ง 
ตามแนวคิดการตั้งถิ่นฐานของ สากล  สถิตวิทนันท์ (2532 : 7-9) ที่กล่าวไว้ว่า “ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็น

องค์ประกอบที่ส้าคัญอย่างหนึ่งในการตั้งถิ่นฐาน บริเวณเส้นทางคมนาคมที่มาตัดกัน  อาจเป็นทางเกวียน  ทางเท้า  ทาง
เรือ  ทางรถยนต์  ซ่ึงเป็นท้าเลที่มีการสัญจรผ่านไปมาอยู่เสมอ  เหมาะที่จะตั้งบ้านเรือนร้านค้า  เพราะสะดวกด้านการ
ติดต่อและยังเป็นโอกาสให้สามารถแลกเปลี่ยนซื้อสินค้าได้ง่าย“ จากการส้ารวจผู้วิจัยได้พบว่า ในชุมชนบางน้้าผึ้ง  มี
คลองธรรมชาติจา้นวน 6 สาย  ส่วนใหญ่เป็นล้าคลองสายเล็กๆ  แต่ทั้งหมดเชื่อมต่อกับแม่น้้าเจ้าพระยา จากนั้น 
เส้นทางคมนาคมทางน้้าของชุมชนบางน้้าผึง้จึงมีความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรหรือสินค้าอื่นๆ  



ศลิปศาสตร์ปริทศัน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 : 8 

8 
 

เนื่องจากชุมชนบางน้้าผึ้งมีลา้คลองธรรมชาติที่เชื่อมต่อกับแม่น้้าเจ้าพระยา  ชาวฮกเกี้ยนรุ่นแรกจึงสามารถ
ขนส่งผลผลิตการเกษตรไปจ้าหน่ายที่อื่นและสั่งซื้อสินค้าอย่างอื่นมาจ้าหน่ายในชุมชน  ล้าคลองธรรมชาติในชุมชนบาง
น้้าผึ้งจงึนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ส้าคัญสา้หรับชาวจีนฮกเกี้ยนที่ท้าสวนการเกษตร  “คุณปู่มักจะใช้เรือขนส่งของในสวนและของ
แห้งไปขายที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  แล้วซื้อเกลือ กุ้งแห้ง น้้าปลา ฯลฯ กลับมาขายในชุมชน” (นางฉวี  ศิริประวัติกุล.  
1 เมษายน 2554 : สัมภาษณ์)  นอกจากนี้ชาวจีนฮกเกี้ยนบางคนยังใช้เรือขนส่งของสวนไปขายยังพื้นที่อื่นๆด้วย  ซึ่งเป็น
ชุมชนที่มีชาวจีนอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นจ้านวนมาก  เช่น  ตลาดเยาวราช  ล้าคลองธรรมชาติที่เชื่อมต่อกับแม่น้้าเจ้าพระยา
ก็เป็นประโยชน์ในการติดต่อกับญาติพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดอ่ืนๆ 

จากการสัมภาษณ์ของคุณฉวี  ศิริประวัติกุลและชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนและคนอื่นๆ  สะท้อนให้เห็นว่า ล้า
คลองและแม่น้้าเจ้าพระยาที่ไหลผ่านบริเวณชุมชนบางน้้าผึง้มีประโยชน์ต่อชาวฮกเกี้ยนที่อพยพมาจากประเทศจีนเป็น
อย่างมาก  เพราะมีความสะดวกในการขนส่งผลผลิตการเกษตร กลายเป็นชุมทางการค้า เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน  
ดังนั้นความสะดวกของเส้นทางคมนาคมในชุมชนบางน้้าผึง้จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท้าให้ชาวฮกเกี้ยนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ในชุมชนบางน้้าผึ้ง 

ปัจจัยดังกล่าวที่น้ามาศึกษานั้นล้วนมีความเกี่ยวข้องกัน  เพราะชาวฮกเกี้ยนด้าเนินชีวิตที่ยากจนในประเทศจีน  
ชาวฮกเกี้ยนบางคนต้องพยายามแสวงหาทางออกให้กับตนเองและครอบครัว ค้าแนะน้าของญาติที่อยู่ในประเทศไทย  
ท้าให้ชาวฮกเกี้ยนที่ยากจนสามารถอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในชุมชนบางน้้าผึง้ได้  สิ่งส้าคัญคือชาวไทยในชุมชนก็ไม่
รังเกียจชาวฮกเกี้ยนเหล่านี้  กลับยินดีให้ชาวฮกเกี้ยนได้เช่าสวนของตนเพื่อท้าการเกษตรและให้ความช่วยเหลือใน
ทางด้านต่างๆ  เนื่องจากที่ดินของชุมชนบางน้้าผึ้งมีความอุดมสมบูรณ์มาก  จึงท้าให้ชาวฮกเกี้ยนสามารถปลูกพืช
การเกษตรที่ตลาดต้องการ  หลังจากชาวฮกเกี้ยนเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตรเรียบร้อยแล้ว  ชาวฮกเกี้ยนยังสามารถใช้
เรือขนส่งสินค้าไปจ้าหน่ายที่อ่ืนๆ โดยอาศัยความสะดวกของล้าคลองในชุมชนและแม่น้้าเจ้าพระยา   

2. การปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจีนฮกเกี้ยนที่ต้าบลบางน้้าผึ้ง   อ้าเภอยระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 

หลังจากผู้วิจัยไปเก็บข้อมูลที่ชุมชนบางน้้าผึง้  พบว่ามีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมจีนฮกเกี้ยนบางประการที่ชัด
เชน ได้แก่ รูปแบบสุสานฮกเกี้ยน  ธรรมเนียมเรื่องแต่งงานของชาวฮกเกี้ยนและการใช้ภาษาฮกเกี้ยน 

2.1 การปรับเปลี่ยนรูปแบบสุสานฮกเกี้ยน 
รูปแบบสุสานของชาวฮกเกี้ยนไม่ต่างกับชาวจีนกลุ่มภาษาอื่นมากนัก  เพราะวัฒนธรรมมีต้นก้าเนิดเดียวกัน  ท่ี

ฝังศพต้องมีท้าเลดีตามหลักภูมิพยากรณ์จีน (ฮวงซุ้ย) เชื่อว่าลักษณะที่ดีของหลุมฝังศพจะส่งผลให้ลูกหลานเจริญร่้ารวย 
ส่วนรูปแบบของสุสานเป็นรูปสี่เหลี่ยม ประกอบไปด้วยหินจารึกหลักหนึ่งที่มีตัวอักษรจีน   

หลังจากชาวฮกเกี้ยนรุ่นแรกเสียชีวิตในชุมชนบางน้้าผึ้ง  รุ่นท่ี 2 บางคนก็จะสร้างสสุานแบบจีนให้  ท้าเลบาง
หลุมยังมีความเกี่ยวข้องกับฮวงซุ้ยด้วย  แสดงให้เห็นว่า ลูกหลานจีนฮกเกี้ยนยังได้รับการรักษาจากวัฒนธรรม จีน
ฮกเกี้ยนที่เกี่ยวกับการสร้างสุสาน  จากการสัมภาษณ์ของ นางฉวี  ศิริประวัติกุล ผู้วิจัยสรุปได้ว่า สุสานของบรรพบุรุษ
ของนางฉวี  ศิริประวัติกุลเป็นที่ฝังศพตามภูมิพยากรณ์จีน  เพราะ นายจื่อเพ้ง  แซ่โค้ว (บิดาของนางฉวี   ศิริประวัติกุล) 
เป็นคนที่สามารถอ่านต้าราหนังสือจีนได้  ซึ่งเป็นผู้สร้างสุสานของบรรพบุรุษในบริเวณวัดบางน้้าผึง้ใน  นอกจากนี้แล้ว
ผู้วิจัยยังได้พบสุสานของชาวฮกเกี้ยน 4–5 แห่งที่เป็นแบบจีนในบริเวณวัดบางน้้าผึ้งในด้วย ส่วนชาวฮกเกี้ยนรายอื่นๆ 
อาจจะไปซื้อที่ดินที่อื่นและสร้างสุสานแบบจีนให้กับบรรพบุรุษของตน  เนื่องจากครอบครัวของนางฉวี  ศิริประวัติกุล มี
หลายคนที่ท้าธุรกิจส่วนตัว  สุสานของบรรพบุรุษจึงมีพื้นที่กว้างกว่าคนอื่น  แต่ลูกหลานชาวฮกเกี้ยนบางคนมีข้อจ้ากัดจึง
ไม่มีเงินซื้อที่ดิน  แต่มีทางออกให้จัดพิธีแบบไทยให้กับบรรพบุรุษที่เสียชีวิตโดยน้าศพไปเผา  ในปัจจุบันสุสานชาว
ฮกเกี้ยนบริเวณวัดบางน้้าผึ้งในล้วนมีการสร้างเจดีย์แบบไทยอยู่บนหลุมของสุสานจีน  ท้าให้เห็นว่ารูปแบบสุสานดังกล่าว
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มีการผสมผสานทั้งวัฒนธรรมจีนและไทย (รูปที่ 1 และรูปที่ 2)  ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554  ผู้วิจัยยังเห็นคุณฉวี  ศิริ
ประวัติกุลนิมนต์พระสงฆ์ของวัดบางน้้าผึง้ในไปท้าพิธีกรรมที่ข้างสุสาน และมีพิธีเลี้ยงพระด้วย 

                
รูปที่ 1                                                                     รูปที่ 2 

(รูปที่ 1 และรูปที่ 2 ถ่ายเมื่อวันที่ 24 มีนาคม  พ.ศ. 2554  โดย Changlong Lan) 
 
 นอกจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจของครอบครัวแล้ว  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนด้านรูปแบบสุสานจีน
ฮกเกี้ยนก็คือ  วัฒนธรรมไทย  ลูกหลานจีนฮกเกี้ยนในชุมชนบางน้้าผึ้งได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยมากกว่าวัฒนธรรมจีน คน
เหล่านี้จึงหยิบยืมวัฒนธรรมไทยมาปรับใช้ในการสร้างสุสานและพธิีไหว้  เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ครอบครัวของตนเอง
และท้าให้ใช้ชีวิตเข้ากับสังคมไทย 

2.2 การปรับเปลี่ยน้องธรรมเนียมเรื่องการมีครอบครัว้องชาวฮกเกี้ยน 
วัฒนธรรมฮกเกี้ยนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจีน   แต่ในความเหมือนกลับมีความแตกต่างที่เป็น 

เอกลักษณ์ของตนเอง  โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านการแต่งงาน ถาวร สิกขโกศล (4 สิงหาคม 2554 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า 
“เนื่องจากชาวฮกเกี้ยนมีศักดิ์สูงกว่าชาวแต้จิ๋วและชาวไหหล้า ด้วยเหตุที่ว่าเดิมทั้งชาวแต้จิ๋วและชาวไหหล้าต่างอพยพ
แยกตัวออกไปจากมณฑลฮกเกี้ยน และด้วยขนบประเพณีดังกล่าว คนแต้จิ๋วและคนไหหล้าในสมัยก่อนจะไม่แต่งสาวจีน
ฮกเกี้ยนเข้าบ้าน ส่วนผู้ชายฮกเกี้ยนจะแต่งกับสาวแต้จิ๋วหรือไหหล้าก็ได้ไม่ได้มีข้อจ้ากัด ทั้งนี้ชาวแต้จิ๋วในเมืองแต้จิ๋ว
ยังให้เกียรติและเรียกชาวฮกเกี้ยนว่า ฝูเจี้ยนเหริน (ชาวฮกเกี้ยน)  แต่จะเรียกคนที่มาจากมณฑลอื่นว่า เว่ยเสิ่งเหริน 
(ชาวต่างจังหวัด)”  

หลังจากชาวฮกเกี้ยนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในชุมชนบางน้้าผึ้ง  ชาวฮกเกี้ยนรุ่นแรกยังเน้นธรรมเนียมที่ไม่ให้
ลูกของตนแต่งงานกับคนที่มีศักดิ์ต่้ากว่าตน  “เนื่องจากคุณปู่ขนส่งของสวนไปขายที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์บ่อยๆ  คุณปู่
จึงรู้จักชาวฮกเกี้ยนที่พูดภาษาเดียวกันและบางครั้งคุณปู่ยังคา้งคืนที่นั่น คุณปู่เห็นครอบครัวนี้มีเด็กหญิงคนหนึ่งน่ารัก
มาก ซึ่งเห็นคุณแม่ในช่วงเวลาต่อมา  คุณปู่จึงปรึกษากับผู้ใหญ่ในครอบครัวนี้เพื่อช่วยคุณพ่อขอหมั้นกับเด็กหญิงคนนี้
ตามธรรมเนียมเรื่องแต่งงานของฮกเกี้ยน เพราะชาวฮกเกี้ยนไม่ชอบให้ลูกหลานแต่งงานกับคนที่มีศักดิ์ต่้ากว่าตน เช่น  
ชาวแต้จิ๋ว” (นางฉวี  ศิริประวัติกุล. 1 เมษายน 2554 : สัมภาษณ์)  ชาวฮกเกี้ยนรุ่นแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในชุมชนบาง
น้้าผึ้งนั้น  ล้วนเกิดท่ีมณฑลฮกเกี้ยนทั้งสิ้น  ดังนั้นคนเหล่านี้จึงได้เรียนรู้วัฒนธรรมฮกเกี้ยนเป็นหลักและเน้นวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของตน  นอกจากนี้ยังท้าให้วัฒนธรรมเรื่องแต่งงานของฮกเกี้ยนมีอิทธิพลต่อชาวฮกเกี้ยนรุ่นที่ 2 ที่เกิดในชุมชน
บางน้้าผึง้ด้วย  แต่ในปัจจุบัน  รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 จะไม่เน้นวัฒนธรรมเรื่องแต่งงานของฮกเกี้ยนและแต่งงานกับชาวต่าง
ภาษาต่างวัฒนธรรม เพราะชาวฮกเกี้ยนรุ่นหลังต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสังคมไทย เพราะรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 เกิดที่
ประเทศไทย  มีการติดต่อสื่อสารกับชาวไทยในชุมชนบางน้้าผึ้งและได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยเป็นหลัก  เช่น  พ่ีชายบางคน
ของนางฉวี  ศิริประวัติกุลได้แต่งงานกับชาวไทย 
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ปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนที่อยู่ในชุมชนบางน้้าผึ้งไม่ปฏิบัติตามธรรมเนียมเรื่องแต่งงานแบบดั้งเดิม
ของตนแล้ว เพราะต้องปรับตัวให้เข้ากับชุมชนชาวไทย บางคนเหลือแต่ความทรงจ้าที่เกี่ยวกับธรรมเนียมเหล่านี้  การ
ปรับเปลี่ยนเรื่องการแต่งงานของชาวฮกเกี้ยนสอดคล้องกับแนวคิดของ ณรงค์  เส็งประชา (2539 : 10)   ซึ่งมีการ
ปรับปรุงดัดแปลงวัฒนธรรมเดิมให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน 

2.3 การปรับเปลี่ยนดอานการใชอภาษาฮกเกี้ยน 
ชาวฮกเกี้ยนส่วนใหญ่จะพูดภาษาหมิ่น  แบ่งเป็น 5 ส้าเนียง  ได้แก่  ส้าเนียงหมิ่นหนาน (หมิ่นใต้)   ส้าเนียง

หมิ่นตง (หมิ่นตะวันออก)  ส้าเนียงหมิ่นเป่ย (หมิ่นเหนือ)  ส้าเนียงหมิ่นจง (หมิ่นกลาง) และส้าเนียงผู่เซียน  ในประเทศ
ไทยนั้น  ชาวฮกเกี้ยนส่วนใหญ่จะพูดภาษาหมิ่นใต้  มีอีกส่วนน้อยพูดภาษาหมิ่นเหนือ  ซึ่งเป็นชาวฮกเกี้ยนที่มาจากเมือง
ฝูโจว  

ในชุมชนบางน้้าผึ้ง  ชาวฮกเกี้ยนกลุ่มนี้จะพูดภาษาหมิ่นใต้ทั้งสิ้น  เพราะเป็นชาวฮกเกี้ยนที่มาจากภาคใต้ของ
มณฑลฮกเกี้ยน  ตามที่ผู้วิจัยส้ารวจหินจารึกของสุสานบรรพบุรุษชาวฮกเกี้ยนในบริเวณวัดบางน้้าผึ้งในกับวัดราษฎร์
รังสรรค์ (วัดใหญ่ตาอิน) พระประแดง และสัมภาษณ์ชาวฮกเกี้ยนผู้สูงอายุในชุมชนบางน้้าผึง้  คนส่วนใหญ่เป็นชาว
อ้าเภอเจียวอัน (เจ้าอัน) ของมณฑลฮกเกี้ยน ซึ่งอ้าเภอเจียวอันตั้งอยู่ภาคใต้ของฮกเกี้ยนและติดกับเมืองแต้จิ๋ว ในช่วง
แรกที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในชุมชนบางน้้าผึง้ ชาวฮกเกี้ยนรุ่นแรกยังสามารถสื่อสารกันด้วยภาษาหมิ่นใต้ได้  เพราะคน
เหล่านี้ล้วนมาจากพื้นที่ที่พูดภาษาหมิ่นใต้ในมณฑลฮกเกี้ยน  ส่วนรุ่นที่ 2 ยังสามารถพูดภาษาหมิ่นใต้ได้บ้าง เช่น  นาย
ชวนฮวด  แซ่โค้ว นายจื่อเพ้ง แซ่โค้ว  ชาวฮกเกี้ยนรุ่นที่ 3 นั้น ส่วนใหญ่จะพูดภาษาหมิ่นใต้ไม่ค่อยได้  คนที่ยังสามารถ
พูดภาษาหมิ่นใต้ได้นิดหน่อย  เช่น นางฉวี  ศิริประวัติกุล, นางสาวสุธาสินี ชัยเขื่อนขันธ์  รุ่นที่ 4 จะไม่สามารถพูดภาษา
หมิ่นใต้ได้  เพราะไม่มีโอกาสเรียนและใช้ในชีวิตประจ้าวัน บางคนยังไปเรียนหนังสือที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น ลูกสาว
ของนายสะอาด  ศิริประวัติกุล 

ตั้งแต่รุ่นที่ 2 ถึง รุ่นที่ 4  การใช้ภาษาหมิ่นใต้ของลูกหลานชาวฮกเกี้ยนในชุมชนบางน้้าผึ้งค่อยๆ น้อยลงจนไม่
สามารถเข้าใจภาษาหมิ่นใต้  เหตุปัจจัยที่ท้าให้ชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดภาษาหมิ่นใต้ได้  ได้แก่ 
(1) รุ่นหลังไม่ได้เรียนรู้และใช้ภาษาหมิ่นใต้เท่ากับรุ่นแรก  (2) ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมภายนอก  ชาวฮกเกี้ยนรุ่นหลัง
เกิดในชุมชนบางน้้าผึ้ง  ซ่ึงเป็นชุมชนที่มีประชากรชาวไทยมากที่สุด บางคนยังแต่งงานกับชาวไทย ดังนั้น ชาวฮกเกี้ยน
รุ่นหลังจึงต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมด้านภาษาไทยและใช้ภาษาไทยเป็นหลัก (3) ความต้องการของอาชีพ  เพราะคน
เหล่านี้ท้าธุรกิจส่วนตัวในชุมชนบางน้้าผึ้งและรับราชการในประเทศไทย  การติดต่อกับชาวไทยหรือชาวตะวันตกต้องใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมากกว่า 

การอภิปรายผล      
จากการศึกษาเรือ่ง “การตั้งถิ่นฐานและการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนใน

ชุมชนบางน้้าผึ้ง“นี้  ผู้วิจัยสรุปเบื้องต้นได้ว่า  ปัจจัยหลักที่ท้าให้ชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในชุมชนบาง
น้้าผึ้งมี 2 ประการ  ประการแรกคือ  ปัจจัยทางด้านความยากจน  สังคมจีนในสมัยราชวงศ์ชงิตอนปลายไม่มั่นคง  ท้าให้
เศรษฐกิจของประเทศจีนตกต่้าลง หลังจากสงครามกับประเทศฝรั่งหลายครั้ง  รัฐบาลชิงถูกบังคับชดใช้ค่าปฏิกรสงคราม
ให้กับต่างประเทศ  จึงท้าให้รัฐบาลชิงมีนโยบายการเพิ่มอัตราภาษีต่างๆ ขึ้น  ภาษีเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากประชาชน  ถ้า
อัตราภาษีเพิ่มขึ้นชีวิตของชาวฮกเกี้ยนก็จะยากล้าบากมากขึ้น  ชีวิตที่ยากจนจึงท้าให้ชาวฮกเกี้ยนเหล่านี้อพยพออกจาก
มณฑลฮกเกี้ยนเพื่อหาทางออกให้กับครอบครัวของตน  ประการที่สอง คือ  สภาพของชุมชนบางน้้าผึ้ง  ในช่วงเวลาที่
ชาวฮกเกี้ยนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานนั้น  ชุมชนบางน้้าผึ้งเป็นชุมชนที่มีประชากรน้อยและมีที่ดินว่างเปล่ามาก  เนื่องจาก
ชาวไทยในชุมชนเป็นคนมีใจโอบอ้อมอารี  จึงตัดสินใจให้ชาวฮกเกี้ยนเช่าที่ดินของตนเพื่อหารายได้มาครองชีพ  ส่วน
ที่ดินที่อุดมสมบูรณ์และมีการคมนาคมทางน้้าที่สะดวกท้าให้ชาวฮกเกี้ยนและลูกหลานในชุมชนบางน้้าผึ้งสามารถท้า
ธุรกิจและตั้งครอบครัวสืบต่อมาได้จนถึงปัจจุบัน 
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วัฒนธรรมจีนฮกเกี้ยนมีการปรับเปลี่ยนในชุมชนบางน้้าผึ้งก็เพราะชาวฮกเกี้ยนได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย
ตลอดเวลาและชาวฮกเกี้ยนกับชาวไทยในชุมชนนี้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของตนซึ่งกันและกัน  รูปแบบของสุสาน
ฮกเกี้ยนมีการผสมผสานทั้งวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทย แสดงให้เห็นว่า วัฒนธรรมไทยได้แพร่กระจายเข้าไปในกลุ่ม
ชาวจีนฮกเกี้ยนอย่างต่อเนื่อง ลูกหลานจีนฮกเกี้ยนในชุมชนบางคนยอมรับวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดี  ส่วนชาวไทยบาง
คนในชุมชนนี้ก็เข้าใจวัฒนธรรมจีนฮกเกี้ยนได้ดีจนไม่กีดกันชาวฮกเกี้ยน ธรรมเนียมเรื่องแต่งงานมีการปรับเปลี่ยน
เพราะว่า ชาวฮกเกี้ยนรุ่นหลังมักจะได้ติดต่อกับชาวไทยหรือชาวจีนกลุ่มภาษาอื่นในชุมชน  ชาวฮกเกี้ยนรุ่นหลังกับชาว
ไทยหรือชาวจีนกลุ่มภาษาอื่นในชุมชนอาจจะเกิดความรักกันจนแต่งงานเป็นสามีภรรยา  ถ้ายังท้าตามธรรมเนียมเรื่อง
แต่งงานดั้งเดิม  ชาวฮกเกี้ยนรุ่นหลังบางคนก็ยากที่จะหาคู่รักที่เป็นชาวฮกเกี้ยนได้ในชุมชนนี้หรือชุมชนอื่น  ภาษาจีน
ฮกเกี้ยนมีการปรับเปลี่ยนในชุมชนเพราะในชุมชนบางน้้าผึง้นี้  มีประชากรชาวไทยมากกว่าชาวฮกเกี้ยน  การติดต่อ
ระหว่างกันโดยมักใช้ภาษาไทยเป็นหลัก  นอกจากนี้  คนที่พูดภาษาจีนฮกเกี้ยนส่วนใหญ่เป็นชาวฮกเกี้ยนรุ่นเก่า ส่วนชาว
ฮกเกี้ยนรุ่นหลังเกิดในชุมชนบางน้้าผึ้งและเรียนหนังสือภาษาไทย  รุ่นหลังจึงใช้ภาษาไทยมากกว่าภาษาจีนฮกเกี้ยน 
หลังจากรุ่นเก่าเสียชีวิต  สภาพแวดล้อมด้านภาษาจีนฮกเกี้ยนก็ค่อยๆ สูญ-หายไปในปัจจุบัน  ชาวฮกเกี้ยนรุ่นหลัง
ส่วนมากสามารถรู้จักเพียงแต่ค้าเรียกญาติในครอบครัวเท่านั้น   

ประเด็นต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า  หลังจากชาวฮกเกี้ยนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในชุมชนบางน้้าผึ้ง  
วัฒนธรรมจีนฮกเกี้ยนได้แพร่กระจายเข้าในชุมชน ทั้งทางวัตถุ และทางนามธรรม ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมไทยก็ได้
แพร่กระจายเข้าสู่กลุ่มชาวฮกเกี้ยนด้วยเช่นกัน ภายหลังจากชาวฮกเกี้ยนได้เรียนรู้และเกิดการปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อมใหม่  วัฒนธรรมของกลุ่มคนทั้งสองต่างเกิดกระบวนการปรับปรนเข้าหากัน เกิดกระบวนการผสานแทรก
เข้าไปในวิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนในรุ่นต่อมา ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะชาวไทยในชุมชนนี้มีประชากรมากกว่าเท่านั้น  แต่
ด้วยเงื่อนไขแวดล้อมที่ส้าคัญ คือ กลุ่มคนในชุมชนบางน้้าผึง้ได้เปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมรองรับ “ความเป็นอื่น” ซึ่งช่วย
เสริมให้พื้นที่ทางวัฒนธรรมของคนทั้ง 2 ประเทศ สามารถพัฒนาชีวิตอยู่ร่วมกันต่อไปได้ท่ามกลางความแตกต่างทางเชื้อ
ชาติ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นพลวัตของการปรับตัว และการเปลี่ยนแปลงในอดีตของคนจีนฮกเกี้ยนในชุมชนบาง
น้้าผึ้ง ตั้งแต่อดีตจนถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน 

้ออเสนอแนะ 
เนื่องจากผู้วิจัยได้พบเห็นจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับเครื่องโต๊ะจีนที่เก่าแก่ในพระวิหารของวัดบางน้้าผึ้งนอก  

อ้าเภอพระประแดง ซึ่งอยู่ในชุมชนที่ผู้วิจัยศึกษา  ปรากฏร่องรอยทางศิลปะจีนที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ผู้วิจัยจึงขอเสนอให้
ผู้สนใจที่จะท้าเรื่องจีนถิ่นในสังคมไทย อาจพัฒนาประเด็นการวิจัยเพ่ือศึกษาภาพดังกล่าวที่กระจายอยู่ในชนบทของไทย 
ท้าการรวบรวมและสังเคราะห์เพื่อการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่เหล่านี้ให้คงสืบไป เพราะภาพวาดจีนซึ่งปรากฏอยู่
ในชนบทของไทยเหล่านั้นเป็นรอยต่อระหว่างวัฒนธรรมจีนไทยที่ส้าคัญและเป็นงานศิลปะที่ทรงคุณค่า  

ในฐานะที่ต้าบลบางน้้าผึง้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ทางภูมิปัญญาส้าหรับคนทุกวัย ควรร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนช่วยกันพัฒนาภูมิปัญญาที่มีอยู่ในพื้นที่ในทุกๆ มิติ โดยเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรมการกินของชาวฮกเกี้ยน
ซึ่งยังมีเอกลักษณ์เฉพาะของตน เช่น  หมูต้มสับปะรด  หมี่ฮกเกี้ยน  จึงขอแนะให้คนในชุมชนบางน้้าผึ้งร่วมมือช่วยกัน
ฟื้นฟูอาหารดั้งเดิม และอาจพัฒนาขึ้นมาเป็นสินค้าเอกลักษณ์ของชุมชน เพิ่มทางเลือกของความอร่อยท่ีหลากหลาย
ให้กับนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่น ซึ่งมาเยือนชุมชนบางน้้าผึง้ได้สัมผัสความอร่อยในคราวต่อไป. 
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